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Abstract
The purpose of this study was to, by qualitative interviews, examine how women
subjected to domestic violence experienced the support they were given when they
reached for help. This was examined through a narrative view, with the “process
of normalisation of violence” as a theoretical perspective. The results of the study showed
that the majority of the interviewed women were unsatisfied with the support they
received. This emerged through their expressions of how they perceived a
response characterised by mistrust and misunderstanding regarding the complexity of
domestic violence. Regardless of how the interviewed women perceived the help, they
all expressed the importance of support to endure the different processes that a break up
could entail and to be able to move on by finding their identity again. The study found
that there is a need to visualise the extent of domestic violence and broaden knowledge
about its complexity, as it could contribute to better support for women subjected to
domestic violence.
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Sammanfattning
Studiens syfte var att, utifrån kvalitativa intervjuer, studera hur kvinnor, som utsatts för
våld i nära relation, upplevde stödet som de fick då de sökte hjälp. Detta gjordes utifrån
en narrativ ansats med våldets normaliseringsprocess som teoretisk tolkningsmodell.
Utifrån resultatet konstaterades att merparten av intervjupersonerna inte var
tillfredsställda med stödet de tillhandahölls. Detta framkom genom att de gav uttryck för
att ha bemötts med misstro och oförståelse för relationsvåldets komplexitet. Oavsett hur
intervjupersonerna upplevde stödet, framställdes det dock av alla som oerhört viktigt, dels
för att orka med uppbrottsprocessen som till exempel kunde innebära vårdnadstvister och
polisutredningar, dels för att komma vidare och hitta sig själv igen när allt praktiskt var
klart. Genom studien framkom att det finns ett behov av att synliggöra relationsvåldets
omfattning samt sprida kunskap gällande dess komplexitet, då det skulle kunna bidra till
ett bättre stöd till våldsutsatta kvinnor.

Nyckelord: Våld i nära relation, våldsutsatta kvinnor, stöd, bemötande, normalisering
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personer som hjälpte oss att komma i kontakt med dessa kvinnor.
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1. Inledning
Under 1970-talet började mäns våld mot kvinnor uppmärksammas i Sverige, det var dock
först på 1990-talet som ämnet fick ett genombrott i politiken och lagstiftningen (af
Sandberg & Ljungwald, 2012, s. 329). Olika slag av samhällsförändringar har varit
avgörande för uppmärksamheten på våld i nära relationer och kvinnorörelsens framväxt
samt krav på jämställdhet har bidragit till att denna brottsdrabbade grupp har lyfts fram
(Borelius, Grundvall & Wennerström, 2012, s. 344).

Idag är mäns våld mot kvinnor ett allvarligt samhällsproblem (Statens offentliga
utredningar [SOU], 2015:55 s. 19). Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett
jämställdhetspolitiskt delmål och regeringen tillsatte 2014 en utredning som har haft i
uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för att uppnå detta delmål (ibid.). Ett
prioriterat område i en nationell strategi anges i SOU 2015:55 (s. 23) vara att förbättra
skydd, stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor och barn. Oberoende av var i landet
våldsutsatta kvinnor bor ska de bemötas på ett professionellt, kompetent och respektfullt
sätt (ibid.).

Våld i nära relationer medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande (Larsdotter, 2011,
s. 77). World Health Organization (WHO, 2018) definierar våld i nära relation som
handlingar vilka orsakar fysisk, psykisk eller sexuell skada och begås av personer som är
eller har varit i en partnerrelation med den utsatte. Larsdotter (2011, s. 78) skriver att
våldsutsatta personer ofta bär på rädslan av att inte bli trodda när de väl berättar om sin
utsatthet. Att visa tilltro och lyssna till en våldsutsatt person anser Larsdotter (2011, s.107)
vara det bästa och enklaste sättet att ge stöd. Våldsutsatta kvinnor kan idag uppleva en
brist på respekt och att de inte blir lyssnade på vid kontakt med myndigheter och
rättsväsendet (Olsson, 2011, s. 28). Brå (2009:12, s. 52) konstaterar att det finns ett behov
av rättsligt stöd men också ett stort behov av kurativt stöd för kvinnor som utsatts för
relationsvåld. Vidare belyses vikten av att lyssna till kvinnornas berättelser och önskemål,
samt låta dessa framträda i det fortsatta arbetet med personer som utsatts för relationsvåld
(ibid.). Med ambitionen att bidra till detta fortsatta arbete, grundar sig denna studie i
våldsutsatta1 kvinnors berättelser om sina upplever av stödet som de har fått då de har
sökt hjälp.
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I denna studie avses med uttrycket “våldsutsatta kvinnor”, kvinnor som utsatts för våld i nära relation.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att studera hur kvinnor, utsatta för våld i nära relation, upplever
stödet som de har fått då de sökt hjälp. Följande frågeställningar ska besvara syftet:
•

Vilket stöd har de våldsutsatta kvinnorna fått från vänner och/eller familj?

•

Vilket stöd har de våldsutsatta kvinnorna fått från myndigheter och/eller ideella
organisationer?

•

Hur har de våldsutsatta kvinnorna upplevt stödet?

•

Vilken betydelse menar de våldsutsatta kvinnorna att stödet har haft?

1.2 Disposition
Studien är uppdelad i sju kapitel. Det första kapitel ger en inblick i det valda
ämnesområdet, våld i nära relationer, och det aktuella kunskapsläget. I kapitlet
presenteras även studiens syfte och frågeställningar samt definition av studiens centrala
begrepp. I det andra kapitlet presenteras bakgrundsfakta om relationsvåld2.

I det tredje kapitlet redovisas resultat från tidigare forskning på området som den
systematiska litteratursökningen genererat. Det fjärde kapitlet presenterar studiens
vetenskapsteoretiska utgångspunkt och teorier samt centrala begrepp i dessa.

Det femte kapitlet består av ett metodavsnitt där forskningsprocessens tillvägagångssätt
redogörs. Kapitlet beskriver studiens forskningsmetod, utformning av intervjuguide,
urval, datainsamling, transkribering samt förförståelse. Vidare diskuteras på vilket sätt
studien förhållit sig till begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet
avslutas med en redogörelse av studiens etiska ställningstaganden.

I det sjätte kapitlet redovisas, i en löpande text, studiens resultat och analys utifrån
framtagna teman och utdrag ur studiens material i form av citat. Det sjunde och avslutande
kapitlet är ett diskussionsavsnitt som inleds med en sammanfattning av studiens viktigaste
resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar. Fortsättningsvis tolkas resultatet
i förhållande till tidigare forskning och valda teorier. Kapitlet avslutas med en diskussion
kring den valda metodens fördelar och begränsningar samt förslag till framtida forskning.
2

Begreppet ”relationsvåld” användas i studien synonymt med begreppet våld i nära relation.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras bakgrundsfakta om relationsvåld i syfte att ge läsaren en
förförståelse inom ämnet som anses relevant för att få en god insikt och förståelse för
uppsatsens innehåll.

2.1 Relationsvåldets omfattning i Sverige
Brottsförebyggande rådets (Brå, 2014:8, s. 7) senaste nationella kartläggning av brott i
nära relation visade att 7 procent av befolkningens kvinnor utsattes för brott i en nära
relation under 2012. Det är vanligare att kvinnor någon gång i sitt liv utsätts för brott i en
nära relation än vad det är för män, drygt var fjärde kvinna har någon gång i sitt liv blivit
utsatt (Brå, 2014:8, s. 8). Det psykiska våldet är vanligare än det fysiska våldet och risken
att utsättas för brott i en nära relation är högst för kvinnor i åldrarna 25–34 år (Brå, 2014:8,
s. 8–9). Brå (2014:8, s. 10) uppger att det är få kvinnor som har varit i kontakt med någon
stödverksamhet. Av de kvinnor som uppgett att de under 2012 utsatts för brott i en nära
relation har cirka 12 procent haft någon form av kontakt med sjukvården, 7 procent har
haft kontakt med socialtjänsten, 5,6 procent har haft kontakt med någon form av
kvinnojour eller brottsofferjour och 4,2 procent av kvinnorna har haft kontakt med någon
annan myndighet eller frivilligorganisation (ibid.). 11,4 procent upplever att de inte har
fått den hjälp och det stöd som behövts, bland de kvinnor som utsatts för återkommande
fysiskt våld är det nästan 38 procent som anser att deras behov av stöd inte har
tillgodosetts (ibid.).

2.2 Sekundär viktimisering
Hydén (2012, s. 95) belyser vikten av att det finns någon som lyssnar till brottsoffer,
enligt henne är detta ett förbisett tema inom viktimologisk forskning. Det är en väldigt
stark känslomässig och kroppslig upplevelse att vara med om våld i nära relation, därmed
är språket, de ord och de begrepp som finns till användning centrala och betydelsefulla
för att förstå vad det är som har hänt (ibid.).

Det måste självfallet finnas någon som lyssnar för att någon ska kunna berätta vad som
har skett, denna lyssnare måste vara beredd att ta till sig berättarnas perspektiv på det som
har hänt och hur personen reagerat på händelsen (Hydén, 2012, s. 95). Genom en dialog
med en lyssnare får offrets upplevelser ett språkligt uttryck och en innebörd, offrets
3

känslomässiga och kroppsliga respons på våldet kan artikuleras (Hydén, 2012, s. 96).
Utan ett bemötande som ger skydd och stöd till den brottsutsatta riskerar den att återigen
bli traumatiserad när den försöker berätta vad som hänt (Hydén, 2012, s. 98).
Omgivningens respons kan vara lika skadlig som det ursprungliga traumat och begreppet
för detta är sekundär viktimisering (ibid.). För att minska risken för sekundär
viktimisering är det därför viktigt att den brottsutsatta befinner sig i ett socialt
sammanhang som ger skydd och stöd för att den ska kunna bearbeta traumatiserande
händelser (ibid.).

2.3 Våldets mångfacetterade uttryck
Utifrån WHO:s definition av våld i nära relation är det tydligt att våld kan ta sig uttryck
på många olika sätt. Holmberg och Enander (2011, s. 23) menar att det centrala i
definitionen av våld är maktutövningen som verkar olika från fall till fall. Vidare
poängterar de vikten av att belysa relationsvåldets skiftande uttryck för att undvika en
ensidig bild av relationsvåldet som endast ett grovt fysiskt våld, vilket ofta är vad som
framställs i media (Holmberg & Enander, 2011, s. 25). Om våldet endast definieras som
fysiskt våld, menar de att det finns en risk att kvinnor som utstår andra typer av våld och
utsatthet inte kommer ha begrepp att uttrycka sig med och att deras erfarenheter då
osynliggörs (ibid.). Holmberg och Enander (2011, s. 23–25) lyfter fram uttrycken; aktivt
psykiskt våld, passivt fysiskt våld, aktivt fysiskt våld och sexuellt våld, vilka växt fram
genom annan forskning och på ett bra sätt förklarar relationsvåldets skiftande uttryck.

Aktivt psykiskt våld omfattar bland annat verbala kränkningar som förminskar kvinnan,
men också handlingar som isolerar kvinnan från sin omgivning, sätter henne i ekonomiskt
beroende och hotar eller skrämmer henne (Holmberg & Enander, 2010, s. 23–24).

Passivt fysiskt våld är de fysiska konsekvenser som den psykiska misshandeln kan
generera som till exempel försätter kvinnan i långvarig psykisk stress och kan vara en
följd av att mannen förhindrar kvinnan att sova, införskaffa mat och besöka sjukvården
(Holmberg & Enander, 2011, s. 24).

Aktivt fysiskt våld är den typ av våld då fysisk kontakt brukas för att uppnå makt och
kontroll över kvinnan (Holmberg & Enander, 2011, s. 24). Det aktiva fysiska våldet kan
ta sig många uttryck och vara olika grovt (ibid.).
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Sexuellt våld kan även det te sig väldigt olika och kan handla om allt ifrån våldtäkter till
att tvingas se på pornografi eller genomföra andra sexuella aktiviteter mot sin vilja
(Holmberg & Enander, 2011, s. 24).

