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Förord 

Denna studie har varit oerhört intressant att genomföra och jag hoppas att den även kan 

användas i framtida forskning kring kvinnors utsatthet för våld i nära relationer. Det har inte 

varit lätt att komma i kontakt med kvinnor som befinner sig i situationer som denna studie avser 

att undersöka. Det finns ett betydande mörkertal kring våld i nära relationer och i dess 

förtryckande form ges sällan möjlighet för kvinnor att söka hjälp hos myndigheter. Ett stort tack 

M. G som har varit en nyckelperson för mig och bidragit med att jag kom i kontakt med utsatta 

kvinnor. Förhoppningsvis ska du som läsare få en större inblick i hur en utsatt kvinna upplever 

en våldsutsatt relation. Det är tämligen enkelt att säga “det bara är att lämna en man som utsätter 

en för våld” men verkligheten är en annan och jag hoppas denna studie kan visar hur 

komplicerat det kan vara.  

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till de fem kvinnor som ställt upp och medverkat på intervjuer, utan 

dem hade denna studie inte varit möjligt att genomföra. Jag vill även tacka min handledare Tove 

Sohlberg som bidragit med stöd och engagemang genom hela arbetet, stort tack Tove! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This study aims to investigate how five women have been affected by intimate partner violence 

and what consequences it has brought upon them. It also clarifies why women stay in violent 

relationships and what it takes to leave it at the end. The study also explores the effects on 

women’s self-esteem after leaving a violent relationship.   

  

The methodology used for this study has a qualitative approach and is processed through semi-

structured interviews with five women who have experienced intimate partner violence. The 

theoretical theories that have been used and applied to this study are, “Becoming an example: 

the process of rotating the exit”, “The dynamics of violence and normalization” and “Social 

capital”.  

  

The results of the study show that the normalization of intimate partner violence is a major 

(contributing) factor to why women stay in violent relationships. The contributing factor to why 

women choose to leave violent relationships is finding of a purpose and a symbolic meaning to 

not participate in these types of relationships. Examples of these purposes and meanings are the 

potential harm to children, if children are involved in the situation, or realization of that there 

are no signs of behavioral change. All five women who participated in this study show a 

significant change in regards of identity. 

  

Keywords: Woman, interviews, intimate partner violence, victim of violence, separation, 

normalization.   

 

Sammanfattning  

Denna uppsats ämnar undersöka kvinnors utsatthet i våldsamma relationer och vilka 

konsekvenser som uppkommit till följd av dessa. Uppsatsen belyser varför en kvinna stannar i 

en våldsam relation, vad som får henne att lämna den samt hur hennes självidentitet har 

påverkats efter att hon lämnat mannen och den våldsamma relationen. 



 

 

Metoden som har tillämpats har haft en kvalitativ utgångspunkt med semistrukturerade 

intervjuer av fem kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. Med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna, becoming an ex: the process of rote exit, våldets dynamik och 

normaliseringsprocessen samt social kapital har det varit möjligt att besvara studiens syfte och 

frågeställningar som nämnts ovan. Resultaten visar att våldets normalisering under relationen 

är en betydande bidragande faktor till att en kvinna stannar i en relation där hon är utsatt för 

våld. Uppsatsens resultat visar att en bidragande faktor till varför kvinnan väljer att lämna en 

våldsam relation är finnandet av en symbolisk mening till att inte kunna stanna kvar.  En 

symbolisk mening kan vara att barnen far illa samt instinkten att mannen inte kommer ändra 

sitt beteende.  Studiens resultat påvisar en tydlig förändring i självidentitet hos samtliga kvinnor 

som medverkat. 

Nyckelord: Kvinna, intervjuer, våld i nära relation, våldsutsatt, separation, normalisering 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur fem kvinnors erfarenheter kan bidra till att ge en förklaring 

till vilka motivationsfaktorer det finns att stanna likväl lämna ett förhållande där våld och hot 

förekommer. Studien ämnar även till att undersöka hur våldsamma relationer påverkar faktorer 

som självidentitet hos den utsatta kvinnan. Respondenterna som medverkat i studien är kvinnor 

som bor eller har bott på ett skyddat boende i närheten utav stockholmsregionen. Studiens 

frågeställningar är  

Vilka är motiven till att en kvinna stannar kvar i ett förhållande där hon blivit utsatt för våld? 

Vad för motiv/faktorer finns det när en kvinna väljer att lämna den våldsamma relationen? 

Upplever kvinnorna en förändring avseende självidentitet? 

Fem semistrukturerade intervjuer gjordes under slutet av november och i början av december. 

Dessa intervjuer ligger till grund för studiens resultat. Resultatet analyserades därefter i relation 

till tidigare forskning samt de valda teorierna. Studiens resultat visar att kvinnorna till en början 

haft det bra, att våldet i relationen utvecklats gradvis och att mannen brukat psykiskt våld som 

därefter utvecklats till fysiskt våld. Studien visar även att i de fall där kvinnorna stannar i 

relationen trots våldsamma förhållanden beror detta på våldets normalisering samt 

förhoppningen om att mannen ska förändras i framtiden. Vidare framgår det också att oron och 

rädslan för att familjen ska splittras påverkade kvinnornas val av att stanna. Valet att lämna 

relationen visas motiveras av vetskapen om att mannens beteende inte kommer att förändras. 



 

 

Även motivationsfaktorer som att barnen far illa ut och även att kvinnorna står mellan att gå 

eller ta sitt liv är betydande i dessa sammanhang. Studien påvisar även en förändrar 

självidentitet hos kvinnan i samband med att hon ingått i en våldsam relation. Tilliten för andra 

människor är svårt idag. Målet för samtliga kvinnor är att hitta tillbaka till den positiva och 

sociala person de var innan de träffade sin man. Resultatet och analysen visar att samtliga 

kvinnor som medverkat i undersökningen upplever förändring av självidentitet.    
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Inledning  

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, som inte endast innebär fysiska utan även 

psykiska konsekvenser och klassas idag som ett allvarligt samhällsproblem. Ungefär var fjärde 

kvinna i Sverige har utsatts för våld i nära relation och siffrorna för polisanmälda våldsbrott i 

nära relationer ökar för varje år (BRÅ 2014). År 2015 förekom 112 fall av dödligt våld i Sverige 

(i nära relationer) och mer än 70 % av fallen skedde i Stockholmsregionen (BRÅ 2015).   

Frågor som ”varför lämnar man inte en man som slår en” är enkla att ställa. Dock är det, till 

följd av omfattande hinder, ytterst komplicerat för kvinnan att abrupt lämna sin man. Forskarna 

Eliasson (1997) och Lundgren (2012) visar att kvinnan i många fall blir ett objekt tillhörande 

mannen. När våldet dessutom kvarstår under en längre tid normaliseras det och blir en del av 

hennes vardag. Kvinnans kontaktnät bestående av familj och vänner har mannen i många fall 

klippt och således är han den enda hon har kvar. Forskaren Hedin (1997) menar att lämnandet 

utav mannen sker efter att kvinnan återupptagit kontakt med personer utanför sitt förhållande i 

form av vänner och familj. Räddningen blir i många fall att hon berättar för sina närstående om 

sin våldsutsatta situation då hon får hjälp att lämna honom.  

Forskaren Bjuström (1998) menar att det inte är enkelt att lämna mannen eftersom mannen i 

många fall förföljer och hotar kvinnan efter att hon lämnat honom. Målet för många kvinnor är 

att hitta tillbaka till den personen de var innan de hamnade i den våldsutsatta relationen. 

Stödboenden som kvinnorna bor på har i många fall stöd utav personal, psykologer och 

advokater som hjälper kvinnan hitta sig själv igen och ger henne verktyg att inom en kort 

framtid kunna leva ett normalt liv igen. Idag finns det ca 200 kvinnojourer i Sverige som aktivt 

arbetar för att skydda kvinnor och barn som hamnat i problem med en aggressiv man, men även 

stöd till kvinnor som varit involverade i hedersrelaterade konflikter behandlas på kvinnojourer. 

Brås (2015) statistik visar på en hög frekvens av denna typ av våld samt dess markanta ökning. 

Med det sagt ämnar den här studien belysa kvinnors subjektiva upplevelser av våld i nära 

relationer, vilka faktorer som motiverar henne att stanna, lämna och finna sig själv igen. Av 

denna anledning bedöms statistik som beskriver ämnet ur ett generellt, objektivt perspektiv ge 

relevant bakgrund till det undersökta ämnet mer än faktiskt beskriva det. 

Syfte och frågeställningar   

Studiens syfte är att belysa hur ett antal kvinnor har påverkats av våld i en nära relation och 

vilka konsekvenser detta har inneburit för dem. Studien ämnar även ge ett bredare perspektiv 
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på våldsutsatthet hos kvinnor genom att studera de medverkandes gemensamma erfarenheter, 

deras motiveringar till att lämna en våldsam relation samt hur denna påverkat deras 

självidentitet. 

 De mer specificerade frågeställningarna är;  

 Vilka är motiven till att en kvinna stannar kvar i ett förhållande där hon blivit utsatt för 

våld? 

 Vad för motiv/faktorer finns det när en kvinna väljer att lämna sin partner när de varit 

utsatta för våld? 

 Upplever kvinnorna en förändring av självidentitet?   

 

Avgränsning  

Studien avgränsas till ett stödboende för kvinnor som är beläget i närheten utav 

Stockholmsregionen med antagning från hela landet. Respondenterna som medverkat i studien 

är kvinnor som bor eller har bott där. Kvinnorna som medverkat kommer från olika städer i 

landet vilket bidrar till att urvalet inte blir vriden åt en viss ort eller stad.  

Bakgrund 

Mäns våld mot kvinnor är en väldigt tidig och konstant företeelse genom historien. Fram tills 

1739 fanns det ingen lag i Sverige mot mäns våld mot kvinnor. När den första lagen tillkom 

stadgade den att mannen förbjöds att allvarligt skada eller slå ihjäl sin fru när han agade henne. 

Aga i sig var inte förbjudet. 1864 avskaffades husagan i Sverige, detta innebar att mannen inte 

längre hade rätt att aga sin fru (Sveriges kommuner och landsting, 2006). Ur ett historiskt 

perspektiv har en juridisk ståndpunkt och handlingsplan gentemot kvinnans utsatta position 

avseende våld i nära relationer varit frånvarande. Juridiska åtaganden såsom skyddande 

lagstiftningar och skärpta straff gentemot våld mot kvinnor är en relativt ny företeelse. 1982 

kom den första lagen om sexualbrottsutredningen som innefattar att all form av misshandel och 

våldtäkt kom att falla under allmänt åtal. Detta innebar att alla slags myndighetspersoner är 

skyldiga enligt lag att genomföra en polisanmälan även om offret inte medverkar i utredningen. 

