
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misshandlade kvinnors upplevelser av socialt stöd 
 
 

 
 
 

Elin Viklund 
 
 
 

2011 

Uppsats,kandidatnivå, 20 hp 
Psykologi 

Psykologiska metoder och examensarbete C 
 

Handledare:Birgitta Falk 
       Examinator:Mårten Eriksson 



 

 

 



 
 

                                Misshandlade kvinnors upplevelser av socialt stöd 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa hur kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp såsom fysisk och 

psykisk misshandel i en nära relation själva upplever att deras sociala stöd har påverkat deras 

mående och självkänsla efter relationens slut. Fem intervjuer genomfördes och varpå data 

analyserades med hjälp av induktiv tematisk analys. I studien framkom att socialt stöd 

upplevdes som mycket viktigt då det förbättrade kvinnornas mående och självkänsla. Den 

viktigaste formen av stöd för kvinnorna är att de upplever att de tas på allvar och blir lyssnade 

på. Det har för samtliga kvinnor förekommit oväntat stöd, vilket var särskilt stärkande, 

eftersom okända människor visade förståelse. Slutsatserna av studien är att kvinnor i utsatta 

situationer som dessa behöver ett adekvat stöd och att stöd oavsett varifrån det kommit, har 

stärkt kvinnornas självförtroende och förbättrat deras mående, samt ökat deras tillit till andra 

människor och fört deras liv i en ny positiv riktning.  
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Abstract 

Title: Abused women's experiences of social support 

The purpose of this study is to illustrate how women who have been victims of physical or 

mental abuse in an intimate relationship themselves experience that their social support has 

influenced their sense of well-being and self-esteem after the relationship ended. Five 

interviews were conducted and, the data were analyzed using inductive thematic analysis. It 

emerged that social support was seen as a crucial factor in improving well being and self-

esteem. The most important form of support for abused women is that they feel that they are 

taken seriously and are listened to. All women had received unexpected support, and this has 

been particularly strengthening, as strangers showed understanding. The conclusions are that 

women in vulnerable situations such as these need adequate support and that support no 

matter where it came from, has strengthened the women's self-confidence, improved their 

sense of well-being, increased their trust in other people and given their lives a new positive 

direction. 
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Förord 

Jag vill rikta ett tack till de kvinnor som så generöst har delat med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter i denna studie. Jag vill även tacka min handledare Birgitta Falk. Tack för dina 

snabba kommentarer och dina kloka råd. 
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1 Introduktion  
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som har tagits allt mer i beaktande de senaste 

decennierna. Problemet förekommer i alla samhällsklasser, och är oberoende av etnicitet, 

kultur samt socioekonomisk status (BRÅ, 2002). Våld i nära relationer kan definieras som en 

social fråga som kännetecknas av fysisk, sexuell och/eller psykologisk skada tillfogad av 

nuvarande eller tidigare partner (Beeble, Bybee, Sullivan & Adams 2009). Både fysisk och 

psykisk misshandel är grova övergrepp i en relation, men forskningen rörande psykisk 

misshandel är mycket begränsad i jämförelse med omfattningen av forskning rörande fysisk 

misshandel. Detta trots att fysisk misshandel sällan förekommer utan psykisk misshandel 

(Babcock, Green, Ross & Roseman 2008). Psykisk misshandel definieras vanligtvis som 

”Verbala och icke verbala handlingar som symboliskt skall skada andra, eller användning av 

hot om att skada andra” (Babcock et al. 2008).  

      Som ett resultat av den misshandel kvinnan blir utsatt för får hon ofta psykiska skador 

som kan ta lång tid att reparera (Beeble et al. 2009). Det har till exempel påvisats att 

förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom hos kvinnor har ett starkt samband med att de 

har utsatts för fysisk och psykisk misshandel. Fysisk och psykisk misshandel inom nära 

relationer har visat sig leda till många och negativa konsekvenser, inte enbart posttraumatiskt 

stressyndrom utan dessutom depression, socialt tillbakadragande samt självmordsförsök. 

Dock uppvisar inte alla kvinnor posttraumatiskt stressyndrom efter en destruktiv relation fylld 

av fysiska och psykiska övergrepp utan det är omfattningen, typen och allvaret i övergreppen 

som inverkar på detta (Babcock et al. 2008). Kvinnans egen förmåga att hantera sina 

känslomässiga reaktioner är en annan faktor som kan vara avgörande för huruvida hon 

utvecklar symptom på dessa lidanden (Babcock et al. 2008).  

        En kvinna som är offer för misshandel och övergrepp av sin partner kan få ett förändrat 

och påverkat beteende som en följd av detta, exempelvis en ökad sårbarhet (Cismaru & 

Lavack 2010). En ökad sårbarhet kan avse en persons subjektiva uppfattning om risker och 

negativa konsekvenser, och enligt en modell utvecklad av Cismaru och Lavack (2010) är det 

viktigt att påvisa för offret att dessa förändringar kan vara av godo, för att öka framtida 

initiativ hos offret som att till exempel söka anställning, eller knyta nya sociala kontakter samt 

att övertyga dem om att de kan förbättra sina liv (Cismaru & Lavack 2010).  

        Socialt stöd är en skyddande faktor för kvinnor som blivit utsatta för misshandel, denna 

faktor kan vara mycket viktig för huruvida kvinnan skall utveckla depressioner, eller 

symptom på andra lidanden efter relationens slut. Med socialt stöd avses hjälp och stöd från 
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vänner och familj, en förstående arbetsgivare eller stöd och råd från kvinnojourer. Det har 

påvisats att utvecklingen av posttraumatiskt stressyndrom är mer framträdande i de fall där det 

finns begränsat socialt stöd än där det finns ett starkt socialt stöd (Babcock et al. 2008). Hur 

viktigt det sociala stödet är för kvinnor som lämnat en destruktiv relation poängteras 

återkommande av Hathaway, Rothman, Stidsen och de Vries (2007). Anställning på en 

arbetsplats anses vara mycket viktigt för hur kvinnorna klarar att ta sig ur sin relation, detta på 

grund av att med en anställning kommer också faktorer som att kunna försörja sig själv, och 

kanske eventuella barn. Dessutom kan själva arbetsplatsen i sig upplevas som en tillflyktsort 

där kvinnorna är trygga från sin tidigare partner. Med anställning kan också självkänslan 

återfås, vilket kan hjälpa kvinnorna att inse sitt eget värde och därmed få styrka och 

självförtroende nog att fortsätta leva utan sin partner (Hathaway et al. 2007). Självkänsla är en 

individs övergripande känsla av egenvärde, och denna kan minska om individen blivit utsatt 

för misshandel och andra kränkningar, Självkänsla påverkar nämligen våra kognitiva 

processer och att ha en stark och djupt rotad självkänsla främjar ett bra mående (Myers, 

2008). Även Carlson, McNutt, Choi och Rose (2002) pekade på värdet i att ha ett starkt 

socialt stöd, samt andra viktiga skyddande faktorer som självkänsla, utbildning, anställning. 

Dessa faktorer kan fungera som en buffert för kvinnor som varit utsatta för misshandel 

(Beeble et al. 2009). 