3. Tidigare forskning
I detta avsnitt har en systematisk litteratursökning gjorts (se bilaga 1) för att redogöra för
tidigare forskning på ämnet mäns våld mot kvinnor. För att få en god överblick har
artiklarna strukturerats till följande ämnen: bilden av den brottsutsatta kvinnan, behovet
av stöd, bemötande och självständighet.

3.1 Bilden av den brottsutsatta kvinnan
Ekström (2012, s. 51) har i en artikel studerat sex svenska statliga propositioner utifrån
ett intersektionellt perspektiv. Ekströms (2012, s. 54) studie syftade till att undersöka hur
de våldsutsatta kvinnorna beskrivs samt hur lösningar och stöd formuleras för kvinnorna.
Ekström (2012, s. 65) skriver att framställningen och konstruktionen av den våldsutsatta
kvinnan, utifrån dessa propositioner, är viktig när det kommer till att förstå synen på mäns
våld mot kvinnor, våldsutsatta kvinnors handlingar samt hur stöd och hjälp utformas.
Artikelns resultat påvisar att konstruktionen av den våldsutsatta kvinnan som ”vem som
helst” har ändrats till att framställa våldsutsatta kvinnor som ”de andra”, i form av
speciellt utsatta grupper (ibid.). När kvinnor inte känner igen sig i den framställning som
görs, riskeras dem att exkluderas från det organiserade stödet som samhället ger (ibid.).
På likartat sätt kan framställningen av den våldsutsatta kvinnan medföra att poliser,
socialsekreterare m.fl. varken ser eller förmår att tillhandahålla stöd till de våldsutsatta
kvinnor som behöver och vill ha stöd på grund av att de inte passar in i bilden för hur en
våldsutsatt kvinna förväntas vara (ibid.). Ekström (2012, s. 66) poängterar att dagens
diskurs om den våldsutsatta kvinnan som kvinna och som det ideala offret i termer av
dåligt självförtroende och passiv är i behov av en problematisering. En ökad kännedom
beträffande hur klass, kön, etnicitet och andra faktorer påverkar konsekvenserna av och
utsattheten för våld skulle troligtvis medföra en mer mångfacetterad konstruktion av den
våldsutsatta kvinnan (ibid.). Ekström (2012, s. 66) menar att detta skulle öppna upp för
en diskussion gällande vilken typ av insatser och stöd olika grupper av kvinnor är i behov
av.
5

3.2 Behovet av stöd
Ekström (2014) har i en annan artikel presenterat resultaten från en studie av sex kvinnors
upplevelser av det stöd de fått från Relationsvåldscentrum och socialstyrelsen i
Stockholm. Resultatet visar att det stöd kvinnorna ansett som mest värdefullt var att kunna
få svar på praktiska frågor gällande hur polisutredningen och rättegången går till, det vill
säga funderingar kring rättsprocessen (Ekström, 2014, s. 8). Utöver detta var det största
behovet av stöd att bara ha någon att få prata med och att tillgängligheten av detta stöd
var stor (ibid.).

Flera av kvinnorna i studien talade också om vikten av att kunna byta bostad för att inte
riskera att mannen som utsatt dem för våldet ska kunna komma åt dem igen (Ekström.
2014, s. 9). Några av kvinnorna hade lyckats få hjälp med detta medan några fortfarande
bodde kvar och kände en oro över att mannen kunde komma tillbaka när som helst (ibid.).
Anledningen till att de inte flyttat berodde dels på svårigheterna med att finna bostad i
Stockholm på grund av bostadsbristen, dels på att de inte hade ekonomiska möjligheter
att söka annan bostad (ibid.).

Slutsatserna som dras är att kvinnornas behov av hjälp och stöd ser olika ut från kvinna
till kvinna, men förändras också över tid för var och en av dem (Ekström, 2014, s. 11).
Efter de akuta insatserna som socialtjänsten erbjuder i samband med polisutredningen, är
det högst troligt att stödbehovet förändras eftersom kvinnorna då befinner sig i en
annan/ny situation. Utifrån studien lokaliseras en problematik med att socialtjänstens
stödsystem inte erbjuder någon långsiktig stödplan för kvinnorna, utan att stödet efter de
akuta insatserna stannar av (Ekström, 2014, s. 10).

3.3 Bemötande
Meyer (2011, s. 271) har i en australiensisk studie genomfört ett antal djupintervjuer, med
kvinnor som levt i en våldsam relation, med syfte att undersöka deras erfarenheter av att
ha sökt stöd samt skydd från det straffrättsliga systemet. Meyer (2011, s. 268) skriver att
professionella personer i straffrättssystemet ofta misslyckas med att bemöta våldsutsatta
kvinnors behov på ett adekvat sätt, trots straffsystemets frekventa möten med dessa
kvinnor. Intervjupersonerna rapporterade positiva erfarenheter vid kontakt med
6

specialiserade brottsoffertjänster men när de närmade sig straffrättssystemet ansågs
behoven i form av stöd och skydd blivit otillfredsställda (Meyer, 2011, s. 277). Kvinnorna
berättade att de ofta bemöttes med fördomar och skuldbeläggning, detta trots att det pågår
arbete inom den politiska arenan för att främja brottsofferskydd (ibid.). Utifrån
kvinnornas erfarenheter av straffrättssystemet, går det att urskilja ett mansdominerat
system som har liten förståelse för den könsspecifika dynamik som råder vid relationsvåld
och de komplexa problem som hjälpsökandeprocessen omfattas av (Meyer, 2011, s. 282).

I Sylaska och Edwards (2014, s. 3) amerikanska litteraturstudie framgår det att människor
som har blivit utsatta för relationsvåld bemöts av ett brett spektrum av positiva och
negativa reaktioner när de berättar om sin utsatthet för sitt informella sociala nätverk
(familj, vänner, arbetskollegor m.fl.). Emotionellt stöd i form av att den utsatte känner sig
betrodd och får utrymme att prata om utsattheten anses vara den bästa reaktionen (ibid.).
Ett praktiskt stöd, till exempel erbjudandet av sovplats och hjälp med barnpassning,
betraktas också vara en positiv reaktion (Sylaska & Edwards, 2014, s. 13). Den sämsta
reaktionen är när den utsatte bemöts med misstro och skuldbeläggning (Sylaska &
Edwards, 2014, s. 14). Andra reaktioner som anses vara negativa är när den utsatte känner
sig pressad till att göra på ett visst sätt, till exempel att lämna partnern, när lyssnaren
förminskar utsattheten och när lyssnaren blir frustrerad om den utsatte inte tar åt sig av
deras råd (ibid.). Sylaska och Edwards (2014, s. 3, 18, 19) resultat pekar på att positiva
sociala reaktioner, i samband med ett berättande om utsattheten, är förenat med
psykologiska hälsofördelar och färre symptom av till exempel depression, ångest och
posttraumatiskt stressyndrom. Negativa sociala reaktioner kan istället öka riskerna att
drabbas av dessa negativa psykiska hälsosymptom (ibid.).

3.4 Självständighet och jämställdhet
Syftet med Gilroy’s, Symes och McFarlane’s (2014, s. 97) artikel är att finna en definition
av ekonomisk solvens inom området våld mot kvinnor. För att göra det lättare att förstå
konceptet ekonomisk solvens, kan det användas synonymt med ekonomisk
självförsörjning, vilket implicerar att kvinnor som är ekonomiskt solventa, har förmågan
att försörja sig själva (Gilroy et al., 2014, s. 99). Resultaten från studien visar på att det
finns ett antal nyckelfaktorer som ekonomisk solvens grundar sig i, humankapital, ett bra
jobb, hållbar anställning och självständighet (Gilroy et al., 2014, s. 100). Gilroy et al.
(2014, s. 97) menar att ekonomisk solvens och bemyndigandet av kvinnor har ett
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samband, precis som fattigdom och våld. När kvinnor kan ta egna beslut om sin ekonomi
och sina liv förbättras jämställdheten mellan könen, likväl som samhällsstrukturen
förbättras när kvinnor har ekonomiska befogenheter (Gilroy et al., 2014, s.104). Artikeln
lägger en god grund för och belyser vikten av fortsatt forskning om ekonomisk solvens
kopplat till våld mot kvinnor genom sin definition av begreppet (Gilroy et al., 2014, s.
97).

I Juan Herreros, Andrea Torres, Francisco J. Rodríguez och Joel Juarros-Basterretxea
(2017, s. 385) studie har de undersökt om mäns traditionella könsroll och mäns generella
våldsbenägenhet har någon inverkan på våld i nära relationer mot kvinnor i den
Europeiska unionen. I studien konstateras först och främst att dessa faktorer, i tidigare
forskning, främst undersökts var för sig i förhållande till våld i nära relationer mot kvinnor
(ibid.). Utifrån resultatet framkom att båda dessa faktorer bidrar till en ökad risk för
kvinnor att utsättas för psykiskt såväl som för fysiskt våld i en nära relation, samt att
kvinnor som uppgett att deras partner besitter båda dessa faktorer har en ännu större risk
att utsättas (Herreros et al., 2017, s. 391). Författarna konstaterar därför att det finns
anledning att ta hänsyn till båda dessa faktorer i preventiva åtgärdsprogram för att minska
våld i nära relationer mot kvinnor (Herreros et al., 2017, s. 385). De konstaterar även att
det finns en stor poäng med att jobba för jämställdhet och utjämnandet av traditionella
könsroller för att på längre och mer hållbar sikt kunna minska kvinnors utsatthet i nära
relationer (Herreros et al., 2017, s. 392).

4. Teori
4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt
Socialkonstruktionismen har ett kritiskt förhållningssätt till objektiv kunskap och att det
skulle finnas en sann verklighet (Burr, 2003, s. 2–3). Människors föreställningar om
verkligheten anses vara skapade utifrån olika kategorier och perspektiv vilka är knutna
till det historiska och kulturella sammanhang som råder för tillfället (Burr, 2003, s. 4).
Burr menar vidare att den kunskap som föds i dessa kulturella och historiska sammanhang
skapas genom sociala processer och interaktion människor emellan (ibid.). Denna
kunskap påverkas också av sociala och ekonomiska aspekter, vilket gör att den kan
variera mellan olika platser under samma tidsperiod (ibid.). Eftersom att kunskap antas
konstrueras av människan och vara beroende av kontext och tid, är antaganden om vilka
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förståelser och synsätt som ligger närmast sanningen inte adekvata inom
socialkonstruktionismen (Burr, 2003, s. 4).

4.2 Narrativ teori
Johansson (2005, s. 21) skriver att narrativ teori behandlar berättelsen och berättandet,
samt att narrativa studier bland annat kan generera förståelse för hur sociala relationer
och identiteter skapas. Johansson (2005, s. 23) fördjupar sig i studiet av livsberättelser,
en form av berättelse som fokuserar på en individs egna berättelse om sitt liv eller delar
av sitt liv. Denna studie grundar sig i kvinnornas berättelser om delar av sina liv, utifrån
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, varför narrativ teori med fokus på studiet av
livsberättelser ansetts som lämplig att applicera. Johansson (2005, s. 26) anger att det
socialkonstruktivistiska perspektivet ser berättelser som sociala konstruktioner som är
beroende av tid, rum och social interaktion. Därmed menar Johansson (2005, s. 313) att
livsberättelser inte kan antas spegla precis vad som hänt i en individs liv eller hur
samhället runt omkring var format. Berättaren anses skapa narrativa sanningar, vilket gör
frågan om huruvida berättelsen är “sann” eller inte, oväsentlig och samma händelser antas
kunna framställas på olika sätt (ibid.).