År 1988 infördes lagen om besöksförbud (idag benämns det som kontaktförbud), detta för att 

skydda den utsatta för förföljelse och trakasserier. Inte förens 1998 kom brottsrubriceringen 

grov kvinnofridskränkning att gälla. Denna lag ska underlätta för kvinnan genom att 

gärningsmannens handlingar ska bedömas utifrån ett större sammanhang istället för att göra 
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enskilda bedömningar. Samma år kom även socialtjänsten att införa en lagstiftning som innebär 

att en kvinna som utsatts för våld av sin partner ska få stöd och hjälp för att förändra sin situation 

(Brå rapport 2014:8). Uppmärksamheten kring vålds frågor ökade 2001 då den första 

brottsofferundersökningen kom till: Slagen Dam av Lundgren m.fl. (2001). 2007 kom 

regeringen att formulera en handlingsplan för att förebygga samt bekämpa våld för utsatta 

kvinnor i samhället och 2012 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att motverkar våld 

som uppstår i nära relation. Detta gjorde man för att minska siffrorna som då ökade enligt 

statistik. Lagen om kvinnofridskränkning skärptes ytterligare 2013, vilket innebär att straffet 

för den som begår våldsbrott ökade samt att skadegörelse tillkom och överträdelse av 

kontaktförbud skärptes (Brå rapport 2014:8).     

Idag klassas våld i nära relation som ett globalt folkhälsoproblem som innebär fysiska och 

psykiska konsekvenser och således även ger upphov till svåra sociala problem. Den vanligaste 

företeelsen är att kvinnan är offret och mannen gärningsmannen avseende våld i nära relation 

(Riksdagsförvaltningen [SE] motion 2015). När de ovan beskrivna lagarna tillkom i Sverige 

ökade antalet anmälda fall av misshandel, en av faktorerna till detta är att mörkerantalet minskar 

av denna sorts brott.  

Disposition 

Andra kapitlet redogör för tidigare forskning kring det undersökta fältet/ämnet. 

Tredje kapitlet presenterar de teoretiska perspektiv som studiens resultat grundas på. Då studien 

består av tre teman, stanna, lämna och självidentitet, presenteras tre teoretiska utgångspunkter. 

”Becoming an ex: the process of rote exit av”, ”Våldets dynamik och normaliseringsprocessen” 

samt ”Socialt kapital”. 

Fjärde kapitlet presenterar metoden för studiens genomförande där såväl metodologiska 

ställningstaganden, urval, genomförande, studiens giltighet och etiska aspekter utgör väsentliga 

delar. 

Femte kapitlet presenterar studiens resultat samt analys utav de fem intervjuer som gjorts i 

relation till de teoretiska aspekterna. Kapitlet har uppdelats i 3 stycken baserade på 3 teman, 

stanna, lämna och självidentitet.  

Sjätte Kapitlet avser att diskutera resultatet och analysen i relation till syftet och 

frågeställningarna  
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Sjunde kapitlet redovisar studiens slutsats där frågeställningarna får ett svar och även studiens 

svagheter och styrkor tas upp. Slutligen presenteras förslag till framtida forskning.  
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Tidigare forskning  

Detta kapitel ägnas åt forskning som gjorts tidigare kring ämnet och kommer belysa hur tidigare 

forskning har resonerat kring utsatta kvinnors perspektiv. Kapitlet består utav tre teman, Varför 

stanna kvar, Att lämna mannen och självidentitet. Först inleder kapitlet med en presentation på 

diskussion kring forskarna samt deras perspektiv på våld. Därefter beskrivs vad tidigare 

forskare kommit fram till kring de tre ovan nämnda teman.  

Presentation  

Eva Lundgren är en forskare som skrivit slagen dam (2001), i sin forskning påvisade hon att 

nästan 50 % utav alla kvinnor i Sverige har någon gång blivit slagen utav en man efter att de 

flyt 15 år. Likaså har Margareta Hydén forskat kring kvinnor som blivit utsatta utav våld av en 

man i nära relation. De båda forskarnas grundförståelse präglas utav feministisk utgångspunkter 

dock med olika synvinklar. Hydén menar på att våld mot kvinnor är ett kulturellt beteende 

medan Lundregn fokuserar kring kvinnans val att stanna i en utsatt relation och menar på att 

Sverige är ett jämställt land, något som Hydén inte håller med om och menar att jämställdheten 

mellan mannen och kvinnan inte har ökat i den takt som staten önskat. Därför fokuserar Hydén 

på hur våld i nära relation skapas, hon menar även att kvinnorna dagligen gör motstånd mot 

våld som sker i relation. Därmed har Hydén (1999) kritiserat Lundgren (2012) forskning och 

menar på att den normaliseringsprocessen som hon framför inte är rimligt, eftersom Hydén 

(1999) menar på att ingen kvinna anser att våld är något normalt samt att kvinnan vid flertal 

tillfällen gör motstånd. Holmberg och Enander (2011) har kritiserat både Hydén (1999) och 

Lundgren (2012), de menar att Hydén har intervjuat paret tillsammans, vilket kan ha bidragit 

till att kvinnan inte vågat berätta hela sanningen eftersom mannen har närvarat. Samt att 

Lundgrens (2012) normaliseringsprocess inte är korrekt eftersom många utav deras 

respondenter gömde föremål under sängen för att kunna försvara sig mot mannens sexuella 

övergrepp och därmed resulterar de till att en kvinna inte har anpassat sig på samma sätt som 

Lundgren (2012) menar på. 

Holmberg och Enander (2011) menar på att Lundgren (2012) ger en skev bild av samhället, de 

menar på att hon kategoriserar kvinnan i samhället som den underordnade och mannen som den 

överordnade vilket bidrar till att kvinna på ett enklar sätt kan anpassa och normalisera sin 

omgivning efter mannen. Lundgrens (2012) resonerar sin forskning utifrån strukturella 

perspektivet, medan Hydén (1999) menar på att maktrelationer sinsemellan individer bör 

studeras och inte det som Lundgren (2012) menar. Även Mona Eliasson (1997) perspektiv 
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skiljer sig från Lundgrens (2012). Eliasson (1997) håller inte med om att kvinnan anser att det 

är normalt med det hon utsätts för, eftersom hennes forskning påvisar att kvinnan ständigt 

känner en rädsla inom äktenskapet.  Eliasson kritiserar därför normaliseringsprocessen och 

menar på att kvinnorna i hennes forskning visades ständigt vara under en rädsla om sina liv. 

Eliasson (1997) menar på att män som utsätter sin kvinna för våld har själva varit utsatta för 

våld i barndomen och menar på att de i många fall inte själva förstår att de begår fel.  

Varför stanna kvar? 

Eliasson (1997) beskriver hur många kvinnor som utsätts för våld av sin partner ständigt är på 

sin vakt då de bär en rädsla med sig, denna rädsla ökar när de är utanför sitt hem och mannen 

inte är närvarande. Widding Hedin (1997) skriver att begränsat umgänge med vänner och 

begränsat utbud av pengar bidrar till att mannen kan utöva våld och kontrollera kvinnan. 

Kvinnan känner en skamkänsla som bidrar till att hon känner sig maktlös (ibid: 1997:6-9). 

Därför avstår kvinnan från att vistas utomhus och stannar kvar hemma med sin partner för att 

undvika bråk som kan uppstå. Vidare känner våldsutsatta kvinnor skuld över att inte kunna 

lämna sin partner eftersom han behöver henne och är bunden till henne. Partnern kan 

exemplifiera detta genom att hota att ta sitt liv om hon lämnar honom. Även dessa påtvingade 

skuldkänslor bidrar till en konstant rädsla hos kvinnan. (Eliasson 1997: 117-119; Lundgren 

2012:66–68). Kvinnan blir som ett objekt tillhörande mannen, makten ligger i hans händer 

vilket bidrar till att kvinnan blir bunden till mannen. I en sådan situation elimineras allt 

potentiellt självförtroende hos kvinnan (Eliasson 1997:119–123; Lundgren et al. 2001:28–29).  

Per Elis Eliasson (2000) menar att det finns flera faktorer som hindrar kvinnan från att lämna 

mannen. Exempelvis stannar hon på grund av skam inför familj och vänner, barnen som hamnar 

i kläm, polisutredningar och vad omgivningen ska beskylla henne för (ibid:30-32). I många 

avseenden känner kvinnan att mannen behöver henne samtidigt som kvinnan försöker rädda sitt 

äktenskap genom att förlåta honom och hoppas att allt kan bli bra igen. Detta resulterar i en 

normaliseringsprocess där mannens våld blir en del av kvinnans vardag och dess rutiner. I det 

här skedet är det sällan kvinnan säger ifrån eller försvarar sig, självidentiteten är så pass skadad. 

Dessa aspekter av våldsamma relationer resulterar även i att kvinnan inte berättar om sin utsatta 

situation för personer i sin närhet (ibid:45-47).  

Enander och Holmberg (2008) belyser i sin forskning vad traumatiska band har för inverkan på 

en kvinna som är utsatt för våld. Det som binder sådana traumatiska band är de känslor kvinnan 

har gentemot mannen i form av kärlek, hopp, hat, skuld, rädsla med flera. Tre utav dessa känslor 
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är starkt bundna till varandra; rädslan, hatet och kärleken som är en förbindelse till mannen 

menar Enander & Holmberg (2008). För en kvinna som dagligen utsätts för våld blir slagen och 

hoten en normaliserad rutin av vardagen vilken kvinnan alltid är beredd på, menar Lundgren 

(2012:46–47). Hedin (1997) skriver att kvinnor som stannar i ett förhållande där våld och hot 

blir en del av hennes vardag med tiden känner sig som en fånge eftersom hon inte har kontakt 

med vänner eller familj längre (Widding Hedin 1997; Enander & Holmberg 2008; Lundgren et 

al. 2001). 

Att lämna mannen. 

Widding Hedin (1997) menar att mannen kan utöva påtryckning på kvinnan till följd av att han 

klippt hennes band till de flesta utav hennes bekantskaper. Därför känner kvinnan sig som en 

fånge i många utav fallen. Våld är inte enbart våld som sker fysiskt, utan psykiskt våld är det 

som knäcker henne och gör henne underlägsen. Det är den psykiska sorten utav våld som 

påverkar hennes självuppfattning och hennes självidentitet (ibid:27-34). Den våldsutsatta 

kvinnans största förlust är den stora osäkerhet som hon känner över sig själv (ibid: 50).  Mannen 

skuldbelägger kvinnan till den grad att han kan kontrollera henne och att hålla kvar henne. 

Uppbrottet från relationen sker oftast i samband med att hon återupptar kontakten med vänner 

och familj (ibid: 96).  