        Vikten av socialt stöd för kvinnor som varit utsatta för misshandel bekräftas av en kvinna 

anställd på en kvinnojour, som jag intervjuade i oktober 2010 i avsikt att samla underlag till 

studien. Hon menade att många kvinnor som blivit utsatta för misshandel av sin partner, 

uppvisar symptom på depression och introverta drag i sitt beteende. Enligt henne så är stödet i 

det sociala nätverket till exempel på en arbetsplats eller hos familj och vänner en viktig del i 

att gå vidare, och får kvinnan ett bra stöd därifrån så har hon en mycket större chans att 

reparera sitt inre snabbare. Hon nämnde också att det finns kvinnor som inte har något socialt 

nätverk, och ingen att vända sig till. Då blir kvinnojouren en möjlighet att få träffa andra 

kvinnor att samtala med, eller kanske bara ett ställe för att utöka sitt sociala liv. Detta 

överensstämmer med vad tidigare forskning redovisar ovan.  

       Jag vill i min studie inrikta mig på om och hur en misshandlad kvinna upplever att hennes 

sociala stöd och nätverk har påverkat hennes mående och självkänsla. Socialt stöd som familj 

och vänner, och socialt nätverk såsom arbetsplats, skola och kvinnojourer. Dessutom vill jag 

belysa vilken betydelse oväntat stöd har för kvinnornas mående och självkänsla i den mån det 

förekommer. Som komplement till den kunskap som finns så vill jag belysa den subjektiva 
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upplevelsen av vilken betydelse socialt stöd har för misshandlade kvinnor. Tidigare forskning 

rörande det sociala stödets betydelse för misshandlade kvinnor som jag har studerat är 

kvantitativ och belyser därmed inte kvinnans subjektiva upplevelse av detta. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att belysa hur kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp såsom fysisk och 

psykisk misshandel i en nära relation själva upplever att deras sociala stöd har påverkat deras 

mående och självkänsla efter relationens slut. Ytterligare ett syfte är att belysa om det 

förekommit oväntat stöd, och hur det oväntade stödet i så fall kan ha påverkat kvinnan. Den 

litteratur som refereras ovan är baserad på kvantitativa data och denna studie, där den 

subjektiva upplevelsen av socialt stöd belyses, kan alltså komplettera tidigare kunskap och 

eventuellt även tillföra nya aspekter på området.  

1.2 Frågeställningar 

Vilken betydelse har socialt stöd för en misshandlad kvinna? 

Vilken betydelse har oväntat stöd i den mån det förekommer? 

2 Metod 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod, eftersom en sådan metod 

bedömdes som bäst lämpad för att kunna belysa kvinnornas subjektiva upplevelser och 

erfarenheter. 

2.1 Urval och undersökningsgrupp  

Fem kvinnor i åldrarna 23-45 år deltog i studien. Tre av dessa kvinnor hade barn. Två av 

kvinnorna rekryterades med hjälp av en kvinnojour som jag kontaktade. Jag berättade om 

studien, och frågade om de kände till några kvinnor som kunde tänkas vara villiga att 

medverka. Via kvinnojouren fick jag först kontakt med två kvinnor som kunde tänka sig att 

delta. En ångrade sig senare och beslöt att hon inte ville ställa upp, vilket medförde att jag 

återigen kontaktade kvinnojouren, och fick kontakt med en ny kvinna som ville delta. De tre 

övriga kvinnorna utgjordes av bekantas bekanta till mig. En av dessa kvinnor fick dock 

förhinder och kunde inte delta. Istället fick jag intervjua en annan kvinna, vars namn jag också 

fick av bekantas bekanta. Kvinnorna kontaktades per telefon, informerades om studiens syfte 

och de etiska principer som gällde. Informationen som gavs följde ett missivbrev (se bilaga) 
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som kvinnorna även erbjöds att få per post eller per mejl för att de skulle ha möjlighet att i 

lugn och ro fundera över vad medverkan i studien innebar, och därefter kunna fatta ett beslut. 

2.2 Datainsamling 

Jag kontaktade kvinnorna per telefon där jag ingående förklarade studiens syfte och 

informerade dem om de etiska principer som gällde. När jag först kontaktade kvinnorna bad 

jag också om tillstånd att få spela in intervjuerna på band, vilket samtliga kvinnor gav sitt 

godkännande till. Inledningsvis i intervjun informerade jag återigen om intervjuns syfte och 

att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Intervjun började med att kvinnan fick berätta 

om sin ålder och familjesituation. Den intervjuguide (se bilaga) som användes i studien 

inleddes med två öppna frågor. ”Om jag säger socialt stöd, vad kommer du att tänka på då?” 

och ”Kan du berätta om det sociala stöd du fått i samband med uppbrottet från din före detta 

partner?” för att få kvinnan att berätta sin spontana subjektiva upplevelse. Därefter ställdes 

följdfrågor utifrån vad kvinnorna berättade. Intervjuguiden innehöll även några strukturerade 

frågor angående olika sorter av socialt stöd som ställdes ifall kvinnorna inte spontant berörde 

dessa faktorer. Dessa var avstämningsfrågor om exempelvis socialförvaltningen och oväntat 

stöd. Två intervjuer ägde rum på en kvinnojour, och de tre resterande intervjuerna 

genomfördes hemma hos mig. Intervjuerna spelades in med bandspelare för att sedan kunna 

transkriberas. Längden på intervjuerna varierade från cirka 40 minuter till cirka 90 minuter.  

2.3 Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys enligt Hayes (2000).  Analysen 

inleddes med att intervjuerna transkriberades. Därefter lästes transkriberingarna ett flertal 

gånger för att tränga in materialet och på så sätt få möjligheten att se varje kvinnas historia, 

och även kunna fånga de detaljer som kunde uppkomma ur texten. Efter ett tag kunde jag 

börja identifiera grova teman som uppkom i texten, dessa teman kodades och läsningen 

fortsatte för att få en klar bild av intervjuerna. Sedan klippte jag ut de grova kodade temana 

och därefter kunde jag successivt börja sortera in alla nya teman jag fann i texten som passade 

med varandra i nya teman. Efter detta kunde jag börja utläsa resultat från de data som 

insamlats.  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie är känslig ur ett etiskt perspektiv och när jag kontaktade kvinnorna som skulle 

delta i studien, gjordes detta först via telefon. Efter att ha förklarat syftet med studien läste jag 

upp ett ”brev” som jag hade författat innehållande alla etiska överväganden som gällde i 
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studien. Jag erbjöd också att skicka antingen per mejl eller per post ett brev med motsvarande 

information för att de i lugn och ro skulle ha möjlighet att läsa igenom brevet och fundera och 

på så sätt kunna fatta ett medvetet beslut om de ville delta eller ej.  

3 Resultat 
Resultatet som har framkommit i dataanalysen baserar sig på de intervjuade kvinnornas 

subjektiva upplevelser av vilket stöd de har fått, om det har förekommit oväntat stöd, samt hur 

stödet har påverkat deras mående och självkänsla. Resultatet presenteras under de olika teman 

som har arbetats fram under analysen. Enbart data som jag anser relevant och i anknytning till 

mitt syfte redovisas. 

3.1 Aktörer som kan erbjuda socialt stöd 

I detta avsnitt beskriver jag de aktörer som har varit en del av de misshandlade kvinnornas liv 

och som på olika sätt har kunnat erbjuda stöd till kvinnorna. Genomgående i nästan alla 

intervjuer är att familj och vänner upplevs som det starkaste och viktigaste stödet, då nästan 

samtliga kvinnor har nämnt familj och vänner som ett betydande stöd i uppbrottsprocessen. 

Familj och vänner kommer framgent att benämnas som närstående. Kvinnornas upplevelser 

kan i någon mån ”triggats” av att jag har nämnt exempel på aktörer under intervjuerna, detta 

gjordes dock enbart om kvinnorna inte spontant nämnde aktörerna själv. I möjligaste mån har 

jag dock försökt att få kvinnorna att själva beskriva sina upplevelser av det sociala stödet och 

av relevanta aktörer i sin omgivning.  