4.3 Våldets normaliseringsprocess
Normaliseringsprocessen är en modell som har för syfte att skapa en förståelse för våldet
trots att alla har olika upplevelser av det, alltså en modell för att förstå egna eller andras
upplevelser av våld (Lundgren, 2012, s. 24). Processen kan ses utifrån två perspektiv,
kvinnans och mannens (Lundgren, 2012, s. 25), men i denna uppsats har vi valt att
fokusera på kvinnans perspektiv då studien har för syfte att skildra våldsutsatta kvinnors
upplevelser.

Normalisering innebär att våld kan växa fram och bli en del av vardagen, något som
uppfattas som normalt (Lundgren, 2012, s. 13). Utifrån kvinnans perspektiv är en central
del i normaliseringsprocessen gränsförskjutning (Lundgren, 2012, s. 28). Det handlar om
en förskjutning av olika typer av gränser som t.ex. gränsen för vad som är våld och inte,
hur våld motiveras och hur fred motiveras, vem som är en misshandlare och vem som är
en vanlig man, vem som är en misshandlad kvinna och vem som är en vanlig kvinna
(Lundgren, 2012, s. 31).
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En stor del i normaliseringsprocessen är isolerandet av kvinnan, vilken också kan bidra
till en gränsförskjutning, nämligen gränsen mellan gott och ont (Lundgren, 2012, s. 32).
Isoleringen kan dels vara fysisk genom att mannen inte låter kvinnan umgås med sina
vänner, dels psykisk genom att mannen gör sig själv till kvinnans enda referensram
(Lundgren, 2012, s. 32). Då kvinnan inte längre har någon annan än mannen som sin
sociala och känslomässiga referensram blir kvinnans jämförelser mellan gott och ont
endast jämförelser mellan mannens goda och onda handlingar, där handlingarna färgas
av varandra och kraven för vad som är gott sänks (Lundgren, 2012, s. 33). Kvinnan möts
med ömsom värme och ömsom våld, de goda handlingarna anses viktigare än de onda
och allt eftersom suddas gränsen mellan gott och ont ut (Lundgren, 2012, s. 36).

En komplicerad gren i normaliseringsprocessen är internaliseringen av våldet, vilket
innebär att kvinnan successivt börjar se på sig själva genom mannens ögon, förstår våldet
utifrån mannens synvinkel och själva börjar ta på sig ansvaret för våldet (Lundgren, 2012,
s. 13, 37). Det handlar om kvinnans försök att införliva mannens krav och förväntningar
på henne och utgör även grunden till att våldet kan vidmakthållas (Lundgren, 2012, s.
37). Lundgren delar upp internaliseringen i tre teman som behandlar olika sätt att se på
våldets konsekvenser och som förtydligar internaliseringens successiva utveckling: hur
våldets orsak förskjuts och internaliseras, hur det ändrar symptom och vilka strategier
kvinnan utvecklar i hanteringen av våldet under våldsprocessen (ibid.).

Det första temat fokuserar på hur mannens verklighet blir kvinnans, hur kvinnan börjar
skuldbelägga sig själv för våldet (Lundgren, 2012, s. 40). Detta är ett resultat av att ha
levt med våld, växlat med värme och hjärntvätt under en längre tid (ibid.). Kvinnan
internaliserar mannens förklaringar gällande misshandeln och börjar förstå den som en
konsekvens av vem hon är och vad hon gör (Lundgren, 2012, s. 39). När
orsaksförskjutningarna och internaliseringen fullbordats har även externaliseringen av
våldet blivit bestående, mannen behöver inte längre lägga energi på att försöka förklara
våldet eftersom att våldet inte längre är kopplat till honom (Lundgren, 2012, s. 40).
Externalisering innebär nämligen att våldet förklaras genom externa faktorer som inte rör
mannen själv utan istället kan kopplas till partnern eller andra omständigheter (Lundgren,
2012, s. 13).
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Det andra temat, som behandlar våldets konsekvenser, belyser hur våldet ändrar symptom
(Lundgren, 2012, s. 40). I detta tema beskriver Lundgren (2012, s. 41) hur kvinnans
fysiska symptom, som följer av normaliseringen, förändras, blir mer omfattande och
allvarliga. Hon talar om muskelspänningar, oklara smärtor, oro och beslutsoförmåga
(ibid.). Vidare, i en senare fas av normaliseringen, drabbas kvinnan av
handlingsförlamning, apati, depression, ångest och självmordstankar (ibid.). I detta läge
har våldet helt internaliserats och det finns inte mycket kvar av kvinnan, hon har helt
anammat mannens verklighet (Lundgren 2012, s. 42). Mannen har blivit stor och kvinnan
liten, psykiskt och fysiskt utmattad av kampen att försöka leva upp till mannens ständigt
föränderliga krav eftersom det är hon som är orsaken till mannens handlingar (ibid.).

Det tredje temat behandlar kvinnans strategier att hantera olika skeden i våldsprocessen
och hur dessa förändras allt eftersom kvinnan anpassar sig till våldet (Lundgren 2012, s.
43). Oftast börjar det med att kvinnan vid de första slagen protesterar, mannen får be om
ursäkt och förklara sig (Lundgren 2012, s. 44). Denna proteststrategi fortlöper en tid men
övergår långsamt i en anpassning från kvinnans sida där kvinnan, eftersom mannen
egentligen inte är en sådan som slår, förklarar hans beteende med sina egna, upplevda,
tillkortakommanden (ibid.).

Av denna anledning gör kvinnan vad hon kan för att vara mannen till lags eftersom tron
är att våld då inte tas till, men detta stämmer sällan (Lundgren, 2012, s. 44). Istället
fortsätter våldet och eskalerar och till slut har det gått så långt att anpassningen som
kvinnan gör, görs i syfte att överleva (ibid.). När det gått så långt, menar Lundgren (ibid.)
att kvinnan lever fysiskt, men att hon som person har dött och att hennes
anpassningsstrategier har misslyckats samtidigt som nedbrytningen av hennes person har
fullbordats. Vidare menar Lundgren (2012, s. 45) att kvinnan i detta skede behöver hjälp
för att hitta sig själv igen och börja leva, hon behöver lära sig allt från början, först krypa,
sedan gå. Lundgren (ibid.) poängterar vikten av att ha människor runt omkring sig som
kan bidra med en annan bild av verkligheten än den som tagit över kvinnan, en bild där
våld ses och förstås för vad det är, nämligen våld.

En forskare som kritiserat Lundgrens begrepp och teori om normalisering är Hydén som
menar att den är allt för fokuserad på hur kvinnan anpassar sig till mannen och inte tar
hänsyn till att kvinnan även gör motstånd (Holmberg & Enander, 2011, s. 20). Vidare
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menar hon att detta bidrar till en bild av den våldsutsatta kvinnan som passiv vilket hindrar
igenkänning för våldsutsatta kvinnor, likväl som att hon menar att ingen kvinna från
hennes egna forskning talat om våldet som något normalt som de förväntat sig av
äktenskapet (Holmberg & Enander, 2011, s. 21–22). Dessutom anser hon att teorin är för
statisk med sin utgångspunkt i könsmaktsordningen och därför inte tar hänsyn till kontext
och sammanhang (Holmberg & Enander, 2011, s. 22).

Holmberg och Enander (2011, s. 20–21) menar dock att mannens överordning gentemot
kvinnan bör ses som en förutsättning för utövandet av relationsvåldet, samtidigt måste
även hänsyn tas till kontexten då den påverkar över- och underordningens förutsättningar
och utformning. De uttrycker också hur de anser det vara viktigt att skilja på begreppen
normalt och normalisering då de uppfattar att Lundgren med sitt begrepp inte beskriver
våldet som något man kan förvänta sig i äktenskapet, utan som att en gradvis
gränsförskjutning sker vilket till sist resulterar i att våldet legitimeras (Holmberg &
Enander, 2011, s. 21). Trots Holmberg och Enanders uttryck av stöd till Lundgrens teori
kommenterar Lundgren (2012, s. 14) hur hon anser att de sammanfattningsvis framställer
det som att de har en annan syn på kvinnorna och ett annat våldsmaterial, medan
Lundgren själv menar att de i mångt och mycket gör samma analys. Lundgren menar
nämligen att Holmberg och Enander misstar normaliseringsprocessen för att vara en
modell som avser spegla våldsprocessen för alla kvinnor, när den i själva verket utgör en
teoretisk tolkningsmodell med avsikt att finna underliggande mekanismer för att förstå
våldet i våldsberättelser (ibid.).

5. Metod och tillvägagångssätt
5.1 Val av forskningsmetod
I denna studie har en kvalitativ metod använts. Bryman (2012, s. 341) beskriver hur den
kvalitativa metodens kunskapsteoretiska och ontologiska ståndpunkter lägger tyngden på
tolkning och förståelse av den sociala verkligheten utifrån människors tolkningar av
denna verklighet i en viss kontext. Vidare beskrivs att sociala egenskaper antas
konstrueras i ett samspel mellan individer inom kontexten (ibid.). Detta ligger i linje med
studiens socialkonstruktivistiska utgångspunkt. Utifrån detta resonemang, studiens syfte
och frågeställningar har den kvalitativa metoden därför ansetts vara lämpligast.
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I studien har det även funnits en narrativ ansats då kvinnornas livsberättelser har varit i
fokus. Kvale och Brinkman (2014, s. 268) skriver att ett narrativ är en berättelse och
Richardson (1990, refererad i Johansson, 2005, s. 24) poängterar att berättelser ger
möjlighet att förstå andra människor då man får ta del av deras liv. Johansson (2005, s.
245) skriver att narrativa studier handlar om kvalitativa tolkande undersökningar med
fokus på studiet av hur människor skapar mening och betydelse, samt tolkar och definierar
olika företeelser och aspekter i livet. I denna studie har det ansetts lämpligt med narrativ
teori och metod då identitet och subjektivitet studeras och en systematisk tolkning av
andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld har gjorts (Riessman,
1993, refererad i Johansson, 2005, s. 27).

En specifik form av berättelser är livsberättelsen, vilken är den berättelse som en individ
berättar om sitt liv, eller delar av sitt liv (Johansson, 2005, s. 23). I livsberättelser sätts
individers egna tolkningar av sig själva i centrum och i livsberättelseforskning tillämpas
olika perspektiv för att undersöka hur individer skapar identiteter och mening i sitt liv.
Johansson (2005, s. 218) menar att livsberättelsen kan vara en viktig metod för att
uppmärksamma tystade och osynliggjorda gruppers erfarenheter, till exempel kvinnor
som, historiskt sett, inte har fått sina röster hörda.

För att samla in data valdes den semistrukturerade intervjuformen. Enligt Bryman (2011,
s. 416) är denna intervjuform lämplig när det finns ett relativt tydligt fokus och specifika
frågeställningar. Denna studie har fyra tydliga frågeställningar att besvara, varför det
ansågs underlätta att ha en intervjuguide som stöd vid intervjuerna för att säkerställa att
kunskap för att besvara dessa frågor skapades. Bryman (2011, s. 445) understryker dock
vikten av att intervjuguiden inte får tillämpas alltför strukturerat då det ska finnas
utrymme för flexibilitet när frågorna ställs. Detta ansågs särskilt viktigt i denna studie
eftersom utgångspunkten inför intervjuerna var att få höra om intervjupersonernas
upplevelser och erfarenheter. Om intervjuerna struktureras för mycket finns en risk att
intervjupersonernas frihet att utforma sina svar fritt begränsas, samt att alltför specifika
frågor kan uppfattas som ledande (Bryman, 2011, s. 413, 415). Detta kan leda till att
intervjupersonerna svarar utifrån frågans förutsättningar och inte utifrån sina egna tankar
och erfarenheter (ibid.).
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5.2 Intervjuguide
Som ovan nämnt utformades en intervjuguide (se bilaga 2) för att ha som stöd i
intervjusituationen. Kvale och Brinkman (2014, s. 172) beskriver en intervjuguide som
ett manus utifrån vilket intervjun struktureras. För att skapa goda förutsättningar för den
kommande analysen bör intervjuaren, i samband med konstruktion av intervjuguiden,
tänka på de moment som kommer längre fram i forskningsprocessen (Kvale & Brinkman,
2014, s. 175).

