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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor utsatta för våld i nära relation upplever 

omgivningens reaktioner på våldet samt vilken betydelse det sociala nätverket haft för våldets 

utveckling. Studien baseras på fem semistrukturerade djupintervjuer med kvinnor som har 

erfarenhet av våld i nära relation. Resultaten, som analyserades med narrativ analysmetod och 

tolkades utifrån symbolisk interaktionism och uppbrottsprocessmodellen, visar att kvinnorna 

berättat om våldet för familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater samt formella kontakter såsom 

polis, oftast i anslutning till en allvarlig våldshändelse. I merparten av fallen upplevde kvinnorna 

att de blivit bemötta med stöttande och hjälpande reaktioner som också bidragit till att kvinnan 

lyckats bryta upp från den våldsutsatta relationen. Några av kvinnorna upplevde dock bemötande 

av tystnad eller avståndstagande; i dessa situationer har ett absolut uppbrott inte ägt rum. 

Sammantaget tycks alltså reaktioner och stöd från den sociala omgivningen ha stor, och ibland 

avgörande, betydelse för om våldet fortsätter eller ej. 
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Experiences of domestic violence from a social network perspective 

 

Abstract  

The purpose of this study was to examine if and how victims of domestic violence disclose their 

experiences to their social network, how the social network responds to the violence and the 

significance of the network responses relative to the evolvement of the violence. The study is 

based on five semi-structured interviews with women who have been exposed to different forms 

of domestic violence. The results, which were analysed using a narrative analysis and interpreted 

by symbolic interactionism and the theory of the leaving process, shows that women disclose 

their experiences about domestic violence to both informal and formal contacts. Disclosure often 

happened in the aftermath of a serious violent incident. In the majority of cases, women 

experienced supportive reactions that also contributed to the final break up from their 

relationships. Some of the women, however, experience negative attitudes and rejection, in these 

situations an absolute break-up was not completed. 
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Förord  

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra fem intervjudeltagare som genom sitt deltagande 

och bidragande av information möjliggjort denna studie. Tack för att ni valde att berätta om era 

upplevelser för oss. Tack även till organisationen Slagfärdiga, som hjälpte oss i sökandet efter 

intervjudeltagare.  

 

Ett stort tack även till vår handledare Klara Hradilova Selin som med kunskap och engagemang 

har lotsat oss igenom studiens genomförande. 

 

Magnus Boklund och Emma Bäck 

Juni 2016 
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1. Inledning   

Våld i nära relation beskrivs i Statens offentliga utredningar (SOU) (2014:49:13) som en 

folkhälsofråga. Personer som varit utsatta för allvarligt våld drabbas i högre utsträckning än andra 

av fysisk och psykisk ohälsa. Bland annat är depressioner, posttraumatiskt stressyndrom, ångest 

och sömnsvårigheter betydligt vanligare bland kvinnor som utsatts för våld i nära relation än 

andra. Förutom de fysiska och psykiska skador som drabbar personer till följd av våld i nära 

relation följer även stora kostnader för samhället. I den senaste större europeiska undersökningen 

gällande våld mot kvinnor (FRA, 2014:7) framgår att våldet, trots dess omfattning och 

konsekvenser, är ett relativt eftersatt forskningsområde. Detta gäller i synnerhet våld i nära 

relation eftersom fenomenet ur historisk kontext tidigare betraktats som ett problem tillhörande 

den privata och familjebundna sfären. I studien, som omfattade 42000 kvinnor i EU-länder 

(ibid:21), rapporterade 34 procent att de varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av en tidigare 

partner. Av dem rapporterade 16 procent att de även utsatts för våld av en tidigare partner efter 

förhållandets slut. Forskning visar dock varierande resultat gällande omfattningen av våld i nära 

relationer vilket delvis beror på att våldet definieras och mäts på olika sätt inom studierna.  

 

Den senaste större kartläggningen utifrån svensk kontext genomfördes år 2014 av 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2014, 8:7ff) och dess resultat visar att omkring 25 procent av 

Sveriges befolkning, både kvinnor och män, någon gång under sin livstid har blivit utsatta för 

våld i nära relation. Cirka sju procent av studiedeltagarna uppgav att de under året 2012 har 

befunnit sig i en våldsutsatt nära relation och fördelningen mellan könen var tämligen lika. Typen 

av våld var varierande och innehöll både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. De två vanligaste 

brottstyperna var systematiska kränkningar och försök till att begränsa sin partners frihet. Det var 

vanligare att kvinnor utsattes för upprepad viktimisering samt att våldet mot kvinnor tenderade att 

vara grövre än det relationsvåld som drabbade män. Enligt Johnsson-Latham (2008:23) löper 

heterosexuella kvinnor inom parrelationer högst risk att utsättas för våld i nära relation där 

hemmet utgör en primär arena för våldsverkan. 

 

Våld i nära relation är förknippat med ett stort mörkertal. Även om anmälningsbenägenheten 

troligen ökat under de senaste åren anmäls endast cirka 20-25 procent av våldet (SOU, 

2015:55:64). Enligt BRÅ (2014:78) och Johnsson-Latham (2008:21) tenderar 

anmälningsbenägenheten att vara lägre gällande brott som begås av närstående än de som begås 

av okänd gärningsperson. Detta beror enligt författarna på rädslan för repressalier vid en 
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polisanmälan eller att den utsatta vill skydda sin partner samt hålla situationen privat och tysta 

ner det som hänt. Våldet har på så sätt gjorts osynligt. 

 

Mörkertalet gällande våld i nära relation brukar enligt Hydén (2011:18) ges en dubbel mening 

eftersom våldet osynliggörs för i stort sett alla. Enligt författaren bör dock denna syn 

problematiseras eftersom gärningspersoner och deras våldsutsatta partners lever i sociala 

sammanhang där våldet mycket väl kan komma andra till kännedom. Det sociala nätverket kan på 

så vis ha relevans för hur våldet inom relationen utvecklas och betydelse för om våldet fortlöper 

eller upphör. Enligt författaren (ibid:19) saknas det grundläggande forskning om våld utifrån 

parternas sociala närmiljö. Kunskap om våld i den sociala närmiljön kan komma till användning 

för mobilisering av nätverk men även för att skapa förståelse för våldets konsekvenser.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att med hjälp av ett antal djupintervjuer studera hur kvinnor utsatta för våld 

i nära relation upplever omgivningens reaktioner på våldet samt om de upplever att nätverket haft 

betydelse för våldets utveckling inom relationen. Genom att studera reaktioner på våld vill vi 

även skapa förståelse för våldets konsekvenser för den utsatta. Syftet är nedbrutet i följande 

frågeställningar; 

 

1. Hur, om alls, berättar kvinnor utsatta för våld i nära relation om sin utsatthet för sitt 

sociala nätverk?  

2. Hur upplevde kvinnan reaktionen från de personer hon berättade för, respektive inte 

berättade för? 

3. Vilken betydelse upplever kvinnan att det sociala nätverket har haft för våldet? 

 

1.2 Begreppsförklaring  

Våld i nära relation  

Våld i nära relation är ett begrepp som kan definieras på olika sätt och definitionen skiljer sig åt 

mellan olika studier. Då syftet med studien inte är att beskriva våldets omfattning eller 

manifestation kommer World Health Organizations (WHO) (2016) relativt breda definition av 

våld i nära relation att tillämpas. WHO (ibid) beskriver våld i nära relation som fysiskt aggressiva 

handlingar, psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång och olika 

former av kontrollerande beteende så som att isolera en person från familj, vänner och/eller att 

begränsa tillgängligheten till information och hjälp. Maktutövningen är enligt vår tolkning den 



 

3 

 

centrala aspekten i denna definition, snarare än våldet i sig. Maktutövningen kan enligt Holmberg 

och Enander (2010:23) däremot manifesteras genom olika typer av våld såsom:  

 

● Aktivt psykiskt våld i form av verbala kränkningar, försättande i ekonomiskt beroende, 

försök till isolering eller emotionell utpressning. 

● Passivt fysiskt våld såsom förvägran till mat och kläder eller genom att förhindra kvinnan 

från sömn eller att uppsöka sjukvård.  

● Aktivt fysiskt våld, vilket avser de handlingar där mannen använder fysisk kontakt som 

ett medel för maktutövning och inbegriper allt från knuffar, slag och sparkar till knivhugg.  

● Sexuellt våld, vilket är en mångfacetterad typ av våld som omfattar allt från att kvinnan 

mot sin vilja tvingas att titta på porrfilm till våldtäkt. 

 

Nära relation 

BRÅ (2014:8) definierar en nära relation som att ha eller haft ett partnerförhållande oavsett om 

individerna varit sammanboende eller inte. I föreliggande studie ligger fokus på tidigare 

förhållanden där mannen och kvinnan antingen har varit gifta, sammanboende eller levt som 

särbos. Syftet med att göra denna begränsning är av etiska skäl och diskuteras vidare i studiens 

senare del (se avsnitt 4.3). 

 

Socialt nätverk 

Giddens (2007:512) beskriver ett socialt nätverk som alla direkta och indirekta band som länkar 

en individ eller en grupp med andra individer. Det personliga nätverket kan enligt författaren 

utgöras av familj, släkt, vänner eller arbetskamrater och andra människor som individen har en 

direkt relation till. De indirekta banden syftar exempelvis till vänners vänner. Hydén (2015:1041) 

har konceptualiserat begreppet “responsivt nätverk” som hon beskriver som en sociokulturell 

struktur av mellanmänskliga relationer som varierar genom tid och rum men som binds samman 

genom deras reaktioner på våld i nära relation. Till denna typ av nätverk hör familj, vänner och 

grannar men kan även inkludera exempelvis socialsekreterare och polistjänstemän. I den 

föreliggande studien har intervjudeltagarna själva fått presentera de individer som de anser har 

betydelse i deras liv.  

 

1.3 Disposition  

Studien är indelad i sju kapitel med tillhörande underrubriker. I det första och inledande kapitlet 

redogörs studiens ämnesområde och en kort beskrivning över det aktuella kunskapsläget gällande 
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våld i nära relation. I detta kapitel redogörs även studiens syfte och frågeställningar samt de 

definitioner av begrepp som är vanligt förekommande i studien. 

 

I kapitel två presenteras tidigare forskning inom området samt tillvägagångsättet gällande 

sökandet efter relevant forskning. I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverk som denna 

studie är behäftad med. Teoriernas huvudsakliga innehåll beskrivs utifrån tre olika teman och 

kompletteras även med våldets förklaringsmodeller i syfte att ge läsaren en förklaring över varför 

kvinnor hamnar i en våldsutsatt relation. Under detta kapitel redogörs också för hur teorierna 

kommer att tillämpas i studien.  

 

I kapitel fyra redovisas studiens metodologiska delar samt en redogörelse över metodval samt 

ingående beskrivningar av studiens urval, intervjuguidens konstruktion, intervjuernas 

genomförande samt analysmetod. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska aspekter 

kopplade till studiens ämnesområde och genomförande diskuteras också.  

 

I kapitel fem presenteras inledningsvis intervjudeltagarna och därefter studiens resultat, vilka 

sedan analyseras i kapitel sex. I det sjunde och avslutande kapitlet sammanfattas studiens 

viktigaste resultat följt av en diskussion kring alternativa tolkningar, för- och nackdelar med 

studiens metodval samt förslag till framtida forskning.  

 

2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om våld i nära relation. Forskningen är strukturerad 

utifrån tre teman; Hur ser nätverket ut? Till vem vänder sig kvinnan? Hur responderar nätverket 

på våldet? Inledningsvis redovisas tillvägagångssättet i inhämtning och urval av forskning. 

Därefter ges läsaren en kortare inblick gällande forskning som berör våldets förklaringsmodeller 

innan presentation av tidigare forskning. 

 

2.1 Sökvägar 

I sökprocessen efter tidigare forskning har vi valt att tillämpa databasen Discovery med 

urvalskriterier att artiklarna ska ha publicerats mellan 2010-2016, genomgått Peer Review samt 

varit tillgängliga i Full Text. Första sökningen innefattade sökorden “våld i nära relation” AND 

“socialt nätverk” och resulterade i noll (0) träffar. Andra sökningen med sökorden “partnervåld” 

AND “socialt nätverk” gav noll (0) träffar. Tredje sökningen med sökorden “domestic violence” 
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AND “social network” AND “response” gav 71 träffar. Efter att duplikationer rensats bort från 

urvalet återstod 41 artiklar, av dessa var två (2) artiklar relevanta (What Social Networks do in the 

Aftermatch of Domestic Violence samt Differences in Social Network Structure and Support 

Among Women in Violent Relationships). Fjärde sökningen innefattade sökorden “intimate 

partner violence” AND “social network” AND “response” och resulterade i 77 träffar. Efter att 

duplikationer rensats bort från urvalet återstod 47 artiklar varav ingen (0) ansågs relevant då 

merparten av studierna fanns med i föregående sökning. Femte sökningen gav 72 träffar med 

sökorden “intimate partner violence” AND “social network” AND “help seeking”, efter att 

duplikationer rensats bort från denna sökomgång återstod 41 artiklar varav två (2) artiklar ansågs 

relevanta (Variations in Women`s Help Seeking in Response to Intimate Partner Violence samt 

Disclosure of Intimate Partner Violence to Informal Social Support Network Members: A review 

of the litterature). I den sjätte och sista sökningen tillämpades sökorden “intimate partner 

violence” AND “ informal support” AND “help seeking” vilket genererade i 124 träffar, efter att 

duplikationer rensats bort återstod 46 artiklar varav en (1) ansågs relevant för studien (Still 

Blaming the Victim of Intimate Partner Violence? Womens Narrative of Victim Desistance and 

Redemption when Seeking Support). Sammantaget består tidigare forskning således av fem (5) 

studier.  