      Resultatet visar att de aktörer som nämnts kan delas in i två huvudgrupper, nämligen 

närstående som har olika former av starka personliga band till kvinnorna och aktörer som är 

mer ”institutionella”. I den senare kategorin ingår flera aktörer som kvinnojourer, 

socialförvaltning, försäkringskassan och förskolan. Kvinnorna varierar i sina upplevelser av 

de olika aktörerna – i vissa fall är man besviken och upplever att en aktör inte har utgjort det 

stöd man kan förvänta sig, och i andra fall uttrycker man tacksamhet över det starka stöd som 

har erbjudits. En övergripande och viktig iakttagelse i detta avsnitt är det faktum att samhället 

i bred bemärkelse kan erbjuda stöd i väldigt många former. Det är inte bara de institutioner 

som traditionellt hanterar sociala frågor av denna karaktär till exempel socialförvaltning och 

kvinnojourer, som kan fungera som stöd, utan även försäkringskassa och förskola upplevdes 

som ett betydelsefullt stöd av flera kvinnor. 
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3.1.2 Närstående – viktiga i uppbrottsprocessen 

Kvinnorna har nämnt flera olika instanser som kan erbjuda stöd, men det absolut viktigaste 

för dessa kvinnor är om de närstående finns där för dem.  Flera av kvinnorna menade att 

närstående har visat sig finnas där vid deras sida under uppbrottsprocessen, och närstående 

kunde också vara en förutsättning för att komma ifrån relationen, både praktiskt och 

psykologiskt. En kvinnas familjemedlemmar ställde ett ultimatum, vilket medförde att hon tog 

sig ur relationen. Detta för att hon känslomässigt inte ville skada sin familj, och för att hon 

blev mer medveten om hur situationen faktiskt var, enligt henne satte de ord på saker hon 

själv inte kunde sätta ord på. Hon menade att i början av uppbrottsprocessen kämpade hon för 

sin familjs skull och inte sin egen.  

”Det var ju tack vare mina barn…som mådde dåligt under dom förhållandena som vi                                                             

levde i och det var dom som…det var tack vare dom som jag kämpade mig igenom för att 

gå  vidare och lämna honom.”   

Enligt kvinnorna har den närstående kunnat utgöra en speciell typ av stöd, då de känner 

kvinnorna och kände till relationen de befann sig i på ett sätt som inga utomstående kunde 

göra. På ett psykologiskt plan har den närstående kunnat tala till kvinnan på ett mer 

känslomässigt sätt - hjälpa henne att bekräfta att det inte var henne det var fel på utan att 

relationen var sjuk - tack vare de personliga banden som fanns. 

 ”Jag har pratat supermycket med dom jag har ju bara öst ur mig vad som har hänt och 

dom har hjälpt mig att liksom bekräfta att man är normal.” 

Enligt kvinnorna är också tryggheten och tilliten större till närstående och därför blev det 

lättare att lyssna på dem och lita på deras ord, då tilliten till okända människor oftast var 

skadad.  

”Det här med tillit till andra människor…efter att man har varit med om en sån här sak 

den är ju alltså nollställd totalt man känner sig ensam vågade inte ge mig in i nya 

vänskaper eller nåt sånt.” 

I flera fall har det varit en närstående som praktiskt hjälpt kvinnan ut ur förhållandet, genom 

att hjälpa dem att fly eller erbjuda en bostad hemma hos sig.  
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”Hon har ju ställt upp otroligt på mig hon har pausat hela sitt liv alltså för att hämta mig 

för att hand om mig, hjälpt mig att flytta hon har hjälpt mig att få lägenhet och puschat på 

för jag orkade inte…riktigt.” 

”Hade inte hon hämtat mig där då hade nog inte jag suttit här idag…” 

 

3.1.3 Kvinnojouren – ett stort stöd 

Kvinnorna nämnde också att en viktig faktor i det sociala stödet var att det fick dem att se 

verkligheten som den var. De upplevde att de innan hade haft skygglappar för ögonen och att 

stödjaren tog bort dem, och på så sätt hjälpte dem ur förhållandet, denna typ av stöd kom 

framförallt ifrån kvinnojouren. 

”Dom satte ord på saker…på nåt sätt åt mig som jag själv inte kunde sätta ord på. Alltså 

jag hade levt i en glasbubbla under en lång tid och dom hjälpte mig att…sticka hål på den 

kan jag ju säga…” 

En kvinna som haft kontakt med kvinnojouren upplevde att deras stöd betydde mycket för 

henne och hjälpte henne mycket vid tiden för uppbrottet. Enligt henne var kvinnojourens stöd 

positivt av två orsaker, dels för att de erbjöd ett bra praktiskt stöd till henne och dels för att det 

var just kvinnojouren som erbjöd stödet. Hon tänkte att eftersom kvinnojouren kom med råd 

och tips måste det vara bra, eftersom de borde veta vad de gör.  

”Mycket tror jag också att det betyder något att en auktoritär person säger något ja men 

som kvinnojouren dom kan det här liksom det är lättare att lyssna och ta in det än när 

kompisar säger…för att dom borde veta vad dom pratar om tänker man…” 

Detta gjorde att hon tog till sig i mycket av vad de sade. De flesta av kvinnorna trodde att de 

skulle förbli utan ett socialt nätverk efter uppbrottet från sin före detta partner. Det stöd de 

fick från kvinnojouren visade dem att så inte blev fallet. Stödet som kvinnorna upplevde var 

inte enbart i form av sociala övningar, eller grupper som kvinnojouren eller andra instanser 

kan anordna. Stödet kunde också hjälpa dem att återfinna sitt självförtroende och med detta 

möjligheten att skapa nya kontakter och våga ta initiativ till nya processer i livet. En kvinna 

menade att tack vare stödet som hon fick från kvinnojouren, har hon blivit kvitt sina 

sömnbesvär och sin depression. Hon menade att om hon inte hade upplevt det stödet hon 

gjorde så hade hon inte haft ett fungerande liv idag.  
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”Det fanns en plats nånstans dit vi kunde gå när det var krisigt hemma… och jag har alltid 

kunnat ringt hit.” 

3.1.4 Socialförvaltningen 

Enligt kvinnorna har socialförvaltningen erbjudit främst ekonomisk hjälp. Ingen av kvinnorna 

nämnde socialförvaltningen som ett direkt stöd förutom i ett fall där en kvinnas barn var 

erbjuden samtalshjälp och ett temporärt stödboende.  

 ”Jag fick ekonomisk hjälp utav dom då fick jag…dom ordnade med en stöd familj till           

mina äldre barn.” 

Alla kvinnor utom en hade kontakt med socialförvaltningen av olika skäl, och alla utom en 

var besvikna på socialförvaltningens insatser. De upplevde att socialförvaltningen inte tog 

dem på allvar, och att de inte blev lyssnade på, vilket för kvinnorna var mycket överraskande. 

”Dom sa antingen så lämnar du honom eller så tar vi ditt barn av dig och liksom 

dom...dom ställde inte upp alls utan det var hårt emot hårt helt enkelt dom var inte alls 

införstådda i hur allvarligt det var för mig…” 

 Således nämndes socialförvaltningens insatser av samtliga kvinnor enbart som ett oväntat 

stöd i form av biståndsenhetens ekonomiska stöd, vilket jag återkommer till senare.  

3.1.5 Förskolan 

Förskolan hjälpte kvinnorna mycket eftersom de lyssnade och tog deras situation på allvar. 

