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Abstract 

Titel: ”Antingen ska du hålla dig lugn och lyssna, eller så ska jag slå så det känns tills du 

lyssnar!” Tio kvinnors livsberättelser om hur de lämnade en våldsam relation.    
Författare: Zeina Finjan och Novin Sendi 

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att studera vilka sociala förhållanden som kan ha haft 

betydelse för kvinnornas val av att stanna kvar eller lämna en våldsam relation samt vilka 

identiteter tillskriver kvinnorna sig själva under berättandet. Tio intervjuer med kvinnor ge-

nomfördes och analyserades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Centralt i vår studie är in-

tervjupersonernas livsberättelser. I resultatet används ett narrativt och hermeneutisk perspek-

tiv för att presentera berättelserna och förståelsen som formas mellan berättaren och den som 

lyssnar. Resultatet visar att de förhållanden som har haft betydelse för att få kvinnorna att 

stanna kvar är: hot, rädsla och normalisering. Det innebär för dessa kvinnor en normalisering 

som tänjer på gränserna för vad som är normalt/avvikande. Andra betydande omständigheter 

var kvinnans band och känslor gentemot sin man, barn, avsaknad av verklighetsförankring, 

hopp samt ekonomisk trygghet. Studiens resultat visar även att de dominerande faktorerna 

som får kvinnan att lämna relationen kan dels bero på kvinnans känsla av skuld gentemot sitt 

barn, ny omdefinition av sin verklighetsförankring, förlorat hopp och att kvinnans känslor 

försvunnit för mannen. 

 

 

Nyckelord: våld i nära relationer, makt, uppbrottsprocess, normaliseringsprocessen, moder-

skap, livsberättelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: "Either you should stay calm and listen, or I'll beat so it feels until you listen". Ten 

women's life stories about how they leave a violent relationship. 

Author: Zeina Finjan and Novin Sendi 

 

The purpose of this qualitative study is to examine which social relations may have had sig-

nificance for the choice for the women to stay or leave in a violent relationship, and which 

identities the interviewed subscribed themselves during the telling of their stories. Ten inter-

views were made and analyzed from a hermeneutical perspective. The central in our study 

was the interviewees’ life stories. In the result a narrative and hermeneutical perspective was 

used to represent the stories and the understandings formed between the teller and the listener. 

The data showed that the relationships which resulted in a choice for the women to stay was; 

threats, fear, and normalization. The normalization is a form of adaptation for the women to 

accept the dysfunctional relationship. Other important factors were the women’s ties and emo-

tional feelings towards the husband / man, children / child, lack of reality, hope and economic 

stability. The study also showed that the dominating factors for the women to leave the rela-

tionship were; her fear of guilt towards her child / children, a new definition of reality, lost 

hope of change for the relationship and lose of feelings for the partner. 

 

Keywords: domestic violence, power, breakup process, the normalization process, mother-

hood, life stories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Då blev äntligen denna uppsats klar. När studien påbörjades var vi förväntansfulla och vårt 

brinnande intresse för våldutsatta kvinnor fick oss att slutföra arbetet. Under forskningen har 

vi utvecklat och ökat våra kunskaper. Vi har fått nya insikter som både vart smärtsamma och 

lärorika.  

Ett stort tack vill vi tillägna alla respondenter som ställt upp och delat med sig av sina livsbe-

rättelser. Vi hoppas att denna uppsats är något ni känner är givande och viktig, för utan er 

hade det inte varit möjligt att avsluta denna forskning. Vi vill också tacka kurskamrater som 

ställt upp och hjälp oss med olika resonemang, kritiska reflektioner och intressanta åsikter. Ett 

tack vill vi ge våra familjer och partners som ställt och varit ett starkt stöd under vår under-

sökning period. Tack till alla som stöttat och hjälpt oss genom att tilltro vår studie och vår 

starka förmåga att genomföra den, ni har alla på något sätt motiverat vårt hårda arbete.  

Vi vill även tacka vår handledare Pär Engholm, som hjälpt och inspirerat oss med nya idéer 

och perspektiv.  

 

 

 

Västerås den 14 juni 2013 

Zeina Finjan 

Novin Sendi 
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Introduktion 

Inledning 

Våld mot kvinnor är den mest skamliga kränkning av mänskliga 

rättigheter, och kanske är den mest genomgripande. Det känner 

inga geografiska gränser, kultur eller klass. Så länge det fortsätter 

kan vi inte påstå att vi gör verkliga framsteg mot jämställdhet, ut-

veckling och fred. 

Kofi Annan, FN:s före detta generalsekreterare  

Under de senaste åren har misshandel och framför allt våld i nära relationer uppmärksammat 

alltmer vilket har medfört att våldet blivit mer aktuellt i olika vardagliga debatter. Våld i nära 

relationer förbinds med fysiska, psykiska och sexuella brott (Brottsförebyggande rådet, 2002).  

I FN:s deklaration beskrivs våld mot kvinnor som ett brottsligt beteende. De framhåller även 

att våld är ett globalt problem som inte kan relateras till kultur, etnisk bakgrund eller ekono-

misk tillhörighet. Man definierar våld i nära relationer utifrån FN:s deklaration av avskaffande 

av våld mot kvinnor som ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell 

eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller god-

tyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”(Förenta nation-

erna 1993) . Våldet mot kvinnor har rötter i den historiska ojämlikheten som funnits mellan 

män och kvinnor. Att utsätta kvinnor för våld är inte enbart kopplat till en relation mellan man 

och kvinna utan kvinnor har blivit utsatta för våld i olika sammanhang och av olika sorters 

förövare.   

Den statliga utredningen SOU(1995:60), konstaterar att hemmet för en våldutsatt kvinna är 

den farligaste platsen att vistas i. Att bli misshandlad i sin tryggaste plats hemmet kan vara 

smärtsamt för den våldutsatta kvinnan då hennes trygghet försvinner. Våldet sker oftast i 

slutna miljöer där främmande inte kan observera vilket är något som än idag kan göra våldet 

”osynligt”. Problematiken med våld som uppstår i nära relationer är att våld mot kvinnor än 

idag kan ses som något privat. Våldet berör enbart mannen och kvinnan i relationen vilket 

innebär att samhället utesluts.  