 

2.2 Våldets förklaringsmodeller 

Individualpsykologiskt perspektiv 

Den äldre forskningen har sökt förklaringar till våldets orsaker genom så kallade 

individualpsykologiska förklaringsmodeller. Enligt Scheffer Lindgren (2009:21) och Nordborg 

(2008:51) har forskare som förespråkat denna typ av perspektiv hävdat att våldet är ett relativt 

marginellt problem eftersom det är män och kvinnor med vissa egenskaper som förknippas med 

våld i nära relation. Våldet betraktas som isolerade händelser vilket har sitt ursprung i 

våldsutövaren och den drabbades personliga egenskaper. Här har personlighetsstörningar, sämre 

uppväxtvillkor, missbruksproblematik, svag impulskontroll samt ogynnsamma sociala och 

ekonomiska förutsättningar utgjort viktiga faktorer vid förklaringar på våldet. Nyare forskning på 

området visar dock enligt författarna att våldet ofta har varit kontrollerat och upplevts som värre 

när mannen varit nykter. 
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Socialpsykologiskt och strukturellt perspektiv 

Ur 1970-talets forskning utvecklades enligt Gottzén (2008:99) könsmaktsperspektivet som en 

radikalfeministisk kritik mot de individualpsykologiska förklaringsmodellerna. Våld i nära 

relation betraktades som en produkt av en strukturell obalans mellan könen där våldet syftar till 

att upprätthålla en generell manlig överordning. På ett interpersonellt plan förklaras våldet enligt 

författaren som ett verktyg för att kontrollera kvinnan, i de fall mannen upplever sin överordnade 

ställning som hotad. I och med detta betraktas det interpersonella våldet symbolisera en mer 

övergripande social maktstruktur. Det är även ur detta perspektiv som Lundgren myntat 

begreppet våldets normaliseringsprocess där hon förklarar varför kvinnan stannar kvar i ett 

våldsamt förhållande. Enligt Holmberg och Enander (2010:15) har idén om 

normaliseringsprocessen fått stor betydelse för både forskning och det arbete som bedrivs inom 

den svenska kvinnojoursrörelsen. 

 

Våldets normaliseringsprocess syftar enligt Andersson och Lundberg (2001:83) och Holmberg 

och Enander (2010:15f) till att beskriva den process i vilken kvinnan slutligen kommer att 

uppfatta mannens våldsanvändning som ett normalt och försvarbart inslag i hennes vardag. Detta 

sker genom kontrollerande isolering där mannen använder olika strategier för att exkludera 

kvinnan från det sociala livet samt att växla mellan våld och ömhet. Genom isolering från 

omvärlden blir mannen kvinnans enda referenspunkt och kommer även att dominera hennes 

känsloliv. Att växla mellan våld och ömhet leder till att gränsdragningarna mellan gott och ont 

gradvis suddas ut. På så sätt internaliseras våldet gradvis och kvinnan övertar med tiden mannens 

syn på sig själv. Genom att normalisera våldet kan mannen förverkliga sina förväntningar på 

kvinnan inom ramen för ett förhållande. När kvinnans självkänsla med tiden minskar förvandlas 

hon enligt normaliseringsprocessens antaganden från aktör till hjälplöst offer. 

 

Det finns andra forskare som kritiserat tanken om normaliseringsprocessen. Hydén (refererad i 

Holmberg och Enander, 2010:17) som talat om kulturella mönster av kvinnoförtryck menar att 

det inte går att förvänta sig att någon kvinna i det moderna Sverige skulle tycka att misshandel är 

accepterat. Hydén (2001:93) problematiserar bilden av kvinnan som det hjälplösa offret då det 

riskerar att omyndigförklara kvinnan och beröva henne bestämmanderätt över sitt liv. Hydéns 

(2008:9) forskning kring våldet inkluderar sociala, strukturella och kulturella aspekter där fokus 

ligger på relationen och parternas interaktion. Hon menar exempelvis att våld alltid utgör en 

tvivelaktig handling inom ramen för en relation. Våldet utgör ett hot om relationens upplösning 

utan att direkt leda till upplösning och betydelsen för våldet inom relationen blir därmed 
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förhandlingsbart. I hopp om att relationen ska fortgå kan mannen använda neutralizationstekniker 

eller hot om mer eller grövre våld. Ansvarsbefrielse är en sådan teknik som Hydén (2008:8) 

menar är viktig. Genom att frånsäga sig ansvar för våldet både för sig själv och andra kan 

mannen legitimera våldet och även fortsätta bruka det.  

 

Utifrån vår tolkning kan våldets normaliseringsprocess ha betydelse för föreliggande studie, och 

då inte enbart för att ge en ökad förståelse för kvinnornas situation. Om våldet normaliseras 

kommuniceras det av kvinnorna i mindre utsträckning till omvärlden som ett problem, vilket kan 

ha betydelse för våra frågeställningar.  

 

Intersektionellt perspektiv 

Enligt Gottzén (2008:99f) har det utifrån genusteoretisk forskning utvecklats ett delvis annat 

perspektiv på våld i nära relation. Utifrån vår tolkning har forskning utifrån ett 

könsmaktperspektiv lagt tyngpunkten på manlig dominans och kvinnlig underordning. Enligt 

Gottzén (ibid) menar förespråkare för det intersektionella perspektivet att under- och överordning 

är förhandlingsbara begrepp eftersom de beror på synen på maskulinitet. Genom våld kan män 

skapa dominans över andra män och över kvinnor. Men eftersom andra aspekter såsom etnicitet, 

socioekonomisk status och sexualitet också har betydelse för vad som uppfattas som maskulint 

kan bruket av våld likväl leda till underordning. Ett intersektionellt perspektiv på våld i nära 

relation innebär att utforska hur våldet kan manifesteras eller vilka förutsättningar det finns för att 

bruka våld utifrån etnicitet, socioekonomisk status eller sexualitet.         

 

2.3 Det sociala nätverkets relevans för våld i nära relation 

Hur ser nätverket ut? 

Katerndahl, Burge, Ferrer, Becho och Wood (2013:26) har i en studie undersökt nätverkets 

utformning hos kvinnor som lever i eller som har levt i våldsamma nära relationer till skillnad 

från kvinnor som inte har sådana erfarenheter. Resultaten från denna studie visar att det sociala 

nätverket tenderar att vara mindre till storlek men kontakterna enklare att nå för de kvinnor som 

levt i en våldsam nära relation. Nätverken innehöll proportionellt sett fler kvinnor än män och 

färre kontakter från mannens familj eller släkt än jämförelsegruppen. Resultaten visar även att 

kvinnor som levt i våldsamma relationer aktivt försöker hålla samman sitt nätverk. De har dock 

färre kontakter och en lägre anknytningsgrad till kontakterna än jämförelsegruppen. Författarna 
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menar att de färre kontakterna kan bero på att kvinnorna försöker begränsa informationen om 

deras livssituation till några få individer på grund av skamkänslor 

 

Till vem vänder sig kvinnan?  

Barret och St. Pierre (2011:47) har i en kanadensisk studie undersökt variationer i hur kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära relation söker hjälp. Författarna menar att kvinnors hjälpsökande 

påverkas av många samvarierande faktorer som är relaterade till deras sociala position. Ett av 

studiens huvudresultat är enligt Barret och St. Pierre (2011:59, 63f) att sannolikheten för att den 

våldsutsatta söker hjälp tenderar att öka i takt med antalet våldsamma händelser.  Kvinnor söker 

oftast hjälp i situationer där de upplever direkt fara för sitt liv och använder då aktivt en mängd 

olika strategier för att nå ut till både sitt informella och formella nätverk. Mer än 80 procent av 

kvinnorna i studien rapporterade att de använt minst en form av informell kontakt såsom vänner, 

familjemedlemmar, arbetskamrater eller spirituella och religiösa rådgivare när de sökt hjälp. 

Resultaten visar även att det finns signifikanta skillnader i vilken typ av kontakt och nätverk 

kvinnan väljer att använda beroende på socioekonomisk status, etnicitet, språkkunskap eller 

fysiska och mentala förutsättningar. Det informella nätverket har enligt författarna stor betydelse 

för merparten av kvinnorna men särskilt de vars livssituation beskrivs som marginaliserad. 

Samtidigt pekar resultaten på att kvinnor med icke kanadensisk etnicitet eller med låg 

socioekonomisk status använder färre kontakter ur både deras informella och formella nätverk, 

det vill säga att de är mindre benägna att söka hjälp överhuvudtaget.  

 

I en amerikansk litteraturstudie genomförd av Sylaska och Edwards (2014:4ff) fann författarna 

att majoriteten av de våldsdrabbade oftast vänder sig till någon i sitt informella nätverk såsom 

familjemedlemmar, vänner, grannar eller klass- och arbetskamrater. Inom denna kategori 

utgjorde vänner och kvinnliga familjemedlemmar de mest använda kontakterna och betraktades 

generellt som de mest stöttande. Benägenheten att söka hjälp av sitt informella nätverk påverkas 

dock av vilken typ av våld den drabbade har upplevt. Enligt Sylaska och Edwards (2014:12ff) är 

kvinnor som drabbas av psykiskt våld i nära relation de som i störst utsträckning söker stöd av sitt 

informella nätverk, därefter kommer kvinnor utsatta för fysiskt våld följt av sexuellt våld. 

 

Hur reagerar nätverket på våldet?  

Sylaska och Edwards (2014:13) har delat upp nätverkets reaktioner utifrån positiva och negativa 

sådana. De reaktioner som upplevs som positiva av individer som utsatts för våld i nära relation 

är emotionellt stöd, rådgivning, möjlighet att få berätta om sina upplevelser eller praktiskt stöd 
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som hjälp med boende eller barnpassning. Enligt författarna kan nätverket också reagera på ett 

sätt som ofta upplevs på ett negativt sätt såsom att tala om för den våldsdrabbade hur hon skall 

agera. Många som drabbats av våld i nära relation upplever ofta att de inte blir tagna på allvar och 

snarare blivit bemötta med skepsis än förståelse för deras situation. Andra negativa reaktioner 

inkluderar avståndstagande, förminskande av våldet eller att medlemmar ur nätverket uttryckt 

frustration när den våldsdrabbade inte följt deras råd.    

 

Hydén (2015:1053ff) har utifrån tre olika fallstudier undersökt hur det sociala nätverket reagerat 

på våld i nära relation. Studiens resultat tyder på att den kulturella föreställningen om hur icke-

acceptabelt beteende hanteras genomsyrar nätverkens reaktioner på våldet. Nätverket kan reagera 

på så sätt att våldet tar slut men även så att våldet kan fortsätta. I två av fallen beskrivs nätverket 

ha erfarenhet av att hantera alkoholrelaterade våldshandlingar där några medlemmar i nätverket 

har ingripit i direkta våldshändelser men även skyddat dem som verkat sårbara. Inom dessa 

nätverk har kvinnorna som deltog i studien kunnat lämna information om sin situation och få 

hjälp med barnpassning och andra former av stöd. För den tredje kvinnan vars familj beskrivs 

som högpresterande och som höll problemen privat fungerade nätverket istället som en form av 

barriär mot hjälp och stöd. Utifrån deras kulturella föreställningar om hur problem hanteras 

hindrade mamman, pappan och systern genom förnekelse eller avståndstagande kvinnan från att 

berätta om sin situation för andra. 

 

Slutligen har Meyer (2016:75) i en nyligen publicerad australiensisk studie undersökt hur 28 

kvinnor, med mångårig erfarenhet av allvarligt parrelaterat våld, upplevt bemötandet från sina 

sociala nätverk samt hur de upplevt att det är att försöka återuppbygga en icke offerrelaterad 

identitet. Meyer (ibid:76) menar att många kvinnor är i behov av såväl akutrelaterat som 

långsiktigt stöd för att kunna ta sig ur ett våldsamt förhållande och finna en trygg tillvaro. Trots 

att antalet hjälporganisationer växer i Australien och lagstiftningen är förbättrad i syfte att stödja 

och stärka brottsoffret möts många kvinnor fortfarande av stereotypa föreställningar och “victim-

blaming
1
” när de berättar om sina erfarenheter. Meyer (ibid) menar att stöd och empati tycks vara 

reserverat för de kvinnor som kan tillskrivas attribut såsom svag, oskyldig och utsatt av en för 

kvinnan okänd gärningsperson, medan kvinnor vars beteende kan betraktas som riskfyllt eller 

moraliskt tveksamt samt om kvinnan själv bidrar till sin utsatthet exempelvis genom att stanna i 

                                                 
1
 Enligt Landström, Ask och Strömwall (2010:313) myntades begreppet “victim-blaming” av William Ryan under 

1970-talet. Kortfattat innebär det att offret ses som helt eller delvis ansvarig för det brott som det har blivit utsatt för. 

Begreppet anammades snabbt av förespråkare för brottsoffer i allmänhet och av feministiska kriminologer i 

synnerhet.  
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den utsatta relationen, inte uppfyller samma offerstatus och därmed inte mottar samma grad av 

stöd. För att förstå varför kvinnor utsatta för våld i nära relation inte blir socialt erkända som 

sårbara och oskyldiga offer, eller varför kvinnan anses vara ansvarig för att avsluta den 

våldsamma relationen snarare än mannen, är det enligt Meyer (ibid) viktigt att förstå hur 

samhället skapar “det ideala offret”. Niels Christies “ideala offer-teori
2
” blir enligt Meyer (ibid) 

ett användbart ramverk då man vill utforska kvinnors upplevelser av våld i nära relation och de 

ansträngningar som kvinnor behöver göra för att uppnå den offerstatus som samhället kräver för 

att adekvat hjälp ska kunna erbjudas.  

 

Resultaten visar att 63,4 procent av kvinnorna i Meyers (2015:83f) studie har erfarenheter av 

“victim-blaming” och upplevelser av att inte vara värd den tid och ansträngning som 

stödfunktioner i form av exempelvis familj och vänner kunnat bidra med eftersom kvinnan valt 

att antingen stanna kvar i den våldsutsatta relationen eller återgå till den efter ett uppbrott. 

Erfarenheter av “victim-blaming” var även vanligt förekommande då kvinnorna sökte formellt 

stöd. Sammantaget illustrerar detta att kvinnorna i sina kontakter med såväl det formella men 

framförallt det informella nätverket många gånger tvingas bevisa för nätverken att de inte bidrar 

till sin egen våldsutsatthet genom att exempelvis stanna kvar i relationen. Enligt Meyer (ibid) är 

bevisbördan problematisk då det informella stödet i form av familj och vänner ofta utgör 

kvinnornas primära stöd. Kvinnorna i studien ger även uttryck för svårigheterna som uppstår då 

de försöker återuppbygga en icke offerrelaterad identitet då det informella nätverket, på grund av 

att kvinnan tidigare ofta valt att återgå till den våldsutsatta relationen, inte tror kvinnan när hon 

väl har funnit styrka att lämna för gott. Kvinnornas utmaning innefattar enligt Meyer (ibid:86) 

inte bara i att ta sig ur det destruktiva förhållandet utan även att “återskapa” sig själva som 

kvinnor värda empati och hjälp genom att bevisa att de är mer än bara ett offer för våld i nära 

relation och att de därtill är kapabla att ta avstånd från den person som har skadat dem. 