M Eliasson (1997) menar att myndigheternas arbete för att hjälpa en utsatt kvinna är det som 

blir kvinnans räddning i många utav fallen, dock är den hjälpen inte lätt och i många fall har 

det gått för långt innan myndigheterna uppmärksammar situationen (ibid:126). Enander och 

Holmberg (2008) menar att en kvinna som utsätts för våld och hot måste komma till en 

vändpunkt och det är inte förens det står mellan att leva eller att dö, när hon inser att 

familjemedlemmar kommer till skada, som kvinnan vågar lämna mannen. När kvinnan bestämt 

sig för att lämna mannen och tagit kontakt med myndigheterna sker detta ofta när kvinnan inser 

att mannen inte kommer att ändra sig hur mycket hon än ändrar på sig själv (ibid:102-103). 

Även Widding Hedin (1997) skriver att kvinnan i många fall når det skede då hon endast ser 

två alternativ att välja mellan, att ta sitt liv eller komma bort från mannen (ibid: 56).  

Julia T. Wood (2001) skriver att kvinnor som lever i en utsatt situation bygger en lögn utan att 

reflektera över det. Omedvetet skymmer kvinnan sanningen vilket leder till ett ouppmärksamt 

förhållande till sin utsatta situation, som hotar hennes liv. På så vis kan kvinnan leva utan skam 

då hon omedvetet bedrar sig själv Kvinnan vet i många avseenden att om hon berättar för sin 

omgivning hur hon blir behandlad innebär det att hon måste lämna honom, eftersom hon inte 
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kan blunda för sanningen längre. Något som även Hydén (1999) bekräftar och menar att 

räddningen när man befinner sig i en hotfull situation är när man belyser sin situation för sin 

omgivning. Det kan exempelvis vara till lärare, chef, vänner eller familj (1999:132).  

Självidentitet  

Bjurström (1998) menar att självidentitet eller identitet är den man föreställer sig att vara. När 

det gäller identitetsskapandet tar den sociala omgivningen stor plats, man skulle kunna kalla 

det ett samspel mellan den sociala omgivningen och personen i fråga. Eliasson (1997) skriver 

att kvinnorna i många fall blir som ett ”problem” vilket leder till att de inte blir övertygade om 

att de kommer bli hjälpta. Detta för att det gått så pass långt innan kvinnan tagit allmänhetens 

hjälp. Många utav kvinnorna känner att även att samhället i sig skuldbelägger dem för det de 

varit med om, att samhället antyder att de provocerat mannen till att behandla dem på det viset. 

Mannen blir den som tar på sig offerrollen i situationen och kvinnan blir den som skuldbeläggs 

(Hedin 1997:29). Även om våldet minskar så övergår mannen i många fall till att störa kvinnan 

psykiskt i form av förföljelse, telefonsamtal och genom att visa sig utanför hennes bostad 

(ibid:32-34). Detta har en stor inverkan på henne då hon inte kan känna igen sig eller bygga 

upp sin identitet då mannen är där och stör menar Bjurström (1998). Även Jansson (2001) menar 

att identitet inte är något man blir eller är, utan det är något som individen formas till utav sin 

omgivning.  
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Teoretiska perspektiv  

Jag har valt tre teorier av relevans för frågeställningarna. Becoming an ex förklarar vilka steg 

en person behöver tillträda när man lämnar en roll man befunnit sig i. Tredje teorin är socialt 

kapital, som förklarar hur individens sociala kapital har en bidragande faktor till att styrka samt 

vägleda den utsatta individen. Det empiriska insamlade materialet finns det sådant som även 

visar stöd åt att kvinnans omgivning har en inverkan på hennes val. Detta är något som Ebaugh 

(1988) tar upp i sin teori, men för att förtydliga resonemanget kring kvinnans sociala kapital 

kan bidra med har jag valt att ta med Pierre Bourdieus (1993) definition av social kapital. Som 

beskriver även vilka möjligheter de sociala kapitalen kan bidra med samt hur den bidrar till 

stöttning och trygghet för en individ som befinner sig i en utsatt situation. Den andra teorin jag 

valt beskriver hur utsatta individer normaliserar sin utsatta situation. En kvinna som befarar att 

befinna sig i en utsatt situation under en längre tid behöver en strategi för att kunna överleva 

vardagen. Strategin kan vara att kvinnan medvetet eller omedvetet normaliserar situationer som 

vanligtvis inte är normalt till att bli det (Lundgren 2012:85). Denna teori kommer användas som 

grunden för den analysdel som faller in på de två utav tre teman som studien handlar om, det 

vill säga Att stanna och lämna.   

 

Ebaughs (1988) Becoming an ex: the process of rote exit. 

Ebaughs skriver att det finns fyra faser som en individ bör genomgå för att kunna lämna en 

befintlig roll som således bidrar till att träda in i en ny roll/identitet. Studiens syfte är att belysa 

hur en kvinna går från att vara i en våldsutsatt relation till att ta sig från den och bygga sig ett 

nytt liv, ny roll och ny identitet. Denna teori är relevant till mitt empiriska material, eftersom 

den beskriver i vilka faser kvinnan bör genomgå för att finna sig en ny roll.  

Första steget 

Första steget i Ebaughs (1988) teori är att personen i fråga tvivlar över sin rådande situation. 

Personen börjar ifrågasätta vem den är, tvekan över att leva det liv som personen lever känns 

inte länge rätt för individen. Denna tvekan uppstår utav olika aspekter, ett exempel är reaktioner 

och uppmaningar från omgivningen. I många utav fallen är det personer som finns i den utsatta 

kvinnans nära krets vilka väcker en tvekan hos kvinnan genom att påvisa de negativa aspekterna 

av situationen. Således bidrar detta till att personen ifrågasätter sin rådande situation och då 

uppstår tvivlen (ibid:69-70). Ebaugh skriver att det inte finns någon exakt tid för hur länge en 
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individ bör vara i detta stadie innan det löper vidare till nästa. Det finns individer som befinner 

sig i första fasen under en längre tid, men det finns även de som befinner sig där i en kort stund 

(ibid:80-81). 

Andra steget 

Ebaugh (1988) skriver att i andra fasen söker individen i fråga efter vilka alternativ den har. 

Det kan vara i form av vad den har för alternativ om den stannar kvar, samt vad det finns för 

alternativ om den lämnar och går vidare. Här innefattas även för- och nackdelar med de 

alternativ som individen innefattar i 

 beslutet (ibid: 86). Först samlar individen in alla möjliga alternativ som den sedan smalnar av 

och jämför med den rådande situationen som individen befinner sig i. Därefter tar personen 

kontakt med personer i hennes närhet, men även med personer som gjort rollbyten i sitt liv för 

råd och information. Personen har genom detta skapat referensgrupper som bidrar till att öka 

valmöjligheterna av att lämna sin roll och ta till sig den nya rådande rollen som den fått (ibid: 

104-107). Om kvinnan upplever negativa påfrestningar av de alternativ hon fått kan det leda till 

att hon stannar kvar i sin position. Detta är en faktor som kan dra ut på processen att finna sig i 

en ny roll, därför är det positiva sociala bemötandet en viktig grundsten i personens val utav 

rollbyte (ibid:99-101). 

Tredje steget 

Ebaugh (1988) kallar tredje steget för vändpunkt vilket illustrerar det faktiska lämnandet av den 

roll som personen befunnit sig i. Denna fas kan utlösas utav en specifik händelse som kan få en 

klocka att ringa hos individen. Händelsen för denna vändpunkt kallar Ebaugh för symbolisk 

mening. Vändpunktsfasen kan pågå under en längre period hos den individ som vill anta en ny 

roll och det är inte förrän personen har beslutat sig som vändpunkten kan äga rum (ibid:127). 

En annan anledning till att vändpunkten måste äga rum är när individen kommer till ett stadie 

där den blir medveten om sin fysiska och psykiska hälsa/ohälsa. Valet som personen tar när den 

väljer vändpunkt grundas i en medvetenhet om att alternativen är att vända sitt liv eller så 

småningom dö utav det som personen genomgår (ibid:132-133). I den här fasen tillkommer 

även vilka resurser personen behöver för att lämna den tidigare rollen, genom att berätta för sin 

omgivning (i många fall till personer som den litar på). Det är när personen har knutit nya band 

till den nya omgivningen som den kan klippa gamla band, på så sätt känner personen sig inte 
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helt ensam. Ett hinder som finns är att etablera nya kontakter när de gamla banden fortfarande 

finns med i bilden menar Ebaugh (ibid:144-148). 

Fjärde steget 

Ebaugh (1988) benämner det fjärde och sista steget för ex-rollen. I denna fas förhåller sig 

individen till den gamla rollen samtidigt som den lämnat den och det är inte förrän personen 

skapat sig en ny roll som den särskiljer sig från den gamla rollen (ibid:150). En viktig faktor i 

fjärde fasen är att de nya kontakter man skapat för att komma ifrån den gamla rollen finns med 

innan och efter att personen skapat sig en ny roll för att den utsatte inte ska falla tillbaka 

(ibid:156). Ebaugh beskriver hur personen som kommer till fas fyra i många fall kan drabbas 

av Hangover identity, detta fenomen innebär att den gamla rollen kan påverka den nya rollen 

som skapats. En nackdel som finns i fas fyra är att samhället fortfarande kan se på individen 

som den tidigare rollen som personen hade, detta kan likna en stämpel i många fall. Således blir 

ex-rollen en process som kontinuerligt blir en avvikande roll från den tidigare rollen (ibid:157-

162). En viktig grundsten för att inte falla tillbaka till ex-rollen är att bryta de kontakter man 

hade i relation till den rollen, det kan även vara i form av vanor (ibid:169-170). 

Våldets dynamik och normaliseringsprocessen 

Leonore Walkers (1984) forskade om utsatta kvinnor i samhället på 1980-talet. Hon kom med 

teorin ”kvinnomisshadelssyndromet”. Denna teori har Eva Lundgren forskat vidare på och 

kallar den idag för ”Våldets dynamik och normaliseringsprocessen”. Teorin beskriver hur våld 

och hot blir en del av en individs vardag. Individen normaliserar våldet som den utsätts för, på 

så vis är det inte längre konstigt eller onormalt (Lundgren 2012:46–52). Lundgren menar att det 

börjar med att mannen i många fall använder hot och sen våld för att bygga en kontroll över 

kvinnan, våldet samt hoten blir således det som minskar livsutrymmen för henne. Lundgren 

kallar det för Den kontrollerade isoleringen. Kontrollerad isolering innefattar mannen 

begränsande av kvinnan. En kontrollerande förhållningsätt till när hon får gå ut, vilka hon får 

umgås med, vilka kläder hon får ha på sig osv. (Lundgren, 2012). När mannen lyckats med 

detta övergår det till att hennes sociala kontakter minskar och i många fall bryts vilket leder till 

att mannen styr över hennes liv (Lundgren 2012:102). Fysiskt våld tillkommer i nästan alla fall 

efter att det psykiska våldet pågått ett tag. Kvinnan ser det i många fall som att slagen hon får 

är för att hon gjort något fel och förtjänar det. Strategin kvinnan använder sig utav är det som 

Lundgren kallar för anpassning, som innebär att hon formar sig efter honom. Hon ser inte sig 

själv, utan bilden hon får utav sig själv är den bild han förmedlar av henne. När våldet och hoten 
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har eskalerat under en längre tid, har detta normaliserats vilket leder till att kvinnan inte kan 

lämna honom så enkelt (Lundgren 2012:127–132). 