En annan extra känslig grupp kan vara utländska kvinnor, då våldet som sker i hemmet oftast 

bevittnas av familj eller släkt som beskyller kvinnan blir denna grupp mer sårbar. Kollektivet 

kan ibland stå vid förövarens sida och skuldsätta kvinnan i en våldsam relation. Därefter kan 

språk och medborgarskap vara ett hinder för utländska kvinnor som har svårt att se våldet som 

ett brott som inte accepteras i Sverige. Att betrakta våld mot kvinnor som en familjeangelä-

genhet istället för ett brott har på senaste åren förändrats. Då socialstyrelsen, kvinnojouren, 

sjukvården, polisen, och andra myndigheter ständigt jobbar med att förklara att våld inte är 

något som skall accepteras i en relation (Rosengren, 1998:7-9). 

Syfte och frågeställning 

I vår studie är syftet att studera olika sociala förhållanden som har haft betydelse för kvinnor-

nas val av att stanna kvar eller lämna en våldsam relation. Samt hur våra respondenter tillskri-

ver sig själva olika identiteter i berättandet. Centralt i studien är att analysera uppbrottsproces-
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sen och hur vändpunkten uppkommit därtill hur kvinnorna rekonstruerar berättelsen över sitt 

egna liv. Vårt intresse för detta fält uppstod i samband med tidigare etablerade kunskaper från 

kurser som berör detta ämne.  

De frågeställningar som denna studie har som mål att besvara är: 

 Vilka sociala förhållanden kan ha haft en betydelse för kvinnornas val att stanna kvar 

eller lämna förhållandet? 

 Vilka identiteter tillskriver de sig själva i berättandet? 

Avgränsning  

Vi har i vår studie enbart valt att intervjua kvinnor som brutit upp från tidigare misshandels-

förhållanden. Eftersom vi antog att kvinnorna kan ge oss en bredare förståelse för deras upp-

levelse då de har distanserat sig från relationen. I vår studie har vi också valt att avgränsa oss 

till enbart heterosexuella parförhållanden. 

Eftersom vi valt att fokusera på kvinnans egen berättelse av våldet i relationen kommer vi 

utesluta andra perspektiv såsom deras barn, män eller myndigheter. – Vi vill få fram våra re-

spondenters egna livsberättelser.  

Disposition 

Inledningsavsnittet presenterar studiens bakgrund, problemområde, syfte och frågeställning. I 

studiens andra del presenteras tidigare forskningar som studerats kring vårt forskningsområde. 

Där kommer vi ta del av andra forskares syfte och resultat. Därefter introduceras de centrala 

teorier och begrepp som har bäring för vår studie såsom makt, normaliseringsprocessen, det 

emotionella bandet och slutligen uppbrottsprocessen. Följande avsnitt kommer presentera vårt 

val av metod och tillvägagångssätt av empiriskt material. Studiens femte avsnitt ger en redo-

görelse av det empiriska materialet där resultatet av kvinnornas livsberättelse presenteras. 

Studiens sista avsnitt består av en diskussionsdel där vi besvarar syftet med uppsatsen och hur 

vi lyckats ge svar på vår frågeställning. Slutligen har vi knutit samman våra egna tankar och 

kopplat det till vår grundläggande teori. 

Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning kring ämnet våld i nära relationer var det inte så svårt att 

finna forskning gällande artiklar som berör vårt studerande fält. Forskningsartiklar som oftast 

berörde begreppet våld var en stor mängd. Sökord vi använde oss utav var; våld i nära relat-

ioner, mäns våld mot kvinnor, domestic violence och uppbrottsprocessen. Våra sökningsvägar 

har varit Diva, MDH, Brå, index och forskning.se.  

Vi kommer nedanför presentera de områden vi fann som mest företrädande i vår tidigare 

forskning av våld i när relationer. Vi inleder med våldets påverkan på offret, där vi sedan upp-

lyser om våldet i allmänhet. Inlevelsen av en våldsam relation: varför frigör sig inte våldsoff-

ret, varför frigör hon sig, stöd och hjälp, dödliga våldet och våldet utifrån barnets och mo-

derns perspektiv. I slutet av vår diskussion kommer vi ha en omfattande överläggning om hur 

dessa tidigare forskningar har haft betydelse, likheter och skillnader i vårt arbete.  
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Våldets fysiska och psykiska besvär 

Eva Lundgren (2001) har genomfört en kvantitativ undersökning om mäns våld mot kvinnor 

där hon utgått ifrån en enkätundersökning i avsikt av att få så många kvinnliga deltagare som 

möjligt. Undersökningen berör olika statistiska uppgifter om hur förekommande våld i nära 

relationer är. I enkätundersökningen har Lundgren lämnat stort utrymme för deltagarna att 

beskriva sina egna erfarenheter av våldet både som fysiskt och psykiskt. En viktig utgångs-

punkt i undersökningen var hur deltagarna i undersökningen bedömde sin egen hälsa.  

I resultatet av underökningen framgår det att kvinnornas fysiska besvär var; 60 % huvudvärk 

och nästan hälften av kvinnorna led av återkommande besvär i kroppen. Sömlöshet var något 

som 40 % av kvinnorna led av och 36 % av kvinnorna beskrev hur de känt sig deprimerade 

och nedstämda. Andra besvär kvinnorna upplevde både innan och efter uppbrottet var illamå-

ende, svettningar, darrhänthet, hjärtklappningar, domningar och magbesvär Det framkom 

även i resultatet att kvinnor som rapporterade fysiska smärtor kontinuerligt eller i jämna mel-

lanrum var de som tenderade att vara mer utsatta för våld än andra kvinnor. I resultatet fram-

kom de psykiska besvären hos kvinnorna som väldigt höga och besvärliga då 55 % av kvin-

norna kände en ständig kraftlöshet, irritation, nervositet, sömnproblem, dåligt minne, överan-

strängning och nedstämdhet. Lundgren framför att detta var väldigt psykiskt belastande för 

kvinnorna under relationen och även efter uppbrottet. I resultatet framkom det även kring de 

psykiska besvären att kvinnor som genomgått en våldsam relation led av nedstämdhet och 

överansträngning på grund av hotelserna de blivit utsatta för.  Hot var oftast det som kvin-

norna upplevde som psykiskt besvärande då det även kunde pågå efter uppbrottet.  

Varför frigör sig inte våldsoffret? 