 

 

                                                 
2
 Kortfattat innebär Niels Christies teori “Det idealiska offret” att den kollektiva synen som samhället har på 

gärningsperson och offer är komponerad utifrån ett antal regler som innebär att det idealiska offret karaktäriseras 

utifrån egenskaper som tyder på svaghet. En ultimat offerstatus uppnås enligt Christie (2001:48) endast då den 

utsatta personen kan klassas som sjuk, gammal eller mycket ung. Han eller hon, i regel hon,  måste även befinna sig 

på en legitim plats utförandes en respektabel handling, gärna under dagtid. Detta förutsätter dock att 

gärningspersonen kan klassificeras som en stor, ond och för offret främmande person. 
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3. Teorier 

Studiens resultat kommer att analyseras med hjälp av symbolisk interaktionism samt Holmberg 

och Enanders (2010) modell gällande kvinnans uppbrott från mannen. Valet av teoretiskt ramverk 

har inte varit en självklarhet utan snarare något som växt fram efter intervjuerna och 

genomläsning av transkriberingarna. Det har varit en medveten strategi då vi strävat efter att 

betrakta vårt material utifrån ett öppet och explorativt perspektiv. Avsikten är inte att använda 

våra resultat för att bekräfta teorierna utan snarare använda teorierna för att förklara våra resultat. 

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en socialpsykologisk teori som grundades av de amerikanska 

sociologerna Charles Cooley och George Herbert Mead, även om termen först började användas 

av Herbert Blumer (Akers och Sellers, 2013:138f). Inom den symboliska interaktionismen 

betraktas individens identitetskapande, självuppfattning, kognitiva processer, normer samt 

värderingar som endast existerande utifrån en social kontext, och  förändras genom interaktion 

med andra människor. Särskild betoning läggs på betydelsen av språket, gestikulerande, verbala 

uttryck och samspelet mellan dessa för att skapa förståelse för identitetsskapande. Företrädare för 

denna teori menar, enligt Sarnecki (2009:199), att människan besitter en reflexiv och tolkande 

förmåga där språket ger människan möjlighet att utveckla identitet och självmedvetande. Ett 

grundläggande koncept i symbolisk interaktionism är, enligt Akers och Sellers (2013:138), det så 

kallade spegeljaget. Genom spegeljaget skapar vi vår identitet där vi betraktar oss själva utifrån 

de reaktioner vi får från vår sociala närmiljö. Utifrån den symboliska interaktionismen ser 

människan, enligt Sarnecki (2009:199f), på sig själv både som subjekt och objekt.  Synen på oss 

själva blir på så sätt en reflektion över hur vi tror att andra uppfattar oss. Att betrakta sig själv ur 

andras perspektiv kallas för rollövertagande. Människans handlande och relationer till andra 

beskrivs utifrån termen jag. Människors reflektioner kring ens sociala relationer beskrivs utifrån 

termen mig. När jag och mig samspelar skapas termen själv, där människans självbild skapas 

utifrån hur individen tror att den uppfattas av andra.  

 

Interaktionen med andra människor påverkar enligt Sarnecki (ibid) människan på olika sätt. 

Familjemedlemmar, nära vänner eller centrala individer i en människans liv har större betydelse 

för rollövertagandet än andra. Det är exempelvis genom interaktionen med centrala individer som 

människan konstruerar och formar sitt norm- och värderingssystem, vilket vanligen kallas för 

generaliserande andra.  
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Enligt Johansson och Lalander (2013:26ff) präglas vårt känsloliv av våra föreställningar om hur 

andra ser på oss. Våra föreställningar kan leda till stolthet och samhörighet men även till skam 

och exkludering. Medvetandet och identitetsskapandet befinner sig under ständig utveckling och 

kan därför beskrivas som en socialisationsprocess. Människan lär sig genom möten med andra 

människor att förstå sin omvärld och handla utifrån samhällets kulturella föreställningar.  

 

3.2 Uppbrottsprocessen 

Kvinnors uppbrott från våldsamma förhållanden har bland annat beskrivits av Holmberg och 

Enander (2010:121ff). Författarna menar att uppbrottet kan betraktas som en tredelad process 

som innehåller faserna att bryta upp, att bli fri och att förstå.  

 

Att bryta upp 

Den första fasen handlar enligt författarna om det fysiska förhållandets vändpunkt och det sker 

vanligen när kvinnan upplever att hon riskerar att dö. Denna fas kan även uppstå om kvinnan 

upplever att någon annan i hennes närhet, såsom barn eller husdjur, kan råka illa ut på grund av 

relationen. Denna fas kan liknas vid en vändpunkt, kvinnan ’når botten’.  Social isolering av 

kvinnan har enligt Holmberg och Enander (2010:87) lyfts fram som ett utmärkande drag inom 

våldsamma relationer. Det sociala nätverkets stöd innan kvinnan når botten beskrivs inte som 

avgörande för den faktiska vändpunkten. Tvärtom kan stödet från andra betraktas som kritik mot 

förhållandet vilket kan få kvinnan att ta mannen i försvar. Det sociala nätverket verkar ha större 

betydelse efter att kvinnorna nått sin vändpunkt, vilket kan manifesteras genom att kvinnan tar 

kontakt med närstående, vänner eller grannar för att lösa den akuta situation som framkallade 

vändpunkten. 

 

Att bli fri 

Denna fas beskriver huvudsakligen hur kvinnorna frigör sig själva från de emotionella banden 

som utvecklats till männen. Enligt Holmberg och Enander (2010:122) har denna process stor 

betydelse för när vändpunkten blir möjlig. Frigörelseprocessen kan delas upp i fyra faser, jag 

älskar honom, jag hatar honom, jag tycker synd om honom och jag känner ingenting. I den första 

fasen är kärleken till mannen dominerande, vilket försvårar ett uppbrott. I den andra fasen är hatet 

mot mannen central vilket kan leda till tillfälliga uppbrott. Det är i det tredje stadiet som det 

absoluta uppbrottet oftast tar sin början. Kvinnan känner ofta medlidande och skuldkänslor vilket 
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kan ha en kvarhållande effekt. Den fjärde fasen präglas av likgiltighet där mycket av de 

emotionella band som finns till mannen lösts upp. Har inte kvinnan lämnat mannen för gott 

tidigare gör hon det nu.  

 

Kvinnans mottaglighet för hjälp från det sociala nätverket beror på i vilken av de ovanstående 

emotionella faser hon befinner sig i. Vad författarna menar är centralt är inte vad nätverket gör, 

utan snarare när de gör det. Försök till hjälp i ett tidigt stadium kan ha en hämmande effekt 

medan hjälp i ett senare stadium kan ha en frigörande effekt eftersom kvinnans föreställning om 

relationen bättre överensstämmer med den bild som det sociala nätverkets försök till hjälp 

symboliserar.   

 

Att förstå 

Denna fas syftar enligt Holmberg och Enander (2010:122f) till en kognitiv process där kvinnan 

beskriver sin relation som en våldsrelation och förstår sig själv som misshandlad. Detta ger 

kvinnan möjlighet till en överblick över sin situation och till en förståelse för vad hon varit utsatt 

för och vad detta haft för konsekvenser. Kvinnan kan, enligt författarna (ibid), genom denna 

kognitiva process bryta sig loss från eventuella skuldkänslor hon känt inför att lämna mannen.  

 

Under den kognitiva processen kan förekomsten av framförallt professionellt och ideellt stöd, 

enligt Holmberg och Enander (2010:118), hjälpa kvinnorna att förstå sin livssituation då de 

uppfattas som opartiska och förmodas ha mer kunskap än exempelvis familjemedlemmar och 

nära vänner. När det sociala nätverkets definition av vad som hänt bekräftas av professionella får 

definitionen dock än större tyngd.  

 

4. Metod och tillvägagångssätt 

Under detta avsnitt kommer studiens forskningsmetod, urval, datainsamlingsmetod och 

materialbearbetning presenteras och diskuteras. Vi kommer även redogöra för studiens 

vetenskapsteoretiska perspektiv samt presentera och diskutera validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etiska ställningstaganden. 

 

4.1 Val av forskningsmetod  

Utifrån studiens syfte, och en önskan om att kunna beskriva kvinnornas individuella erfarenheter 

gällande våld i nära relation, tillämpas en kvalitativ forskningsmetod där berättelsen står i fokus. 
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Den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Ahrne och Svensson (2011:12) lämplig att tillämpa 

då avsikten är att undersöka människors yttranden, händelser, upplevelser, känslor eller tankar. 

Insamling av empiriskt material kan inom den kvalitativa forskningen enligt Kvale och 

Brinkmann (2011:17) ske på flera olika sätt. De tre huvudsakliga tillvägagångssätten är att 

insamling sker genom intervjuer, observationer eller fallstudier. Intervjuer är enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011:36f) den allra vanligaste forskningsmetoden bland forskare och 

studenter som väljer att tillämpa en kvalitativ inriktning och enligt Kvale och Brinkmann 

(2011:23) ett lämpligt val då den språkliga utsagan är central.  

 

Vid insamling av data tillämpas i denna studie en semistrukturerad intervjuteknik vilket enligt 

Bryman (2013:415) innebär en flexibel intervjumetod som lämnar utrymme för deltagarna att 

själva påverka innehållet. Konkret innebär det att intervjuerna strukturerats utifrån en 

intervjuguide med ett flertal i förväg specificerade teman som är relevanta utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Kvinnorna fick möjlighet att själva påverka vad de ansåg vara viktigt att 

berätta gällande exempelvis reaktioner från sina sociala nätverk.  

 

Val av intervjumetod har dock inte varit självklar utan för- och nackdelar med de olika teknikerna 

har vägts samman och mot varandra. Exempelvis hade vi med en strukturerad intervjuteknik, 

vilket enligt Bryman (2013:203) kortfattat innebär att man utgår från i förväg författade 

intervjufrågor som ställs i en viss ordningsföljd, möjligen haft en större chans att besvara 

forskningsfrågorna. Denna intervjuteknik riskerade dock att i för stor utsträckning styra 

innehållet i intervjuerna till ett område som kvinnorna inte upplevde som relevant utifrån sina 

erfarenheter. En helt ostrukturerad intervjuteknik, vilket i sin struktur liknar ett vanligt samtal där 

ett fåtal frågor ställs och där kvinnan hade fått möjlighet att associera fritt (Bryman, 2013:415), 

hade möjligen bidragit till ytterligare information om kvinnornas erfarenheter. Dock ansåg vi att 

vi med den ostrukturerade tekniken riskerade att få våra forskningsfrågor obesvarade, vilket 

medförde att valet till slut föll på den semistrukturerade intervjutekniken. 

 

4.2 Konstruktion av intervjuguide  

Liksom ovan nämnt har genomförandet av intervjuerna haft stöd i en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguiden kan enligt Kvale och Brinkmann (2009:146) beskrivas som ett slags manus som 

används för att strukturera intervjuprocessen. Intervjuguidens innehåll och format brukar variera 

beroende på studiens syfte och frågeställningar. Vanligtvis består den av strukturerade frågor med 
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en på förhand bestämd ordningsföljd eller så bygger den på en mer öppen och explorativ struktur 

och innehåller olika teman med tillhörande frågeförslag. Valet föll på att konstruera en 

halvstrukturerad intervjuguide med övergripande teman och förslag på frågor som bygger på en 

tematisk och en dynamisk dimension. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:146) syftar den 

tematiska dimensionen till kunskapsproduktionen och den dynamiska dimensionen till 

mellanmänskliga förhållanden under intervjusituationen. Så som vi tolkat författarna handlar det 

om att skapa en intervjuguide med teman och frågor som dels kan användas för att besvara våra 

frågeställningar och samtidigt skapa förutsättningar för att nå ett gott socialt samspel mellan oss 

som intervjuare och intervjudeltagaren. Inkludering av den dynamiska aspekten är även något vi 

anser överensstämma med våra epistemologiska utgångspunkter då kunskap, enligt det här 

tillämpade synsättet,  skapas genom social interaktion mellan människor. 

 

Intervjuguiden bestod av fyra områden och ett antal förslag på kompletterande frågor som vid 

behov kunde ställas för att komma vidare i intervjun. Samtliga områden berördes i alla fem 

intervjuer, dock inte alltid i samma ordning då den semistrukturerade intervjutekniken tillät 

kvinnorna att relativt fritt berätta om sina erfarenheter. I stort fungerade intervjuguiden som en 

form av checklista där vi enkelt kunde pricka av de områden som berättelserna berörde. De 

huvudsakliga områdena var; 

 

● Historik (relationen/våldet) 

● Har intervjudeltagaren berättat om våldet för sitt sociala nätverk? 

– Vem har intervjudeltagaren berättat för/inte valt att berätta för? 

● Reaktioner från nätverket 

● Förändring i relation 

 

4.3 Urval  

Antalet nödvändiga intervjupersoner i en studie beror enligt Kvale och Brinkmann (2009:129f) 

på studiens syfte, ekonomiska förutsättningar och tidsramar. Generellt brukar en vanlig 

intervjustudie innehålla cirka 5-25 deltagare, men de kan således vara fler eller färre.  Då studiens 

syfte varken är att göra jämförelser mellan grupper eller statistiska generaliseringar utan, istället 

undersöka hur ett fåtal kvinnor utsatta för brott i nära relation berättar om sina sociala nätverks 

reaktioner, ansåg vi det rimligt att begränsa antalet intervjudeltagare till fyra-sex personer. 