Denna studies intervjuguide innehöll sex olika teman med tillhörande ämnen samt
specifika frågor. De olika temana konstruerades utifrån studiens syfte i en ordning som
ansågs underlätta för kvinnorna i deras berättande. Dock behövde denna ordning inte
följas, utan intervjun bestämde ordningsföljden. Varje tema innehöll olika ämnen vilka
hade utgångspunkt i studiens frågeställningar och syftade till att generera relevant
information till den kommande analysen. De specifika frågorna till varje tema och ämne
användes som komplement när intervjun avstannade. Under intervjuns gång ställdes även
specifika frågor för att klargöra intervjudeltagarens svar samt för att bekräfta våra
tolkningar. Denna typ av ledande frågor är något som Kvale och Brinkman (2014, s. 214)
inte ser som något negativt utan som ett medel för att öka intervjuarens reliabilitet.
Samtliga teman ansågs ha blivit behandlade i alla intervjuerna, dock i olika utsträckningar
då kvinnorna haft olika erfarenheter.

5.3 Urval
Målet var att genomföra fem intervjuer med fem olika kvinnor. Detta mål sattes upp
utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011, s. 44) resonemang kring representativitet
vid kvalitativa studier där de anger att sex till åtta personer många gånger kan räcka för
att säkerställa att ett material blir relativt oberoende av enskilda individers uppfattningar.
Eftersom denna studie inte har för ambition att generera i statistisk generaliserbarhet eller
göra jämförelser, utan avser att spegla intervjupersonernas egna uppfattningar och
berättelser om sina individuella erfarenheter, bedömdes fem intervjupersoner vara
tillräckligt.

Det visade sig dock vara svårt att finna personer som var redo att tala om sina erfarenheter
och det slutade med att fyra intervjuer genomfördes. Efter att intervjuerna hållits och
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analysen påbörjats, ansågs materialet vara tillräckligt för att kunna göra en fullgod analys.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 44) anger att kvalitativa intervjuer ger utrymme
för just ett sådant arbetssätt, det vill säga att varva intervjuer och analys för att längs
arbetets gång avgöra när tillräckligt med data samlats in. Antalet ansågs även överkomligt
med tanke på den begränsade tidsram som examensarbetet ska genomföras inom.

För att få tag på intervjupersoner tillämpades ett målinriktat urval. Med detta menas att
intervjupersonerna väljs utifrån deras relevans kopplad till forskningsfrågorna (Bryman,
2011, s. 434). Det målinriktade urvalet gjordes i två steg. Det första steget var att, utifrån
syftet, kontakta personer på lämpliga organisationer som skulle kunna vara behjälpliga
med att förmedla en kontakt med kvinnor som uppfyller de kriterier vi satt för
intervjupersonerna. Dessa kriterier utgjorde en del i det andra steget i urvalsprocessen och
såg ut enligt följande:
•

Intervjudeltagaren ska vara kvinna och ha egna erfarenheter av att ha utsatts för
våld i en nära relation.

•

Intervjudeltagaren ska ha lämnat relationen.

•

Intervjudeltagaren ska ha bearbetat händelserna i sådan utsträckning att hon inte
upplever det problematiskt att berätta om sina erfarenheter eller riskerar att
hämma en pågående läkningsprocess.

•

Intervjudeltagaren ska vara myndig.

Kriterierna hade delvis en avgränsande funktion men framför allt togs de fram utifrån
forskningsetiska beaktanden vilket presenteras under avsnittet Etiska ställningstaganden
nedan. I nästa steg skulle intervjupersoner, utifrån dessa kriterier, väljas vilket blev ett
ickeval då det första urvalssteget endast genererade i fem möjliga intervjupersoner, vilka
alla önskades skulle delta för att få tillräckligt med material. Denna del i urvalet kan liknas
vid ett bekvämlighetsurval, då urvalet utgjordes av personer som vid tidpunkten fanns
tillgängliga (Bryman, 2011, s. 194). En av de inbokade intervjupersonerna valde dock,
strax innan intervjutillfället, att inte delta.

Intervjupersonerna förmedlades kontakt med oss via Polismyndigheten, en kommuns
enhet för våld i nära relationer, en jurist som hanterar familjerättsärenden, samt en ideell
organisation som samlar information och sprider kunskap om våld i nära relation från
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tidigare våldsutsatta och närstående. De möjliga intervjupersonerna tillfrågades om
deltagande och informerades kortfattat om vår studie av våra kontaktpersoner på de olika
organisationerna. Därefter förmedlades kontakten med kvinnorna till oss. Detta gjordes
för att ge kvinnorna utrymme att överväga sitt deltagande samt för att minska en eventuell
risk att de skulle uppleva en press att delta. Risken för denna press ansågs vara mindre
om de inte tillfrågades om deltagande av oss personligen.

5.4 Datainsamling
Totalt genomfördes fyra intervjuer som vardera pågick mellan 90 och 120 minuter.
Intervjuerna spelades in och gav totalt 7 timmar och 32 minuters inspelat material. Platsen
för intervjun bestämdes utifrån intervjudeltagarnas förslag och önskemål. En intervju
genomfördes i intervjudeltagarens hem och en annan genomfördes på ett café. Thomsson
(2010, s. 83) förespråkar intervjuer i en miljö där det finns utrymme att vara lite mer
personlig, till exempel hemma hos intervjudeltagaren. Hon menar att mötet därigenom
blir mer trivsamt och givande för båda parterna (ibid.). Intervjuerna resulterade i
personliga möten där platsen kan tänkas ha haft en främjande effekt på
intervjudeltagarnas benägenhet att berätta om sina erfarenheter.

De två andra intervjuerna genomfördes per telefon på grund av det geografiska avståndet
mellan författarna och intervjudeltagarna. Bryman (2011, s. 209, 433) påstår att en
intervju ansikte mot ansikte är att föredra när känsliga ämnen behandlas, samtidigt som
han menar att det ibland kan vara lättare att ställa och svara på känsliga frågor i telefon
då det inte förekommer fysisk närvaro. I telefonintervjuer missas däremot kroppsspråket,
så som gester och minspel, vilket kan vara viktigt för att förstå obehag och förvirring hos
intervjudeltagaren (Bryman, 2011, s. 433). Å andra sidan menar Bryman (2011, s. 209)
att telefonintervjuer minskar risken för att intervjudeltagarens svar påverkas av faktorer
hos intervjuaren, exempelvis ålder, klass, etnisk bakgrund o.s.v. Således finns det både
positiva och negativa konsekvenser av telefonintervjuer. I denna studie observerades, vid
de olika intervjusätten, inga större skillnader i hur kvinnorna berättade om sina
upplevelser, därav anses alla intervjuer ha varit lika givande.

Kvale och Brinkman (2014, s. 52) skriver att forskningsintervjun är ett samtal som
rymmer en tydlig maktasymmetri mellan forskare och intervjudeltagare. Forskaren
inleder och definierar intervjusituationen, bestämmer intervjuämnet, ställer frågor och
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avgör vilka som ska följas upp samt avslutar intervjun (ibid.). Thomsson (2010, s. 124)
menar att maktobalansen inte går att undvika, men att den också kan hanteras. I
intervjusituationen användes intervjuguiden som ett stöd för att ge intervjudeltagaren
utrymme att fritt berätta som sina erfarenheter för att på så sätt undvika att intervjun skulle
bli en enkelriktad dialog i form av utfrågning från intervjuarna. Thomsson (2010, s. 124)
skriver att färdiga frågor kan få intervjudeltagaren att känna sig osäker, medan en öppen
men tydlig intervjuguide kan vara ett hjälpmedel som stärker deltagarens känsla av att ha
kontroll och möjligheter att själv påverka intervjuns flöde. Intervjuerna genomfördes av
två intervjuare, vilket Thomsson (2010), s.73) menar är något som påverkar
maktsituationen, men samtidigt anger hon att intervjudeltagaren också kan känna en
trygghet när det är två som tolkar och försöker förstå det som förmedlas under intervjun.
I denna studie upplevdes det som fördelaktigt genom att vi kompletterade varandra och
kunde fylla i varandras luckor. Det anses således inte funnits någon tydlig maktobalans i
intervjusituationerna, utan intervjuerna betraktas ha liknat vardagliga samtal där alla
parter bidragit till samtalet och kunskapsproduktionen. Denna språkliga kommunikation
i socialt samspel ligger sålunda i linje med studiens socialkonstruktionistiska
utgångspunkt.

5.5 Val av analysmetod
Materialet har analyserats utifrån en narrativ analysmetod. Enligt Kvale och Brinkman
(2013, s. 240) är berättelsen som framkommer i intervjun det centrala i narrativa analyser
och stort fokus läggs på dess innebörd och språk för att fånga upp och förstå olika
strukturer. Johansson (2005, s. 288) påpekar att det finns ett flertal olika typer av narrativa
analyser och hänvisar till Lieblichs, Tuval-Mashiachs och Zilbers (1998:12–14) modell
där de delat in olika typer av narrativ analys i två perspektiv, helhets- och delperspektivet.
Vidare kan båda dessa perspektiv analyseras med fokus på form eller innehåll och i denna
studie användes delperspektivet med fokus på innehåll (ibid.). Detta perspektiv kan liknas
vid en typ av innehållsanalys där ett flertal teman utformas och till vilka olika uttalanden
och utdrag från texter sedan kopplas (Johansson, 2005, s. 289). Vid analysen söks oftast
efter mönster, gällande sociala relationer, strukturer och normer, som återkommer i flera
berättelser (ibid.). Tolkningar ska därefter växa fram då analysmaterialet problematiseras
och kopplas till de teoretiska perspektiv och utgångspunkter som studien grundar sig i
(Johansson, 2005, s. 283).
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Redan när intervjuguiden utformades fanns analysen i åtanke då val av teman och ämnen
skulle göras. Detta för att säkerställa att det skulle finnas analysmaterial för att kunna
besvara studiens frågeställningar. Då transkriberingarna var klara lästes dessa igenom för
att identifiera intressanta uttalanden som kunde kopplas till våra teorier och den tidigare
forskningen, samt uttalanden som var återkommande i en eller flera intervjuer. Därefter
utformades fyra lämpliga teman dit de uttalanden som vi ansåg hörde ihop med vardera
tema fördes. Dessa fyra teman var: Stödets betydelse för de våldsutsatta kvinnorna,
Bemötandets betydelse för de våldsutsatta kvinnorna, Normaliseringsprocessen och
avskärmning från det sociala nätverket samt Kvinnornas förväntningar på stödet. Alla
transkriberingar tematiserades enskilt av vardera författare för att sedan jämföra våra
tolkningar. Utifrån tematiseringen kunde skrivandeprocessen påbörjas då det fanns en
lättöverskådlig sammanfattning av de, enligt oss, mest relevanta delarna av datamaterialet
kopplat till syfte och frågeställningar.

5.6 Transkribering
Kvale och Brinkman (2014, s. 220) betraktar transkribering som en inledande fas till den
analytiska processen. Transkriberingen har i och med det inte enbart varit en
transformation från muntligt tal till skriven text, utan har även betraktats som ett första
steg i analysen. Transkriberingen gav en överblick av materialet och skapade möjlighet
att fundera över vad som har sagts samt uttalandens innebörd.