Eva Ekselius (1982) har genomfört en kvalitativ undersökning om varför kvinnan väljer att 

stanna kvar i en våldsam relation. Syftet i undersökningen är att förstå vad som får en våldut-

satt kvinna att stanna kvar i en relation som präglas av våldsamma attribut. I undersökningen 

har hon använt sig av djupintervjuer med 109 kvinnor som systematisk blivit utsatta för våld 

vid olika tillfällen av sina partner. Det framkom i resultatet att många av deltagarna som del-

tog i studien känt någon sorts hjälplöshet och beroendeställning till sin partner.  Kvinnorna 

beskrev olika hjälpmedel de använde sig av för att minska våldet och hur de därefter de suc-

cessivt började bli mer passiva och apatiska i relationen. Ett ytterligare skäl som Ekselius be-

tonar i resultatet är hjälplösheten som påverkade kvinnornas självförtroende om att förändra 

sin situation. Förälskelse var även för en del av deltagarna något som höll dem kvar i relation-

en då de kände en bundenhet till sin partner på grund av sina intensiva känslor. 

Två forskare som också studerat detta ämne är Jennie Davidsson och Kornelia Jaldelöw 

(2011). De har gjort en kvalitativ undersökning om varför den våldutsatta kvinnan väljer att 

stanna kvar i relationen utifrån en livsvärldsanalytisk infallsvinkel. I undersökningen har de 

använt sig av självbiografier om kvinnors upplevelser av att leva i en våldsam relation.  

Dessa texter analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys där de funnit likheter och skill-

nader i texten. I resultatet framkom det både likheter och skillnader i kvinnornas upplevelser. 

I självbiografierna framkom det att kvinnorna beskrev sin livsvärld på ett lidande sätt och ett 

välbefinnande sätt. Lidandet i relationen: förekom då kvinnorna kände sig hotade utav sina 
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män och detta var ett av skälen till att de inte vågade lämna relationen. Det framkom att de 

beskrev hotet i relationen som ett lidande och en period då de känt sig oroliga. De kände en 

skräck för hur långt mannen kunde gå med sina hot och vad han kunde bli kapabel till att göra. 

Välbefinnandet i relationen: förekom då kvinnorna beskrev att de redan vid första mötet med 

sina partner upplevde en stor förälskelse. De beskrev mannens beteende som kärleksfull och 

att detta gjorde honom unik i jämförelse men andra män. De avgörande anledningarna till att 

kvinnorna valde att stanna kvar i relationen var påverkande känslor såsom rädsla, skam, skuld, 

kärlek och hopp. 

En annan forskare som studerat varför en våldutsatt kvinna kan ha svårt att bryta sig ur relat-

ionen är Margareta Hydén (2011) . Hydén har studerat nätverkets betydelse för uppbrottet och 

framställt att nätverket både kan förhindra och försvåra kvinnans uppbrott. Kvinnans uppbrott 

kan förhindras då hon inte får ett erkännande av sin omgivning om att våldet är ett brott. När 

kvinnan inte får ett erkännande av sitt nätverk kan detta påverka hennes egen bild av våldet då 

hon får våldshandlingen bekräftat som en acceptabel handling. En ytterligare orsak som kan 

försvåra kvinnans uppbrott är när utomstående personer misstror kvinnans berättelse. Om 

kvinnas nätverk istället finner hennes berättelse som trovärdig kan detta öka kvinnans moti-

vation till att förändra sin situation. Hon upplever att hennes tvivel kring relationen blivit be-

kräftade vilket ökar hennes drivkraft till uppbrottet.  

Varför frigör hon sig?  

Carin Holmberg och Viveka Enander (2004) har skrivit en studie om misshandlade kvinnors 

uppbrottsprocesser där de specifikt studerat varför den våldutsatta kvinnan väljer att lämna 

relationen och gå. Syftet i undersökningen var att bringa en förståelse för de uppbrottsproces-

ser som leder den våldutsatta kvinnan ut ur relationen. I resultatet framkom det att emotioner-

na kvinnan känt för mannen haft en stor betydelse för uppbrottet. Forskarna Holmberg och 

Enander (2004:11–15) har i resultatet belyst kvinnans kärlek, rädsla, hat, medlidande skuld 

och hopp. Kärleken intervjupersonerna uttryckte sig om framkom på olika sätt i studien. En 

respondent uttryckte sig om att mannen var hennes stora passion medan en annan respondent 

uttryckte sig om att hennes man räddat henne ur en svår livssituation Rädslan som uppkom 

hos intervjupersonerna handlade om en oro kvinnorna kände för sitt liv som i sin tur förhind-

rade deras uppbrott (2004:35–40). I andra fall kunde rädslan vara upplösande då kvinnorna 

bröt sig ur relationen på grund av oron de kände inför sitt liv. En respondent uttalade sig om 

att rädslan alltid funnits där medan andra respondenter beskrev att den trappats upp beroende 

på mannens våld. Hatet som respondenterna uttalade sig om framkom på ett argt och ironiskt 

sätt. En kvinna beskrev att hatet hon upplevde var så stark att hon kände en rädsla för sig 

själv. Medlidandet uppkom hos respondenterna då kvinnorna beskrev sitt medlidande för 

mannen. Skulden framkom hos respondenterna då kvinnorna då de kände sig ansvariga för 

mannens våld. Slutligen uppkom hoppet i relationen då kvinnorna kände hopp om att föränd-

ring skulle ske. sig. (2004:, 66-76). 

Forskaren Camomilla Nilsson (2008) har studerat vilka processer som leder en våldutsatt 

kvinna in och ut ur relationen. Syftet i hennes studie är att beskriva den process en våldutsatt 

kvinna genomgår innan hon avslutar den våldsamma relationen. Empirin som Nilsson utgått 

ifrån i sin kvalitativa hermeneutiska studie är en självbiografisk bok som är skriven av en 
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kvinna som har blivit utsatt för våld i en nära relation. Resultatet i undersökningen visar att 

den våldutsatta kvinnan binder sig samman med mannen på grund av att hon ständigt letar 

efter utmaningar och söker en trygghet. Inledningen i relationen börjar med en nedbrytnings-

process där kvinnans partner visar kärlek och våld i relationen. Vid en stund visar mannen att 

hon betyder allt för honom medan han i en annan stund återvänder till sin ex flickvän. Detta 

innebar att kvinnan kände ett beroende av mannen och att hon ständigt sökte efter kärlek och 

bekräftelse av honom. Detta resulterade i att kvinnan utvecklade starka känslor för mannen 

vilket försvårade genomförandet av uppbrottet. Vägen ut för kvinnan i undersökningen börjar 

med hennes tvivel kring relationen då hon börjar se sin mans våldhandlingar som oacceptabla. 