Ytterligare skäl var den snäva tidsramen. 
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För att frågeställningarna skulle kunna besvaras samt för att minimera risken för etiska dilemman 

i form av att intervjudeltagaren efter intervjun exempelvis hamnade i en situation som vi inte 

hade möjlighet att vara behjälpliga i, följde urvalet ett antal kriterier:  

  

● Intervjudeltagaren ska ha egen erfarenhet av utsatthet för fysiskt, psykiskt och/eller 

sexuellt våld i nära relation 

● Intervjudeltagaren ska ha lämnat den våldsutsatta relationen 

● Intervjudeltagaren ska ha bearbetat händelserna i sådan utsträckning att denne inte 

upplever det problematiskt eller känslomässigt krävande att berätta om sina erfarenheter 

● Intervjudeltagaren ska ha fyllt 18 år 

 

Då målsättningen inte är att generalisera studien i en statistisk bemärkelse tillämpas ett 

målinriktat/målstyrt urval i två nivåer. Bryman (2011:350, 434) menar att ett målstyrt urval är 

den vanligaste metoden att tillämpa då man genomför kvalitativ forskning. I den inledande nivån 

valdes organisationer som ansågs lämpliga utifrån studiens frågeställningar samt geografiska 

begränsningar. Under nästa nivå kom studiens intervjudeltagare att väljas ut utifrån ovannämnda 

kriterier. Denna urvalsmetod kan även relateras till ett så kallat bekvämlighetsurval vilket enligt 

Bryman (2011:194) innebär ett urval inkluderandes personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga. 

 

En förfrågan om hjälp med att finna intervjudeltagare (se bilaga 2) skickades ut till fem 

kvinnojourer och en mansjour i Södermanlands län, samt 19 kvinnojourer och en mansjour i 

Stockholms län. Av dessa totalt 26 jourer svarade totalt sju och meddelade att de inte kunde vara 

behjälpliga i vår förfrågan då deras klienter inte uppfyllde samtliga uppsatta kriterier för 

deltagande i studien. En kvinnojour rekommenderade oss istället att ta kontakt med 

organisationen Slagfärdiga som vänder sig till män och kvinnor som någon gång i livet upplevt 

våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående. Kontakt togs med 

Slagfärdigas ordförande som var välvilligt inställd till att vara behjälplig i sökandet efter 

intervjudeltagare och en efterlysning lades upp av Slagfärdiga på organisationens öppna 

Facebook-sida. Detta ledde till att sju personer hörde av sig till organisationens ordförande med 

en intresseanmälan som sedan vidarebefordrades till oss. Av dessa sju var det en intressent som 

valdes bort då dennes livssituation inte ansågs kunna uppfylla samtliga kriterier för ett 
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deltagande. En intressent valde några dagar innan intervjuns genomförande att ej medverka i 

intervjun och det totala antalet slutade således på fem deltagare.  

 

4.4 Datainsamling 

Totalt genomfördes fem intervjuer med varierande längd. Den kortaste intervjun pågick i 36 

minuter jämfört med den längst varande intervjun som uppgick till 89 minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in och totalt uppgick det inspelade material till 5 timmar och 15 minuter. 

Samtliga intervjudeltagare fick vid den inledande kontakten en möjlighet att ge förslag på en 

plats där de önskade genomföra intervjun. Två av intervjuerna genomfördes i intervjudeltagarens 

hem och två av intervjuerna genomfördes på intervjudeltagarens arbetsplats. En intervju 

genomfördes över telefon på grund av den långa geografiska distansen mellan intervjudeltagaren 

och författarna. Att utföra intervjun via telefon är en aspekt som kräver problematisering. Bryman 

(2008:209f) menar att direktintervjuer är att föredra framför telefonintervjuer när det gäller 

känsliga ämnen och att kvalitén på intervjun riskerar att bli sämre utan en direktkontakt. 

Människor tenderar även att vara mindre engagerade vid en telefonintervju än vid direktintervju. 

Å andra sidan menar författaren att många av de andra intervjurelaterade påverkansfaktorer som 

finns med direktintervjuer kraftigt reduceras vid en telefonintervju. Exempelvis är det lägre risk 

för att intervjuarens kön, ålder eller etnicitet påverkar svaren. En lösning som diskuterades var att 

eventuellt utesluta intervjun om den inte kunde tillföra något till frågeställningen.  

 

Att den aktuella platsen uppfattades som trygg av kvinnan kändes viktigt utifrån ett etiskt 

perspektiv då intervjuerna berör ett känsligt område. Samtidigt kan en varm och tillåtande miljö, 

enligt Dahlin-Ivanoff (2011:73), verka positivt för kunskapsproduktionen samt öka benägenheten 

för deltagaren att berätta om sina erfarenheter. Därav välkomnades kvinnornas egna önskemål om 

plats och avsikten var att tillmötesgå detta i så stor utsträckning som möjligt, något som 

uppfylldes fullt ut. Att genomföra intervjuer i deltagarens egna hem eller på dennes arbetsplats är 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:44f) dock inte helt oproblematiskt. Man bör vara 

medveten om att samtal i dessa miljöer kan väcka vissa känslor och att intervjudeltagaren kan 

känna ett behov av att presentera sig på ett särskilt vis. Om så var fallet i våra intervjuer är svårt 

att avgöra, det var inget som vi upplevde eller som vi i så fall anser påverkade intervjuerna 

negativt.  
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Merparten av intervjuerna genomfördes utan större störande moment i form av exempelvis 

ringande mobiltelefoner eller att människor runt omkring drog till sig uppmärksamhet. På så sätt 

kunde ett jämnt samtalsflöde hållas under intervjuerna. Då vi var två intervjuare kunde 

funktionerna delas upp i form av att en av oss antog en mer aktiv roll och den andra en mer 

observerande. Detta var inget som innan diskuterades i någon större utsträckning utan föll sig 

snarare naturligt då vi sedan tidigare har erfarenhet av att tillsammans genomföra intervjuer med 

liknande upplägg. Rollerna skiftades under intervjuernas gång och att vi var två bidrog enligt vår 

mening till att intressanta områden i högre grad följdes upp. 

 

Att genomföra intervjuerna parvis var dock ingen självklarhet med tanke på den maktdimension 

som skapas i en intervjusituation. Kvale och Brinkmann (2009:48ff) menar att intervjun bör 

betraktas som ett professionellt samtal som inte sker mellan jämbördiga parter. Intervjuaren 

bestämmer samtalsämnet, vilka frågor som är värda att fördjupa sig i och kan ta sig 

tolkningsföreträde och definiera intervjudeltagarens känslor och upplevelser. Maktassymetrin 

påverkar således kunskapsproduktionen och kan leda till att intervjudeltagare undanhåller 

information, eller drar sig ur. Den kan även leda till att intervjudeltagaren berättar vad den tror att 

intervjuaren vill höra. Att vara två intervjuare är ett arbetssätt som Thomsson (2011:73) anser bör 

användas med försiktighet eftersom maktaspekten då blir särskilt påtaglig. Dock menar 

författaren att det finns vissa fördelar. Intervjupersonen kan exempelvis känna sig tryggare om 

det finns två personer som kan tolka och försöka förstå berättelsen. En annan fördel är att två 

intervjuare har möjligheten att lägga fokus på olika aspekter i intervjun samt komplettera och 

följa upp varandras luckor. Kvale och Brinkmann (2009:50) menar att forskaren nödvändigtvis 

inte måste försöka minimera maktassymetrin utan snarare föra en reflexiv dialog om hur det 

påverkar kunskapsproduktionen.    

 

Då vi valde att tillämpa en semistrukturerad intervjuteknik kom intervjuerna mer att likna ett 

vanligt samtal där deltagarna fick stort utrymme att fritt berätta om sina erfarenheter. 

Intervjuguiden användes som ett stöd för att säkerställa att samtliga teman täcktes upp under 

intervjuernas gång. Oklarheter reddes ut genom att vi, såväl som intervjudeltagarna, ställde 

klargörande och tolkande följdfrågor. Samtliga deltagare blev efter intervjuerna tillfrågade om de 

hade något att tillägga eller om de hade några frågor kring studien, vår utbildning eller annat som 

deltagaren fann relevant.  
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4.5 Val av analysmetod 

I denna studie består analys av en tolkande process som genomsyrar studiens olika delar. 

Johansson (2005:279) menar att den narrativa analysen ofta påbörjas redan i studiers 

inledningsfas genom tolkande aktiviteter så som reflektion över förförståelse och konstruktion av 

forskningsfrågor.  

 

Det datamaterial som intervjuerna genererat har analyserats genom en narrativ analys i form av 

delperspektiv med fokus på innehåll. Johansson (2005:286ff) menar att denna analystyp länge 

varit dominerande inom det sociologiska fältet och används vid narrativa studier av sociala 

relationer, normer och värderingar. Analysformen kan liknas vid det som generellt benämns som 

innehållsanalys där stycken, yttranden eller ord från en intervju lyfts ut, sorteras och placeras in i 

olika kategorier beroende på innehåll. Genom att använda denna typ av analys kan vi på så sätt 

enligt författaren få ta del av berättelsernas intriger, relationer mellan karaktärer samt vad de gör 

och var de befinner sig.  

 

Efter genomläsning av transkriberingarna konstruerades teman utifrån studiens frågeställningar. 

Varje tema “kodades” därefter med en färg som sedan applicerades på det transkriberade 

materialet. Exempelvis innebar detta att stycken som handlade om  nätverkets reaktioner 

markerades med blått, medan stycken som istället handlade om hur kvinnorna resonerade då de 

berättade om våldet för sina nätverk markerades med orange.  Samtliga textstycken lyftes sedan 

ut och placerades under respektive tema i ett nytt dokument. Detta resulterade i en mycket 

överskådlig bild över det material som var relevant utifrån studiens syfte samt våra 

frågeställningar. 

 

4.6 Transkribering 

I likhet med Karlsson och Pettersson (2006:71) betraktas inte transkriberingens genomförande 

som endast ett tillfälle då tal konverteras till text. Då transkriberingsprocessen ger möjlighet att 

ytterligare fundera kring vad kvinnorna faktiskt har sagt, hur det har sagts, vad som inte har sagts 

samt hur interaktionen mellan oss intervjuare och kvinnan har fungerat, ser vi denna process som 

en viktig del i kunskapsproduktionen. Transkriberingen är, enligt vår mening, en text konstruerad 

utifrån ett socialt sammanhang. Vilka frågor vi ställer och vilken feedback vi ger på 

intervjudeltagarens berättelser är en stor del av kunskapsproduktionen. Därför inkluderar 

transkriberingen även vår interaktion med intervjudeltagaren. Enligt Johansson (2005:303) är 
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detta särskilt lämpligt om analysen betraktas som en produkt av ett socialt samspel. 

Transkriberingen är utförd i en litterär stil, det vill säga att språkbruket i texten på vissa ställen 

har ändrats för att ge texten en mer flytande form. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:203) ger 

den litterära stilen goda förutsättningar för att skapa nyans i berättelsen samtidigt som texten blir 

lätt att ta till sig för läsaren. Av etiska skäl är namnen på intervjudeltagarna och de platser de 

berättar om fingerade.  

 

 4.7 Vetenskapsteori och förförståelse 

Nedan ges en beskrivning av studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som har 

utgjort en grund för studiens uppbyggnad och genomförande och som går som en röd tråd genom 

studiens samtliga delar.  

 

Studien utgår från ett antagande om att kunskap är en produktion som uppstår genom ett 

interaktivt samspel människor emellan.  Enligt Kvale och Brinkmann (2009:70ff) är kunskapen 

inget latent som väntar på att upptäckas utan snarare något som konstrueras genom samtal. Detta 

synsätt på vad kunskap är och hur kunskap nås speglar även vår förståelse för epistemologi och 

ontologi. Om kunskap produceras genom samtal blir vi  aktiva deltagare i processen och påverkar 

därmed vilken typ av kunskap som kan produceras. Då valet av tema, forskningsfrågor och 

intervjufrågor påverkar kunskapsproduktionen blir ny kunskap därmed alltid bunden till tidigare 

kunskap. Allwood och Eriksson (2010:43) menar att detta kan synliggöra frågor kring hur vår 

kultur och vår förförståelse påverkar de frågor vi försöker besvara. Vi betraktar därmed inte 

enbart kunskap som en produktion utan även något kontextbundet. Haraway (refererad i 

Johansson 2005:26) menar att kunskapen är socialt situerad. Den är aldrig neutral utan 

produceras alltid utifrån sociala, politiska, kulturella och språkliga ramar. Enligt Johansson 

(2005:26) förändras vår förståelse för världen genom historien och varierar både socialt och 

kulturellt. Begrepp och betydelser tillkommer, förnyas och omarbetas, de försvinner och 

återuppstår vilket vanligen sker genom berättelserna.  

 

Våra tidigare erfarenheter och vår förståelse för temat våld i nära relation blir central för den 

kunskap som produceras. En ny förståelse för något utgår alltid från en tidigare förståelse och 

enligt Dahlin-Ivanhoff (2011:72) går det att genom författarens redogörelse för sin förförståelse 

även få en inblick i dennes tolkning av verkligheten. 
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Vår förförståelse för våld i nära relation består både av teoretiskt förståelse som vi tillägnat oss 

genom olika kurser inom Kandidatprogrammet i utredningskriminologi, litteratur om våld i nära 

relation men även praktisk kunskap som vi skapat oss genom våra arbeten på två myndigheter 

som på olika vis kommer i kontakt med ämnet. I viss mån är vår förståelse även präglat av den 

massmediala konstruktionen av ämnet. Vi har även utgått från förståelsen av kvinnor utifrån ett 

aktörsperspektiv, vilket innebär att kvinnorna nyttjar de medel de kan för att lösa sin situation och 

det sociala nätverket kan utgöra en kapabel resurs för att förhindra vidare våldsutsatthet.  

 

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Bergström och Boréus (2012:41) menar att den empiriska synen på validitet ofta handlar om hur 

bra forskaren mäter det som skall mätas. Reliabilitet enligt Bryman (2008:48) handlar i sin tur om 

i vilken mån en ny studie med samma metod skulle kunna replikera resultaten. Utifrån studiens 

ontologiska och epistemologiska utgångspunkter blir det problematiskt att resonera kring dessa 

begrepp som exakta mått och replikering av resultat. Studien är konstruerad utifrån ett intresse av 

hur människor upplever och tolkar sin verklighet och inte av en statisk sanning. Precis som 

Johansson (2005:313f) menar blir det svårt att lägga någon sanningsvärdering av en tolkning eller 

en upplevelse eftersom detta förmodligen kommer variera beroende på läsare. 