Dessutom upplevde kvinnorna förskolan som en trygg plats och i vissa fall som en av de få 

sociala kontakter som fanns tillgängliga. Förskolan upplevdes som ett stort stöd, men också 

som ett oväntat stöd då de inte hade förväntat sig stödet härifrån. Mer om förskolan som ett 

oväntat stöd återfinns längre fram i resultatdelen.  

3.2 Vilken typ av stöd upplever sig kvinnorna ha fått? 

3.2.1 Att bli tagen på allvar - viktigaste stödet 

Samtliga kvinnor har upplevt flera former av stöd som samhället har att erbjuda under tiden 

för uppbrottet från sin före detta partner. Genomgående hos kvinnorna tycks dock vara att den 

i särklass viktigaste formen av stöd är att stödjaren överhuvudtaget finns där, vid kvinnans 

sida, under uppbrottet. 

”Han fanns alltid där. Jämt, jämt, jämt han var konstant vid min sida.” 



9 
 

Det upplevdes också som viktigt att stödjaren tar den destruktiva relationen på allvar och 

lyssnar och ger kvinnan en möjlighet att ventilera och samtala om sin situation. Detta stärkte 

kvinnorna och hjälpte dem att få tilliten tillbaka till andra människor. Det var viktigt för 

kvinnorna att de hade ett stöd  som kunde visa förståelse med att kvinnorna ibland stannade 

kvar i relationen trots att den var destruktiv.  

 

 ”Mina kompisar stöttade vart jag än var i förhållandet så stöttade dom vilket beslut jag än 

tog och verkligen förstod just det här att… ja det kan vara svårt att lämna man är bunden 

vid personen man stannar kvar fast man egentligen inte vill det.” 

”Det var skönt att de fanns för folk har så himla svårt och förstå att man stannar i sådana 

här förhållanden och att man ändå är kvar fast man blir så illa behandlad.” 

Dessutom upplevdes det som viktigt med stöd som hjälpte dem ur förhållandet med hjälp att 

fly eller hjälp med temporär bostad. Ett sådant stöd verkar komma framförallt från närstående, 

och från kvinnojourer.  

 ”Det var ett livsavgörande stöd… hon hjälpte mig ju att komma därifrån.” 

 3.2.2 Praktiskt stöd 

I intervjuerna framgår att det fanns faktorer som påverkade kvinnorna positivt även om det 

inte upplevdes som ett direkt socialt stöd. Det var framförallt två praktiska aspekter som 

hjälpte kvinnan att gå vidare efter uppbrottet från sin före detta partner. Enligt kvinnorna var 

en av dessa faktorer att försäkringskassan beviljade dem sjukskrivning för att de i lugn och ro 

skulle kunna reparera sitt inre och bygga upp ett nytt liv. Kvinnorna menade att om de inte 

hade beviljats sjukskrivning så hade de kanske inte orkat ta sig igenom den livssituation som 

de befann sig i. Utan försäkringskassans stöd hade det varit svårt att orka gå vidare.  

”Det var ju faktiskt också ett stöd som man kanske glömmer bort..i allt det här…jag tänkte 

om jag skulle behövt bråka med henne…eller med försäkringskassan också och inte fått 

blivit sjukskriven om dom hade sagt nej…då hade man kanske inte orkat.” 

En annan praktisk faktor som var viktig för flertalet av kvinnorna var att socialförvaltningen 

satte in insatser i form av ekonomisk hjälp via biståndsenheten. Till exempel hjälp med att 
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betala hyra för bostad, eller hjälp med att betala andra räkningar. Kvinnorna menade att utan 

det stödet, hade de inte haft någon bostad i tiden för uppbrottet.  

”De var ett stöd i och med att dom inte…att dom fortsatte betala mina hyror…när jag inte 

hörde av mig ….att dom förstod att nåt var fel…det hjälpte ju mig mycket…” 

3.3  Upplevda effekter av stöd 

3.3.1 Stöd ger självkänsla 

Stöd i alla former ger många viktiga och positiva effekter. Kvinnorna upplevde ofta en stor 

press i förhållandet och under uppbrottsprocessen, och därför menade kvinnorna att en viktig 

effekt av stödet de fick var att de fick vara med sig själv igen på olika sätt. Med detta menade 

kvinnorna att de successivt kunde börja leva i lugn och ro, och göra vad de själva ville.         

”Vara mig själv…det har nog varit viktigast och kunna landa och bara vara. Inte ha press 

på sig och ingenting sånt…bara vara…” 

”Det var hemskt mycket promenader alltså bara gå i min egen värld… det var liksom 

frihet det var glädje friheten att kunna gå som jag ville bara det var ju helt otroligt.” 

Den viktigaste effekten av stödet, oavsett vilken form det tog sig, var enligt kvinnorna att de 

fick kraft och självkänsla tillbaka, styrka att kunna säga nej när det är nej, och stolthet och 

tillit till sig själva.  

”Det här med att våga ta plats igen…Mmm jag blev på nåt vis säkrare.. jag fick ju bolla 

allt som händer i livet efteråt..på nåt vis så trodde jag kanske att jag skulle bli den jag var 

innan…men så blev det ju inte.” 

En annan viktig faktor var också att de började kunna umgås med människor igen. Några av 

kvinnorna menade också att stödet som de fick var livsavgörande, och att de hade inte varit i 

livet idag om de inte hade fått den hjälp som de fick. Detta gäller främst stödet som hjälpte 

dem att fly, och som fanns där under hela processen. 

”Många förstår ju inte att man vill ju så desperat ha hjälp egentligen fast man törs inte 

man är rädd liksom så det var livsavgörande för mig och har varit från dagen som jag 

lämnade honom tills idag liksom…familjen det är dom som har hjälpt mig att leva vidare.” 
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En kvinna som blev erbjuden terapi upplevde att denna hjälpt henne med mycket i livet. 

Terapin har successivt hjälpt henne att få sin självkänsla tillbaka, hon menade att terapin 

stärker henne som människa och i sin roll som mamma.  

”Terapin ger mig jättemycket positiv respons och det är...det stärker mig i hela…hela 

livssituationen och som mamma och som egen person.” 

 

3.3.2 Att träffa andra i samma situation är läkande 

Att träffa andra kvinnor i likartade situationer till exempel på kvinnojourer eller på olika 

möten där man kan träffa nya människor och diskutera och få prata om sin situation visade sig 

vara mycket läkande enligt kvinnorna. Självhjälpsmöten visade sig vara mycket viktiga, det 

var en plats dit kvinnorna kunde gå och berätta om känslor och tankar utan att behöva 

bekymra sig över att detta spreds vidare.  

 ”Jag har fått lyssna på andra bara genom och gå dit och liksom sätta sig det är ganska 

fascinerande egentligen för man går dit sätter sig i en grupp med människor som man 

aldrig har sett nångång i hela sitt liv och man vet att det som sägs där det stannar 

där…ska det liksom göra att gå dit och sätta sig och spy ur allt som man känner och tänker 

precis då  utan att behöva ha nån rädsla för vad någon annan ska tycka eller tänka eller 

föra vidare eller så… det är ganska skönt att göra det.” 

En annan viktig aspekt av stöd var också att det i de flesta fall hjälpte de utsatta kvinnorna att 

få en verklighetsbild av sin situation, flertalet kvinnor upplevde inte sin relation som så 

allvarlig som den var förrän efter en lång tid.  

”Man går dit och får en massa speglingar av andra som gör att poletten ramlar ner ibland 

det är ju jättebra.” 