I slutskedet kommer kvinnan till en vändpunkt som är en början på hennes uppbrott. Denna 

vändpunkt för deltagaren i undersökningen inträffar då hennes man våldför sig på hennes 

husdjur och barn. Det faktum av att hon kan förlora sitt barn är det som påverkar hennes be-

slut om att lämna relationen. 

Stöd och hjälp 

Författaren Veronica Ekström (2012) har skrivit en artikel om våldutsatta kvinnor och deras 

behov av stöd. I artikeln har hon undersökt sex statliga regeringspropositioner utifrån ett in-

tersektionellt perspektiv för att kunna identifiera hur kategorier såsom klass, kön och etnicitet 

synliggörs eller å andra sidan osynliggörs. Det huvudsakliga syftet i artikeln var att undersöka 

hur våldutsatta kvinnor och deras behov av stöd styrs i svenskt offentligt dokument.  

I studien har Ekström (2012) utgått ifrån kvinnofridspropositionen där hon använt sig av pro-

positioner som berört mäns våld mot kvinnor och hur stöd mot dessa kvinnor ser ut. Proposit-

ionerna som använts i undersökningen kommer från arbetsmarknadsdepartementet, justitiede-

partementet, socialdepartementet och utbildningsdepartementet. I resultatet framkom det att 

stödet för våldutsatta kvinnor sammanlagt handlar om ett psykosocialt stöd. Det kan exempel-

vis handla om praktisk hjälp såsom som att ordna ett skyddat och tillfälligt boende för kvin-

nan då hon inte kan återvända till sin bostad. Dessa hjälpinsatser erbjuder även den våldutsatta 

kvinnan rådgivning eller en stödperson under väntan på rättegång/polisutredning. 

Dödligt våld 

Forskaren Ryning Mikael (2001) har skrivit en vetenskaplig rapport (Brottsförebygganderå-

det) om det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer. Det huvudsakliga syftet i undersök-

ningen var att ge en primär kunskap om det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer. Ry-

ning har använt sig av polisanmälda fall där avsiktligt våld lett till döden således mord, dråp 

och misshandel med dödlig utgång.  

Det framkom i resultatet att 935 personer blev offer för dödligt våld i Sverige under 1990-

1999. Utifrån dessa var det 326 kvinnor inräknat med barn under 15år vilket påvisar att offren 

bestod av 35 %. Det framkom tre olika punkter i resultatet som var kopplade mot våld i nära 

relationer där det dödliga våldet varit avslutet på förhållandet. Dödligt våld mot kvinnor under 

1990-talet: Mellan åren 1990-1999 i Sverige mördades 164 kvinnor då våldförövaren var en 

man som levt i en nära relation. Med detta innebär att 16 kvinnor i genomsnitt mördades per 

år av sin partner. Detta uppfyller knappt 20 % av fallen av det dödliga våldet men antalet ser 

olika ut år för år. Under denna period har det varken skett en minskning eller ökning kring det 
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dödliga våldet. Offret känner oftast förövaren: Utifrån en granskning av anmälningar fram-

hålls att 86 % av kvinnorna med dödlig utgång haft en relation till förövaren. Det framkom att 

över hälften av det dödliga våldet mot kvinnor utförs av man som kvinnan har eller haft en 

nära relation med. Den andra halvan utförs av andra personer men i de flesta fall känner kvin-

nan våldsförövaren. Dödligt våld i förhållande till bekanta och inom familjen: Under 1990-

talet mördades 40 kvinnor av en förövare som var bekant för kvinnan men som hon inte hade 

en nära relation till, den största delen av fallen inträffade i offrets egna hem. Under samma tid 

mördades 36 kvinnor då förövaren var en familjemedlem eller en person offret haft en nära 

relation till. I mer än 60 % av fallen framhölls det att våldsförövaren var barn till offret, då rör 

det vanligtvis sig om att förövaren är en vuxen man (Rying; 2001, 9-20). 

Våldet utifrån moderns och barnets perspektiv 

Forskaren Margareta Hydén (2012) har skrivit en rapport om barn som bevittnat våld i hem-

met där hon undersökt hur dessa barn ska få hjälp och stöd. Det huvudsakliga syftet med 

denna rapport är att hjälpa socialtjänstens arbete i frågor kring barn som bevittnat våld. 

Hydéns avsikt med denna rapport är således att utveckla metoder för att kunna erbjuda dessa 

barn stöd och hjälp. Denna rapport har vänt sig till socialsekreterare och mellanchefer i social-

tjänstens individ- och familjeomsorg som arbetar med barn som drabbats av våld i familjen. I 

undersökningen har Hydén studerat tio olika verksamheter som erbjuder stöd och hjälp för 

utsatta kvinnor. 

I resultatet framkom det att våldet ur barnens perspektiv var sammankopplade med rädsla och 

oro. Ur moderns perspektiv var våldet en omständighet med avgörande konsekvenser både för 

hennes liv och hur hon ska skydda sitt barn. Vanligtvis utvecklar barnet en nära relation till 

sin moder som är kännetecknad av skydd, vårdande och omhändertagande. Barnets relation 

till fadern är vanligtvis ambivalent och tveksam. Barnet känner en rädsla och ilska för sin fa-

der som sedan förväxlas med en känsla av längtan. Barnet betecknar våldet som ”bråk” och 

det är väldigt vanligt att fadern även använder sig av denna benämning. Då barnet använder 

sig av benämningen ”bråk” för all typ av missnöje lär sig inte barnet att särskilja på möjliga 

och omöjliga uttryck för missnöje. Det framkom dessutom att föräldrarna ville tro på att bar-

net inte sett eller hört våldet och att det vanligtvis blir överraskade och förvånade när de får 

höra hur våldet påverkat barnet.  

Vår position på forskningsfältet 

Inledningsvis i vår studie sökte vi en stor mängd artiklar och litteratur som berör vår studie 

och dess syfte. Vi fann en mängd forskning som tolkade och förklarade olika perspektiv av 

problemet våld i nära relationer. Vi bestämde oss att ta del av de undersökningar som vi anser 

vara mest representativa och som redogör de perspektiv vi framhåller i vår studie.  

Vidare uppmärksammade vi att det inte finns ett brett tema som berör moderskapet och dess 

påverkan för förseningen av uppbrottet och orsaken till uppbrottet i en våldsam parrelation. 