  

Validering i denna studie sker genom en kontinuerlig process genom hela studiens förlopp och 

delar. Reflektion och transperens blir därmed två nyckelbegrepp. Kvale och Brinkmann 

(2009:262) delar in valideringsprocessen i sju stadier. Vad som blir avgörande för om en studie 

uppnår god validitet handlar enligt dem om reflektion kring huruvida studiens olika delar är 

förnuftiga och försvarbara. Forskaren behöver ständigt ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka 

sina resultat och metoder. Huruvida vår studie kan utgöra en grund för andra studier är enligt 

Johansson (2005:316) en fråga för den övriga forskarvärlden att bestämma. Däremot kan vi 

tydligt redogöra för vad vi gjort, hur vi gjort det och varför vi gjort det och därmed öka 

möjligheterna för att kunna pröva studiens tillförlitlighet. I syfte att öka studiens validitet har vi 

kontinuerligt fört en diskussion gällande studiens genomförande och kritiskt granskat våra 

tillvägagångssätt och det resultat som studien genererat. 

 

Ett annat begrepp som vanligen förekommer ihop med validitet och reliabilitet är 

generaliserbarhet. Generalisering i kvalitativa studier handlar inte om huruvida resultaten kan 

överföras till övriga delar av populationen utan snarare om i vilken grad den kunskap som 
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produceras genom intervjuerna kan ge vägledning i liknande situationer, något som av Kvale och 

Brinkmann (2009:281) benämnts som analytisk generalisering. 

 

4.9 Etiska ställningstaganden  

Då vi i denna studie har valt att intervjua brottsoffer med egen erfarenhet av våld i nära relation 

var det av särskild vikt att vi innan och under studiens gång tog stor hänsyn till de etiska och 

moraliska dilemman som vi riskerade att stöta på under studiens gång. Därav kommer detta 

avsnitt gällande etiska ställningstaganden vara relativt omfattande.  

 

Kvale och Brinkmann (2009:80) menar att man genom att skaffa sig kunskap om och reflektera 

över de olika moraliska och etiska problem som kan framkomma under en intervjuundersöknings 

olika stadier kan skapa bättre förutsättningar för att fatta välgrundade beslut under såväl 

planeringsarbetet som genomförandet samt även öka möjligheten att uppmärksamma känsliga 

frågor som kan uppstå. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:90) bör intervjuaren vara medveten 

om att den öppenhet och intimitet som en intervju ofta präglas av kan verka förförande för 

deltagaren och resultera i att denne avslöjar saker som han eller hon senare ångrar. Vidare kan 

intervjuer som berör känsliga livsområden resultera i oväntade känslomässiga reaktioner från 

intervjudeltagaren, som intervjuaren inte har kunskap eller möjlighet att vara behjälplig med att 

bearbeta (ibid). Det är därför av särskild vikt att samtliga kvinnor som ingick i studien hade 

bearbetat sina upplevelser och att de även var medvetna om vad ett deltagande innebar. Studien 

är uppbyggd kring de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådets (VRÅ) (2002:5) har 

tagit fram för att minska risken för att kvinnorna skulle utsättas för negativa konsekvenser som en 

följd av deltagandet. Nedan förklaras vilken innebörd och påverkan dessa har haft för denna 

studie samt för kvinnorna. 

 

VRÅ (2002:6) har delat in det grundläggande individskyddskravet i fyra olika kategorier; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet (VRÅ, 2002:7f) syftar till att säkerställa att intervjudeltagaren får tillräcklig 

information om studiens syfte, vilken uppgift intervjudeltagaren har samt vilka villkor som gäller 

för deltagandet. Vi tydliggjorde detta redan i vår förfrågan till kvinno- och mansjourerna (se 

bilaga 2) samt ytterligare då mejlkontakt inleddes med kvinnorna som hade anmält intresse för 

deltagande i studien (se bilaga 3). Information om studiens syfte och kvinnans deltagande i 
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studien återupprepades även innan intervjuerna påbörjades för att säkerställa att samtliga kvinnor 

förstått innebörden av sitt deltagande. 

 

Samtyckeskravet (VRÅ, 2002:9f) uppfylldes på ett naturligt vis genom deltagarnas medverkan i 

intervjuerna. Samtliga deltagare hade dock även samtyckt muntligt eller skriftligt till studiens 

ramar (se bilaga 3) innan intervjun påbörjades. Kvinnorna blev i ett tidigt skede informerade om 

att allt deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan negativa 

konsekvenser som följd. En kvinna valde, som tidigare nämnt, att inte påbörja sitt deltagande ett 

par dagar innan inbokad intervju.   

 

Konfidentialitetskravet (VRÅ, 2002:12f, 16) syftar till att säkerställa att intervjudeltagarnas 

personliga uppgifter inte sprids till obehöriga samt att den data som framkommer av intervjuerna 

inte går att koppla samman till en specifik individ. Här upplevde vi att det var av särskild vikt att 

våra kunskaper om hur vi ska hantera den data som intervjuerna resulterade i, i form av sekretess, 

avidentifiering och förvaring, var tillräckliga så att kvinnorna inte riskerade att utsättas för 

negativa konsekvenser som en följd av sitt medverkande.  

 

Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner och fördes sedan över till en gemensam mapp på 

internet (Google Drive) som endast vi har haft tillgång till. Därefter raderades intervjuerna  från 

mobiltelefonerna. Det transkriberade materialet har även det förts över i den gemensamma 

mappen på internet och således är det endast vi som har haft tillgång även till detta material. 

Samtliga kvinnor har fått sina namn utbytta i denna studie och händelser och platser som är 

väldigt specifika och som skulle kunna kopplas till en specifik kvinna har bytts ut eller ändrats i 

syfte att uppfylla konfidentialitetskravet. 

 

Nyttjandekravet (VRÅ, 1990:14) kan konkretiseras i ett par regler som bland annat innefattar att 

de uppgifter som intervjuerna genererar inte används eller lånas ut för kommersiellt bruk eller för 

annan användning  som inte har ett vetenskapligt syfte. De uppgifter som framkommer under 

intervjuerna får således inte heller nyttjas för beslut eller åtgärder som har en direkt påverkan för 

deltagaren, exempelvis i form av vård eller tvångsintagning. Inget av det material som 

intervjuerna i denna studie resulterat i har funnits tillgängligt för någon annan än författarna. 

 

Slutligen, för att säkerställa att vi har tolkat och uppfattat intervjudeltagaren korrekt, ställdes 

kontrollfrågor under intervjuernas genomförande. Avsnitt som kan betraktas som etiskt känsliga 
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har även godkänts av aktuell intervjudeltagare innan studiens färdigställande, i enlighet med 

Ämnesrådets (VRÅ, 2002:15) rekommendationer. 

 

5.  Resultat och analys 

I detta kapitel sker redovisning och analys av de resultat som studien genererat. Resultatet är 

uppdelat i tre teman: Att inte berätta, Att berätta samt Nätverkens reaktioner på våldet. Varje 

tema styrks via citat från intervjuerna. För att underlätta för läsaren har överflödig text vid behov 

tagits bort, detta är markerat med tecknet “/.../”. Vid behov av att klargöra något i kvinnornas 

berättelser har detta markerats med hakparentes, “[ ]”.  

 

Efter varje redovisat tema följer en analys av resultaten, resultaten analyseras med hjälp av; 

Symbolisk interaktionism och Uppbrottsprocessen.  Analysen är indelad i underrubrikerna Andras 

förväntningar på kvinnan, Berättande sker i samband med en allvarlig våldshändelse samt 

Stöttande och avståndstagande reaktioner har betydelse för våldet. 

 

5.1  Beskrivning av intervjudeltagarna 

Samtliga intervjudeltagares namn har fingerats och vissa städer, orter och händelser har bytts ut 

eller skrivits om för att säkerställa kvinnornas konfidentialitet.  

 

“Malin” är en kvinna i 40-årsåldern, bosatt i en mellanstor stad i Sverige och verksam inom 

skolväsendet. När Malin var i 25-30 års ålder träffade hon den man som senare kom att utsätta 

henne för såväl psykiskt som fysiskt våld. Paret hade en relation under cirka 5 års tid varav den 

första tiden beskrivs som mycket bra. Cirka 1½ år in i relationen inleddes den psykiska 

misshandeln och cirka 1 år senare eskalerade det hela till att även innefatta fysiskt våld. Malins 

sociala nätverk beskrivs som mycket begränsat, hon hade nyligen flyttat hem till Sverige efter att 

ha bott utomlands i fler år och hennes umgänge bestod mestadels av några vänner från 

gymnasietiden samt den närmaste familjen. 

 

“Nina” är en kvinna i 35-årsålder, bosatt i en liten stad i mellersta Sverige och verksam inom 

socialtjänsten. När Nina var cirka 18 år gammal träffade hon den man som senare kom att utsätta 

henne för såväl psykiskt som fysiskt våld. Paret hade en relation under cirka 3 års tid varav 

parterna det första året var bosatta på varsitt håll. Nina berättar att det var först då paret flyttade 

ihop som våldet ägde rum, och eskalerade därefter relativt snabbt. Ninas sociala nätverk beskrivs 
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som mycket begränsat dels pga. av flytt till en ny stad där hon inte kände någon och dels pga. att 

hennes partner begränsade hennes umgänge. 

 

“Lena” är en kvinna i 70-årsålder, bosatt på landsbygden och var innan pension verksam inom 

skolväsendet. Lena var i 35-årsåldern då hon på en fest träffade den man som senare kom att 

utsätta henne för såväl psykiskt som fysiskt våld. Paret hade en relation under cirka 25 års tid och 

den psykiska misshandeln påbörjades cirka fyra månader in i relationen och eskalerade till att 

även innefatta fysiskt våld relativt omgående. Lena berättar att våldet fanns närvarande under alla 

de 25 år som relationen pågick. Lenas sociala nätverk beskrivs som tämligen begränsat med 

många bekanta men endast ett fåtal nära vänner förutom den närmaste familjen. 

 

“Kristina” är en kvinna i 35-årsåldern, bosatt i en mellanstor stad i södra Sverige. Kristina var 

vid tillfället för intervjun sjukskriven. När Kristina var i 20-årsåldern inledde hon en relation med 

den man som senare kom att utsätta henne för både psykiskt och fysiskt våld. Kristina berättar, 

till skillnad från de andra kvinnorna, att hennes utsatthet inte började med psykiskt våld utan att 

den första händelsen var av fysiskt slag och inträffade cirka 1 år in i relationen då Kristina 

väntade parets första barn. Relationen pågick under cirka 5 års tid. Kristinas nätverks beskrivs 

som mycket begränsat, mycket pga. att hon fick barn vid tidig ålder och att hennes tidigare 

vänner i samband med det försvann. Förutom den närmaste familjen fanns endast ett fåtal vänner 

i hennes sociala nätverk. 

 

“Cajsa” är en kvinna i 45-årsåldern, bosatt i en storstad och verksam inom försäkringsbranschen. 

Cajsa var i 30-årsåldern när hon via internet träffade den man som senare kom att utsätta henne 

för psykiskt och fysiskt våld. Relationen pågick under cirka 10 års tid och cirka 1 år in i 

förhållandet utdelades det första slaget då Cajsa satt och ammade parets barn. Cajsa beskriver att 

den psykiska misshandeln fanns där innan den fysiska misshandeln tog plats men förklarar att 

hon var så förälskad i den här mannen att han inte hade behövt utöva någon form av psykisk 

kontroll för att hon skulle stanna kvar i förhållandet. Cajsas nätverks beskrivs som mycket 

begränsat, förutom den närmaste familjen fanns ett fåtal vänner. 

 

5.2 Resultat - Att inte berätta om våldet 

De fem kvinnorna berättar att de av olika anledningar inte velat berätta om våldet för någon i 

deras nätverk. Orsakerna varierar mellan skam- och skuldkänslor, social isolering, samt andras 
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upplevda förväntningar på kvinnan. På frågan om det fanns någon de kunde vända sig till berättar 

Malin: 

 

Jag och min pappa och min styvamma är ju av sådant slag, det har varit väldigt mycket prestige för 

mig att visa att jag klarar mig själv. Så liksom att komma till dem och liksom bara “hjälp mig”, det 

finns inte på kartan. Det sitter extremt långt inne och det är ju på grund av vår relation. Oberoende 

av det här liksom. 

 

När vi frågar Nina om hon berättade för någon om våldet berättar hon först att hon inte ville. Hon 

beskriver vidare hur hon bagatelliserade det våld som inledningsvis präglade relationen. Nina 

berättar att det kändes pinsamt att snacka om småsaker och att hon trodde att hon skulle uppfattas 

som ’larvig’ om hon gjorde det. Hon berättar även att hon inte visste vem hon skulle vända sig 

till. Pojkvännen hindrade henne från att ringa till sina föräldrar, använda kontokortet eller träffa 

vänner. Han hade alltid förklaringar till varför hon inte kunde göra vissa saker, förklaringar som 

Nina vid tillfället upplevde som rimliga. Pojkvännen var dessutom arbetslös, alltid hemma och 

utgjorde därmed en väktare av Ninas sociala värld. Lena är äldre än de övriga intervjudeltagarna 

och beskriver sig själv som “ett barn av sin tid”. För henne fanns det initialt aldrig någon tanke att 

berätta om våldet för någon. Hon berättar att det där med privata problem som misshandel, det 

fick var och en hantera var för sig. Även Kristina levde i det tysta med vad som hänt inom hennes 

relation. När vi frågar varför hon inte berättade om våldet berättar hon; 

 

Oj gud, jag skämdes ju. Mycket. För jag visste ju så himla väl att det är så fel att vara kvar i en 

sådan relation. Jag menar, jag är ju uppvuxen med att man inte slåss i en relation. Och där satt jag 

och visste inte hur jag skulle göra med någonting. Och som sagt, skammen med att berätta att man 

blir slagen. Det är förnedrande att bara tänka att man ska berätta det här för någon. 

 

Cajsa upplever liksom Kristina skamkänslor inför det våld hon utsattes för. Vidare berättar Cajsa 

att hon inte berättade om våldet då hon kände sig som ett psykfall och att det var hennes fel att 

hon blev slagen.  

          

5.3 Analys - Andras förväntningar på kvinnan 

Även om kvinnorna upplever en mängd olika anledningar till varför de inte velat berätta om 

våldet för någon i deras sociala nätverk är det en samstämmig bild vi fått ta del av under 

intervjuernas genomförande. Det är av olika anledningar svårt för kvinnorna att berätta om det 

våld de utsattes för. Samtliga deltagares berättelser om varför de inte velat berätta om våldet kan 
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relateras till och förstås utifrån den symboliska interaktionismens grundläggande element 

rollövertagande vilket enligt Sarnecki (2009:200) innebär individens förmåga att betrakta sig 

själv utifrån hur den tror att andra uppfattar den. Utifrån vår tolkning väljer Malin att inte berätta 

om våldet eftersom det skulle uppstå en konflikt mellan att å ena sidan söka hjälp och andra sidan 

upprätthålla och reproducera bilden av sig själv som självständig. Genom att agera hjälpsökande 

och berätta vad som hänt riskerar hon att bryta mot vad hon uppfattar som familjens 

föreställningar om henne. 