Kvinnorna upplevde sig själva som ensamma i sin situation, och när de träffade andra kvinnor 

med liknande erfarenheter upplevde de trygghet och en läkandeprocess.  

”Dom var ju viktiga för…för att jag skulle förstå att jag inte var ensam om att hamna i den 

här situationen det är nåt man ofta tror…att man är ensam och…jaaa…att man får lära 

sig och få en annan syn på sig själv.” 



12 
 

3.4 Kvinnornas förväntningar – och oväntade upplevelser  

Nästan samtliga kvinnor hade förväntningar på hur deras livssituation skulle te sig efter 

uppbrottet från sin före detta partner. En kvinna upplevde att hon var för trasig för att kunna 

ha några förväntningar. Kvinnorna hade tankar om att de skulle få sitta hemma ensamma 

resten av livet. 

 ”För jag var ju jätterädd att jag kommer ju sitta hemma själv och… jamen det jag trodde 

var skrämmande, jag trodde liksom att jag kommer sitta helt själv i en lägenhet och inte ha 

nån att umgås med.” 

I flertalet av kvinnornas berättelser visade det sig att så inte blev fallet. I stället upplevde de 

ett stöd de inte hade förväntat sig från flera håll, både från närstående och från kvinnojourer 

samt de andra kvinnor som vistades där och förskola i de fall där barn var inblandade. Det 

visade sig dock att kvinnorna faktiskt hade förväntningar på att framförallt kvinnojouren 

kunde hjälpa dem, och de upplevdes som ett säkert stöd.  

         Flera kvinnor upplevde depressioner och en form av socialt tillbakadragande både under 

tiden de befann sig i relationen men främst i tiden efter uppbrottet. När de befann sig i 

relationen var det naturligt för kvinnorna att inte ha ett stort kontaktnät eftersom deras 

dåvarande partner isolerade dem.  

”Jag hade en hemlig vän när jag lämnade han, för han plockade ju bort alla. Så jag hade 

ju inga kollegor eller sådär. Sen hade jag ju en väninna i till som ställde upp och sådär 

under tiden då…så hon fanns ju kvar som jag hade haft i smyg som kontaktnät under tiden 

då. Men sen hade ju han plockat bort alltihop.” 

”Jag hade inga vänner som stöd…jag fick inte ha några vänner så jag var väldigt isolerad 

och fick inte ha några vänner det var bara så utan det var 100 procent kontroll där utan 

det var knappt så jag fick ha kontakt med min egen familj.” 

3.4.1 Oväntat positivt stöd 

Trots att kvinnorna upplevde att socialförvaltningen satte in hjälpande insatser väldigt sent i 

uppbrottsprocessen och ibland enbart i form av ekonomisk hjälp, så nämnde två av kvinnorna 

att just socialförvaltningens ekonomiska insatser förbättrade deras livssituation avsevärt då de 

inte behövde bekymra sig, i sin redan svåra situation, över att riskera att förlora sin bostad. 

Detta upplevdes som en trygghet och ett oväntat stöd då dessa kvinnor inte hade förväntat sig 

att socialförvaltningen skulle hjälpa dem i den mån de gjorde. 
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”Jag trodde att min lägenhet var borta…jag trodde aldrig att dom hade fattat min lilla pik 

liksom…jag vill inte säga upp min lägenhet…hur skulle de kunna förstå…men dom gjorde 

det…” 

 En kvinna upplevde ett mycket oväntat stöd i form av samhällets insatser vid rättegång. Hon 

hade inte förväntat sig att samhället skulle hjälpa till med advokatkostnader och ett eget 

målsägarbiträde, och detta gjorde att hon upplevde att en del av hennes rättigheter som 

människa och kvinna stärktes. Förskolan var ett annat högst oväntat stöd för de kvinnor med 

barn som jag intervjuade, de upplevde inte förskolan som en instans som hade skyldighet att 

hjälpa dem. Det var därför mycket oväntat att förskolan utgjorde en fristad, gav förståelse och 

delvis praktisk hjälp genom att lyssna på kvinnorna och förstå deras oro och inte lämna 

kvinnornas barn ensamma.  

”Jag har haft mycket stöd från dagis också…för dom ställde upp jättemycket på oss dom 

hade mycket förståelse för min rädsla och hela den biten då..om han skulle dyka upp om 

det skulle bli nånting så hade vi ju planer då hon aldrig var själv.” 

Det oväntade stödet stärkte kvinnorna mycket i deras självkänsla, då de kände att det fanns 

människor som faktiskt brydde sig om dem. Detta var oberoende av varifrån de hjälpande 

insatserna kom. 

3.4.2 Oväntade negativa upplevelser 

Samtliga kvinnor upplevde någon form av dåligt bemötande, från såväl samhällsinstanser som 

från närstående. Närstående kan ha vänt ryggen till för att, som det upplevdes, inte behöva 

lägga sig i eller för att de ansåg att förhållandet borde brytas. Flera av kvinnorna upplevde en 

brist på stöd från socialförvaltningen och detta kunde vara väldigt överraskande för dem. De 

hade förväntningar på att just denna instans skulle behandla dem på ett mer medkännande sätt 

och hjälpa dem mer med samtalshjälp och visa mer förståelse för deras rädsla. En uppfattning 

som delades av flera kvinnor var att socialförvaltningen inte erbjöd något stöd och i vissa fall 

även lyssnade på den före detta mannen för mycket. Speciellt när barn var inblandade 

upplevdes socialförvaltningens agerande som ett stort svek.  

”Det har ju funnits anmälningar och så…så socialtjänsten har ju varit inblandad men jag 

tycker inte att..dom har väl lyssnat mycket på honom så att det fanns inget stöd där. Men 

sen i och med att vi hade bevakat umgänge så fanns dom ju med i bilden.” 
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Flertalet kvinnor upplevde även en negativ attityd från sjukvården. Detta genom upplevelsen 

av att de inte blev lyssnade på, eller upplevelsen att de inte blev trodda när de berättade om 

sin situation. Kvinnorna sökte sjukvård för att få skador dokumenterade eller för att få ett 

läkarintyg på fortsatt sjukskrivning. De upplevde ingen förståelse från läkaren, och känslan av 

att läkaren ansåg att de själva försatt sig i den situation de befann sig i var stark. Upplevelsen 

av att inte bli tagen på allvar uppkom också när fortsatt sjukskrivning inte ansågs berättigad.   

 ”Jag var ju tvungen och vända mig till läkare för att jag skulle få skador dokumenterat 

ehh och nä alltså…jag fick inte någon riktig förståelse där utav den läkaren det kändes 

….ungefär som att jag var en spetälsk människa som kom…ungefär som att jag hade 

försatt mig i den där situationen själv och lite så kändes det…” 

Som nämndes ovan upplevde samtliga kvinnor olika former av negativt bemötande som de 

inte hade förväntat sig. Sådant negativt bemötande gav följder i form av bland annat 

självmordstankar och ångest samt utåtagerande beteende.  

”Gång på gång så upprepade jag att jag vill ta livet av mig jag vill inte finnas för jag 

klarar inte av det här…jag hade sån ångest jag hade sån smärta hade inte ens en människa 

å prata med.” 

”Jag festade jag var ute jag gick på krogen…jag hade sporadiskt sex med 

människor…alltså allt bara för att få bekräftelse.” 

Det negativa bemötandet gjorde också att kvinnorna upplevde depressioner och sömnbesvär 

under en period. En kvinna beskrev att hon kände sig mycket försvagad, liten och att hon blev 

misstänksam över det bristande stödet, och uttryckte det som att det jobbigaste hon hade varit 

med om var när hennes närstående tog avstånd från henne. Upplevelsen var att hon då blev än 

mer ensam och utelämnad till mannen hon ville lämna. 