Många undersökningar beskriver barnperspektivet utifrån att vittna våldet i relationen medan 

andra undersökningar beskriver moderskapets förändring efter uppbrottet.  Därefter upplever 

vi att vår studie kan ge bidrag till en ökad inblick och kunskap om moderns perspektiv i de 

omständigheter som får kvinnan att stanna kvar och de orsaker som påskyndar uppbrottet i en 
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våldsam relation. Efter flera granskningar av våra valda tidigare forskningar har vi inte kunnat 

finna undersökningar som studerar en våldutsatts kvinnas identitet tillskrivelse under och efter 

uppbrottet. Vi är även intresserade av kvinnornas tillskrivelse av deras identitet under berät-

tandet.  

Vi hoppas att resultatet i vår studie kommer besvara dessa frågeställningar och lämna nya 

kunskaper för framtida forskningar.   

Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen vi valt att utgå ifrån. Den tar sin bör-

jan med en beskrivning av våld i nära relationer med en närmare ingång på normaliserings-

processen genom berättande med hjälp av den narrativa utgångspunkten. Utifrån dessa teore-

tiska utgångspunkter fortsätter avsnitt med en beskrivning av olika begrepp såsom emotion-

ella band, makt och slutligen uppbrottsprocessen.  

Våld i nära relationer 

Världshälsoorganisationen WHO lyfter fram våld i nära relationer utifrån olika aspekter. Våld 

i nära relationer kan ha flera olika former, det finns fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Alla 

dessa tre typer av våld i nära relationer leder till kontroll från förövaren för att isolera offret 

från vänner, familj och myndigheter samt begränsa offrets tillgänglighet av information för att 

finna stöd och hjälp. Definitionen av våld gäller inte enbart synliga skador utan det gäller i 

stort sätt även psykiska definitioner såsom kränkningar förövaren uttrycker mot offret och 

utövning av makt genom kontroll (Hedin, 1997:41–42).  

 Fysiskt våld- Fysiskt våld i en nära relation kan inträffa i olika former. Det kan till 

exempel vara att våldutövaren knuffar, ger slag, ger sparkar, tar stryptag eller använ-

der sig av vapen. När våldsutövaren utför våldet siktar han sina slag på delar av krop-

pen som inte är centrala i syfte av att ingen i omgivningen ska lägga märke till det. 

Denna typ av våld kan ge upphov till olika former av skador som inte går att dölja 

(ibid). 

 Sexuellt våld- Det sexuella våldet brukar vanligtvis inträffa vid en våldsam situation. 

Gränsskillnaderna på övergrepp och att frivilligt ha samlag blir väldigt otydliga för 

offret. Offret är tvunget att vara tillgänglig sexuellt i syfte för att våldutövaren inte ska 

kunna utföra våld. Denna typ av våld kan uppstå då offret nekat till beröring fast ändå 

får det. Offret kan bli tvunget att utföra sexuella handlingar, tvingas till att fotograferas 

och filmas. (ibid). 

 Psykiskt våld- Det psykiska våldet kan inträffa i många olika former. Detta våld kan 

äga rum då våldförövaren kränker sin partner verbalt genom att kalla henne för ointel-

ligent och andra sexistiska ord såsom ”hora”. I denna fas försöker våldförövaren iso-

lera sin partner genom att hindra henne till att umgås med familj, vänner och andra 

närstående. Våldsförövaren kontrollerar även sin partner ekonomi i denna fas då han 

sköter hennes pengar och tvingar henne att namnteckna olika skuldbrev. Våldföröva-

ren utsätter sin partner för emotionell utpressning genom att hota henne om att blotta 

hennes privata hemligheter. Å andra sidan kan hotet gå så långt att han hotar sin part-
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ner om att begå självmord och hota kvinnan om att begära ensam vårdnad på barnen. 

(ibid). 

Narrativ teori 

En narrativ teori är något som handlar om berättelsen och berättandet. Enligt Johansson 

(2005:14–15) är berättandet något som är fundamentalt för hur individer reflekterar och kon-

struerar kunskap. Något som alltid har en traditionell betydelse är ordet berättelse, orden pre-

senterar en betydelsefull helhet, omfattandes av början, mitten och slutet. Berättelsen kan i vår 

nutid ha en likvärdighet till individen och hennes liv i form av en berättelse. Man kan finna 

meningsstrukturer i en berättelse som sedan skapar en helhet. Att ge människor möjlighet att 

språkligt kommunicera genom att berätta har i flera år varit ett sätt både för barn och vuxna att 

uttrycka vem man är och vad man vill. Det är genom berättelsen som människors unika erfa-

renheter får mening. Där skapar man sammansättande mönster och olika sammanhang (Jo-

hansson, 2005:17). Genom narrativ kommunikation är individer ständigt och oavbrutet upp-

tagna med att återberätta berättelsen om sina liv. Människans unika berättelser skapar en 

funktion som kopplas till en del av hennes identitet. Genom att människor uttrycker sig om 

olika uppfattningar och relationer, kan man genom berättelsen uppmärksamma vissa företeel-

ser. Detta relateras till begreppet narrativ identitet, som innebär att identiteter lyfts fram och 

skapas genom berättandet.  Något som kan förknippas till detta identitetskapande är begreppet 

livsberättelse (Johansson, 2005:15–16).   

Enligt Johansson(2005:217) är forskarens uppgift inom livsberättelsetraditionen, ”att tolka 

den komplexa process som innebär att konstruera en berättelse om ett liv. Från ide om en 

naturlig historia så har man anammat uppfattningen om livet som konstruerat genom berät-

telser”. En individs livsberättelse kan innebära ett berättande om olika situationer i sitt eget 

liv. Det är genom livsberättelsen som berättaren förmedlar sina erfarenheter, värderingar, upp-

levelser och vanor.  Det är i berättandet av en händelse i vårt liv som vi kan forma våra hand-

lingar och frambringar en betydelse och mening i dem. Detta innebär att individens livsberät-

telse är betydelsefull och en viktig enhet eftersom det är genom den vi får en egen förståelse 

av oss själva och den värld vi existerar i (ibid). Vårt intresse för livsberättelser ligger i re-

spondenternas berättande där beskrivning ses som en helhet där deras identiteter framträder 

(Pérez Prieto, 2012:152–154).  

Genom individers berättande skapas en social verklighet, detta kan beskrivas som sådan att 

genom människor berättande skapas något, vi tolkar, argumenterar, definierar osv. Via denna 

språkliga kommunikations aktivitet sammanför människors olika framställningar av sig själva 

samtidigt som man framkallar sociala och enskilda identiteter. Således blir berättandet fun-

damentalt för människors liv som sociala individer (Johansson, 2005:82–83). Enligt Johans-

son innebär den narrativa identiteten att självets identitets upptäcks och bildas via berättandet. 