Kvale och Brinkman (2014, s. 221) skriver att det inte förekommer någon allmängiltig
utskriftsform av forskningsintervjuer. För oss var det dock viktigt att båda använde sig av
samma förfaringsätt då utskriften av intervjuerna delades upp. Transkriberingarna skrevs
till viss del ut ordagrant, men upprepningar och användandet av ”mm”, ”hm”, ”äh”, skrevs
inte alltid ut för att på ett tydligare sätt kunna förmedla meningen i intervjupersonernas
berättelser. Skratt, överlappningar och långa pauser markerades dock där det upplevdes
ha haft en betydelse för sammanhanget. Denna litterära utskriftsform menar Kvale och
Brinkman (2014, s. 227) är tillräcklig för att belysa nyanser i uttalanden. Då kvinnornas
livsberättelser ses som en gemensam produkt av samspelet mellan oss lyssnare och de
kvinnliga berättarna transkriberades både intervjuarnas frågor och intervjudeltagarnas
svar. Johansson (2005, s. 303) skriver att det är något som bör göras när man analyserar
berättelsen som en pågående social interaktion.
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5.7 Förförståelse
Thomsson (2010, s. 45) beskriver förförståelse som något man förstår innan man förstår.
Vid starten av en undersökning finns alltid olika antaganden och fördomar om det ämne
som ska undersökas (ibid.). Thomsson (2010, s. 34, 42) skriver att det kan vara
nödvändigt att redogöra för ens egen förförståelse för att dels ge läsaren möjlighet att göra
egna bedömningar av de tolkningar som presenteras, dels för att ens tidigare kunskaper
och fördomar kan vara användbara för att förstå vad det är man ser. En fullständig
beskrivning av ens förförståelse är i princip omöjlig att göra då den senaste förståelsen
hela tiden överskuggar tidigare förståelser (Thomsson, 2010, s. 50). Innan studiens start
diskuterade vi dock våra fördomar och vår förförståelse för att dessa inte skulle stå i vägen
för andra sätt att förstå ämnet.

Ämnet våld i nära relation är något vi inte har personliga erfarenheter av eller hade stor
kunskap om vid studiens start. Viss kunskap om ämnet har vi tillägnat oss genom
Kandidatprogrammet i utredningskriminologi och förståelsen anses också ha formats av
massmedias framställning av ämnet. För att öka förståelsen av ämnet samt hantera
fördomar lästes litteratur som direkt rörde studiens syfte men även litteratur som inte
direkt relaterades till studien. Vi märkte snabbt att den förståelse i ämnet som fanns vid
studiens start inte var densamma som efter intervjuerna. Nya insikter om ämnet har
tillkommit under studiens gång.

5.8 Validitet, reliabilitet och generalisering
Med validitet menas att det som mäts och analyseras i en studie motsvarar det som är
relevant för studien, det vill säga om studien har granskat det som den avsåg att granska
(Sandberg & Faugert, 2012, s. 137). Reliabilitet handlar om forskningsresultatets
tillförlitlighet, ofta förs det ett resonemang huruvida andra forskare kan reproducera
resultatet vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkman, 2014, s. 295).

I studier med ett konstruktionistiskt perspektiv, som denna, utgår man ifrån ett antagande
om att berättelser läses olika beroende på vem läsaren är, det vill säga vilken läsarposition
läsaren har, till exempel kön, etnicitet, ålder, klasstillhörighet m.m. (Johansson, 2005, s.
313). Av denna anledning kan analysen aldrig anses vara sann eller objektiv då den är
beroende av kontexten den är gjord i och vem som läser (Johansson, 2005, s. 314). Ett
19

flertal forskare har utformat ett antal kriterier som lämpar sig för resonemang kring
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet vid narrativa analyser och några av dessa är
övertygande och möjlig, överensstämmelse, insiktsfullhet, sammanhang och pragmatisk
nytta (Riessman, 1993 s. 64–70 & Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998, s. 172–174,
refererade i Johansson, 2003, s. 314–316).

För att skapa övertygelse hos läsaren om rimligheten i studiens resultat och analyser har
flertalet citat och noggranna återberättelser av intervjupersonernas uttalanden inkluderats.
Detta ger också utrymme för läsaren att göra egna tolkningar. Kvaliteten i intervjun och
analysen har försökt stärkas genom att under intervjuerna ställa bekräftande frågor för att
validera om vi har uppfattat intervjupersonerna rätt. I analysförfarandet tematiserades
också materialet enskilt av vardera författare för att sedan jämföra och diskutera resultatet.
Genom dessa åtgärder minskar risken för missförstånd och ansvar tas för de tolkningar
som gjorts, vilket bidrar till att skapa överensstämmelse i studien.

Arbetet med studien har gett oss en större insikt i relationsvåldets komplexitet och
förståelse för vikten av att som medmänniska vara uppmärksam på sin omgivning.
Genom att till våra slutsatser koppla resonemang om utvecklingsbehov och möjligheter
hoppas vi också kunna bidra till insiktsfullhet för de individer och organisationer som tar
del av studien. Studiens resultat önskas även vara av pragmatisk nytta, vilket handlar om
att kunna ge vägledning i andra relevanta situationer. Eftersom resultatet inte har för
avsikt att vara generaliserbart i den mening att det ska kunna överföras till andra
undersökningspersoner, kontexter och situationer har bedömningen av studiens
vägledningsmöjligheter överlämnats till läsaren. Kvale och Brinkman (2014, s. 312)
beskriver detta som läsarbaserad analytisk generalisering, vilken kan göras oavsett urvals
och analysform. För att underlätta läsarens bedömning har en noggrann redogörelse gjorts
av forskningsprocessen för att skapa transparens. Vidare har resonemang, reflektioner
och slutsatser underbyggts med stöd i våra teoretiska perspektiv och tidigare forskning
med avsikt att skapa ett sammanhang eller en röd tråd i studien. Därför har
normaliseringsprocessen och den narrativa teorin diskuterats återkommande i uppsatsens
olika delar.
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5.9 Etiska ställningstaganden
Bryman (2011, s. 130) poängterar vikten av att som forskare vara medveten om aktuella
etiska principer för att kunna fatta välgrundade beslut om vad som är bäst och mest
korrekt i samband med undersökningar (ibid.). Även Kvale och Brinkman (2014, s. 99)
uppmärksammar etikens betydelse och menar att potentiella etiska frågor bör beaktas
redan från studiens start då etiska problem vanligen uppträder genomgående i
intervjuundersökningar. Därmed framtogs, i studiens början, olika deltagandekriterier
som ingick i informationsbrevet till intervjudeltagarna (se bilaga 3) till studien.
Kriterierna hade delvis en avgränsande funktion men var framför allt framtagna utifrån
forskningsetiska beaktanden. Eftersom det är ett känsligt ämne som berörs i studien
ansågs det viktigt att personerna som intervjuades var myndiga för att de själva skulle
kunna besluta och ansvara för sitt deltagande i studien. Självklart var målet att vid
intervjutillfället vara varsam för att inte pressa intervjupersonerna eller riskera att de
upplevde obehag, dock behövdes frågeställningar och syfte ändå kunna besvaras. Av
denna anledning var det viktigt att intervjupersonerna hade lämnat den våldsamma
relationen och bearbetat händelserna så pass att de själva kände sig i balans för att tala
om dem. Självklart var det svårt både för oss, så väl som för intervjudeltagarna själva, att
avgöra huruvida händelser och erfarenheter bearbetats så pass att ett intervjudeltagande
inte skulle upplevas som problematiskt. Av denna anledning var det än viktigare att detta
kriterium fanns med för att intervjudeltagarna skulle få en chans att reflektera kring den
aspekten innan ett beslut om deltagande togs. Efter avslutade intervjuer tillfrågades
kvinnorna hur de upplevt intervjun för att få en bild av deltagarnas upplevelser av
situationen, vilket är något Johansson (2005, s. 273) rekommenderar i samband med
känslomässigt laddade intervjuer.

Studien har även förhållit sig till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (VR)
utarbetat i avsikt att avlägsna etiska problem. VR (2002, s. 6) redogör för fyra huvudkrav
i samband med forskningsetiska principer, vilka presenteras närmare nedan där vi också
redogör för hur denna studie har förhållit sig till dem.

5.9.1 Informationskravet
Detta huvudkrav innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om
forskningens syfte, deltagarens uppgift i projektet samt villkor för deltagande (VR, 2002,
s. 7). Huvudkravet begär också att deltagare ska informeras om deltagandets frivillighet,
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rätten att när som helst avbryta sin medverkan samt att insamlad information genom
deltagandet inte kommer användas i något annat syfte än i denna forskning (ibid.). All
information som kan tänkas påverka deltagares frivillighet att delta ska inkluderas i
informationen (ibid.). All denna information har framställts i ett informationsbrev (se
bilaga 3) som via mail skickats till de kvinnor som varit intresserade av att delta i denna
studie. Detta gjordes för att kvinnorna, i lugn och ro, skulle få möjlighet att läsa igenom
informationen och ta beslut om sitt deltagande. I samband med intervjutillfället
upprepades denna information innan intervjuns start för att se till att kvinnorna förstått
informationen korrekt.

5.9.2 Samtyckeskravet
Deltagare ska i en undersökning ha rätten att själv bestämma över sin medverkan och
genom samtyckeskravet ska forskaren inhämta undersökningsdeltagares samtycke (VR,
2002, s. 9). När deltagare är under 15 år bör samtycke inhämtas från
förälder/vårdnadshavare (ibid). Denna studie hade som ovan nämnt krav på att deltagarna
skulle vara myndiga för att de själva skulle kunna ge samtycke. Samtycket inhämtades
skriftligt, och i en del fall muntligt (se bilaga 4).

5.9.3 Konfidentialitetskravet
Detta huvudkrav innebär att uppgifter om deltagare ska ges största möjliga
konfidentialitet (VR, 2002, s. 12). Utomstående ska ej kunna komma åt deltagares
uppgifter eller kunna identifiera enskilda människor i avrapportering, varken i skriftlig
publicering eller i muntlig redogörelse (ibid.). För att säkerställa kvinnornas
konfidentialitet har deras personuppgifter behandlats på ett sådant sätt att endast studiens
författare har haft tillgång till dem. Inspelningar och transkriberingar från intervjuerna
har förvarats på författarnas datorer där utomstående inte har kunnat ta del av materialet.
Detta material kommer att raderas när studien blivit godkänd. För att ingen läsare ska
kunna identifiera någon intervjudeltagare har studien utelämnat detaljerad information
som kan härledas till deltagare. Självfallet har inga namn uppgetts i rapporten och för att
verkligen säkerställa kvinnornas anonymitet har inte heller några fiktiva namn använts.

5.9.4 Nyttjandekravet
Det sista huvudkravet försäkrar undersökningsdeltagaren att insamlad information om
denne endast kommer användas för forskningsändamål, uppgifter om deltagare får inte
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användas eller lämnas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (VR,
2002, s. 14). Exempelvis får insamlade uppgifter inte användas för beslut eller åtgärder
som kan komma att påverka den enskilde deltagaren (ibid.). Även detta är något som
denna studie förhållit sig till, inga personuppgifter som samlats in för detta
forskningsändamål kommer användas i något annat sammanhang. Som tidigare nämnts
är det endast författarna till denna studie som har haft tillgång till det insamlade
materialet.

Intervjudeltagarna har också tillfrågats om de önskar få den slutgiltiga rapporten skickad
till sig, vilket överensstämmer med VR:s (2002, s. 15) rekommendation.

6. Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuerna kopplat till fyra teman: Stödets
betydelse för de våldsutsatta kvinnorna, Bemötandets betydelse för de våldsutsatta
kvinnorna, Normaliseringsprocessen och avskärmning från det sociala nätverket samt
Kvinnornas förväntningar på stödet.

6.1 Stödets betydelse för de våldsutsatta kvinnorna
Detta tema grundar sig i uttalanden som belyser vikten av att som våldsutsatt kvinna få
stöd, samt vad som händer om stödet uteblir.