 

De andra kvinnorna ger uttryck för liknande resonemang. Nina hemlighöll våldet eftersom hon 

inte ville betraktas som larvig av hennes nära. Dock upplever Nina också isolering som en orsak 

till varför hon inte berättat. Enligt Holmberg och Enander (2010:87) är isolering vanligt 

förekommande inom våldspräglade relationer. Lena utgick ifrån våld i nära relation som ett privat 

problem, något som skulle stanna i familjen. Genom att inte berätta om våldet reproducerar hon 

föreställningen om våldet som en familjeproblematik och uppfyller därmed vad hon anser vara de 

andras förväntningar på henne i rollen som gift kvinna. 

 

Både Kristina och Cajsa uppger skamkänslor som anledningen till varför de inte berättat om 

våldet. Dock tolkar vi det som att skammen har olika betydelse för kvinnorna. För Kristina var 

skammen relaterad till våldet som problematik. Hon visste att det var fel att leva i en våldsam 

relation. Det var den förståelsen hon var uppväxt med. Genom att berätta om våldet för andra 

riskerar hon dels att ertappas med att bryta mot sitt egna norm- och värderingssystem och dels att 

bryta mot vad hon uppfattar som andra människors förväntningar på henne. För Cajsa var 

skammen istället relaterad till henne som människa. Hon skämdes för att hon upplevde att det var 

hennes fel. Genom att inte berätta om våldet kan Cajsa skapa en barriär mot att hennes sociala 

nätverk uppfattar henne som psykiskt avvikande och på så sätt skydda sig emot eventuell 

skuldbeläggning. 

 

Längre in i intervjuerna framkommer en mer nyanserad bild av berättelserna om våldet där 

kvinnorna i olika situationer ändå berättat om våldet för sitt sociala nätverk. Samtidigt framgår att 

den sociala omgivningen oftast redan varit medveten om vad som pågick innan kvinnan 

berättade.  
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5.4 Resultat - Att berätta om våldet 

Malin som precis lyckats ta sig ur sin partners stryptag efter en större våldsincident ser hur han 

försvinner in i badrummet med hennes jacka i jakt på hennes kontokort. Hon tar tillfället i akt och 

söker hjälp. Malin berättar: 

 

...och då hör jag hur han börjar banka på badrumsdörren [och skriker] “jävla hora släpp ut mig. 

Släpp ut mig, va fan har du gjort?” Och då har dörren gått i baklås. En ängel gick i rummet.  Så då 

går jag till den fasta telefonen och ringer min syster. Och jag kan ju inte prata, jag är så här, och 

min syster säger bara ett enda ord “Har han slagit dig?” [Och jag svarar] “ja”. [Och hon säger] 

“Kom hit!”. Och det säger hon ju inte om hon inte vet alltså. Men vi hade aldrig pratat om det. 

 

Malin berättar att även hennes pappa och styvmamma förmodligen känt till att hon levde i en 

våldsam nära relation. Vid ett tillfälle när Malin var på besök hos dem hade de frågat om hon 

verkligen skulle åka hem och föreslagit att hon kunde bo hos dem ett tag. Hon tror dock att de 

inte vågade fråga öppet om våldet eftersom de förmodligen var rädda att hon skulle sluta sig ännu 

mer. Ninas föräldrar kände förmodligen också till våldet. Hon berättar att hennes mamma är en 

mycket god människokännare och förstod att något var konstigt. När Nina en bit in i sitt 

förhållande skulle gifta sig, vägrade föräldrarna att gå på bröllopet eftersom de inte tyckte om 

hennes partner. De har heller aldrig frågat henne om hon var utsatt för våld. Efter en 

våldshändelse berättade dock Nina för en kompis vad som hade hänt.  

 

Lena har berättat om våldet för några få vänner och för en läkare och en präst. När vi frågar hur 

det kommer sig att hon inte kontaktade polisen berättar hon: 

 

Jag satt ofta med luren i handen, färdig att ringa polisen, men jag gjorde inte det. Och tack och lov 

att jag inte gjorde det. För då hade polisen kommit och träffat min före detta som är i tidningen var 

och varannan vecka, hur duktig han är och han kände hela stan. Att jag då skulle ringa polisen, han 

skulle naturligtvis smart som han var, kommit tillrätta med polisen och de skulle bara ha gått sin 

väg. Och efteråt skulle han ha varit ännu värre. 

 

Lena hade alltid en nyckel till ett gästrum i fickan så hon snabbt kunde låsa in sig där när hennes 

man fick ett vredesutbrott. Vid ett tillfälle när Lena låst in sig i gästrummet ringde hennes 

väninna. Hon frågade vad det var för oväsen i bakgrunden, det är min man svarade Lena. Hon 

berättade aldrig för sin dotter om det våld som ägt rum men är ganska säker på att dottern både 

hört och sett mer än vad de trott. 
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Kristina misstänker att både hennes föräldrar och vänner haft kännedom om våldet. Hon berättar 

att både hennes pappa och hans fru men även hennes svärföräldrar kände till att Kristinas sambo 

en gång tog hennes mobil samt plånbok och körde ut Kristina i skogen,  lämnade henne där och 

åkte därifrån. Kristina uppskattar att platsen var belägen cirka 3 mil från hemmet och hon blev 

tvungen att lifta för att ta sig hem igen. Det var beräknat att hon skulle föda deras andra barn 

samma dag. Vid ett tillfälle då mannen ringt upp Kristina på hennes arbete och mordhotat henne 

flyttade hon hem till sin pappa. Då berättade hon allt. Pappan hade sagt att alla korten ska upp på 

bordet. Då berättade hon även för sin bror och övriga nära och kära. 

 

Cajsa berättar att flera förmodligen kände till våldet hon utsattes för, bland annat hennes barn 

som ofta började skrika och spontangråta när de kände att deras pappa blev aggressiv. Cajsa 

brukade öppna lägenhetsdörren till trappuppgången för att försöka lugna sin make. En gång blev 

hon konfronterad av en arbetskollega som undrade över hennes blåmärken. Kollegan frågade vad 

som hade hänt. Hon svarade ärligt, det är min man. Hon berättade även för en vän om våldet i 

samband med att de separerade. Cajsa tror att vännen kände till våldet eftersom vännen hade haft 

mycket kontakt med Cajsas dotter. Hon berättar att det är sådant som “pyser ut” under åren. Cajsa 

har själv sökt hjälp hos formella kontakter. Såhär berättar hon om hur hon en gång ringde polisen: 

  

Och bara två, tre dagar senare var det uppståndelse hemma igen. Han sprang omkring med kniv 

och jagade mig. Jag vet att han till och med satte kniven mot min hals. Och jag tänkte herregud går 

det inte hål, men det gjorde inte det. Och jag fick tag på telefon, vi hade en trådlös telefon och jag 

hann ringa 112 och så tog han luren och bara vred den ur min hand och slängde iväg den. Sos 

alarm hade hört delar av samtalet och de hade hört barnskrik i bakgrunden så de spårade samtalet. 

 

Sammantaget kan vi se att kvinnorna vid olika tillfällen har berättat om våldet för någon eller 

några i deras sociala nätverk. Malin, Lena, Kristina och Cajsa har främst berättat om våldet i 

direkt anslutning till situationer som präglats av allvarligt våld eller hot om allvarligt våld. 

Kvinnorna har i dessa lägen använt sig av sitt sociala nätverk i form av informella kontakter 

såsom familjemedlemmar och vänner. Några av kvinnorna har använt sig av formella kontakter 

som av olika anledningar kommer i kontakt med kvinnorna på grund av sin yrkesutövning. 

Många av kvinnornas berättelser vittnar också om att det sociala nätverket visste vad som pågick 

även fast kvinnan inte uttryckligen hade berättat om våldet. Det förefaller dock svårt för 

omgivningen att i vissa fall veta hur de bör agera för att inte förvärra situationen. 
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5.5 Analys - Berättande sker i samband med en allvarlig våldsincident 

Förståelse för varför kvinnorna berättat om våldet i samband med en allvarlig händelse kan 

hämtas från uppbrottsprocessen. Holmberg och Enander (2010:85) menar att kvinnan kommer till 

en vändpunkt i sitt liv där hon slutligen ger upp. Att ge upp innebär enligt författarna att kvinnan 

överger det hopp som finns om att relationen kan repareras eller att mannen kommer sluta vara 

våldsam. Vändpunkten kan också utlösas av en så pass allvarlig händelse att relationen inte kan 

framställas på annat sätt än omöjlig. Att i direkt anslutning till en sådan situation berätta om 

våldet kan enligt vår mening betraktas som en strategi för att undkomma våldet och framöver 

även förhållandet till mannen. Detta går att sätta i relation till fasen att bryta upp där Holmberg 

och Enander (2010:87) menar att signifikanta andra inte verkar kunna påverka när kvinnans 

vändpunkt infaller. De verkar däremot ha betydelse när kvinnan väl nått sin vändpunkt där flera 

kvinnor berättat att de i likhet med denna studie sökt hjälp hos deras sociala nätverk. 

 

5.6 Resultat - Nätverkets reaktioner på våldet  

När det kommer till frågor om nätverkets reaktioner framkommer av kvinnornas berättelser att de 

upplevt såväl negativa reaktioner, i form av exempelvis avståndstagande, som positiva reaktioner 

där kvinnorna erbjuds stöd och hjälp att ta sig ur situationen.  

 

Malin fortsätter berätta om när hennes sambo var inlåst på toaletten. Malin pratar med sin syster 

på telefon som säger åt henne att springa därifrån. Hon berättar vidare: 

 

…och jag har skor på mig men annars har jag bara pyjamas, och min son ligger i overallen i 

vagnen. Och hunden springer löst bredvid. Vi springer hela vägen, jag vet ju inte, han kanske får 

upp dörren när som helst. Springer hela vägen till centrum där syrrans dåvarande sambo stod med 

deras barn. Och då när jag kommer fram säger han “men fan Malin du blöder ju”. Jag blöder i 

ansiktet från slagsmålet, vilket jag inte visste om. Och sen går jag upp med dem, de bodde högst 

upp tack och lov. Och där och då sätter han, syrrans sambo, numret till kvinnojouren i mina 

händer. 

 

Nina berättar hur vänner i skolan ifrågasatte blåmärken och menade att hon var tvungen att lämna 

mannen men att Nina bemötte detta med en skämtsam ton och försökte intala vännerna att 

situationen inte var så allvarlig. Ninas utsatthet offentliggjordes mer av en slump då en vän 

råkade befinna sig i parets hem då ett slag utdelades. Nina berättar att vännen vid tillfället blev 
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chockad men att vännen därefter fanns där som ett stöd och bland annat följde med henne då hon 

senare i relationen kontaktade polisen i syfte att upprätta en polisanmälan. När vi frågar om Ninas 

upplevelser av att berätta om händelserna för polisen så svarar hon: 

 

Första polisen, då när jag gjorde den här första polisanmälan, det var jättelätt för han visade 

verkligen att han trodde på mig. Han brydde sig. Men de andra som jag träffade sen, utredarna, det 

var mer såhär; “Men var det verkligen så?”, ”Hur kunde han göra det?” alltså de ifrågasatte det jag 

sa. Så jag ville ju inte prata med dem. Då var min advokat mycket bättre, hon brydde ju sig och 

hon ville ju mitt bästa. Så hon fick nog ut mer av mig än vad polisen fick. 

 

Nina blev i slutet av sitt förhållande så allvarligt misshandlad att hon hamnade i koma och låg i 

respirator under flera veckors tid. Hon berättar att hennes föräldrar efter uppvaknandet inte sa så 

mycket. Hon menar att de hade förstått allting i och med sjukhusvistelsen och att de tog del av 

förundersökningen och fanns där som ett stöd under rättegången, men att de egentligen inte har 

pratat så mycket om det hela efteråt. Nina tror att föräldrarna har väntat på att Nina själv ska ta 

upp händelserna. 

 

Vännen som ringde när Lena hade låst in sig i gästrummet (se avsnitt 5.3), sa att hon skulle ordna 

situationen åt Lena. Efter en stund ringde vännen tillbaka och berättade att hon hade pratat med 

prästen i Lenas område och berättat för prästen vem Lena var och vem hennes man var och att 

hon hade misshandlats. Prästen som råkade vara vän till Lenas make gav henne aldrig något stöd. 

Hon blev istället bemött med total tystnad och avståndstagande. I samband med ett besök på 

sjukhuset berättade Lena även för en läkare om hennes situation; 

 

När jag blev opererad, i mitten på 2000, sa ögonläkaren till mig att “nu är det jätteviktigt att du inte 

får några baciller i ögat”. Jag hade medicin som jag skulle ta, spruta in i ögat tre gånger om dagen. 

På onsdag förmiddag fick han vredesutbrott, tog struptag på mig, harklade slem och spottade mig 

rakt i mitt nyopererade öga tre gånger i följd. Så då kan ni ju tänka er att mitt öga blev inflammerat, 

jag fick inte upp ögonlocket. Tre veckor efteråt, när jag hade tid hos den här ögonläkaren, talade 

jag om för honom hur jag hade blivit behandlad. Han bemötte mig inte med ett ord. Min 

självkänsla blev ju ännu sämre, om jag någonsin hade någon kvar. 

 

Hur nätverkets bemötande kan påverka självkänslan återspeglas även i Cajsas berättelse. Cajsa 

berättar hur hennes man och styvmor vid ett tillfälle, då Cajsa nyligen har återvänt hem efter ett 

försök att lämna mannen, pratar över huvudet på Cajsa, som om hon inte ens fanns i samma rum. 

Samtalet berörde var Cajsa skulle bo någonstans: ”Då säger svärmor; Nä då får hon väl bo på 
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[adress], där alla socialfall bor, och gå på socialbidrag”.  Cajsa berättar i intervjun att hon vid 

tillfället kände sig förminskad. 