En berättares identitet är en produkt av självets reflekterande över sig själv. Alltså en individs 

självbild handlar om hennes egen uppfattning om sig själv (2005,:84). I denna del av narrativ 

analys ligger vår fokus på vilka identiteter våra respondenter tillskriver sig själva i berättan-

det. Kvinnornas struktur för beskrivningen av berättelsen och hur de skapar och uttrycker sin 

syn på våldet kommer beskriva deras syn på den egna identiteten (Karlsson, 2012:75–76). 
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Normaliseringsprocessen 

Våld mot kvinnor i nära relationer har olika uttryck och processer som kan växla mellan det 

fysiska, psykiska, sexuella och materiella våldet. Ju längre kvinnan stannar i en våldsam relat-

ion finns risken att våldet eskalerar och blir allvarligare. Våldutövaren är oftast ute efter att 

kontrollera och utöva sin dominans över kvinnan. Således använder han olika former av våld 

för att åstadkomma sin maktutövning för att stegvis få våldet att bli en del av kvinnans var-

dag.  Detta kan leda till något som kallas för normaliseringsprocessen, att våldet blir en ”nor-

mal” del av vardagen. Gränserna förskjuts för vad som är acceptabelt både för förövaren och 

offret. Helt enkelt normaliseras våldet från båda parterna och inte enbart kvinnan. Konsekven-

serna för normaliseringen av våldet kan vara förödande för kvinnan och det kan gradvis med-

föra nedbrytning och ökad isolation samt depression. I denna fas är kvinnan vanligtvis hand-

lingsförlamad, det känns otänkbart och omöjligt för henne att ha kraft och ork till att lämna 

mannen. Det är av den orsaken kvinnan kan ha svårt att bryta sig ur sitt förhållande (Lund-

gren, 2001:17–22). För att våldet ska normaliseras bör våldet ske i jämna mellanrum, kvinnan 

kan se perioder där våldet uppkommer som jobbiga dagar. Som våldutsatt hittar man olika 

försvarsmekanismer för att tona ner problemet. Kvinnan och mannen i en relation där våld 

uppkommer utvecklar varsin strategi. För kvinnan handlar det om att minska våldet genom att 

lyssna på mannen. För mannen gäller det att kontrollera kvinnan genom att förstärka sin 

maktposition (Lundgren, 2001:17–18).  

För många kvinnor kan normaliseringen av våldet också vara en överlevnadsstrategi, ju 

mindre hon ”säger emot” och ifrågasätter förövarens beteende kommer våldet minska. I 

många fall ser våldsoffret till att göra mannen nöjd för att sedan kunna överleva relationen. 

Det finns tydliga mönster som förskjuts i normaliseringen vilket är att våldet rutinernas, igno-

reras och försvaras. Dessa risker gör att kvinnan i större grad blir offer. Med detta så menas 

det inte att kvinnan i relationen inte gör motstånd mot våldet, utan det gör hon när hon ge-

nomgår en uppbrottsprocess (Nordborg, 2008:68 ). 

De viktiga beståndsdelarna i normaliseringsprocessen som Nordborg (2008:70–72) tar upp är 

kontroll, isolering, rädsla och växlingen mellan kärlek och våld i förhållandet. När förövaren i 

relationen överför skuldkänslor till kvinnan för att få henne att känna att hon är orsaken till 

våldet är detta ett sätt för förövaren att minimera kvinnans självkänsla tills han har kontroll 

över henne. En våldutsatt kvinna kan oftast isoleras från sin omgivning då förövaren vill för-

säkra sig om att våldet som utspelas inte framförs till vänner eller anhöriga därför kan han be 

henne att bryta upp kontakt med vänner och familj. Författaren Lundgren(1993:25) framhåller 

att processen för normaliseringen börjar med att förövaren visar uppvaktning, kärlek och med 

tiden så förändras det successivt till kontroll, svartsjuka, kränkningar och isolering samt fysisk 

våld. Men det som försvårar uppbrottet för kvinnor i många fall är kärleksbanden de har till 

förövaren. 

Det emotionella bandet i relationen 

Författarna Holmberg och Enander (2004:66–67) framhåller det emotionella bandet där rädsla 

och hopp sammanbinder offret med våldutövaren. Rädslan i det emotionella bandet har två 

riktningar där kvinnan kan stanna kvar i förhållandet då hon känner oro och rädsla för sitt liv. 
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Men rädslan kan även vara upplösande då kvinnan väljer att genomgå uppbrottet då hon kän-

ner att hennes liv är i fara.  

Holmberg och Enander beskriver även hoppet i det emotionella bandet och menar att kvin-

nans känsla av hopp är något som binder samman kvinnan med mannan. Kvinnan känner 

hopp om att mannen ska ändra på sig och att våldet ska upphöra. Detta gör att kvinnan får 

förväntningar om att mannen ska ändra på sig samtidigt som hon återigen ger mannen en ny 

chans. Hoppet är det mest betydelsefulla i ställning till uppbrottet då detta är ett skäl till att 

kvinnan stannar kvar i förhållandet. Det är endast när kvinnan tappat hoppet i relationen som 

hon kan komma till insikt om att lämna mannen (2004:75–75).  

Eliasson påpekar att våldutövaren oftast vill påskynda relationen med att få en fast relation 

med sin partner, dvs. att gifta sig eller flytta ihop (1997:173–175). Författaren Lundgren 

(2004:54–55) belyser även isoleringen och lyfter upp hur våldutövaren fysiskt, mentalt och 

psykiskt isolerar sin partner. Hon beskriver att isoleringen äger rum då våldsutövaren nekar 

sin partner till att umgås med närstående och utomstående. Lundgren betonar att våldutövaren 

umgås främst med sin partner för att våldutövaren vill kontrollera och isolera kvinnan från 

hennes sociala omgivning. Mannen lägger stegvis beslag på kvinnans sociala erfarenheter och 

att allt hon upplever ska vara i ställning till honom. På detta vis hinner våldutövaren stegvis 

dominera kvinnans känsloliv. Den amerikanske psykologen Walker (1979;173) uttrycker sig 

om den smygande isoleringen ”social misshandel” han menar närmare att mannen vädjar till 

de positiva sidorna i det nya tillståndet och lyfter upp att mannen och kvinnan i förhållandet 

tillbringar mer tid tillsammans. Han betonar att kvinnan visar kärlek för sin partner genom att 

bara umgås med honom och upphör kontakten med vänner samt andra närstående. Kvinnan 

tvingas välja mellan sin partner och sitt sociala umgänge. 