Endast en av intervjupersonerna anser sig ha fått det stöd hon behövt, medan övriga tre i
olika utsträckning anser att de inte har fått stöd nog. Stödet har sett olika ut för var och
en av dem och kommit i olika skeden, former och omfattning. Genomgående i alla
intervjuer är dock att kvinnorna belyser vikten av att känna stöd från någon. En av
intervjupersonerna uttrycker sig på följande sätt:

På den tiden var inte jag den människan som bad om hjälp eller pratade med folk utan jag löser
mina problem själv det är jag ganska bra på kan jag tycka. Men en sån här sak klarar du inte av
själv.

Ett annat citat förklarar varför stödet är betydelsefullt:
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När man som utsatt kvinna befinner sig i en sådan situation, det finns ju så mycket psykiskt som
liksom tär på en att man inte riktigt orkar tänka vad behöver jag göra. Man behöver hjälp med vad
man faktiskt behöver göra rent, vem kan jag vända mig till, vad ska jag göra i nästa steg, vilka
myndigheter kan jag höra av mig till, vart kan jag ta vägen om det skulle krisa sig. Det behöver
man hjälp med, för att det pågår redan så pass mycket inom en att man inte orkar och det är lätt
hänt att man faller tillbaka till att stanna kvar istället.

Intervjupersonen antyder att hon inte riktigt visste vilket stöd hon kunde få och hur hon
skulle gå tillväga. Därför hade det behövts ett stöd som kunde vägleda henne när de
psykiska påfrestningarna från relationen gjorde att hon själv inte orkade. När detta stöd
uteblir, menar intervjupersonen att det finns en risk att man istället stannar kvar i
relationen.

Detta resonemang fördes även av de övriga intervjupersonerna, men då diskuterades
också vikten av fortsatt stöd efter till exempel en vårdnadstvist, polisutredning eller
separation. Konsekvenserna av de psykiska påfrestningarna kan nämligen vara
långvariga. En av intervjupersonerna fick, efter sin separation, hjälp av en vän att komma
i kontakt med kvinnofridsrådgivningen för att vännen ansåg att intervjupersonen var i
behov av det. Intervjupersonen gick till kvinnofridsrådgivningen i tre år innan hon
upplevde att hon hade bearbetat allt. Hon talar om stödet i följande termer:
… men att liksom gräva ner riktigt, riktigt på djupet som hon ville det var inte lätt för mig att tillåta
henne att göra det, men det var just det som behövdes för att jag skulle veta vem jag var, för jag
var inte den slagna kvinnan, jag var inte bara mamma, utan jag var [kvinnans namn], men vem är
[kvinnans namn] efter fem års våldsrelation? det är jättesvårt att veta.

Intervjupersonen beskriver att hon inte längre visste vem hon var och att stödet från
kvinnofridsrådgivningen hjälpte henne att finna sin identitet. En annan intervjuperson
anger att hon genom samtal på en mottagning i hemorten lärde känna sig själv bättre än
hon någonsin gjort och slutade skuldbelägga sig själv för det hon hade utsatts för. En
tredje intervjuperson uttrycker hur hennes vänner, efter separationen, varit ett stöd genom
att de hjälpt henne att ”bli starkare som kvinna”. Utifrån studiens narrativa perspektiv kan
relationernas psykiska konsekvenser förstås som att de har en inverkan på kvinnornas
identitetsskapande (Johansson, 2005, s. 21), vilket gör stödet betydande för att kvinnorna
ska finna sina identiteter igen.
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6.2 Bemötandets betydelse för de våldsutsatta kvinnorna
Detta tema grundar sig i uttalanden som belyser vikten av att som våldsutsatt kvinna få
ett bra bemötande när de berättar om sin utsatthet eller när andra frågar om den.

Intervjupersonerna har olika erfarenheter av bemötandet från sin omgivning, myndigheter
och organisationer. En av intervjupersonerna uttrycker sig enligt följande:

Jag upplevde inte att någon riktigt fattade vad jag pratade om. Sen får man alltid frågan men
herregud varför skaffade du fler barn med honom, varför flyttade du bara inte?

Genom detta bemötande sker ett ifrågasättande av kvinnans handlande, istället för att stöd
ges till följd av utsattheten hon berättat om. I denna kvinnas fall handlade det om en
ekonomisk oförmåga att lämna och en rädsla att förlora vårdnaden om barnen. Detta
resonemang återfinns i Gilroy’s et al. (2014) artikel som antyder ett samband mellan
möjligheten att lämna en våldsam relation och kvinnans självförsörjning och
självbestämmande. Flera av intervjupersonerna uttrycker också att det kan vara svårt att
förstå om man själv inte varit utsatt och en av intervjupersonerna uttrycker att hon ibland
kan bli provocerad när personer utan egna erfarenheter uttrycker att de förstår henne. Den
bakomliggande problematiken i intervjupersonernas resonemang om oförståelsen kan
antas handla om att det finns en okunskap om hur man ska bemöta personer som berättar
om sin utsatthet. Bemötandet och hur man uttrycker sig, tenderar ha stor betydelse för
vad kvinnan berättar om utsattheten. Följande citat exemplifierar detta:

Jag har blivit upptryckt mot väggen, kastad i golvet, dragen i håret, men om du frågar slog han
dig? då säger jag nej han slog mig inte, så det gäller ju att… du formulerade frågan bra: utsatte
han dig? Ja det gjorde han, men han slog mig inte.

Bemötandet verkar inte bara vara betydelsefullt för vad kvinnan berättar, utan också för
hur hon själv ser på sin utsatthet. Utifrån intervjuerna är en möjlig tolkning att kvinnorna,
när de bemöts med misstro, tenderar att se på utsattheten på samma sätt som de uppfattar
att betraktaren gör och därför börjar tvivla på sina egna upplevelser. Detta kan antas
generera negativa hälsosymptom hos kvinnan, vilket i Sylaska och Edwards (2014) studie
kopplas samman med negativa bemötanden i form av misstro och skuldbeläggning. En
av intervjupersonerna uttrycker sig enligt följande när hon talar om hur hon blivit bemött
vid terapeutiska samtal:
25

I: Känner du att du blivit bemött som att du inte blivit betrodd?
IP: Ja precis, bara som att jag gått för att prata av mig… så inte vet jag om dom trott att jag har
överdrivit när jag pratar, för jag hör själv när jag berättar att det låter väldigt mycket och
överdrivet, men det är ju inte så.
I: Så hur kände du att det bemötandet påverkade dig?
IP: Äh, jag började ju tvivla på mig själv. Det gjorde jag…

En annan intervjuperson är inne på samma spår när hon berättar hur hon upplever att en
utredare vid polisen först är mycket intresserad och antecknar vad hon berättar, men sedan
plötsligt verkar tappa intresset då han suckar och därefter endast ”pliktskyldigt
antecknar”. Detta sker i samband med att hon förklarar att hon vågar polisanmäla först nu
för att de separerat och det kommer att bli en vårdnadstvist. Detta bemötande resulterar i
en självrannsakan hos kvinnan, hon börjar grubbla över vad hon gjort för fel som lett till
att han tappat intresset. Hon menar att man efter en lång våldsrelation blir ”drillad” till att
alltid skuldbelägga sig själv. Detta resonemang visar att bemötandet också kan ha
betydelse för hur kvinnorna ser på sig själva och sin trovärdighet, vilket även går i linje
med det socialkonstruktivistiska vetenskapsteoretiska perspektivets antagande om att
individers kunskap och uppfattningar av verkligheten skapas genom social interaktion
människor emellan (Burr, 2003, s. 4).

En tredje intervjuperson, som mest har goda erfarenheter av bemötandet när hon sökt
hjälp, belyser just det goda bemötandets betydelse i samband med att hon kontaktade
polisen. Hon uttrycker att de lyssnade på henne utan att döma vilket var otroligt viktigt
för henne i det läget. Denna intervjupersons erfarenheter skiljer sig från
intervjupersonerna i Meyers (2011, s. 277) studie som rapporterat sämre erfarenheter av
stödet ju närmare straffrättssystemet de kommit och bättre erfarenheter vid kontakt med
brottsoffertjänster. Utifrån övriga intervjupersoners uttalanden i denna studie, går det
heller inte att se något specifikt mönster likt Meyers (2011). Deras negativa erfarenheter
av stödet uppfattas vara oberoende av om det kommit från en instans inom
straffrättssystemet eller inte.

26

6.3 Normaliseringsprocessen och avskärmning från det sociala
nätverket
Detta tema grundar sig i uttalanden om våldet som en normal komponent i relationen,
samt männens isolerande och kontrollerande av de våldsutsatta kvinnorna.

Centralt i intervjuerna är att våldet är en del av vardagen i relationerna, vilket gör att
kvinnorna slutar reflektera över våldet som något avvikande. Kopplat till Lundgrens
(2012) teori om normaliseringsprocessen, är denna normalisering av våldet ett resultat av
en längre process med bland annat gränsförskjutningar och förminskande av kvinnan.
Detta exemplifieras av en intervjuperson enligt följande:

Han kunde trycka ner mig med andra ord, att jag var värdelös helt enkelt och det kunde han säga
varje gång vi bråkade, det blev vardagsmat till slut. Det liksom rann av mig, det gjorde ont varje
gång, men jag var såhär… aja skit samma, jag normaliserade det så pass mycket att jag till slut
inte reflekterade kring det längre.

En annan av kvinnorna förklarar att hon i efterhand förstått hur ”normaliserad” hon var
då hon under rättegången märkte att åklagaren nästan blev irriterad då hon lättvindigt
talade om att hon ”fick väl en smäll eller så men det var inget mer med det”. Att få ett
slag då och då var en del av hennes vardag varför det för henne upplevdes som bagateller
i jämförelse med andra betydligt allvarligare händelser.

Vidare uttrycker samtliga intervjupersoner också att deras män, med olika metoder, har
avskärmat dem från sitt sociala nätverk och att en flytt oftast varit en av de främsta
isoleringsfaktorerna. Dessutom har intervjupersonerna på olika sätt upplevt hur männen
begränsat deras kontaktnät och kontrollerat deras liv. Isolerandet är en stor del i
Lundgrens (2012, s. 32 – 33) normaliseringsprocess och precis som intervjupersonerna
uttrycker anger Lundgren att männen stegvis isolerar kvinnorna från sin omgivning tills
de är allt kvinnorna har kvar. En intervjuperson uttrycker sig:

Först är det jättefritt och jag får träffa vilka jag vill och jag får göra vad jag vill, jag får ut och
dansa, det känns hur bra som helst och sen så stramas det åt mer och mer.
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En annan intervjuperson berättar om hur hon blev indragen i hans ”innersta cirkel” och
tappade kontakten med vänner och familj. Hon förstod inte då hur kontrollerad hon var,
hon ville vara med honom för han var underbar. Intervjupersonernas berättelser vittnar
om hur männens kontroll och isolering av kvinnorna smyger sig fram i deras relation.
Detta gör att det blir svårt för det sociala nätverket att ana utsattheten, likväl som att det
blir svårt för kvinnorna att söka stöd från nätverket eftersom att de har avskärmats från
det.

6.4 De våldsutsatta kvinnornas förväntningar på stödet
Detta tema grundar sig i uttalanden om hur de våldsutsatta kvinnorna upplevt att deras
förväntan på stöd inte införlivats när de kontaktat formella stödinstanser.

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de uttrycker att de tog för givet att formella
stödinstanser som till exempel socialtjänsten och kvinnojouren skulle hjälpa dem om de
vände sig till dem. Som nämnts i första temat upplever tre av intervjupersonerna att de
inte fått stöd nog, men det stannar inte där. En av dessa kvinnor antyder också att hon
blivit motarbetad och rent av fått situationen förvärrad då hon sökte hjälp. Hon berättar
hur både hon och barnen var utsatta för mannens våld och att det därför var viktigt för
henne att i vårdnadstvisten få ensam vårdnad för att skydda barnen från fortsatt utsatthet.
Hon förklarar att processen var utdragen och hade en negativ inverkan på både hennes
och barnens välmående. Hon upplevde att hon ständigt motarbetades och misstroddes,
samt att barnen hanterades illa på grund av vad hon uppfattade som okunskap om hur
barn ska bemötas i sådana här situationer. Hon talar om ett ”eftervåld” från samhället som
hon beskriver enligt följande:

...och jag måste säga att, eftervåldet som hela samhället utsatte mig och mina barn för, det var
värre än tolv år med psykopaten /.../ allt upprepades, fast tio gånger värre och när dom jag
verkligen var säker på skulle hjälpa, tvärt om, inte bara att dom lät bli att hjälpa, dom slog oss
sönder och samman. Som familj och individer.