”Det är nog det jobbigaste tror jag som har hänt i hela mitt liv…för att när man har det 

svårt så behöver ju man sin familj jag drömde mardrömmar liksom om att dom fick reda 

på mer och mer saker som hade hänt och att familjen gled längre och längre bort.” 

3.5 Andra viktiga trygghetsfaktorer 

Utöver stödet som nämnts ovan fanns det andra faktorer som upplevdes som en trygghet för 

kvinnorna efter uppbrottet från sin före detta partner. Möjligheten att ha en bostad som var 
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trygg för kvinnan själv och eventuella barn, upplevdes genomgående som en mycket viktig 

trygghet.  

        

 Hemmet var en plats där man gick och la sig på kvällarna, och vaknade på morgonen. En 

plats där man kunde sätta sig och läsa en bok, eller lämna när man ville för att promenera med 

sin hund. Denna syn bekräftades av alla kvinnor och nämndes flera gånger under intervjun. 

En kvinna uttryckte det som en möjlighet att bara vara med sig själv igen.  

”Bara vara jag ikväll...inte ha den här pressen att behöva göra något eller åka 

nånstans…utan sitta där med en kopp te och en bok…för den tiden och möjligheten fanns 

ju inte förut.” 

Att vända sig till en religion var en annan trygghetsfaktor och ett sätt att få struktur på 

tillvaron efter uppbrottet. 

”Religionen har hjälpt mig jättemycket, jag ber ju fem gånger per dag…och det är…jag 

hade inget system liksom i min vardag överhuvudtaget förut så jag fick liksom ha ett 

system i hur jag ska leva liksom…jag vaknar och så ber jag… lite självdisciplin och 

avstånd liksom ifrån det livet jag levde. 

Möjligheten att ta långa promenader, läsa självhjälpsböcker eller att vistas i kvinnojourens 

samtalsrum med en bekant soffa eller fåtölj upplevdes som mycket viktiga trygghets symboler 

för en misshandlad kvinna.  

”När jag hade separerat då... ja samtalsrummet här, en soffa och några fåtöljer det var en 

trygghet för mig, och när jag hade separerat gick jag och köpte en likadan soffa som fanns 

här.” 
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4 Diskussion 
Diskussionen presenteras nedan i huvudresultat, resultatdiskussion, metoddiskussion och 

allmän diskussion. 

4.1 Huvudresultat 

Studiens syfte var att belysa hur kvinnor som blivit utsatta för övergrepp såsom fysisk och 

psykisk misshandel i en nära relation själva upplever att deras sociala stöd och nätverk har 

påverkat deras mående och självkänsla. Ytterligare ett syfte var att belysa om det förekommit 

oväntat stöd, och hur det oväntade stödet i så fall kan ha påverkat kvinnan.  

       Slutsatserna ifrån denna studie är framförallt att det är de närstående samt som 

kvinnojourer och stödet därifrån som har hjälpt dessa utsatta kvinnor mest. Kvinnorna har 

genomgående uppgett att de har fått ett bra socialt stöd och att stödet förbättrade deras 

mående och självkänsla och stärkte dem i deras roller som kvinnor. Ett viktigt resultat är 

också att det viktigaste stödjaren kan göra är att finnas tillgänglig för kvinnan att lyssna och 

samtala och på så sätt stötta kvinnan och successivt hjälpa henne ur förhållandet. Vikten av 

sådant stöd bekräftas av samtliga intervjuade kvinnor, och uttrycktes som livsavgörande för 

dem. 

        Kvinnorna uttryckte också att de hade lidit av sömnbesvär och depressioner under 

processen att bryta med sin före detta partner, vilket genom hjälp i samtal och terapi 

successivt ledde till att dessa besvär försvann. Således upplever jag att det viktigaste som 

stödjaren, oberoende var den kommer ifrån, kan göra är att erbjuda samtalshjälp till 

kvinnorna, både samtal med en professionell och samtal med närstående är viktiga. Grupp 

samtal är också stärkande för kvinnornas mående och självkänsla då många har uttryckt 

vikten av att träffa människor med liknande erfarenheter och upplevelser.  

        Kvinnojouren har också en viktig roll och är en stor del i kvinnornas liv av flera orsaker. 

Kvinnojouren finns inte bara där för kvinnorna under uppbrottet med den destruktive partnern 

utan också när kvinnorna befinner sig i relationen och efter uppbrottet. Vilket samtliga 

kvinnor upplevde som mycket viktigt, det var positivt för deras mående då de kände trygghet i 

att få ha ett socialt stöd även efter relationens slut, för att kunna fortsätta ventilera sina 

erfarenheter. Och att ha ett fortsatt stöd efter relationen ledde även till att deras 

självförtroende och självkänsla stärktes. 
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        Kvinnojouren erbjuder inte bara samtalshjälp, utan också gruppaktiviteter och andra 

aktiviteter i syfte att stärka kvinnornas självkänsla och hjälpa dem att på nytt komma ut i 

samhället och skapa nya sociala kontakter. Samtliga kvinnor har varit en del av detta på olika 

sätt och de menade att det var ett stort stöd för dem under livssituationen de befann sig i då. 

Jag anser efter att ha lyssnat till kvinnornas berättelser att det verkar som att just 

kvinnojouren, och närstående, kunde tillhandahålla den här viktiga typen av stöd som 

innefattade att tas på allvar, att bli bemött med förståelse och att bli erbjuden att samtala om 

sin situation. Kvinnojouren förmedlar dessutom hjälp när det gäller att ta kontakt med 

socialförvaltning, försäkringskassa eller andra instanser om detta behövs, vilket var viktigt för 

kvinnornas mående då de befann sig i en situation som gjorde att de inte alltid orkade göra 

detta själva.          

          Samtliga kvinnor upplevde under någon gång en form av oväntat stöd. Ett oväntat stöd 

verkar påfallande viktigt för dessa kvinnor eftersom upplevelsen av att vara ensam och 

obetydlig minskades avsevärt. Det oväntade stöd som nämndes i intervjuerna var stöd från 

barnens förskola. Detta gjorde att kvinnorna kände att de blev tagna på allvar i sin situation 

och det gav dem tillit tillbaka till människor. Att okända människor visade förståelse och 

brydde sig om dem ökade deras självkänsla, och deras känsla av att vara värda något. 

Kvinnorna menade att de inte hade förväntat sig förskolans stöd då det inte var förskolans 

ansvar och det låg utanför deras kompetensområde, vilket ledde till att de blev än mer 

tacksamma för det oväntade stödet.  

        Annat oväntat stöd kom från socialförvaltningen där hjälp med bostad och räkningar 

ledde till att kvinnorna kände en trygghet i livet, i ett eget hem. Ett annat exempel på ett 

oväntat stöd var från försäkringskassan då de godkände en kvinnas sjukskrivning. Detta var 

något som kvinnan inte hade förväntat sig, och hon var mycket rädd att hon skulle få ett 

avslag på sin begäran. Att de visade förståelse för hennes livssituation gjorde därmed att hon 

orkade kämpa vidare, och det gav henne styrka och kraft att fortsätta reparera sitt liv. Detta 

oväntade stöd hjälpte kvinnan i en positiv riktning, och ökade hennes självkänsla.  