Socialt kapital 

James Colemans (1926-1995) forskning baserades på skolvärlden för att komma underfund 

med olika former av kapital när det gäller främjandet av barnens skolgång. Han delade upp 

kapital i tre olika fack, den första kallade han för ekonomiskt kapital, den andra för socialt 

kapital och den tredje för humankapital (Coleman 1988:98–99).  Socialt kapital visade sig ha 

en stor inverkan på individer. De barn som växte upp i familjer med stort socialt kapital lyckades 

bättre än de barn som växte upp i en familj med mindre social kapital (Coleman 1988:113). En 

forskare som vidare studerade det sociala kapitalet var Bourdieu (1999). Han beskrev socialt 

kapital som en sammankoppling mellan familj, vänner och bekanta. Bourdieu skriver att alla 

har tillgång till socialt kapital och att det gäller att använda de sociala resurserna för att utöka 

sitt sociala kapital (Bourdieu 1999:40–41). Socialt kapital är det som Bourdieu menar skapar 

individen en trygghet som således blir en drivkraft för att klara av saker som den annars inte 

trodde den kunde. Socialt kapital hjälper även individen att bygga ett förtroende för samhället 

(Bourdieu 1999:96–98). Vidare skriver Bourdieu att socialt kapital i många fall är en räddning 

för individer som behöver stöd eller hjälp genom att personer i närheten som kan stötta och 

hjälpa individen. Detta menar han ger individen en plattform när han/hon genomgår förändring 

eller förflyttning i sitt liv (Bourdieu 1999:268–270, 276).   
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Metod och Data 

Forskningsmetod  

Studiens syfte samt frågeställning utgår från subjektiva upplevelser, studien är baserad på en 

kvalitativ metod. Syftet med metoden är att få en primär förståelse, det vill säga att skapa en 

djupare förståelse för respondenternas kunskap (Holme & Solvang 1997:14). Förståelse för 

situationen som respondenterna befinner sig i vilket innebär att forskaren sätter sig in i 

respondentens situation och ser världen utifrån hennes perspektiv för att på så vis få en 

fördjupad förståelse (Holme & Solvang 1997:26). Metoden kan inte generaliseras till en större 

grupp, utan är anpassad till att beskriva subjektiva förhållningssätt hos de utvalda kvinnor som 

deltagit i studien. En kvalitativ metod är baserat på att forskaren kan förstå och förklara 

händelseförloppet utifrån respondenten perspektiv. Syftet med denna metod är att man genom 

analysen ska kunna erhålla en äkta återgivning utav det som respondenten berättat. Förståelse 

av sammanhanget sker utav respondenterna utsagor vilket innebär att studien utgår från ett 

hermeneutiskt perspektiv. Starrin & Svensson (1994) menar på att hermeneutik har en viktig 

roll när man studerar respondenternas utsagor för att studien ska få ett vetenskapligt synsätt. 

Detta för att kunna tolka resultatet utav respondenternas utsagor samt skapa förståelse för att 

sedan kunna göra en analytisk tolkning utav deras utsagor Starrin & Svensson (1994:76) 

Urval 

Studiens urval är baserat på det som kallas för ett bekvämlighetsurval som innebär att man 

använder sig av personliga kontakter. Genom nätverkskontakter har en befintlig person som 

jobbar på ett stödboende som ligger i närheten utav Stockholmsregionen varit den som bidragit 

med att ta få tag i de medverkande respondenterna. En risk med att välja intervjupersoner på 

rekommendation eller de man enklast får tag i är att det oftast inte blir representativt (Holme & 

Solvang 1997). I mitt fall innebär det inte att jag valt ut bekvämlighetsurval i studien utan den 

har tillkommit genom att jag känner personer som i sin tur vet personer som kan medverka i 

studien. Kontakt med en utav respondenterna gjordes genom rekommendation utav en 

medverkande. Detta faller inom ramen som Larsson m.fl. (2005) kallar för snöbollsurval. 

Snöbollsurvalet går ut på att man finner respondenter som är intressanta för studien och sedan 

utifrån den respondenten få tips om nästa person som kan medverka dvs. rekommendation utav 

värdefulla respondenter ges till förslag. Detta underlättar för forskaren genom att den inte 

behöver jaga efter lämpliga respondenter till studien, eftersom personen rekommenderar en 

annan person som den vet har kvalifikation för det aktuella ämnet (Larsson m.fl., 2005:171)   
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Kontakt med de medverkande i studien skedde muntligt vid träff, där studiens syfte samt 

frågeställningar togs upp. Fem kvinnor i olika åldrar valdes således att ställa upp i studien. 

Urvalet utav personer som medverkat i studien bygger inte på några etniska, kulturella eller 

samma bakrundsförhållanden. Respondenterna är heller inte från samma stad eller kommun i 

landet, enda likheten kvinnorna har är att de varit utsatta utav våld och hot av sin förre detta 

partner.  

 Genomförande 

Studien syftar till att få en förståelse utav det som respondenterna varit med om. För att få denna 

förståelse behöver jag gå på djupet utav det som skett, vilket innebär att en samtalsliknande 

intervju med respondenterna är nödvändigt. Holme och Solvang (1997) skriver att styrkan i att 

välja kvalitativa intervjuer är att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation, mer 

eller mindre ett vanligt samtal. Eftersom studien berör ett känsligt ämne innebär det att 

intervjupersonerna även har möjlighet att styra samtalet, att påverka samtalets utveckling (ibid: 

1997:99).   

En svaghet med kvalitativa intervjuer är att ämnet kan spåra ut och därmed faller garantin för 

att den informationen som samlats in blir relevant för studien. Därför gjordes en initial 

pilotintervju för att testa frågorna. En pilotintervju bidrar till att frågorna som ställs till 

respondenterna blir de frågor som är väsentliga för studien samt att det blir en röd tråd i samtalet 

(Holme & Solvang 1997:81). Efter att pilotintervjun genomfördes ändrades ordningen utav 

vissa frågor samt ändring utav av vissa frågor eftersom respondenten inte förstod frågan. Något 

som även uppmärksammades under pilotintervjun var att jag med bättre säkerhet kunde känna 

när jag fått med den väsentliga informationen som var lämplig för att kunna besvara mina 

frågeställningar.  

Eftersom våld och hot är ett känsligt ämne krävs det att intervjupersonerna känner sig bekväma. 

För att åstadkomma det innebär det en fördel om intervjun blir som en dialog och inte ett förhör 

(Patel & Davidson 1994:65). Därför valde jag att genomför intervjun med semistrukturerade 

frågor som inleds med mjuka och öppna frågor, i mitt fall fick respondenterna tala lite om sig 

själva samt hur de såg på sig själva innan de träffade gärningsmannen. Så småningom blev 

frågorna mer avsmalnade samt mer detaljerade och respondenten upplevde det förhoppningsvis 

inte lika jobbigt som om intervjun börjat med en detaljerad fråga. Intervjufrågorna utgick från 

en intervjumall där de tre teman som utgör grunden för frågeställningarna.  
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Intervjuerna skedde på olika platser såsom bibliotek, i lägenhet hos en respondent samt på 

stödboendet. Studien är baserad på intervjuer från fem olika kvinnor som varit tvungna att 

gömma sig för sin före detta män. Vid intervjun användes datorn för att läsa upp 

intervjufrågorna och mindre anteckningar som gjordes under intervjuns gång. Under intervjun 

sker samtalsinspelning för att senare skede kunna transkribera det som sagts. Intervjuerna 

pågick mellan 45-80 minuter, tre utav intervjuerna skedde sista veckorna i november och två i 

början utav december. I transkriberingen har allt som sagts noggrant antecknats även 

emotionella uttryck från respondenten har antecknats för att ge en verklighetsbild utav det som 

sagts under intervjun. I resultatet togs de aspekter som är mest relevant för att kunna besvara 

frågeställningarna med och i analysen av materialet relaterades detta till studiens olika 

teoretiska aspekter. För att ge bästa möjliga förståelse utav respondentens egna uttryckssätt 

finns citat utav de medverkande med. För att bibehålla sekretess på alla medverkande har jag 

valt att benämna respondenterna med 1, 2, 3, 4 och 5. Detta för att skydda kvinnornas identitet.  

 Studiens giltighet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet utgör viktiga kriterier inom kvantitativa studier som 

således belyser kvaliteten i studien. Bryman (2008) menar på att dessa begrepp inte väger in 

när studien är baserad på kvalitativ forskningsmetod eftersom urvalspopulationen är betydligt 

mindre än när man utför en kvantitativ studie. Dock menar Bryman (2008) att kvaliteten hos 

den kvalitativa forskningen bör bejakas med det som benämns som tillförlitlighet som således 

handlar om trovärdigheten utav det som beskrivs i texten. Detta gjordes genom att 

respondenterna bekräftar det transkriberade materialet för att säkra att materialet under 

transkriberingsprocessen inte förvanskats, en så kallad respondentvalidering. På så sätt har de 

medverkande även gett medgivande om att det som transkriberats är det som sagts under 

intervjun samt att inget har missuppfattats, detta faller inom ramen utav det som Bryman (2008) 

benämner som överförbarhet.  

Det interna reliabilitet belyser hur forskarna inom samma område skulle granska materialet. 

En kvalitativ motsvarighet kan benämnas Konfirmerbarhet vilket innebär att inte låta personliga 

värderingar bidra till att påverka slutsatsen utav studien.   
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 Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra etiska riktlinjer som all forskning måste förhålla sig till. Dessa fyra etiska 

principer står till grund för att ta hänsyn mot de personer som medverkat i studien, dels för att 

skydda de från kränkning samt från skador (Vetenskapsrådet 2016). Principerna som studier 

måste förhålla sig till är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren måste informera respondenterna som medverkat i 

studien om vad syftet med forskningen är. Respondenterna är informerad om att hon kan 

avbryta intervjun när respondenten känner för det, detta för att respondenten inte ska känna sig 

tvingad att medverka, även om intervjun pågått ett tag. Kvinnorna som medverkat i studien har 

blivit tillfrågade om de velat medverka, samt informerats om att medverkandet är frivilligt och 

att de kan avbryta när de känner för det. De informerades även att de är totalt anonyma, och att 

inget i studien ska kunna medverka till att någon utav dem ska kunna bli igenkända. Därför har 

de blivit tillskrivna som 1, 2, 3, 4 och 5.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna som medverkat själv gett samtycke till att 

medverka och att ingen har tvingat personen att delta under några omständigheter. 