Författaren Eliasson (1997:63) skriver om mannens makt över kvinnan och belyser hur kvin-

nan stegvis isoleras från familj, vänner och andra närstående. Författaren uttrycker att kvinnan 

isoleras från sina närstående på grund av svartsjukeutbrott och hot. Mannen utövar en kontroll 

över kvinnan då han bestämmer vart hon går, vilka personer hon träffar samt kvinnans åsikter.  

Makt perspektiv 

Makt har en betydelsefull roll i våldshandlingen. För vissa män är det viktigt att ha kontroll 

och utöva makt mot kvinnor. Det kan exempelvis vara att kontrollera kvinnans sexualitet, 

eller att kontrollera vem hon pratar eller umgås med. Våldförövaren ser att kontroll är hans 

”ansvar” som han har för att kvinnan ska acceptera underordningen i relationen. Om kvinnan 

har en likvärdig position som mannen kan känslan av kontroll upphöras, då det inte finns en 

användning för det. En punkt som oftast framhålls är den ekonomiska bundenheten som de 

våldutsatta kvinnorna oftast har. Vilket gör kvinnan mer sårbar för att bryta upp och rekon-

struera maktutövningen över sitt egna liv. Bristen på en egen inkomst och stabilitet kan vara 

en orsak till att vissa kvinnor stannar kvar i en våldsam relation. Lundgren (2001:48) beskri-

ver att mannen kontrollerar kvinnan genom att han bestämmer när och hur mycket pengar hon 

får. Han utgår inte från hennes förfrågan eller behövlighet utan han gör det när han känner för 

det. Det är genom kontroll mannen utövar makt mot kvinnan vilket försvårar uppbrottet för 

henne.  
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Latham (2008:27) beskriver även en annan del av mäns makt mot kvinnor, ju mer kontroll 

mannen har i relationen desto mer makt får han. Oftast skapar våldförövaren tydliga köns-

maktfördelningar i förhållandet för att han ska kunna kontrollera kvinnans underordnas. Det 

kan exempelvis vara hushållsysslorna och ta hand om barnen som blir till kvinnans uppgift. 

Detta ger männen mer fritid och kvinnan mer sysselsatt i olika ”uppgifter” för att mannen ska 

kunna ta beslut för hela hushållet, han fattar beslut i hela familjens benämning. Makten blir då 

inte enbart över kvinnan utan kan också gå ut över barnen, då mannen exempelvis kan be bar-

nen att inte berätta om våldet som sker i hemmet (ibid).  

Kvinnornas sätt att se på jämlikhet kan också vara felaktig då de ibland kan blanda det med 

nöjdhet. Att mannens åsikt går igenom utan någon som helst motstånd, gör kvinnan för att 

undvika konflikter. Mannen får placeringen som överhuvud för familjen och kvinnans uppgö-

relse av att inte göra motstånd ökar mannens makt. Det är när distinktionerna mellan de två 

könen minskar som ökningen av konflikter sker. När båda könen har lika mycket att yttra sig 

om och ingen känner sig underlägsen i jämförelse med den andre parten som maktskillnaden 

rubbas bort (Darvishpour, 2004 S. 37-38). 

Förälskelse kan man likaväl koppla till makt då det kan skapa en förutsättning för patriarkatet. 

Vi har sen barnsben lärt oss att kärlek är det finaste som finns vilket det är. Men oftast kan 

män utnyttja begreppet kärlek för att kunna underordna kvinnan då våldet kan utföras i ”kär-

lekens” namn. Våldet kan normaliseras genom att kvinnan ser våldet som ett kärleksfullt sätt 

där mannen visar att han bryr sig om henne. Exempelvis kan kvinnan uttrycka svartsjuka och 

kontroll som ett kärleksfullt sätt där mannen i relationen visar omsorg (Darvishpour, 2004 S. 

46-54). 

Genom kärlek kan mannen frånta makt från kvinnan vilket minskar kvinnans egen makt och 

inflytande på relationen. Detta uppstår på grund av kvinnans starka känslor och förälskelse till 

mannen. Alltså kan män genom kärlek sakta men säkert bryta ner kvinnans självkänsla för att 

sedan ha full makt över henne. Det har ingen betydelse hur självständig kvinnan är i denna 

förälskelse fas. Så länge relationen är byggd på kärlek kan detta leda till att kvinnan blir un-

derordnad (ibid). 

Uppbrottsprocessen 

Uppbrottsprocessen är den process som en våldutsatt kvinna genomgår för att bryta sig ur 

relationen. Uppbrottet brukar vanligtvis uppstå när kvinnan blivit utsatt för en mycket våld-

sam situation då kvinnans traumatiska upplevelse av våldet kan påverka hennes känslor för 

mannen. En uppbrottsprocess inträffar lättare om omgivningen reagerar eller misstänker vål-

det. När barn och andra närstående drabbas av våldet kan detta även vara ett skäl till att kvin-

nans uppbrott genomförs tidigare.  En ytterligare orsak som kan påskynda kvinnans uppbrott 

är hennes reflektion och ökade styrka. 

Hur lång tid det tar för en kvinna att bryta sig ur relationen kan variera och se olika ut bland 

kvinnor. Holmberg och Enander (2005:100–109) lyfter upp tre utmärkande processer som den 

misshandlade kvinnan genomgår för att lämna den våldsamma relationen: Att bryta upp: 

Denna process vidrör själva uppbrottet och handlar om vad som påverkar kvinnans beslut om 

att lämna relationen. Denna del i processen förekommer då kvinnan fruktar sitt liv och känner 
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en stark rädsla för att bli dödad. Mannens hot om att skada barnen eller någon annan närstå-

ende kan utveckla en rädsla hos kvinnan och överväga hennes beslut om att stanna kvar. Att 

bli fri: Denna process innebär att den våldutsatta kvinnan bryter ner det känslomässiga bandet 

i relationen och tappar hoppet. Kvinnans kärlek till mannen är sammankopplad med hopp 

vilket kan förhindra kvinnans uppbrott. Kvinnan pendlar mellan att känna kärlek och hat i 

relationen vilket medverkar att hon lämnar mannen ett flertals gånger innan det slutgiltiga 

uppbrottet. I denna del är den våldsutsatta kvinnan starkt bunden till mannen då hon känner 

sympati och medkänsla för honom. Till slut har kvinnan brutit ner sina starka känslor och 