        Det verkar därmed som att det inte enbart är ett stöd med samtal och visad förståelse som 

är viktigt för kvinnorna, utan det är också en viktig faktor att ett mer praktiskt stöd finns till 

för dessa kvinnor för att deras liv skall kunna fungera.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Som visas i Hathaway et al. (2007) är kvinnans sociala stöd mycket viktigt för hur hon skall 

kunna gå vidare efter en destruktiv relation, detta bekräftas också mycket tydligt av de 

kvinnor jag intervjuade. Dock har inte någon av de intervjuade kvinnorna i denna studie 

nämnt arbetsplats som ett viktigt socialt stöd, vilket är en skillnad mot vad Hathaway et al. 

(2007) kom fram till. Skillnaden i detta resultat har en enkel förklaring; de kvinnor jag 

intervjuade var antingen sjukskrivna under tiden för uppbrottet, var mammalediga eller hade 

helt enkelt inget arbete. Därmed var det omöjligt att urskönja vilken betydelse en arbetsplats 

skulle kunna ha haft för dessa kvinnor.  

         Enligt Babcock et al. (2008) finns det risker för förekomst av posttraumatiskt 

stressyndrom hos kvinnor som blivit utsatta för en traumatisk händelse, som till exempel att 

bli utsatt för övergrepp i en nära relation. Författarna pekar dock också på sambandet mellan 

mycket socialt stöd och en minskad risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Detta 

överensstämmer därmed med denna studie där samtliga kvinnor har upplevt ett socialt stöd av 

olika slag, och trots vissa former av andra lidanden, inte utvecklat just posttraumatiskt 

stressyndrom, åtminstone inte enligt vad som framkommer i intervjuerna.  

       Kvinnorna blev ofta isolerade av sina partners, och hade få sociala kontaktnät, men även 

utan partner upplevde kvinnorna en känsla av isolering, som upplevdes som ännu svårare när 

de inte längre befann sig i relationen. Denna isolering härrör troligtvis från den tillitsbrist till 

människor och det socialt tillbakadragande som de fått från sin destruktiva relation. Det 

upplevdes som svårt att knyta nya kontakter och lita på människor och sig själva igen.  

       Detta kan enligt Babcock et al. (2008) vara en effekt av att bryta en destruktiv relation, 

speciellt om det sociala stödet inte upplevs som tillräckligt. Detta anser jag stämmer överens 

med denna studie, då kvinnorna som uppgav att de hade varit socialt tillbakadragande och haft 

tillitsbrist till andra människor upplevde detta framförallt vid en tidpunkt då de inte fann ett 

starkt socialt stöd. Och dessa problem minskade i och med att deras sociala stöd utökades, i 

form av terapi eller annat stöd.  

       Några av kvinnorna berättade att de hade självmordstankar efter uppbrottet från sina män, 

eftersom de inte upplevde att de fick tillräckligt med stöd och hjälp. I en annan studie Beeble 

et al. (2009) fann man också att misshandlade kvinnor med mycket socialt stöd var mindre 
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benägna att begå självmord och hade mindre självmordstankar än de kvinnor som hade lite 

socialt stöd. I samma studie fann Beeble et al. (2009) också att allt eftersom kvinnorna fick 

mer socialt stöd så ökade deras livskvalitet och deras depression minskade. Detta visas även i 

denna studie där de kvinnor som intervjuades berättade att de upplevt en depression och 

sömnsvårigheter också menade att när de fick ett varaktigt socialt stöd så förbättrades deras 

livssituation och den upplevda depressionen och/ eller sömnsvårigheterna minskade. Detta 

fungerade dessutom åt andra hållet, om det skedde förändringar i det sociala stödet skedde det 

också förändringar i kvinnornas livskvalitet, detta påvisades i denna studie men bekräftas 

också av Beeble et al. (2009).  

        Både i denna studie och i tidigare forskning konstateras vikten av ett socialt stöd för en 

misshandlad kvinna, slutsatserna jag drar av detta är naturligtvis att detta är en mycket viktig 

faktor. Dock har jag fått erfara från mina egna informanter att detta stöd, speciellt från olika 

samhällsinstanser kan bli mycket bättre.        

4.3 Metoddiskussion 

Eftersom jag ville belysa en misshandlad kvinnas subjektiva upplevelse av socialt stöd, 

bedömde jag att en kvalitativ studie med hjälp utav djupintervjuer var den bästa för mitt syfte. 

Detta bland annat för att ha möjlighet att fånga nyanser och följa upp kvinnornas resonemang 

och känslor och även fånga oväntade perspektiv. Dessutom var ämnet känsligt och även 

därför användes intervjuer där jag och informanten träffades eftersom jag tänkte att det skulle 

kännas tryggare för kvinnorna att få träffa mig personligen. Med mitt känsliga ämne i 

beaktning var jag också tvungen att vara mycket noggrann under intervjuernas gång, jag fick 

vara väldigt klar över hur jobbigt det kan vara för mina informanter att bli intervjuade om 

detta ämne, och jag var tvungen att behålla en professionalism och inte sätta mig i situationer 

som är utanför min kompetens, och ge mig själv en roll som hjälpare, då detta inte skulle 

gynna varken min informant eller min studie (Hayes, 2000). Det hade troligtvis också varit 

svårt att illustrera hur viktigt det var för kvinnorna att bli sedda och lyssnade på i en 

kvantitativ studie.  

        Jag valde att göra semi strukturerade intervjuer med dessa kvinnor, dels för att få 

möjlighet att utgå från en intervju guide, dels för att ha möjlighet att ställa uppföljningsfrågor 

som kan komma att dyka upp under själva intervjun utan att vara strikt hållen till vad jag ska 

säga (Patton, 2002). Fördelen med att använda sig av en semistrukturerad intervju guide är 

enligt Patton (2002) att jag som intervjuare kan bestämma hur den begränsade tiden under en 
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intervju bäst ska fördelas. Detta upplevde jag själv under intervjuerna. Intervjuguiden hjälpte 

mig mycket i hur jag skulle ställa frågorna, de mer strukturerade frågorna fanns som ett stöd, 

även om den inte behövde följas systematiskt. Det fanns heller ingen risk att jag skulle 

glömma någon viktig fråga då jag i slutet av varje intervju kunde återgå till intervjuguiden och 

gå igenom frågorna en extra gång.  

Metoden jag använde mig av för att analysera data var en induktiv tematisk analys enligt 

(Hayes, 2000). Denna metod kändes som bäst lämpad, då man får en noggrann överblick av 

data genom upprepade genomgångar. Jag ägnade mycket tid åt utskrifterna för att identifiera 

olika teman och därför kändes det tryggt att använda denna metod, då jag upplevde det som 

en liten risk att jag skulle missa viktiga detaljer från intervjuerna.  

         Efter varje intervju för att i åtminstone viss mån kunna öka studiens validitet, frågade 

jag kvinnan om det fanns en möjlighet att jag skulle kunna få återkomma efter intervjun om 

jag upptäckte att jag inte förstått något, eller om jag behövde få svar på fler frågor. Detta 

svarade samtliga kvinnor ja till. Dock har jag inte behövt återkomma till någon av kvinnorna. 

I kvalitativa studier och speciellt under den kritiska perioden efter en intervju då jag är ensam 

om att analysera data och tolka resultaten kan validiteten i studien påverkas (Patton, 2002). 

Dock har jag svårt att se att det hade varit lämpligt att låta någon annan ta del av mina 

transkriberingar då innehållet och syftet med studien var så pass känsligt. Jag hade dessutom 

upplyst mina informanter om att jag ensam skulle ta del av intervjuerna.  