 

Efter den tidigare nämnda skogsincidenten berättar Kristina att hennes pappa hade börjat fatta 

misstankar om hennes situation och att han vid ett tillfälle uttryckligen hade frågat om hon blev 

slagen. Hon förnekade våldet och sa att hon måste tillbaka hem för att ta hand om sitt barn. När 

Kristinas sambo en dag ringer och hotar att han ska åka och slå ihjäl henne på hennes arbetsplats 

får hon nog. Hon kontaktar polisen som ger henne rådet att åka från arbetsplatsen. Hon åker hem 

packar ihop några saker, tar med barnen och åker till polisstationen och berättar om våldet. Hon 

tog därefter bussen för att bo hos sin mor under en kortare period men blev till slut tvungen att 

flytta tillbaka till parets gemensamma lägenhet i vilken hon bodde under en månads tid. I 

efterhand har Kristina fått höra av gamla vänner att de misstänkt att hon blev utsatt för våld av sin 

dåvarande partner. Hon berättar:  

 

Ja, några stycken har ju sagt det i efterhand, “det var det vi misstänkte”. Och jag blir bara, “ja men 

misstänkte, varför gjorde ni inte någonting? Ni hade ju kunnat komma fram och dragit tag i mig, 

fått mig att berätta sanningen”. Eller liksom trängt in mig och frågat, “är det verkligen så bra 

mellan er för vi misstänker att han slår dig”. Men det var liksom aldrig någon som ifrågasatte eller 

gjorde någonting. 

  

I perioder bodde Cajsa hos vänner. Dessa perioder kunde sträcka sig upp till ett par dagar men 

hon bestämde sig alltid för att gå tillbaka till sin make. Hon berättar att hon fått emotionellt stöd 

av en socionom som vid tillfället arbetade hos polisen samt stöd av en av en hennes gamla 

pojkvänner som funnits där för henne genom hela processen. Cajsa nämner att en av hennes 

väninnor vid några tillfällen var med när hon kontaktade polis men att hon inte fick någon 

särskild reaktion eller stöttning av henne. När Cajsa bestämt sig för att bryta upp och flytta, kör 

hon ut bilen på uppfarten där hon möter en av grannarna. Cajsa berättar:  

 

Men när jag flyttade, mitt i vintern, så kommer grannen. Så vevar jag ner rutan och säger “vi har 

skilt oss och nu flyttar jag, det var en sådan destruktiv relation och han var så våldsam”. “Jo, jag 

vet” säger grannen. “Jag såg vid ett tillfälle hur han for ut mot dig”. Och så bad jag honom, “kan 

inte du vittna, kan inte du vittna om det?”. [Och grannen svarar] “Nej, jag vill inte lägga mig i”. 

  

Flera av kvinnorna berättar om hur deras sociala nätverk, i situationer då kvinnorna valt att lämna 

mannen under kortare perioder, försökte förmå kvinnorna att inte gå tillbaka. Malin berättar bland 
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annat om hur hennes syster och svåger, efter incidenten då Malin tvingas fly från hemmet, 

försökte förmå henne att inte återvända till lägenheten: 

 

…och han ringer ju, han ringer ju 25 gånger på raken bara sådär. “Svara inte Malin, svara inte” 

säger alla liksom. Ja men till slut, han ringer ju så många gånger, till slut så svarar jag ju. /.../ Men 

då började han köra med det här utpressningsargumentet, du kan ju inte ta min son ifrån mig /.../. 

Näe, men det kan jag ju inte och det handlar ju inte om sonen och det här är mellan oss och bla bla 

bla, jag liksom går med på hans resonemang där då. Fastän syrran bara [säger] “Malin han vill bara 

få dit dig. Han vill bara få dit dig, han säger vad som helst bara för att få dig att gå dit”. 

 

Malin berättar även hur hennes pappa och styvmamma vid ett tillfälle, då våldet ännu inte var 

officiellt, försökte förmå Malin att stanna kvar hos dem. Malin, då gravid, reste till pappan och 

styvmamman efter att mannen brottat ner henne och sittandes på hennes mage dunkat hennes 

huvud i marken. Trots att Malin inte berättat om vad som hade hänt eller hur hennes 

levnadssituation såg ut så var föräldrarna väldigt angelägna om att Malin skulle stanna kvar hos 

dem ett tag. Kristina mötte samma form av reaktioner från sin pappa efter incidenten då hon blev 

kvarlämnad i skogen och pappan försökte förmå henne att inte återvända hem igen. Kristina valde 

dock att återvända hem, hon ville hem till sin dotter som varit med i bilen och bevittnat hela 

händelsen.  

 

5.7 Analys - Stöttande eller avståndstagande reaktioner har betydelse för våldets 

utveckling       

Samtliga kvinnor i studien har någon gång under relationen blivit konfronterade av 

familjemedlemmar, vänner eller arbetskamrater gällande den våldsutsatta situationen. Vid vissa 

tillfällen har kvinnorna uppriktigt berättat om vad de blir utsatta för, vid andra tillfällen har 

kvinnorna istället svarat undvikande i ett försök att dölja våldet. Enligt Holmberg och Enander 

(2010:122) är kvinnans fas i uppbrottsprocessen avgörande för hur mottaglig kvinnan är för det 

sociala nätverkets försök till att hjälpa. Det centrala ligger således inte hur nätverket reagerar 

eller vilka åtgärder som vidtas utan snarare när reaktionerna kommer. 

 

I både Malin och Kristinas berättelser framkommer att deras fäder har försökt förmå kvinnorna 

att lämna den våldutsatta relationen och erbjudit kvinnorna att stanna kvar hos fäderna, båda 

kvinnorna valde vid dessa tillfällen att återvända hem igen. Att kvinnorna reagerar avvikande 

gentemot fädernas försök till att hjälpa kan enligt vår mening relateras till uppbrottsprocessens 
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emotionella fas, att bli fri. Liksom ovan nämnt beskriver Holmberg och Enander (2010:87ff) att 

kvinnan lämnar den våldsutsatta relationen först då hon har “nått botten”. Innan kvinnan har 

kommit till denna punkt i sin uppbrottsprocess har det sociala nätverkets försök till hjälp enligt 

författarna således ingen större inverkan för huruvida kvinnan väljer att stanna i eller lämna den 

våldsutsatta relationen. Att Malin och Kristina i ovan nämnda situationer inte följer familjens råd 

kan bero på att de inte har nått den emotionella frigörelse från mannen som krävs för att ett 

uppbrott ska bli definitivt, därav blir kvinnorna i sitt mottagande av fädernas reaktioner och 

erbjudande om hjälp också avståndstagande. Det sociala nätverkets försök att förmå kvinnorna att 

lämna relationen kan enligt Holmberg och Enander (2010:88) dessutom leda till att kvinnan 

betraktar nätverkets uppmaningar att lämna som en direkt kritik mot hennes relation vilket kan 

leda till att hon tar mannen i försvar och kvarstannar i relationen. 

 

Samtliga kvinnors berättelser vittnar om att liknande procedurer sker återkommande gånger 

under relationens gång och vi gör tolkningen att det inte är förrän kvinnorna når sin vändpunkt 

som nätverkets reaktioner blir betydande för våldets upphörande. Kvinnornas sociala nätverk har 

vid dessa situationer antagit olika former av stödjande roller och kvinnorna bemöts därmed också 

av olika former av reaktioner. Det sociala nätverket innefattar även olika aktörer i kvinnornas liv 

där de upplever både det formella och det informella nätverket som betydande. Ninas vändpunkt 

kommer i samband med en våldshändelse som resulterade i flera veckors koma. Hon beskriver 

hur hennes föräldrar i den efterföljande processen med rättegång osv. fanns där för henne men att 

de egentligen aldrig har pratat om händelsen efter detta. Förutom de olika faserna som leder fram 

till ett uppbrott talar Holmberg och Enander (2010:122) också om olika emotionella stadier en 

kvinna genomgår i samband med en uppbrottsprocess. Likgiltighet är det fjärde stadiet och har 

kvinnan inte redan tidigare lämnat mannen så sker detta i denna fas. De våldshandlingar som 

Nina utsätts för renderar i ett uppbrott i samband med den långa sjukhusvistelsen. En tolkning är 

att Nina efter den allvarliga våldsincidenten har nått sin vändpunkt och ett definitivt uppbrott kan 

därmed bli en reaktion på våldshandlingen. Nina beskriver även hur hon efter uppvaknandet 

bryter alla kontakter med mannen och allt som har med honom att göra. Nina uttrycker enligt vår 

mening således en form av likgiltighet och hennes emotionella tillstånd kan således tolkas som en 

ytterligare en bidragande orsak till att uppbrottet blir absolut. Att Nina i denna situation är 

mottaglig för föräldrarnas stöd och hjälp samt låter de vara delaktiga i den efterföljande 

rättsprocessen kan även tyda på att Ninas föreställning om den våldsutsatta relationen nu är mer 

överensstämmande med den bild som föräldrarna har. 
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Lena fick stödjande reaktioner från sin vän efter en våldshändelse. Dessvärre ledde detta även till 

avståndstagande reaktioner då Lenas vän kontaktade prästen som var vän med Lenas make. Lena 

har även vid andra tillfällen blivit bemött med avståndstagande. Enligt Lena har detta haft 

negativa konsekvenser för hennes självkänsla. Även Cajsa har liknande erfarenheter bland annat 

då hennes man och svärmor pratar över huvudet på Cajsa som om hon inte ens existerade i 

rummet och Cajsa beskriver hur detta påverkar hennes självkänsla negativt. Cajsa bemöts, liksom 

Lena, också med avståndstagande reaktioner då hon berättar om sin situation för en granne och 

ber honom vittna. Enligt Johansson och Lalander (2013:27) kan människans tolkning av att inte 

bli sedd av den andra leda till känslor av skam, ångest och känslor av att inte tillhöra den sociala 

gemenskapen. Författarna menar (ibid:61) att dessa känslor kan leda till att individen sluter sig 

eller blir avståndstagande på grund av den negativa emotionen som individen upplever vid mötet 

med den andra. Så som vi förstår författarna kan de negativa reaktioner kvinnorna får i samband 

med att de berättar om våldet innebära att kvinnorna slutar berätta om sina upplevelser vilket 

riskerar att göra dem än mer utsatta. 

 

6. Sammanfattning och diskussion 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning över vad vi anser vara studiens mest relevanta 

resultat. Vi för därefter en diskussion över vilka slutsatser som är möjliga att göra i förhållande 

till resultaten. Vidare följer en diskussion över resultaten i förhållande till tidigare forskning. 

Innan kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning reflekterar vi även kring studiens 

metodologiska val. 

 

Syftet med denna studie var att med hjälp av ett antal djupintervjuer studera hur kvinnor utsatta 

för våld i nära relation upplever omgivningens reaktioner på våldet, samt vilka följder kvinnorna 

upplever att detta har haft för våldets utveckling. Resultaten visar att samtliga kvinnor under tiden 

som den våldsamma relationen varade hade ett mycket begränsat nätverk, inte sällan endast 

innefattande den närmaste familjen och i vissa fall ett fåtal vänner. På grund av skam- eller 

skuldkänslor, samt andras förväntningar har kvinnorna inte velat berätta om det våld de varit 

utsatta för. Alla kvinnorna har dock vid något eller flera tillfällen berättat för någon eller några 

individer i deras sociala nätverk om att de varit utsatta för våld. De har berättat för 

familjemedlemmar, vänner, grannar och arbetskamrater samt använt formella kontakter såsom 

polis, präst eller läkare. Kvinnorna har främst berättat om våldet i direkt anslutning till en 

allvarlig våldshändelse som ofta lett till ett uppbrott från mannen, eller i samband med att 
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kvinnan blivit konfronterad på grund av att någon i det sociala nätverket fattat misstankar om 

våldet. Några av kvinnorna har vid konfrontation från omgivningen svarat uppriktigt och berättat 

om sin utsatthet, medan några har svarat undvikande eller nekande. 

 

Kvinnorna upplever att individer som fått kännedom om våldet har reagerat på olika sätt. En del 

har reagerat aktivt och försökt att förmå kvinnorna att lämna männen, hjälpt kvinnorna med att 

försöka ta sig ur den akuta våldsamma situationen och erbjudit emotionellt stöd. Några har även 

varit behjälpliga med praktiskt stöd som att ordna tillfälligt boende eller hjälpt till med att flytta 

ut ägodelar från den gemensamma bostaden. Andra individer i kvinnornas nätverk har vid 

kännedom om våldet inte reagerat alls och några har agerat avståndstagande eller fördömande. 

För de kvinnor som fått emotionellt stöd eller praktisk hjälp har uppbrottet till följd av den 

allvarliga våldshändelsen varit definitiv. För de kvinnor som fått avståndstagande reaktioner från 

sitt sociala nätverk har det definitiva uppbrottet dröjt ytterligare. Sammantaget tycks alltså 

reaktioner och stöd från den sociala omgivningen ha stor, och ibland avgörande, betydelse för om 

våldet fortsätter eller ej. 

 

Resultaten i denna studie kan liknas vid de resultat som redovisats i tidigare forskning, vissa 

skillnader förekommer dock. I likhet med Katerndahl et al´s (2013) studie är kännedom om 

våldet inom relationen tämligen begränsad till ett fåtal individer i kvinnans sociala närmiljö.  Att 

kvinnorna vänt sig till det sociala nätverket i direkt anslutning till en allvarlig våldshändelse är 

fynd som även synliggjorts via Barret och St. Pierre (2010) samt Sylaska och Edwards (2014). 

Tidigare forskning visar att kvinnorna även använder spirituella eller religiösa rådgivare. I den 

föreliggande studien är det endast en intervjudeltagare som haft kontakt med en präst. Prästen 

förmedlades dock via en vän och var ingen kvinnan aktivt kontaktade. Skillnaden i resultaten 

gällande kontakt med religiösa ledare kan möjligen förstås utifrån den sociala kontexten i form av 

olika länders nivå av sekularisering.  Utifrån tidigare forskning tenderar kvinnorna även att i 

större utsträckning än vad som framkommit i den föreliggande studien använda informella 

kontakter när de berättat om våldet. De kvinnor vi intervjuade använde främst informella men i 

viss mån även formella kontakter. Värt att belysa är innebörden av de kontextuella förhållanden i 

vilka tidigare forskning har utförts. Att denna studie är genomförd i Sverige kan enligt oss ha 

betydelse för de skilda resultaten. Enligt Brå (2014:10) är allmänhetens förtroende för 

rättsväsendet inom Sverige relativt stort vilket kan tyda på en ökad benägenhet att använda 

formella kontakter såsom polis till skillnad från andra länder. 
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Även kvinnornas upplevelser av det sociala nätverkets reaktioner på våldet kan liknas vid de fynd 

som redovisats inom tidigare forskning (jämför Sylaska och Edwards, 2014 samt Hydén, 2015). 