Respondenten ska kunna dra sig ur eller avbryta när respondenten vill, vilket innebär att 

forskaren inte har någon tillåtelse att hålla kvar personer mot deras vilja. Alla som medverkat i 

studien har gett samtycke till att medverka i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information som samlats ska förvaras i tryggt förvar. Allt 

material i form av inspelning eller bilagor ska förvaras i tryggt förvar. Alla inspelade intervjuer 

har raderats från alla enheter, transkriberingarna kommer även de att förstöras och slängas för 

att ingen utomstående ska ta del utav det. Eftersom kvinnorna befinner sig i svåra situationer är 

det viktigt att ingen information läcks ut. 

Nyttjandekravet innebär att den informationen som samlats in under studiens gång endast 

används till den befintliga studien och inget annat Vetenskapsrådet (2016).  Kvinnorna har blivit 

informerade om att materialet enbart används för studiens syfte, efter studien kommer därför 

allting som samlats in i raderas för att inget ska läckas ut. 
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Resultat och analys   

Resultatet och analysen presenteras växelvis utifrån tidigare forskning samt det teoretiska 

ramverket. Studiens syfte och frågeställningar kommer ställas i relation med resultatet. Detta 

sker genom att belysa vad respondenterna har sagt men även i relation till vad forskningen 

påvisar. Resultatet och analysen sker i form av löpande text och med citat från respondenterna 

Varför stanna. 

Varför en kvinna stannar i ett förhållande där hon blir utsatt för våld och hot beskriver 

respondenterna är för att de inte vågar göra annat. Det börjar inte med en smäll, utan allt sker 

gradvis och till slut har det gått så långt att det blivit normalt. De menar att våldet och hoten 

blir normaliserade att de inte finner det konstigt längre. Respondenterna menar att de inte hinner 

reflektera över det som skett. I många fall börjar det med att mannen använder sig utav psykisk 

misshandel, kontroll samt maktutövning som därefter övergår till fysisk misshandel. Vissa av 

respondenterna menar att de skuldbelagde sig själva för våldet och eller hoten, att de kände att 

de själva gjort fel i stunden. Respondenterna menar även att de stannar kvar eftersom det funnits 

bra stunder och att det inte alltid var dåligt, utan det fanns även bra dagar. Rädslan av att barnen 

ska hamna i kläm och drabbas utav skilsmässa fanns hos de kvinnorna med barn. Respondent 

1 säger såhär: 

 

”Han kunde vara jätte jätte dum mot mig men han sa aldrig förlåt. Men han 

gjorde andra grejer, till exempel så kunde han be mig göra lite te till honom två 

på natten för att han var förkyld och när jag gick till köket så var hela köket full 

med blommor, choklad och champagne. Så det fanns bra stunder och det var dem 

stunderna man levde på kan man säga” Respondent 1.  

 

Resultatet visar att en kvinna som befinner sig i ett förhållande där hon utsätts för våld och hot 

till en början inte reflekterar över sin situation. Lundgren, (2012) menar att våldet och hoten 

sker stegvis och att våldet inledningsvis ter sig i psykisk form för att därefter övergå till fysisk 

misshandel. Respondenterna menar att det började med att de inte fick kontakta sina vänner och 

familj. Lundgren (2012) kallar det den kontrollerade isoleringen. Kontrollerad isolering sker, 

exempelvis, genom att mannen begränsar kvinnans umgänge, klädval samt när hon får vistas 

ute. Eftersom detta sker gradvis hinner inte kvinnan reflektera över isoleringen, menar 
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respondenterna som även säger att det i många avseende inte var något de upplevde som 

konstigt. Gemensamt för kvinnorna är att den kontrollerade isoleringen har bidragit till att de 

eliminerat alla sina kontakter med vänner och familj för att endast ha kvar mannen. Detta är 

ännu en faktor till att kvinnan stannar kvar i ett förhållande där hon blir utsatt för våld och hot 

menar Enander och Holmberg (2008). Resultatet visar att kvinnorna inte hinner reflektera över 

sin svåra situation eftersom deras våldsutsatthet normaliserats. Därmed blir hot och våld inte 

något konstigt, utan det skulle i många fall vara konstigt om han inte tog till hot och våld, menar 

respondent 5. Andra motiv till att kvinnan stannar är på grund av barnen och att mannen behöver 

henne. Eliasson (2000) menar att kvinnan i många fall känner att han behöver henne samtidigt 

tror kvinnan att hon kan ändra honom. 

Gemensamt för alla respondenter var att de redan i början av förhållandet fått en dålig känsla 

kring mannen och hans handlingar. Kvinnorna beskriver att de inte reflekterade noggrannare 

kring detta utan tänkt att alla män är olika med olika personligheter. Respondenterna bekräftar 

att det börjar med psykiskt, han klipper alla band som kvinnan har med sin omgivning och ser 

till att han blir den enda som hon har och den enda hon behöver. Bourdieu (1999) menar att det 

sociala kapitalet bidrar med en plattform att stå på för individen, tas det sociala kapitalet ifrån 

henne innebär det således att hon står själv utan någon form av trygghet. Vilket leder till att 

kvinnan blir bunden till honom och han kan utöva sin makt över henne utan att hon kan säga 

det till någon annan. Respondent 3 beskriver de såhär: 

”… jag hade ingen annan förutom X. Jag hade inga vänner kvar, jag fick inte ha 

några vänner, inga, det vara bara jag och han typ. Jag var en värdelös och ingen 

skulle vilja ha mig sa han. Så jag vågade helt enkelt inte lämna honom. Dessutom 

gick det inte, vart skulle jag gå då liksom, de var ju ingen som visste typ vad som 

skedde hos mig. Bara en vän och min syster visste om det och dom fick jag inte 

prata med.” Respondent 3       

Resontent 4 beskriver det så här: 

”Jag skämdes så, så mycket att jag inte vågade berätta för någon. Jag fick aldrig 

vara med mina vänner för att han tyckte illa om dom. […] Jag var tvungen att 

säga till honom när jag skulle ringa min familj, kan du förstå? Min egna familj.. 

för att han skulle sitta bredvid mig och lyssna på vad vi säger. […] därför ville 

jag aldrig ringa dom för mamma och dom visste att jag inte hade det bra och jag 
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kunde aldrig låta bli att inte säga saker i telefon och när vi la på sa han alltid att 

min familj vill förstöra mellan oss.”  Respondent 4. 

Detta tyder på att kvinnan i många fall stannar för att hon tror sig kunna ändra hans beteende 

eller att han ska ändra sig. Det som ger dem hopp om att han ska ändra sig är att respondenterna 

menar att det även fanns bra och fina stunder där han var romantisk och snäll. Respondenterna 

kan med tiden tro att felet ligger hos dem och inte mannen. Eftersom kvinnan i många fall får 

vara den som ber om ursäkt till mannen för att hon fått honom att bli arg. Kvinnan accepterar 

mannens handlingar eftersom hon anser att hon gjort fel och att hon förtjänar det menar 

Lundgren (2012). 

 

Några utav respondenterna menar att kontakt med världen utanför inte var enkelt när mannen 

tog ifrån mobiltelefon, dator, pengar osv. detta var ett sätt för mannen att kontrollera henne och 

för att hon inte skulle kunna kontakta andra. Eftersom hon även är ekonomiskt bunden till 

honom har hon i många fall inga alternativ förutom att stanna med honom. Respondent 1 

förklara det såhär: 

 

” […]tog han min telefon, kopplade bort internetet hemma, allt för att inte kunna 

prata med någon. Kopplade också bort hemma telefonen, allt, tog min plånbok, 

allt, allt […]” Respondent 1.  

Respondenterna beskriver att de är medvetna av situationen de leve i är våldsamt, dock menar 

de att våldet och hoten sker under en längre tid hinner de inte reflektera över situationen. Det 

övergår till normalisering och dagar de inte blir utsatta utav våld eller hot blir de dagar som inte 

tillhör de normala. Respondent 5 förklarar det såhär: 

”[…] Det blir normalt, vardagligt, man blir van. Till slut blir det inte konstigt, 

det blir konstigt om han inte gör, förstår vad jag menar? Jag kan säga ett exempel 

så du förstår, jag brukade ringa mina släktingar i Irak och fråga hur de vågar bo 

där när det sker bomber och allt där. De har inte ens rent vatten. Och dom sa till 

mig det har blivit normalt, om det inte sker en bomb en dag, då är det en onormal 

dag. Det är samma med min situation, om han inte skrek eller slog så var det en 

onormal dag för mig.” Respondent 5.   
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Respondenterna uppger att det alltid hade en känsla utav att de kunde se till att han ändra sig 

eller att det fanns hopp om att de skulle kunna ändra mannen. Detta var en bidragande faktor 

till att dem valt vara kvar med mannen. Det ska inte varit lätt att bara ge upp eftersom kvinnan 

i många utav fallen har barn med gärningsmannen. De menar att det inte är lika enkelt att ge 

upp då de har barn gemensamt. Respondent 3 beskriver det såhär: 

”Jag trodde jag kunde ändra honom, få honom att sluta vara den onda typen för 

jag vet att det fanns en god människa också och den hade han visat i början 

väldigt tydligt för annars hade jag inte valt att vara med honom.” Respondent 3. 

 

Förlåtelse sker för att kvinnan tror att situationen för henne kommer bli bättre menar Eliasson 

(2000). I många företeelser kan kvinnan även känna att hon provocerat mannen till att han 

behandlar henne som han gör. Hedin (1997) menar på att de även kan känna att samhället 

skuldbelägger dem för den situation de befinner sig i. Därför kan känslor som skuld, skam och 

ångest uppstå, eftersom kvinnan i många fall är i förhållandet under en längre period utan att 

ha tagit sig ifrån den och vågar inte göra det i rädsla att allmänheten ska döma dem. Lundgren 

(2012) kallar det för anpassning, att kvinna formar sig efter mannens begäran för att passa in 

hos honom eftersom hon inte har kvar någon annan förutom honom. Således kan detta leda till 

att hon är någon som hon egentligen inte är för att han är den som styr henne. Detta är något 

som respondenterna medgett är sant, att i många fall är han den enda hon har och om hon skulle 

lämnat honom hade hon ingenstans att ta vägen eller ringa menar respondent 3. 