         Ytterligare en svaghet med kvalitativa metoder kan vara det ibland begränsade urvalet. I 

denna studie får de fem intervjuade kvinnorna en mycket stor betydelse. Det är kanske inte 

alltid lämpligt att jämföra mindre kvalitativa studier som denna med andra studier exempelvis 

med Beeble et al (2009) eller Babcock et al (2008) då urvalet är litet och så pass känsligt.  

       

4.4 Allmän diskussion 

Studien har visat att socialt stöd är en mycket viktig faktor för att en misshandlad kvinna efter 

relationens slut skall kunna gå vidare i livet. Det sociala stödet påverkade kvinnornas 

självkänsla positivt i den meningen att de successivt kunde tillåta sig att lita på andra 

människor igen, och att de kunde se en mening i att skapa nya sociala band och ta initiativ till 

detta. Det sociala stödet har därmed inte bara visat sig vara en viktig faktor för kvinnorna 

under tiden de befinner sig i en destruktiv relation, utan det är minst lika viktigt för kvinnorna 
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att de har ett stöd även när de har tagit sig ur relationen, exempelvis i form av 

självhjälpsmöten, och de andra kvinnorna på kvinnojouren. 

        Samtliga intervjuade kvinnor menade att utan stöd hade de inte tagit sig ur sin relation, 

och inte heller kunnat skapa sig ett fungerande liv efteråt. Jag har dock förstått att kvinnor 

hade önskat mer insatser och ett större stöd än vad de fick. Många menade att om de hade fått 

ett bättre stöd tidigare i uppbrottsprocessen hade de sluppit att gå igenom depressioner, 

sömnsvårigheter och ångest som kan vara bieffekter av en sådan här händelse. Samtliga 

kvinnorna önskade ett bättre stöd för kvinnor som befinner sig i samma situation. Att befinna 

sig i en utsatt situation som denna gör att man som kvinna ofta blir kraftigt psykiskt utmattad 

och får en dålig självkänsla, därav skulle mer stöd behövas. Men samtliga kvinnor upplevde 

oväntat stöd från olika håll vilket gav mycket positiva effekter. Inte bara hjälpen de fick av 

representanten för stödet i sig, utan framförallt var det en viktig faktor för kvinnornas 

självkänsla och mående att människor från oväntade instanser och på olika sätt tog deras 

situation på allvar och således erbjöd stöd.   

        Under litteratursökningen fann jag att det har forskats mycket om männen och olika 

psykologiska och/eller sociala förklaringar till deras agerande i situationer som dessa. Men 

mindre om kvinnans mående och situation efter en sådan här händelse. Dessutom kunde jag 

finna forskning som rör hur en kvinna får hjälp med olika medel och insatser att ta sig ur sin 

destruktiva relation (Hathaway et al. 2007). Men vad som händer med kvinnan efter 

relationens slut är efter vad jag kan finna en fortfarande obesvarad fråga som det skulle vara 

mycket intressant att få se mer forskning om.  

        Jag skulle önska att denna studie kunde hjälpa till att belysa misshandlade kvinnors 

utsatta situation och att det därmed ledde till att mer forskning inriktade sig på misshandlade 

kvinnors subjektiva upplevelser av socialt stöd, och deras livssituation efter relationen. För att 

på så sätt kunna sprida mer kunskap om denna utsatta grupp och deras behov, i och efter 

relationen. I denna studie har det påvisats att ett socialt stöd är livsavgörande för 

misshandlade kvinnor, och att stödet bör bestå av både psykologisk och praktisk hjälp för att 

kvinnorna skall successivt kunna gå vidare i livet. 
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 Bilaga 1 

Intervjuguide 

Formalia - Kvinnans namn, ålder och familjesituation 

Åter en kort genomgång om intervjun och dess upplägg och syfte. Jag nämner kort återigen 

om hennes möjlighet att avbryta intervjun när hon vill utan motivering eller att hon kan välja 

att inte svara på vissa frågor om hon inte vill, samt det faktum att hennes identitet kommer att 

behandlas helt konfidentiellt genom hela studien. Intervjuguiden kommer att bestå 

huvudsakligen av två öppna frågor för att få kvinnan att berätta sin subjektiva upplevelse och 

berättelse. 

- Om jag säger socialt stöd, vad kommer du att tänka på då? 

- Kan du berätta om det sociala stöd du har fått i samband med uppbrottet från 

din före detta partner? 

Följ upp samtliga av de olika formerna av socialt stöd som ip nämner spontant. 

-På vilket sätt var det viktigt?  

-Vad betydde det i just den situationen?  

-Hade du förväntat dig att få detta stöd eller var det överraskande?  

- Om det inte nämns spontant, stäm av om ip fått stöd från: 

- Familj  

- Vänner  

- Arbetsplats, skola eller liknande 

- Kvinnojour 

- Sjukvård 

- Socialförvaltningen  

- Om du fick välja, vad har varit det allra viktigaste stödet och hjälpen för dig 

efter uppbrottet?  
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- Varför det – vad gör att just stöd från … var så viktigt? 

- Fick du något stöd som du inte väntade dig?  

- Hur påverkade det dig i sådana fall? 

- Är det något annat som har varit viktigt för att du skulle klara dig igenom tiden 

efter separationen? 

- Har du något du vill tillägga till intervjun eller till dina svar? 

- Om jag upptäcker att jag har missat något under intervjun, kan jag då 

återkomma till dig om jag har några frågor? 

Vi närmar oss nu slutet av intervjun, jag ska stämma av att jag har fått med allt jag 

ville prata om. Du kan ju under tiden fundera om det är något annat som har varit 

viktigt för dig om du vill. 

  Bilaga 2 

Missivbrev 

Vill du delta i en studie om socialt stöd i samband med misshandel? 

Syftet med studien är att belysa hur kvinnor som blivit utsatta för övergrepp såsom fysisk och 

psykisk misshandel i en nära relation själva upplever att deras sociala stöd och nätverk har 

påverkat deras mående och självkänsla efter relationens slut. Fem kvinnor som har blivit 

utsatta för misshandel i en nära relation kommer att intervjuas. 

Syfte är alltså inte att försöka få veta hur misshandeln har sett ut, vad som hände i det 

destruktiva förhållandet utan istället hur tiden efter en sådan relation kan se ut för en 

misshandlad kvinna, vilket stöd kvinnan själv upplever att hon har fått från sitt nätverk i tiden 

för uppbrottet och efter. Du bör dock vara medveten om att frågorna kan riva upp gamla sår, 

eller leda till funderingar över beslut gjorda för länge sen.  

Medverkan i studien är konfidentiell inga namn, platser eller händelser som på något sätt kan 

identifiera er kommer att nämnas i rapporten. Intervjun kommer att spelas in för att kunna 

skrivas ut men inspelningarna kommer att förvaras på ett säkert ställe, och raderas efter 

utskrift. 



25 
 

Ni som medverkar har rätt att avbryta intervjun när ni vill utan att förklara varför, dessutom 

kan ni också välja att inte svara på vissa frågor om ni inte vill. Studien görs som ett 

examensarbete vid Högskolan i Gävle. Det som spelas in kommer enbart jag ta del av men 

min handledare kommer att läsa utskrifterna av intervjuerna där dock inga namn nämns. Den 

färdigskrivna uppsatsen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt och kan även fås via 

Högskolan i Gävle. Du som medverkar kommer naturligtvis få ett exemplar om du vill. Jag 

vill än en gång påpeka att det inte finns några möjligheter att identifiera vilka kvinnor som jag 

har intervjuat utifrån vad som står i uppsatsen. Intervjun äger rum på tid och plats som passar 

medverkande intervjupersoner i studien. 

Jag beräknar att intervjutiden kommer att vara 45 min till en timme.  
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