Emotionellt stöd, rådgivning och hjälp med exempelvis boplats eller barnpassning är reaktioner 

som enligt tidigare forskning upplevs som positiva. Denna bild bekräftas även av kvinnorna i vår 

studie som berättar hur det sociala nätverkets hjälp och stöttning många gånger har haft en 

betydande roll för kvinnans utsatthet och det slutliga uppbrottet från mannen. När det kommer till 

nätverkets negativa reaktioner framkommer till viss del en tudelad bild. Sylaska och Edwards 

(2014) forskning visar att bland annat skepsis, avståndstagande eller förslag på hur kvinnan bör 

agera många gånger uppfattas som icke hjälpsamma och negativa reaktioner av kvinnan. 

Kvinnorna i vår studie ger förvisso uttryck för samma uppfattningar när det kommer till de 

avståndstagande reaktionerna, men när det gäller förslag på hur kvinnan bör agera framkommer 

av kvinnornas berättelser att detta vid tillfällen har uppfattas som positivt. Vi tänker här 

exempelvis på Malin som på uppmaning av sin svåger till slut väljer att söka hjälp hos en 

kvinnojour. 

 

Ytterligare en skillnad som vi har observerat mellan tidigare forskning och vår studie är 

kvinnornas erfarenheter av “victim-blaming”,  “victim-blaming” innebär som tidigare nämnt att 

offret ses som ansvarig för det brott det blivit utsatt för (se avsnitt 2.3 för vidare förklaring av 

begreppet). I Meyers (2016) studie beskrivs detta fenomen som vanligt förekommande och något 

som drygt 60 procent av alla kvinnor i studien har erfarenhet av. I vår studie är det endast en av 

kvinnorna som direkt ger uttryck för att ha upplevt detta och då i samband med att hon sökte 

hjälp hos polisen efter en våldsincident. Vilka anledningarna är till att resultaten skiljer sig åt 

mellan studierna är svårt att svara på och troligen finns det flera förklaringar än en. I några av 

fallen har kvinnorna inte berättat om våldet förrän utsattheten var så pass grov att kvinnan 

upplevde att hennes liv var i fara. En teori kan vara att det våld som männen utövar vid dessa 

tillfällen är så pass allvarligt att kvinnan per automatik uppnår offerstatus och friskrivs från allt 

ansvar. 

 

Den gängse bilden av våld i nära relation har av Hydén (2011:18) beskrivits som en dold 

problematik då våldsutövningen ägt rum bakom stängda dörrar och inbegripit både fysisk och 

social isolering. Även om kvinnorna upplever isolering tyder resultaten på att våldet som dold 

problematik bör diskuteras då resultaten i föreliggande studie tyder på att individer ur kvinnans 

sociala närmiljö haft kännedom om våldet. Att konstituera våld i nära relation som en dold 
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problematik kan dels leda till en felaktig teoribildning i ämnet men även skapa förutsättningar för 

både rättsväsendet och individer ur kvinnornas sociala närmiljö att agera därefter. Utifrån vår 

tolkning kan konstruktionen av våldet som dolt leda till att tecken på våld förbises eftersom ingen 

förväntar sig att de finns. 

 

Studiens resultat är enligt vår mening även intressanta att problematisera utifrån 

könsmaktsperspektivet och våldets normaliseringsprocess där förståelsen för våldet har sin grund 

i kvinnans passivitet och hjälplöshet.  Att berätta om våldet kan enligt vår mening liknas vid att 

använda de resurser som för stunden finns tillgängliga för kvinnorna för att lösa sin situation. 

Genom att berätta om våldet agerar kvinnorna även aktivt för att stoppa det. Utifrån vår tolkning 

kan detta tyda på att våldet dels inte betraktas som ett normalt inslag i kvinnans vardag och dels 

att kvinnorna inte ser på sig själva utifrån mannens ögon. Kanske kan den symboliska 

interaktionismen bidra till förståelse. Om kvinnan inte övertar mannens självbild kan kvinnorna 

genom att berätta om våldet för andra försöka bekräfta sin egen syn på sig själv och sin relation 

till mannen utifrån hennes sociala nätverk. 

 

De reaktioner på våldet som kvinnorna berättat om kan relateras till Holmberg och Enanders 

(2010:87f) tankar om uppbrottsprocesen. Författarna menar att det sociala nätverket har en 

begränsad förmåga att få kvinnan att nå en vändpunkt men eventuellt större möjligheter att 

påverka när kvinnan väl nått sin vändpunkt. Detta kan bidra till en ökad förståelse för varför 

kvinnorna i vissa situationer, då de inte nått en vändpunkt, återvänder till sina män trots 

uppmaningar från det sociala nätverket att lämna. Enligt författarna (ibid) har kvinnorna vänt sig 

till närstående eller kvinnojourer för att ta hjälp vid det definitiva uppbrottet. I den föreliggande 

studien beskrev tre av kvinnorna hur de fått stöd och hjälp av det sociala nätverket i samband 

med allvarliga våldssituationer. Dessa situationer blev även starten på kvinnornas definitiva 

uppbrott. Möjligen hade även Lena nått en vändpunkt och var redo att lämna sin man när prästen 

och läkaren fick kännedom om våldet. Kanske hade hon med stödjande reaktioner lyckats ta sig 

vidare.  Det som trots allt framkommer är att Lena inte fick något stöd vid dessa tillfällen och det 

våld hon blev utsatt för kunde fortgå under ytterligare fyra år.  Nätverkets reaktioner tycks 

således kunna ha en inverkan på om uppbrottet blir definitivt, dock under förutsättning att 

kvinnan har nått någon form av vändpunkt. 

 

Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod. Som datainsamlingsmetod tillämpades 

djupintervjuer av semistrukturerad karaktär. Vi kan se att det finns flera för- och nackdelar med 
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vår insamlingsmetod. En begränsning kan vara att den tämligen fria intervjuformen bidrog till att 

några av kvinnorna tenderade att “flyta iväg” i sina berättelser och kom att beröra ämnesområden 

som ej var relevanta utifrån studiens syfte. Särskilt utmärkande var detta i en av de inledande 

intervjuerna, vilket kan ha berott på att vår roll som intervjuledare var tämligen ny och att vi av 

rädsla för att begränsa intervjudeltagaren i sitt berättande omedvetet eller medvetet tillät henne att 

styra samtalet i en högre utsträckning. Samtidigt ser vi en stor fördel med att kvinnorna så fritt 

berättade om sina erfarenheter då detta rimligtvis har bidragit till att analysen i denna studie 

bygger på genuina beskrivningar. 

 

Urvalet har bestått av fem kvinnor i åldersspannet 35-70 år som samtliga har erfarenhet av 

utsatthet för våld i nära relation. Kvinnorna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval då de anmält 

intresse om deltagande via organisationen Slagfärdiga. Att vi valde att eftersöka våra 

intervjudeltagare via organisationen Slagfärdigas Faceebooksida kan också betraktas som en 

nackdel. Kvinnorna har i och med det själva fått avgöra hur långt de har kommit i sina processer. 

Något som uppmärksammades under intervjuerna är att tre av kvinnorna fortfarande, trots att det 

i vissa fall gått flera år sedan uppbrottet, befann sig i en vårdnadsprocess kring parets 

gemensamma barn. Detta medför att man kan ifrågasätta om vårt krav på att kvinnan ska ha 

bearbetat händelserna i så pass stor utsträckning att ett deltagande inte skulle upplevas som 

känslomässigt krävande har uppfyllts. Då kvinnorna fått information om studiens syfte samt 

förutsättningar för deltagande anser vi dock att det i slutändan är upp till varje enskild kvinna att 

avgöra huruvida ett deltagande på något sätt kan verka ogynnsamt för henne. 

 

Även om urvalsstorleken är begränsad har intervjuerna genererat i en omfattande mängd material. 

Rennstam och Wästerfors (2011:195f) menar dock att det inte är mängden transkriberat material 

som är det avgörande utan innebörden och variationen i det som framkommer. Kvinnorna som 

deltog i vår studie delar liknande erfarenheter men skiljer sig åt gällande bakgrund, ålder m.m. 

och deras historier är unika i sitt slag. Vår uppfattning är att intervjuerna har genererat i ett 

omfångsrikt och variationsrikt material som gav oss god möjlighet att besvara våra 

frågeställningar. Att intervjua fler kvinnor hade möjligen kunnat tillföra ytterligare bredd och 

djup till studien, men det hade också kunnat innebära ytterligare empiri av samma karaktär vilket 

enligt Rennstam och Wästerfors (ibid) inte är ett mål att sträva efter. Utifrån studiens snäva 

tidsram hade det också blivit problematiskt att tillföra ytterligare databearbetning av god kvalitet 
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Under arbetets gång har det växt fram en mängd olika frågor och teman som vi inte kunnat 

besvara eller vidare utforska inom ramen för denna studie. Vårt resultat baserar sig på kvinnans 

upplevelser varpå nya studier om hur medlemmar ur nätverken ser på situationen när någon i 

deras nätverk utsätts för relationsvåld kan användas för att nyansera bilden. Kvinnorna som 

medverkat i vår studie har berättat om våldet för familjemedlemmar, vänner, grannar eller 

arbetskamrater. Hur upplever dessa personer att de reagerat på berättelser om våldet? Vilket 

handlingsutrymme upplever de sig ha? Att studera denna typ av frågor i relation till människor 

vars närstående, granne eller arbetskamrat blivit utsatt för våld i nära relation kan leda till en ökad 

förståelse för nätverkets betydelse.   

 

En ytterligare fråga som vuxit fram genom studien är barnperspektivet. Alla utom en av de 

kvinnor som medverkat i studien har haft barn som levt ihop med kvinnan och den våldsamme 

mannen. Även om vi fått ta del av barnens situation, huruvida de visste om våldet, om de själva 

blev utsatta eller hur de reagerat på våldet, ges denna berättelse utifrån kvinnornas perspektiv och 

inte barnens. I intervjuerna berättade kvinnorna hur en del av deras sociala nätverk, t ex föräldrar 

och syskon, reagerat på berättelser om våldet. Dock var det ingen av kvinnorna som relaterade 

sina barn till det sociala nätverket och bara en av kvinnorna talade om sina barn utifrån ett 

aktörsperspektiv. Hon berättade att barnen började skrika och spontangråta när mannen blev 

aggressiv. Barnen har utifrån vår tolkning således reagerat vid kännedom om våld. Hydén 

(2010:110f) menar att det råder brist på forskning om barns upplevelser av våld i nära relation. 

Vidare menar hon att det är problematiskt att utesluta barns reaktioner på våld då det riskerar att 

befästa bilden av barn som passiva objekt vilket kan leda till en felaktig teoribildning om våld i 

nära relation. Detta är ett tema som är föga utforskat men som kan användas för att ytterligare 

berika kunskapen om våld i nära relation. 
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8. Bilagor  
8.1 Bilaga 1 
Intervjuguide 

Tema: Innehåll: Formulerad fråga: 

Inledning Informera om; 

- syftet med intervjun 

- att intervjun spelas in 

- de forskningsetiska 

principerna. 

- att ID:s åsikter kan komma att 

ändras under samtalets gång, 

vilket är helt normalt. 

- 

Öppningsfrågor Inledande beskrivning av ID Kan du berätta lite kort om 

dig själv? Ex. ålder, familj, 

sysselsättning 

Historik Relationen (inledande) 

 

 

Relationen (specificerande) 

 

 

 

 

 

Relationen (sonderande) 

 

 

 

Våldet (inledande) 

 

 

 

Våldet (specificerande) 

 

 

 

 

Om du tänker tillbaka på er 

relation, hur började den? 

 

 Vad hände sen? 

Kan du berätta mer om det? 

Vad gjorde du/ din partner 

då? 

 

Hur gick det till när 

relationen tog slut? 

 

 

Kan du berätta lite om vad 

det är du har varit utsatt för?   

 

 

 

Hur började det? 

Vad hände sen? 

Hur upplevde du det? 

 

Tema 1 För vem och hur berättar Om du tänker tillbaka på 
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Hur har 

intervjudeltagaren 

berättat om våldet för 

sitt sociala nätverk? 

intervjudeltagarna om våldet? 

 

 

tiden innan er relation, hur 

upplever du att ditt sociala 

nätverk såg ut då? 

 

 

Fanns det någon du berättade 

om händelserna för? 

 

Fanns det någon du inte 

berättade för? 

 

 

Kommer du ihåg något 

exempel på en situation när 

du berättat om våldet? 

 

Vad berättade du då? 

 

 

 Hur kom det sig att du valde 

att berätta/ inte berätta om 

våldshändelserna? 

Tema 2 

Reaktioner från 

nätverket 

Hur upplevde intervjudeltagaren 

reaktionerna från sitt sociala 

nätverk? 

Tror du att någon kände till 

din situation innan du 

berättade? 

 

Hur upplever du att de 

personer som du berättat för 

reagerade? 

 

Kommer du ihåg någon 

specifik situation? 

 

 Vad hände då? 

 

Hur kändes det för dig? 

 

Tema 3 

Förändring i relation 

Förändrades relationerna mellan 

intervjudeltagaren och dess 

sociala nätverk efter att 

Om du tänker på hur ditt 

sociala nätverk ser ut idag, 

hur skulle du beskriva det? 
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intervjudeltagaren berättat om 

sin utsatthet? 

 

Hur upplever du att ditt 

sociala nätverk har förändrats 

på grund av den tidigare 

relationen 

 

Kommer du ihåg något 

exempel? 

Sammanfattning Ge en kort sammanfattning över 

vad som framkommit under 

samtalets gång. 

Upplever du att detta 

stämmer? 

Kort utvärdering  Är det något som du anser att 

vi har missat? Är det något 

som du vill tillägga? 

Hur upplevde du 

intervjusituationen? 

 

Har du några frågor ang. 

examensarbetet? 

Slut Tack för din medverkan  
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8.2 Bilaga 2 
Förfrågan om intervjudeltagare till examensarbete i kriminologi 
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8.3 Bilaga 3 
Information till intervjudeltagaren samt samtyckesbrev 
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