Att lämna  

Respondenterna säger att lämna en man som nästan är den enda personen de har är ett beslut 

som i slutändan står mellan att leva eller ta sitt liv. Beslutet att lämna honom kan ha tagits sedan 

en tid tillbaka, dock är det inte lika enkelt att gå ifrån honom. De menar att de länge går och 

grubblar över hur de ska lämna honom. Men innan de tagit det beslutet har de under en tid gått 

och tvivlat. De menar på att han kanske skulle ändras, men med tiden insåg respondenterna att 

det inte kommer ske någon förändring, tvärtom, han blev våldsammare. Precis som 

gemensamma barn utgjort ett skäl för att stanna kvar i den destruktiva relationen kan de också 

vara ett skäl för att lämna den. De som har barn utav respondenterna menar att de tvingats fly 

för att rädda sina barn från det dåliga levnadsförhållanden de levt i. De menar att de gjorde det 

för barnens skull och deras framtid. Respondent 1 förklarar det så här: 
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”[…]Jag såg att min son X mådde jätte dåligt, jag sa att jag måste göra 

någonting. Han behandlade honom jätte dåligt och jag bara bad för honom. Jag 

kände mig maktlösa, jag kände jag kan inte, jag orkar ingenting och bara bad till 

gud. Jag sa gör inget för mig men för mina barn, bara för mina barn.” 

Respondent 1.  

Respondent 2 beskriver på liknade vis: 

”Det var droppen när X frågade mig, mamma varför gör han så här mot oss? Jag 

bara blunda och grät, visste inte vad jag skulle svara. Det var mitt fel att hon inte 

fått en normal uppväxt som andra barn i sin ålder. Hon hade börjat kissa på sig 

på nätterna och jag kunde se hur hon blev tystare och tystare. Till slut sa hon inte 

så mycket som barn ska göra i sin ålder. […] Vi gick till en kurator en dag och 

jag berättade allt för henne. […]Och det blev min räddning kan man säga.” 

Respondent 2 

Ebaugh (1988) menar att en individ som valt att lämna sin befintliga roll för att träda in i en ny 

roll genomgår fyra olika faser. Den första är tvivel, vilket även resultatet påvisade. 

Respondenterna menar att det inte bara går att lämna mannen på en gång utan det tar tid. 

Gemensamt för respondenterna är att de börjat tvivla över sin situation. Detta eftersom 

kvinnorna går i tron om att han kommer att förbättra sig. Respondenterna menar på att det aldrig 

blev bättre utan att våldet blev värre. Respondenter med barn menar på att när de insåg att 

barnen inte mådde bra längre börja de tvivla över sin situation. Att kvinnorna kom till det stadie 

som innebar att de börja tvivla kan bero på det som Ebaugh (1988) benämner som det första 

stadiet av att kunna starta en ny roll. 

Något som alla respondenterna har gemensamt gällandet att komma ifrån mannen är att 

myndigheter i form av socialjour, polis, kuratorer etc. har varit en bidragande faktor till att de 

lyckats lämna honom. 

Respondenterna menar på att det till slut inte finns något att förlora med att lämna honom. De 

har i många fall kommit till en punkt där det inte finns känslor kvar för mannen och de inser att 

det endast blir värre. Hoten blir grövre och slagen blir hårdare. Respondent 5 säger: 

”Två dagar innan jag lämnade honom satt vi hemma […] jag råkade säga lunch 

istället för middag och han blev galen. […] Han började skrika och slå, du vet 
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med en sån där järn grej man använder till att ta på skorna. Och dagen efter grät 

jag hela vägen till skolan och i skolan […] när skolan slutade sen så pratade jag 

med min lärare. Och jag berättade lite kort för henne och hon gav mig 

kvinnojourens nummer till mig. […] Jag ringde jätte många gånger men jag la 

på varje gång jag vågade inte men till slut vågade jag”. Respondent 5. 

När kvinnan tvivlat över sin situation över en viss tid ger tvivlet upphov till alternativa vägar 

menar Ebaughs (1988). Respondenterna menar att det inte finns något att förlora om de går 

vidare eftersom de märker att våldet och hoten enbart blir värre med tiden. Respondenter med 

barn menar att de ville rädda sina barn från det som dem själva har fått genomlida. Enda 

alternativet till att få barnen att må bra var att lämna honom menade respondenterna. Vidare 

framgår det att respondenter utan barn stod mellan alternativet att få tillbaka sitt liv eller att ta 

sitt liv.  

Att en kvinna stannar kvar i ett förhållande där hon utsätts för våld är i många fall för att hon 

inte har berättat det för sin omgivning och hemlighållit. Bourdieu (1999) menar att ett socialt 

kapital av kontakter kan resultera i att en person finner en form av trygghet eller stöttning. 

Respondenterna menar på att beslutet sitter i deras egna händer men att det inte sker förens dem 

får en hjälpande hand och det behöver inte vara en person som de känner. Respondent 3 säger: 

”Jag köpte en kanin från blocket av en kvinna, veckan efter gick jag tillbaka med 

kaninen för att vi inte kunde ha den. Jag vet inte vad som hände eller vad som fick 

mig att öppna mig för henne, men jag bara bröt ihop. Några dagar innan jag gick 

till kaninen hade jag kommit på honom att han varit otrogen. […] Jamen jag sa i 

alla fall till henne hur jag hade det hemma och hon gjorde allt.[…] Hon ringde 

åt mig och såg till att jag kom bort från honom. Man kan säga att kanin kvinnan 

räddade mig” Respondent 3. 

Respondent 2 uttrycker det såhär: 

”[…] tänk dig ett glas. Och du fyller den med vatten och till slut orkar inte glaset 

med mer vatten och det rinner över. Det var så jag kände kan man säga. Typ att 

sanningen kom i kapp mig, att det går inte att leva så här.. det går inte, hur mycket 

jag försökte göra eller ändra på mig så gick det inte mer. Jag ville få tillbaka mitt 

liv, annars kunde jag lika gärna dö, så jag ringde kvinnofrids och det tog inte 

lång tid innan de kom med polis och […] Respondent 2.    
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Respondenterna beskriver att mannen aldrig bad om ursäkt för sina handlingar, istället fick de 

själva be om ursäkt för det mannen gjort. Detta bidrar således till att kvinnan tror att hon gjort 

fel när hon inte har. Men när det gått så långt att hon inte längre klarar av det psykiskt innebär 

det i många fall att hon vänder sig till någon som hon tidigare kunnat lita på. Respondent 5 

säger: 

”Jag trodde jag skulle bli knäpp, eller jag var nog knäpp om jag tänker efter. För 

det var bara fel på mig och aldrig på honom.  Även fast det var han som skrek 

och slogs så var jag ansvarig, kan du förstå att man blir knäpp, för du vet att du 

inte har gjort något fel. […] jag kände att jag var tvungen att prata med någon 

som inte behandlade mig som ett monster, så jag ringde eller nej först smsa jag 

sen ringde jag en gammal vän. […] jag bara grät när hon svarade. Jag skämdes 

och samtidigt var jag rädd. För jag visste att om jag berättar så innebär det slutet 

för mig och honom. Jag bara kände på mig det. [...] Jag berättade lite kort och 

hon sa att jag skulle packa det som var nödvändigaste och att hon skulle hämta 

mig. Och hela tiden ekade det i mitt huvud att om han vet det här så dödar han 

mig” Respondent 5. 

Något som alla respondenter bekräftar är att medvetenheten om situationen är det som blir 

räddningen till att hon lämnar i många fall. I början av förhållandet är det bra, flera utav 

respondenterna menar på att det nästan gick lite för snabbt framåt men att de inte tänkte på det 

då. De nämner att misstaget är att man förlåter mannens handlingar i början och tänker att han 

kommer ändra sig, eller att de kan ändra mannen, vilket är ett skäl att stanna. Dock eskalerar 

våldet och hotet enbart mer, och när medvetenheten om att en person inte kommer ändras 

innebär det i många fall att kvinnan beslutar sig för att lämna. Respondent 1 säger: 

”[…]Jag trodde han skulle ändra sig, jag trodde det många gånger tills jag insåg 

att det aldrig kommer ske. Och aaa.. idag vet jag att det finns monster, de bär 

människans ansikte, eller hur ska man säga. Dom ser ut som människor men är 

monster. Och det går aldrig att ändra dom, utan du måste bara lämna och lämna 

alla bra minnena han gav också och bara gå vidare.” Respondent 1. 

Respondent 5 uttrycker det såhär: 

”[…] det kom flera gånger att jag önskade han att han slår mig på gatan bland 

människor så jag kunde fly från honom, men… men.. det kom aldrig. För det 
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hände inomhus och mest på helger. Och på helger är inga polisstationer öppna 

eller socialen, ingen skola, ingenting. Men efter några timmar gick det över. Men 

när jag hade bestämt mig för att jag måste lämna honom så kunde jag inte bara 

glömma det han gjorde mot mig, smärtan gick inte över efter några timmar. Den 

var där hela tiden, dagarna och nätterna, som en mardröm kan man säga.” 

Respondent 5. 

Det tredje steget är det som Ebaugh (1988) kallar för vändpunkt, även kallad symbolisk mening. 

Ebaugh menar att i denna fas är individen medveten om sin situation, och en specifik händelse 

blir det som orsakar lämnandet. Resultatet visar att vändpunkten/symboliska meningen för 

kvinnorna såg en aning olika ut. För respondent 1 och 4 blev vändpunkten när de insåg att 

barnen for illa. Vändpunkten för respondent 5 var att hon råkat säga lunch istället för middag 

och mannen gått till våld med ett skohorn av järn. Hon hade inte sovit något på hela natten och 

enbart gråtit när hon gått till skolan dagen efter. För respondent 3 blev vändpunkten när hon 

kommit på att hennes man varit otrogen. Och för respondent 2 blev vändpunkten när hennes liv 

stod mellan att leva eller dö. Enligt Ebaugh (1988) tillskriver hon detta som en av de vanligaste 

vändpunkterna, att det står mellan att fortsätta leva eller få ett slut på lidandet.  

Identitet  

 Alla respondenter beskriver sig som glada och positiva och väldigt sociala. De berättar alla att 

de haft vänner omkring sig samt varit väldigt utåt som personer innan de träffade mannen. Alla, 

utom en, hade jobb innan de träffade mannen. Respondenten som inte jobbade var studerande 

men även hon menar att hon hade det bra. Respondent 1 beskriver sig såhär:  

”Jag hade familj, jag hade vänner och X som var ett underbart barn. Jag var nöjd 

med mitt liv. jag träffade många människor, umgicks med massa. Hade väldigt 

mycket människor. Jag var mycket social och hade alltid folk omkring mig. Jag 

kände mig aldrig ensam. Aldrig. Och var det något så ställde alltid någon upp.” 

Respondent 1. 