Intervjupersonen uttrycker vidare att hon känner sig förrådd av Sverige och att varken
hon eller hennes barn, som idag är unga vuxna, känner någon tillit till svenska
myndigheter. En annan intervjuperson som varit i en annan process, uttrycker ett missnöje
med hanteringen av den:
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Men det här med socialen som jag tycker var skrämmande med dem var att de gick mer på hans
berättelse och att han kunde manipulera dom. Att inte socialen har mer vetskap i sådana här fall.

Hon uttrycker en känsla av att hans ord vägde tyngre än hennes, vilket hon tyckte var
skrämmande. Utifrån intervjun går det att tolka att hon hade en förväntan på att
socialtjänsten skulle hjälpa henne om hon berättade om sin utsatthet, men det gjorde dem
inte. Den tredje intervjupersonen uttrycker samma förväntningar och beskriver hur hon
blev hänvisad fram och tillbaka mellan olika instanser, utan att någon hjälpte henne, vilket
blev en stor besvikelse. Vidare uttrycker kvinnan att hon uppfattade det som att
personalen vid de olika stödinstanserna, i sin tur, hade förväntningar på hur en våldsutsatt
kvinna ska vara och att hon inte levde upp till dessa. Vi tolkar det som att denna
uppfattning, för henne, förklarar varför ingen riktigt tog tag i att hjälpa henne trots att hon
bad om hjälp. Samtidigt förstår vi det som att hon själv heller inte ansåg sig utgöra den
typiska våldsutsatta kvinnan, men att hon ansåg att stöd borde erbjudas oavsett vem man
är om uttryck ges för utsatthet, därför var hon besviken. Vad denna intervjuperson ger
uttryck för speglas även i Ekströms (2012, s. 65) artikel där en för ensidig bild av den
våldsutsatta kvinnan anses generera problem dels för att utsatta kvinnor inte känner igen
sig i bilden, dels för att stödinstanser som till exempel polis, socialtjänst m.fl. varken ser
eller kan ge det stöd som behövs då kvinnorna inte passar in i bilden för hur en våldsutsatt
kvinna ska vara.
Dessa tre kvinnor förväntade sig att få hjälp när de kontaktade de olika stödinstanserna,
men beskriver sina upplevelser av kontakten med orden förrådd, skrämmande och
besvikelse. När kvinnorna ger uttryck för dessa förväntningar, uppfattar vi att de blivit
mer eller mindre chockade när de inte införlivats. Följande citat stärker den
uppfattningen:

Innan man utsatts själv för systemet så lever man ändå i den här vackra världen att man får hjälp,
jag hade dom rosa glasögonen på mig i alla fall, självklart hjälper vi våldsutsatta barn och
våldsutsatta kvinnor, självklart, men det vart en riktig käftsmäll för min del, idag vet jag bättre.
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7. Diskussion
Utifrån resultatet går det att konstatera att kvinnorna varit isolerade från sina sociala
nätverk och att deras kontakt med familj och vänner därför varit minimerad. Detta har
gjort det svårt för personer i deras omgivning att ana utsattheten, likväl som att det varit
svårt för kvinnorna att söka stöd hos dessa. När kvinnorna sedan påbörjat sina
uppbrottsprocesser och berättat om sin utsatthet för omgivningen har de på olika sätt fått
stöd från familj eller vänner som de upplevt som betydelsefullt. Vad gäller stödet från
myndigheter och ideella organisationer har stödinsatserna varit samt upplevts olika av
kvinnorna, detta trots att i princip samma instanser varit inblandade för dem alla. Oavsett
kvinnornas upplevelse av stödet har samtliga belyst vikten av att få stöd med praktiska
moment i olika processer samt att få stöd för att hitta sin identitet och bygga ett eget liv
på längre sikt.

7.1 Diskussion om stödets betydelse för de våldsutsatta kvinnorna
Precis som Ekström (2014) konstaterar, framkommer även i denna studie att våldsutsatta
kvinnor har behov av både ett kortsiktigt och långsiktigt stöd, dels för att orka med
uppbrottsprocessen med allt vad den kan innebära som till exempel vårdnadstvister och
polisutredningar, dels för att komma vidare och hitta sig själva igen när allt praktiskt är
klart. Enligt narrativ teori skapar individer sin identitet och mening i livet genom sina
vardagserfarenheter (Johansson, 2005, s. 23). Utifrån intervjupersonernas berättelser
framgår tydligt att deras destruktiva relationer haft en stor negativ effekt på deras
identitetsskapande. En effekt som fått dem att tappa sin egna identitet genom att de
successivt börjat se sig själva genom männens ögon och ständigt försökt leva upp till
männens förväntningar på dem. Detta är vad Lundgren (2012, s. 37), i sin teori om våldets
normaliseringsprocess, kallar för internalisering.

I internaliseringens slutskede menar Lundgren (2012, s. 44) att kvinnornas identitet dör
och belyser därför vikten av att de får stöd för att klara av att komma vidare och styra om
sina liv. Samtliga kvinnor i denna studie konstaterar att detta stöd är viktigt och tre av
dessa anger att det tyvärr saknats i deras fall. I två av dessa fall tolkar vi det som att detta
uteblivna stöd fått konsekvensen att de fallit tillbaka i relationen och återigen blivit
utsatta, varav ett av dessa fall lett till utsatthet i flera olika relationer under större delen
av hennes liv.
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Narrativ teori kan ge förståelse för hur sociala relationer och identiteter skapas och utifrån
det socialkonstruktivistiska perspektivet antas det vara beroende av tid, rum och social
interaktion (Johansson, 2005, s. 21, 26). Utifrån detta kan teorin bidra till att förklara hur
kvinnorna tappar sina identiteter och varför det efter uppbrotten är viktigt att få stöd för
att komma vidare i livet. När kvinnorna avskärmas från sina sociala nätverk förlorar de
all social interaktion förutom den med sina män. Kvinnornas syn på verkligheten är inte
längre deras egna utan präglas helt av männens verklighet, kvinnornas tid och rum stannar
av och de förlorar sina identiteter. För att kvinnorna, efter ett uppbrott, ska klara av att ta
kontroll över sin tid och sitt rum igen är det därför viktigt att de får stöd genom social
interaktion med människor runtomkring sig. På så vis kan de hitta sig själva och sin
identitet igen.

7.2 Diskussion om bemötandets betydelse för de våldsutsatta
kvinnorna
Utifrån kvinnornas berättelser framgår det tydligt att omgivningens bemötande då de
berättat om sin utsatthet har stor betydelse både för deras upplevelse av stödet, samt deras
syn på sin egna utsatthet. Vi uppfattar det som att kvinnorna många gånger bemötts med
misstro som lett till att de har börjat tvivla på sig själva. Sylaska och Edwards (2014, s.
14) belyser hur våldsutsatta kvinnors hälsotillstånd inte bara påverkas negativt av den
destruktiva relationen, utan hur omgivningens bemötande också kan bidra till ohälsa,
särskilt om responsen präglas av misstro och skuldbeläggning.

När intervjupersonerna berättar om goda bemötanden, handlar det främst om gånger då
de känt att någon verkligen lyssnat på dem. Hydén (2012, s. 95) menar att detta är mycket
viktigt för alla typer av brottsoffer, samtidigt som språkets betydelse är centralt i
bemötandet. Vilka begrepp och ord som används i dialogen om utsattheten är relevanta
för att skapa förståelse för vad som hänt (ibid.). Vad som dock framkommit i intervjuerna
är intervjupersonernas bild av att utsattheten inte kan förstås av personer som själva inte
upplevt den. Vad som kan anses som oroväckande gällande denna bild är att den inte bara
gäller för gemene man utan även för de formella stödinstanser som kvinnorna har vänt
sig till. Vi tolkar det som att det finns en okunskap gällande detta ämne även vid dessa
instanser, vilket vi förmodar har en inverkan på att kvinnorna upplever sig bli bemötta
med oförståelse. Ekström (2012) för ett resonemang om hur konstruktionen av den
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våldsutsatta kvinnan kan göra det svårt både för kvinnorna själva att identifiera sig i
framställningen och för stödinstanser att ge det stöd kvinnorna vill och behöver om de
inte överensstämmer med konstruktionen. Därför anser vi att det behövs mer kunskap
inom ämnet hos de instanser som bemöter dessa kvinnor, samt en större medvetenhet
bland allmänheten om relationsvåldets omfattning. Detta kan åstadkommas genom att
ämnet får en fortsatt plats i den offentliga debatten och att det ges utrymme för kvinnors
egna berättelser i framtida forskning. Därför anses denna studies narrativa teori och metod
kunna

skildra

en

relativt

osynliggjord

grupps

erfarenheter

och
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Även Herreros et al. (2017, s. 392) resonerar kring ett större perspektiv, nämligen
förändring av samhällsstrukturer, för att på lång sikt kunna minska kvinnors utsatthet för
relationsvåld. Något som skulle kunna bidra till detta, menar dem är, jämställdhet och
utjämnandet av traditionella könsroller. Vi instämmer med detta och anser att
strukturförändringar som dessa, i princip är en förutsättning för att kvinnor ska ges
utrymme att berätta om sin utsatthet för relationsvåld samt kunna förvänta sig ett
kompetent och respektfullt bemötande.

7.3 Diskussion om normaliseringsprocessen och avskärmning från
det sociala nätverket
I samtliga intervjuer uttryckte kvinnorna på olika sätt hur de upplevt att männens kontroll
smugit sig fram i relationerna, vilket gjorde att kvinnorna efterhand slutade reflektera
över våldet som något avvikande. Det är just på det sättet som Lundgren (2012. s. 13)
definierar normalisering, att våldet gradvis växer fram och blir en del av vardagen. Vi
tolkar det som att isolering från omgivningen, vilket har en viktig roll i Lundgrens (2012)
teori, kan bidra till att förklara hur något avvikande som våld, kan bli till ett vanligt inslag
i vardagen. Samtliga intervjupersoner uttrycker nämligen att de stegvis avskärmats från
sitt sociala nätverk och att deras möjligheter till umgänge med andra än deras män varit
begränsade. På så vis har deras män blivit deras enda referensram, vilket Lundgren (2012,
s. 33) menar bidrar till att kvinnornas uppfattning av vad som är gott och ont förskjuts då
de endast har mannens handlingar att sätta i förhållande till varandra.

32

I och med detta resonemang anser vi att det finns en till dimension av stödbehov utöver
behovet av stöd under olika uppbrottsprocesser och i perioden efter dessa, nämligen ett
stöd för att förstå sin utsatthet. Även Lundgren (2012, s. 45) antyder detta då hon
poängterar vikten av att ha människor i sin omgivning som kan bidra med en annan bild
av verkligheten än den som har tagit över kvinnan. Det problematiska är att det blir ett
slags cirkelresonemang om kvinnorna behöver stöd från sitt sociala nätverk för att förstå
sin utsatthet, samtidigt som avskärmningen från nätverket är en del av utsattheten. Det
som skiljer denna stöddimension från övriga är att den med största sannolikhet inte kan
hjälpas av vare sig formella eller informella stödinsatser eftersom kännedom om
utsattheten saknas.