När kvinnan genom gått fas tre kommer den slutligen till ex-rollen, som är den sista fasen enligt 

Ebaugh (1988). Här menar Ebaugh att personen måste infinna sig i en ny roll för att kunna 

lämna sin gamla roll. Resultatet visar att kvinnan innan hon träffat mannen var öppen och 

positiv, detta är något som samtliga respondenter beskriver om sin tid innan, och att det i 
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dagsläget har det svårt att finna tillbaka till sig själva igen. Resultatet visar att kvinnornas 

självidentitet har ändrats. 

Idag beskriver respondent 1 såhär:  

”[…] jag är inte samma person som jag var förut. Idag tänker jag mer på mina 

barn. Jag tänker att dom måste få ett vanligt liv och sen ska jag börja älska mig 

igen, precis som förut. […] jag ska bli bättre än hon jag var förut, innan jag 

träffade honom.” Respondent 1. 

I dagsläget har kvinnorna svårt med tillit till andra vilket innebär att de inte binder kontakt med 

främmande lika lätt som de tidigare gjort. Coleman (1988) menar att de individer som har ett 

rikt socialt kapital är dem det senare går bättre för, än de som har mindre socialt kapital- ett 

kontaktnät underlättar livet. Bourdieu (1999) menar att social kapital är något alla har tillgång 

till och även det som ger trygghet åt individer. Socialt kapital är det som ger stöd och hjälp till 

individer som behöver eller har gjort en förflyttning menar Bourdieu (1999). Även Ebaugh 

(1988) bekräftar detta och menar att en viktig faktor till en ny start är att knyta an nya kontakter.  

Kontaktnät är något som respondenterna har svårt med eftersom de varit med om händelser som 

påverkat kvinnorna negativt.  

Vissa utav respondenterna menar att det var menat att ske, medan andra tror de haft otur och 

valt fel person. Vissa menar att det varit lärorikt medan andra menar att de blivit starkare och 

ser betydligt mer nu än vad de gjorde innan. Respondenterna 1 beskriver det såhär:

  

”[…] för vet du jag tycker att allt som hände var som en stor läxa, som något 

lärorikt, då kan man inte vara samma person utan bara bättre. […] jag tänker bli 

bättre på att inte vara rädd för människor och att förstärka mitt självförtroende.” 

Respondent 1.  

Och respondent 3 beskriver sig själv såhär:  

”Jag var glad och skrattade jätte mycket. Var glad och lycklig för det jag hade. 

Ibland var man arg och ledsen, men som alla andra normala människor… du vet. 

Ingen är ju glad och lycklig hela tiden alla har dåliga dagar ibland åså där och 

jag var så. men jag hade inga stora problem eller så” Respondent 3. 
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Respondent 3 menar att hon idag inte litar på människor som hon gjorde innan. Hon menar att 

det är svårt att lita på om en persons godhet är det som personen verkligen är eller om den döljer 

något i att vara trevlig. Respondent 3 säger: 

”Man måste vara försiktigt idag. Man ska inte lita på andra så snabbt man vet 

inte vad dom vill. Och jag har lärt mig att i slutet kommer ingen hjälpa mig, man 

måste ta hand om sig själv och hjälpa sig själv. Man måste börja med sig själv, 

även om andra erbjuder dig hjälp så om du inte vill så går det inte. […] Att lita 

på någon är svårt för mig, och jag vet inte hur jag ska hitta tillbaka.”  Respondent 

3.  

Respondent 4 menar att hon för tillfället inte har hittat tillbaka till sig själv än och menar på att 

hon inte kommer göra det. Dock är det inte omöjligt menar hon. Hon säger att hon vuxit som 

person genom det hon varit med om och beskriver det såhär: 

”Jag var glad, jag hade typ inga problem, alltså stora så där… men jag hade det 

bra. […] Jag var aldrig rädd för någon. Kunde gå i skogen själv när det var mörkt 

och le hela vägen genom det. […] men idag kan jag knappt sova i ett mörkt rum 

utan att ha en liten lampa tänd. Jag skäms för min rädsla. Men jag har samtidigt 

blivit väldigt stark också tror jag. Idag vågar jag säga nej mer än vad jag gjorde 

förut. Jag tänker också mycket längre fram när jag ska ta beslut[…].”Respondent 

4. 

Respondent 2 och 5 var lika i sina svar när det gäller deras självidentitet och menade att de 

tidigare varit positiva och sociala på en nivå som de inte är idag. Båda beskriver att de begränsat 

sig själva när det kommer till sociala aspekter. Enligt Bourdieu (1999) skulle begränsning utav 

det sociala kapitalet innebära en förlust för individen eftersom det sociala kapitalet används för 

att bli en del av samhället. Detta innebär att kvinnan kan gå i miste om det stöd hon behöver 

från omgivningen för att bygga tillbaka sin identitet som samtliga respondenter menar på att de 

förlorat. När det kommer till styrka menar kvinnorna att de aldrig känt sig lika starka som de 

gör nu. Respondent 2 säger det såhär: 

”Jag vet inte vad jag var rädd för då men idag är jag inte rädd för något. Jag har 

redan upplevt helvetet med mina egna ögon, så värre kan det inte bli. […] Jag 

minns att jag kunde sitta och titta ner i marken när han skrek. Idag skulle jag le 

och titta honom i ögonen, tror jag. Jag är inte samma person som jag var innan. 
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Något jag har problem med är tilliten. Den är svår, kanske går den över när allt 

verkligen har lagt sig och jag börjat gå vidare med mitt liv och inte blir påmind 

av saker som jag varit med om, eller så har jag den kvar för resten av mitt liv.” 

Respondent 2.  

Respondent 5 säger såhär:  

”Jag kan inte säga att jag är X som jag var förut. Absolut inte. […] tilliten har 

jag jätte svårt med. Det kanske beror på att när jag försökte få hjälp utav hans 

familj och de inte brydde sig, eller jag vet inte. Jag hoppas jag kan bli samma, 

men jag tror inte efter allt man sett och varit med om. Jag tror aldrig jag kommer 

lita på en man. Men man vet inte, man ska inte säga alla är så och så. […] Men 

jag känner mig stark kan jag säga, jag vågar säga nej och jag vågar säga vad jag 

vill och tycker. Det gjorde jag inte så mycket innan.” Respondent 5.   

Respondent 5 menar att orsaken till att hon har svårt att lita på andra människor är för att 

mannens familj som vetat om hennes situation inte brydde sig när hon bad om hjälp, av den 

anledningen har hon svårt med tilliten till andra. Burström (1998) menar på att man är den man 

påstår eller föreställer sig vara. Kvinnorna menar att de har utvecklats till starkare individer, att 

de vågar stå för vad de tycker och tänker, vilket de tidigare inte gjort. En utav respondenterna 

menar även att hon upplevt helvetet och således har hon inget att frukta längre.  

Tre utav Respondenterna får fortfarande hot i form av telefonsamtal, mail, meddelande på 

sociala medier utav mannen. På grund utav detta bär kvinnorna en känsla utav oro och de kan 

inte garanteras att mannen kommer lämna de ifred. Respondent 2 förklara det såhär: 

”[…] jag vet inte hur många konton han fixat för att kunna komma åt mig. Och 

varje gång blockerar jag. Han ringer mig från olika nummer, fast än jag byter 

nummer får han tag i den. Han har även kontaktat mina gamla ex och går på min 

familj. […] mmm, och det sjuka är att jag inte kan hata honom för jag tycker synd 

om honom. Jag vet att han behöver hjälp, för han är inte frisk.” Respondent 2.  

Respondent 4 säger: 

”Han skriver fortfarande till mig, jag vill bara att han ska sluta så jag kan börja 

med mitt nya liv. jag vet inte varför, varför jag blev den som fick gå igenom allt. 

Det är han som borde må dåligt och inte jag. […] För inte så länge sedan stod 



28 

 

han utanför tandläkaren. Jag undrar hur han vetat att jag haft tid, eller om han 

förföljt mig. Jag vet inte.” Respondent 4. 

Hedin (1997) menar på att när en individ befinner sig i en process där den försöker införskaffa 

sig nya möjligheter kan den rubbas utav att gärningsmannen stör kvinnan i form av förföljelse, 

telefonsamtal samt visar sig nära hennes bostad. Även Burström (1998) menar på att detta stör 

personens integritet, personen som försöker skapa och bygga upp sin identitet men kan inte på 

grund utav mannens närvaro som bidrar till att kvinna känner sig orolig. Tre utav respondenter 

medger att de blir kontaktad av mannen. Samt att en känsla av oro och ångest finns därför att 

de aldrig vet när dem går säkra.   



29 

 

Diskussion  

Studien syfte var att belysa hur ett antal kvinnor har påverkats av att de blivit utsatta för våld i 

nära relation och att vidare visa vilka konsekvenser detta har fått för dem. Vidare syftar studien 

till att ge en bred bild utav hur kvinnornas erfarenhet och hur de väljer att hantera dessa 

händelser till att lämna samt hur den ha påverkat deras självidentitet i efterhand.  

I relation till den första frågeställningen om vilka motiv som fanns för att stanna i en relation 

präglad av våld tyder studiens resultat på att kvinnan har flera motiv till att stanna. Kvinnorna 

menar att det börjar gradvis, i många fall med att mannen blir arg och tar till psykiskt våld i 

form av hot samt svordomar. Nästa steg är att mannen klipper banden hon har till hennes 

omgivning för att på så sätt kunna fästa henne till sig själv. Detta leder till att kvinnan isoleras, 

hon har enbart mannen samt barnen kvar. Detta faller inom ramen för det som Lundgren (1980) 

kalla för den kontrollerade isoleringen. Hedin (1997) menar att kvinnorna känner skam och i 

många fall skäms för att ens försöka ta sig ut ur ett förhållande där hon blivit utsatt och därför 

väljer att stanna. En annan motivationsfaktor till att hon stannar är att kvinnan har 

förhoppningar om att mannen ska ändra sitt beteende, eftersom förhållandet inte enbart består 

utav mörka dagar. Resultatet visar att mannen även kunde visa kärlek i form utav objektiva 

företeelser exempelvis i form av rosor, choklad osv. vilket leder till det som Lundgren (2012) 

kallar för en balans i förhållandet. Det framkommer även att kvinnan tar på sig skulden utav 

våldet eftersom mannen vid senare företeelser menar att hon har orsakat våldet. En annan orsak 

som kvinnorna menar är ett skäl till att de stannar kvar är på grund av barnen, att de inte vill 

splittra familjen. Dock är detta även ett motiv till att lämna mannen eftersom de ser att barnen 

far illa. En annan bidragande faktor till att kvinnan stannar är att hennes vardag med våld och 

hot har blivit normaliserad. Hon anser inte att det hon utsätts för är något konstigt eftersom hon 

levt med det under en längre tid. I detta skede har hon fallit för det som Lundgren (1980) kallar 

för anpassning. När det sker utvecklas normaliseringen kring våldet. Under intervjuerna med 

respondenter framgick det hos alla att de inte såg våldet som något hotfullt eftersom det pågått 

ett tag. Respondenterna berättade att de normaliserade beteendet och de inte såg sin situation 

som hotfullt - detta menar Lundgren (1980) bidrar till våldets dynamik och 

normaliseringsprocessen.  