Idag tenderar det dessutom att finnas en norm i samhället om att man inte ska lägga sig i
andras familjeangelägenheter, vilken bidrar till att relationsvåldet lättare kan fortlöpa.
Därför ser vi ett behov av att skapa en norm som främjar samverkan människor emellan
för att minska risken att en isolering lyckas. Om allmänhetens medvetenhet om
relationsvåldets komplexitet ökar och normen förändras skulle det kunna bidra till att
utsatthet upptäcks, uppmärksammas och att isolering förhindras. Utifrån resultatet
uppfattar vi inte det fysiska våldet som det värsta, utan snarare det psykiska, varför det
också är viktigt att sprida kunskap bland allmänheten om vilka tecken man egentligen bör
vara uppmärksam på. Det kan vara minst lika relevant att vara uppmärksam på
personlighetsförändringar som blåmärken eller andra fysiska tecken. Detta resonemang
finner även stöd i Brås rapport 2014:8 (s. 8) där det framkommit att psykiskt våld är mer
vanligt förekommande än fysiskt.

7.4 Diskussion om de våldsutsatta kvinnornas förväntningar på
stödet
Vi anser att det kan finnas en poäng med Hydéns argumentation gällande riskerna med
att framställa en alltför ensidig bild av den våldsutsatta kvinnan. Detta eftersom att det i
vårt resultat finns ett exempel där en sådan bild hindrat såväl den utsatta kvinnan själv
från att identifiera sig som en våldsutsatt kvinna, som hennes omgivning att uppfatta
henne som en sådan. Ställs våldets normaliseringsprocess i förhållande till Gilroys et al.
(2014) resonemang gällande den ekonomiska solvensens betydelse för att minska
kvinnors utsatthet, anser vi att det finns en än större anledning att vara försiktig med hur
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forskning kring detta samband framställs. Att som Gilroy et al. (2014, s. 100) utgå ifrån
att ekonomisk självförsörjning, en fast anställning, god självkänsla och en upplevelse av
självständighet är faktorer vilka förhindrar utsatthet för relationsvåld, anser vi kunna bidra
med att dessa faktorers motsatser formar bilden av den våldsutsatta kvinnan. Detta skulle
då i förhållande till normaliseringsprocessen generera en alltför ensidig bild av den
våldsutsatta kvinnan. Inom normaliseringsprocssen är utgångspunkten trots allt att dessa
egenskaper och faktorer är vad mannen stegvis bryter ned hos kvinnan, vilket
argumenterar för att teorin ändå grundar sig i en relativt bred definition av vem den
våldsutsatta kvinnan kan vara.

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att kvinnorna hade förväntningar på de formella
stödinstanserna som i några av fallen inte införlivades. Vi tolkar det som att detta var en
stor besvikelse för dem och att det bristande engagemanget och misstron de bemöttes av
upplevdes som minst lika jobbig som själva utsattheten. Det här är vad Hydén (2012, s.
98) kallar för sekundär viktimisering, vilket innebär att omgivningens respons kan vara
lika skadlig som det ursprungliga traumat, varför det är viktigt att de våldsutsatta
kvinnorna får ett bemötande som ger stöd. En av intervjupersonerna upplevde
”eftervåldet” som samhället utsatte hennes familj för som värre än åren i den destruktiva
relationen och vår uppfattning är att begreppet ”eftervåldet”, för henne, i princip har
samma innebörd som sekundär viktimisering.

Utifrån vårt resultat är det tydligt att stödet till de våldsutsatta kvinnorna inte alltid hjälper,
utan ibland stjälper och detta i fall där de bemöts på ett olämpligt sätt. Det är rimligt att
utgå från att ingen medvetet utsätter någon för sekundär viktimisering och därför är det
högst troligt att det handlar om okunskap. Återigen leder resonemanget till behovet av
kunskapsspridning. Något som utmärker sig i vårt resultat är att en av intervjupersonerna
fick sina förväntningar uppfyllda och detta trots att hon varit i kontakt med i princip
samma instanser som övriga intervjupersoner. Viktigt att ha i åtanke är att det handlar om
intervjupersonernas individuella subjektiva upplevelser av stödet, varför de kan skilja
från person till person. Dock skulle det också kunna tyda på att bemötandet inom dessa
instanser kan skifta från fall till fall, vilket skulle kunna bero på att man inom instanserna
besitter olika mycket kunskap om ämnet. Av denna anledning ser vi ett behov av att alla
personer som jobbar med utsatta kvinnor bör besitta kunskap om relationsvåldets
komplexitet samt relevanta begrepp inom ämnet som till exempel sekundär viktimisering.
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Detta skulle kunna bidra till ett mer likvärdigt bemötande oavsett vem och vilken instans
kvinnorna kommer i kontakt med och ett likvärdigt bemötande bör prioriteras. Även i
SOU 2015:55 (s.23) belyses vikten av att våldsutsatta kvinnor bemöts på ett
professionellt, kompetent och respektfullt sätt oavsett var i landet de bor.

7.5 Den valda metodens fördelar och begränsningar
Den semistrukturerade intervjuformen tillsammans med den narrativa ansatsen, d.v.s.
livsberättelsen, betraktades fördelaktig för att samla in material till denna studie. Metoden
resulterade i mycket material vilket gav goda förutsättningar för en gedigen analys, men
den genererade också visst överskottsmaterial som egentligen inte var direkt relevant i
förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Det fanns således mycket intressant
material från kvinnornas intervjuer som inte lyftes fram i analys och diskussion. Utifrån
en tidsaspekt skulle en mer strukturerad intervjuform kunna ha medfört ett material som
var bättre relaterat till studiens syfte och frågeställningar, vilket hade varit tidsbesparande
vid analysförfarandet. Dock anser vi att intervjuformen främjade kvinnornas berättande
om deras egna erfarenheter och upplevelser, vilket är relevant vid studier med narrativ
ansats.

En narrativ ansats med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan inte ge några direkta
svar på hur saker och ting egentligen varit. Kvinnornas berättelser kan endast betraktas
som narrativa sanningar, beroende av i vilken kontext och i interaktion med vem som de
berättas (Johansson, 2005, s. 313). Detta gör att de berättelser kvinnorna delat med oss, i
andra sammanhang, med andra intervjupersoner, skulle kunna framställas på andra sätt.
Av denna anledning går det inte att tala om några sanna framställningar och tolkningar i
denna studie. Dock har vi tidigare argumenterat för att vi heller inte avser göra några
generaliseringar utan ser dem för de specifika fall de är. Därför har vi istället försökt
koppla och stödja resonemang, tolkningar och slutsatser utifrån våra resultat med tidigare
forskning och studiens teoretiska referensram.

7.6 Förslag på vidare forskning
Något som alla intervjupersoner hade gemensamt var att de varit utsatta för våld i en
relation där de haft barn tillsammans med mannen som utsatte dem. I denna studie finns
det varken utrymme eller relevans för syftet att gå djupare in på diskussioner gällande
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vare sig barnens eventuella utsatthet eller vilket stöd de fått och hur de upplevt det.
Däremot har vi, utifrån intervjuerna, förstått att även barnen påverkades av dessa
destruktiva relationer samt att de, liksom kvinnorna, utgör en mer eller mindre
osynliggjord grupp vars röster också är i behov att få höras. Av denna anledning anser vi
att det är av stor vikt att mer forskning i framtiden fokuserar på barnen i nära relationer
där våld förekommer och att forskningen utgår ifrån barnens egna perspektiv och
berättelser för att även barnens röster ska bli hörda. Hydén (2012, s. 110) argumenterar
också för att forskning om hur barnen påverkas av våld i nära relationer ska bedrivas och
att den ska utgå från barnens egna berättelser. Hon menar att forskningen annars riskerar
att dra felaktiga slutsatser om den endast grundas på uttalanden från föräldrars och
psykologers iakttagelser av barnens upplevelser (ibid.).

Under studiens gång uppfattades ekonomiska omständigheter, i vissa fall, begränsa
möjligheterna att lämna den våldsamma relationen. Gilroy et al. (2014) menar att det finns
ett behov av vidare forskning gällande sambandet mellan möjligheten att lämna en
våldsam relation och kvinnans självförsörjning. Även Enander et al. (2011, s.10)
poängterar att kopplingen mellan att lämna en våldsam relation och materiella
omständigheter behöver studeras i svensk kontext, vilket vi instämmer med. Vi anser
också att det finns ett behov av mer forskning om relationsvåld kopplat till ekonomiska
och praktiska omständigheter som till exempel självförsörjning och vårdnadstvister.
Enligt oss skulle det kunna bidra till att bredda synen på relationsvåldet och skapa en
bättre förståelse för dess komplexitet. Detta förutsatt att man i forskningen reflekterar
kring framställningen av den våldsutsatta kvinnan för att inte riskera att istället bidra till
att en ensidig bild framställs.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1 – Sökvägar
Samtliga sökningar gjordes i databasen Discovery och alla sökningar begränsades till
fulltextformat, Peer Reviewed, alla leverantörer och publiceringsdatum mellan 2010 och
2018. I första sökningen användes sökorden ”våld i nära relationer” AND ”stöd”, vilket
resulterade i sju träffar. Utifrån ämnena ovan ansågs två av dessa artiklar vara av relevans;
Inte bara kvinna. Våldsutsattas kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och
komplikationer i svenskt offentligt tryck och Violence against women: social services
support during legal proceedings.
Den andra sökningen gjordes med sökorden ”intimate partner violence” AND ”support
system” AND ”help seeking”, vilket resulterade i 191 träffar. Det höga antalet träffar
föranledde att sökningen begränsades ytterligare genom att endast söka i databasen
SocINDEX. Denna databas innehåller sociologiskt och kriminologiskt material och gav
23 träffar. Av dessa ansågs två vara av relevans; Seeking Help for Intimate Partner
Violence: Victims’ Experiences When Approaching the Criminal Justice System for IPVRelated Support and Protection in an Australian Jurisdiction och Disclosure of Intimate
Partner Violence to Informal Social Support Network Members: A Review of the
Literature.
I tredje sökningen ingick sökorden ”men’s violence against women” AND ”support”
AND ”independence” och den resulterade i fem träffar. Av dessa ansågs en vara av
relevans; Economic solvency the context of violence against women: a concept analysis.
Övriga innehöll forskning från länder som inte är jämförbara med Sverige och ett par av
dem var inriktade på en annan målgrupp än denna studies.
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide
Teman:

Ämne:

Specifika frågor:

Inledning

Allmänt om IP

Berätta lite om dig själv;
ålder, familj, intressen, yrke
etc.

Bakgrund

Relationen/erna

Kan du berätta om
relationen/erna?
Hur länge varade den/de?
Var det längesen?
Sambo? Barn?
Hur påverkades/as du som
person?

Normaliseringsprocessen

Stöd

Uppbrottet/en

Hur tog relationen slut?

Allmänt

Första stödkontakten?
Vart vände du dig för att få
stöd?

Praktiskt

Boende, ekonomi, vårdnad,
rättsprocess?

Psykiskt

Terapi, samtalsstöd, ideella
initiativ/ formellt stöd?

Fysiskt

Sjukvård

Informellt stöd

Familj/ vänner

Formellt stöd

Myndigheter/organisationer

Generella uppfattningen

Bra? Mindre bra?
Förbättringsmöjligheter?
Hur påverkades/as du som
person?
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Bemötande

Förväntningar på den
utsatte

Möttes du av fördomar?
Blev du ifrågasatt? (Varför
stanna?)
Skillnader mellan formella
och informella stödet i
bemötandet?
Påverkades du som person
av bemötandet? Hur?

Sammanfattning

Återgivning av intervjun

Känner du att vi har
uppfattat dig rätt?
Något du vill tillägga?

Avrundning

Tacksam för ditt
deltagande!

Hur har du upplevt
intervjun?
Vad kan vi förbättra?
Något du funderar på?
Vill du ha uppsatsen skickad
till dig när den är godkänd?
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9.3 Bilaga 3 – Informationsbrev till intervjuguide
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9.4 Bilaga 4 – Samtyckesformulär
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