I relation till den andra frågeställningen om vilka motiven är som får kvinnan att lämna mannen 

belyser Ebaugh (1998) i sin teori ”becoming an ex” de fyra faser som kvinnan genomgår för att 

lämna sin roll. Det börjar när kvinnan är medveten om situationen och den första fasen 
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benämner Ebaoughs (1988)  för tvivla. Hedin (1997) menar att kvinnorna belyser sin situation 

för sin omgivning när de bestämt sig för att lämna mannen. Det analyserade resultatet i min 

studie tycks gå i linje med detta jag tolkar det som att när de beslutat att lämna mannen belyser 

de även för sin omgivning hur deras situation ser ut för att få hjälp. Detta kan relateras till det 

som Bourdieu (1999) menar angående social kapital, att omgivningen bidrar med stöd till 

individen när hon genomgår en förändring. En vidare tolkning är också att kvinnorna berättar 

det för sin omgivning därför att de vet att de inte kommer att kunna gå tillbaka. Eftersom de 

kommer känna skam över sig själva för att omgivningen vet. Ebaughs (1988) andra fas handlar 

just om att skapa kontakter, vilket även kvinnorna medgav under intervjuerna, att tala med 

utomstående blev räddningen. Bourdieu (1999) benämner socialt kapital som en drivkraft, 

vilket även kvinnornas utsagor styrker, men för att dessa kvinnor verkligen ska kunna knyta 

ihop säcken och gå, krävs en vändpunkt som Ebaugh (1988) kallar det. Denna tes stämmer in 

för de medverkande kvinnorna i studien. När jag under intervjun frågade kvinnorna vad som 

fick henne att lämna mannen, fick jag det övergripande svaret att det var mycket, men när jag 

ställde frågan hur det såg ut de sista dagarna ut i hemmet blev det enklare att komma i underfund 

med vad anledningen var. Anledningen för två utav respondenterna var att de såg att barnen for 

illa, den tredje var att mannen varit otrogen, den fjärde och femte anledningen var att de inte 

stod ut mer och livet stod mellan att lämna eller dö. Ebaugh (1988) skulle benämna dessa 

anledningar som symbolisk mening.  Wood (2001) menar att kvinnorna inte längre kan ljuga 

för sig själva, de inser vilken misär de lever i och det är inte förens hon reflekterar över sin 

situation och sina möjligheter utanför miljön hon befinner sig i som hon kan ta sig ut ur 

situationen. Anledningen till detta skulle jag tolka som att det ligger en osäkerhet hos kvinnan 

och när kvinnan talat om för sin omgivning har de i sin tur bidragit med att informera henne att 

det inte är en normal miljö att leva inom. Även Hydén (1999) samt Enander & Holmberg (2008) 

stödjer detta.  

I relation till den tredje frågeställningen om kvinnornas förändring av självidentiteten tyder 

analysen utav resultatet på att det har skett en förändring hos samtliga respondenter. Ebaugh 

(1988) menar att det är här den fjärde och sista fasen, ex-rollen, infinner sig. För att kunna 

lämna en gammal roll måste en ny roll skapas för att på så vis inte falla tillbaka till det som 

varit. Detta sker enligt Coleman (1988) genom att skapa ett rikt social kapital (Bourdieu 1999). 

Jag tolkar det som att kvinnorna tidigare enbart har haft mannen i sin närhet och denna man har 

under en längre period format kvinnan efter vad han anser att hon ska vara. I resultatet medger 

även några utav kvinnorna att de inte längre visste vilka de själva var. Kvinnorna vågar idag 
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säga och tycka mer än vad de vågat tidigare. Min tolkning är att kvinnorna har en rädsla över 

att hamna i en situation som får dem att bli underlägsna igen. Hade kvinnorna i början utav 

förhållandet vågat stått emot hade de troligtvis inte hamnat i den sits de befinner sig i idag. Idag 

upplever kvinnorna sig starkare än vad de tidigare varit, dock är tilliten till andra människor 

väldigt svag. Burström (1998) menar att kvinnornas våldsupplevelser bidragit till att tilliten 

faller för andra. Idag är kvinnorna observanta och släpper inte in vem som helst i sitt liv. 

Respondenterna medger att de från början inte fann några tecken på att mannen skulle utvecklas 

till en våldsam typ. Detta har bidragit till att de inte är lika positiva och glada som de var innan 

de träffade männen. Idag vill alla hitta tillbaka till sig själva igen men de menar att det är en 

process som lär ta tid. Målet för kvinnorna är finna lyckan hos sig själva igen. 
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Slutsats  

I relation till den första frågeställningen visar resultatet ett starkt samband med det som Eva 

Lundgren (1980) kallar normalisering. Således kan slutsatsen dras att en kvinna som befinner 

sig i en våldsutsatt förhållande stannar för att våldet blivit normaliserat, det vill säga vardagligt. 

Kvinnorna ansåg inte situationen som våldsam eller konstig eftersom de anpassat sig till den, 

vilket var en bidragande faktor till att de stannade kvar. Även barnen var ett motiv till att stanna, 

dock tolkar jag det så att normaliseringen väger tyngst.  

I relation till den andra frågeställningen visar resultatet att den får stöd utav det som Ebaugh 

(1988) benämner som symbolisk mening. Det vill säga att kvinnan lämnar mannen när hon 

inser att han inte kommer ändras och när det sedan sker något tar hon det som sker som en 

symbolisk mening till att fly. Hos kvinnorna såg den symboliska meningen olika ut: för två utav 

dem var den symboliska meningen när de insåg att barnen for illa, för en annan när hennes man 

varit otrogen, för två andra när det stod mellan att leva eller dö. De bidragande 

motivationsfaktorerna blev således de ovannämnda som fick kvinnorna att lämna sina män. 

I relation till den sista frågeställningen kan den viktigaste slutsatsen vara att förhållandet som 

kvinnorna levt i - med hot och våld - ha påverkat självidentiteten väldigt mycket. De anser sig 

vara starkare idag än vad de tidigare varit dock menar de på att de har väldigt svårt att lita på 

andra. De anser även att de inte är lika glada, sociala och positiva som de varit innan, vilket 

påverkar deras självidentitet idag. Dessutom menar kvinnorna att de inte är samma personer 

som de varit innan de träffade mannen – men att målet är att finna tillbaka till en ännu bättre 

person. Således tyder studiens resultat på att en förändring utav självidentiteten har skett hos 

samtliga deltagande kvinnor.  

Studiens styrkor och svagheter 

En av studiens styrkor är att kvinnorna kommer från olika städer i landet, vilket ger ett brett 

perspektiv. Det är dock en svaghet att kvinnorna som medverkat i studien bott på samma 

stödboende och att många utav dem har pratat med varandra vilket kan ha påverkat deras 

utsagor om vissa händelser (dock inte alla). Ytterligare en styrka är att kvinnorna tillhör olika 

etniska grupper vilket belyser att denna form utav våld inte enbart förekommer inom någon 

specifik etnisk grupp. Många tidigare studier gällande våld i nära relationer har byggt på 

intervjuer med myndighetspersoner, från exempelvis socialtjänsten. Det är således väldigt unikt 

att jag fått tag i fem kvinnor som velat ställa upp i studien. För att få ett större och mer exakt 
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perspektiv av de frågeställningar som valts hade det varit bra om det medverkat fler i studien, 

urvalets storlek bedöms således vara en svaghet hos studien. En annan svaghet är den sista 

frågeställningen som belyser kvinnans självidentitet. Många utav kvinnorna som medverkade 

har ännu inte kartlagt sig själva kring den frågan. Eftersom kvinnorna som medverkat i studien 

är väldigt påverkade utav den situation de befinner sig i har de inte hunnit reflektera särskilt 

mycket över självidentiteten. Å andra sidan kan detta också ses som en fördel då det kvinnorna 

upplevt ligger nära i tiden: de minns händelseförloppet tydligt och det finns inga osäkerheter 

eller minnesluckor kring det som hänt dem. Eftersom våld är ett känsligt ämne kanske 

respondenterna som medverkat inte talat sanning i alla frågor de fått, dock är det inget utav 

respondenternas svar som skiljer sig extremt från andras. 

Förslag på framtida forskning 

Det skulle vara intressant att följa processen under en längre tid för att på så vis kunna studera 

hur självidentitet byggs upp samt vilka faktorer som i processen påverkar den. I linje med detta 

hade en studie kring hur våldsutsatta kvinnor finner tillbaka tilliten efter det de varit med om 

också varit ett intressant undersökningsalternativ. Det skulle även vara intressant att undersöka 

samt jämföra de kvinnor som valt att gå tillbaka till sina män och vilka konsekvenser det har 

inneburit för dem. 

För att även få männens perspektiv hade en studie med utgångspunkt i män som utsätter kvinnan 

för våld varit intressant.   
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Intervjuguiden 

Bilaga 1 – Intervjuguiden. 

 Bakgrund  

 Hur gammal är du? 

 Är du född i Sverige? Om inte hur många år ha du bott här? 

 Har du barn? Om ja, hur många? 

 Vad har du för sysselsättning?  

 Hur många år har du studerat (grund skola, gymnasiet, högskola)? 

Tiden innan 

 Berätta om dig själv, hur såg ditt liv ut innan du träffade honom? 

Tiden i relationen  

 När träffade du honom och hur var han då? 

 När såg du att han ändrades och vad gjorde han, vilka tecken fanns? 

 Kan du komma på det första han gjorde som fick dig att få en dålig känsla utav honom? 

 Berättade du för någon? 

 Såg någon att du utsattes för våld utav honom? 

 Vilka/vem viste om din situation?  

 vad gjorde/sa dem till dig? 

 Vad svarade du dem? 

 Vad fick dig att inte lämna honom när han första gången tog till våld eller hot? 

 När du insåg att det skett flera gången varför lämnade du inte han? 

 Några särskilda minnen utav dina planer att lämna honom?  

När bestämde du dig att lämna honom? 

 Hur såg sista tiden ut med honom- (sista veckan du bodde med honom)? 

 Vad fick dig att ta det beslutet?  

 Vem hjälpte dig? 

 Hur hjälpte den/de dig? 
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Hur har du blivit påverkad utav det du varit med om? 

 Hur skulle du förklara dig själv idag efter det du varit med om? 

 Finns det saker du undviker att göra idag som du gjorde innan du träffade honom? 

 