även tappat hoppet i relationen men kvinnans känsla av rädsla och skuld kan vara kvar under 

en lång tid. Att förstå: Denna process förekommer oftast efter att kvinnan lämnat mannen och 

handlar om att kvinnan bringar en förståelse för den våldsamma relationen hon levt i och ser 

sig själv som offret (Holmberg och Enander 2004:112–113). Vanligtvis förminskar mannen 

sina våldshandlingar men det är väldigt vanligt att kvinnan inte ser sig som våldutsatt. Kvin-

nans ser inte sin mans våldhandlingar som våld då hennes bild av deras relation inte stämmer 

överrens med massmedias bild av en våldsrelation. Kvinnan känner att det är plågsamt och 

smärtfyllt att se sig själv som våldutsatt och väljer många gånger att inte definiera sig själv 

som våldutsatt. 

Dessa tre faser behöver nödvändigtvis inte inträffa i samma följd som vi beskrivit ovan utan 

kan inträffa mer eller mindre på en och samma gång. Uppbrottet kan inträffa både innan kvin-

nan blivit emotionellt fri och även efter.  Dock är det vanligaste att uppbrottet inträffar tidi-

gare än ”befrielsen” och förståelsen (Holmberg och Enander 2004; 112-113). 

Sammanfattning 

Syfte med denna studie är att studera vilka sociala förhållanden som kan ha haft en betydelse 

för kvinnornas val att stanna kvar eller lämna förhållandet samt vilka identiteter kvinnorna 

tillskriver sig själva i berättandet. Med begreppet normalisering kommer vi granska olika pro-

cesser som kvinnorna beskriver i berättandet om de omständigheter som försenade uppbrottet. 

Därefter kommer vi även studera olika emotionella inslag som kan vara betydelsefulla i kvin-

nornas berättelse. Ytterligare kommer vi ta del av begreppet makt för att kunna tolka vårt em-

piriska resultat på ett djupare sätt.  Dessa begrepp gör det senare möjligt för oss att tolka re-

spondenternas uppbrottsprocess. Alla begrepps definitioner kommer studeras utifrån den nar-

rativa teorin som kommer genomsyra vår studie då den bygger på berättelse liknande inter-

vjuer.  

Studiens metod  

Våld i nära relationer är ett brett område som finns i alla samhällskontexter. Våldet som upp-

står i relationer är bunden till flerdelade sociala processer, av den orsaken blir det svårt att 

specificera företeelsen. Vi kommer av den anledningen använda oss utav ansatsen hermeneu-

tik då vi vill undersöka hur de våldutsatta kvinnorna upplevt och erfarit våldet i relationen. 

Hermeneutiken går ut på att individens upplevelse av fenomenet är det som ger möjlighet för 

tolkning utifrån teoretiska begrepp samt vår förförståelse. I nedanstående kaptitel kommer vi 

introducera hermeneutikens grundläggande metodologiska tankar. Samtidigt har vi en ut-

gångspunkt i det narrativa perspektivet. Då vi är intresserade av våra respondenters livsberät-

telser blev den narrativa teorin ett självklart alternativ. Vår fokus i undersökningen var att få 
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våra deltagare att berätta och skildra sina upplevelser under den våldsamma relationen. Sam-

tidigt ser vi som forskare att berättandet av en traumatisk upplevelse kan både få deltagaren i 

intervjun att må dåligt eller så kan den ha en läkande funktion då kvinnorna kan lappa ihop sin 

egen berättelse och känna att de kan distansera sig ifrån den genom att ge uttryck för deras 

livsvärld för någon som lyssnar.  

Hermeneutik utgångspunkt 

Hermeneutik bygger på olika filosofiska hypoteser där man skapar en djup förståelse för den 

mänskliga existensen. Således är den hermeneutiska ansatsen en förståelseprocess som är 

grundläggande just för individens vara i världen. Med andra ord hänger den samman med vår 

existens. Individens förståelse och upplevelse beror på det som finns i hennes livsvärld, ge-

nom tolkning försöker individen förstå genom det hon tidigare förstått tolkar hon det upp-

levda. I enlighet med detta förstår individen framtiden, det förgångna och nutiden. Männi-

skans tolkning fullbordas med hjälp av förförståelsen, alltså det vi tidigare förstått (Ödman, 

2007:26). 

Gadamer beskriver att språket är till stor hjälp för att vi människor ska kunna tolka och förstå 

vår värld. Människan har i alla tider använt sig av språket för att förklara och förstå olika före-

teelser. Därmed förklarar Gadamer att språket är en del av det som alstrar vår existentiella 

värld.  Detta innebär att hermeneutik är en tolkningsteori som i sin tur utforskar förståelsen av 

vad texter, berättelser, språk, handlingar har för betydelse i olika kontexter. Således innebär 

det att språket kan vara ett verktyg som har en betydelse för människans värld samtidigt som 

språket är grundläggande i det sociala, historiska och kulturella. Språket är något som alla 

människor i världen gemensamt använder och detta skapar en förening i vår värld. Använd-

ningen och utvecklingen av språket skapar en vilja för människan att förstå hennes existens i 

världen. Men det är viktigt att poängtera att människan inte kan yttra sig fullkomligt för sitt 

vara i världen enbart genom språket. Då hon både uttrycker det som sägs och det som icke 

sägs genom sitt vara i världen. Med detta så innebär det att människan kan genom att yttra sig 

om något även kan formulera om vad det inte är. Människan tolkar förståelsen av det som 

uttrycks i motsättning till det som är osagt för att sedan förstå.  Detta kan förklaras genom att 

en vän spontant vill komma på hembesök, då den andra säger ”du är välkommen, men jag ska 

städa, tvätta och fixa här hemma” personen det berör kan lätt tolka uttrycket såsom att hon 

inte kan komma då hon kan uppleva besöket som påträngande. Forskarens uppgift inom her-

meneutik blir att studera intentionen bakom det som uttrycks för att sedan kunna avtäcka det 

som inte uttryckts. Något som Gadamer betonar är att det finns en kontrast mellan det som 

språket talar oss och det som vi talar språket. Han menar att ord har betydelse inte enbart på 

grund av vad de förbinds med för mening utan dessutom för vilka objektsformer som de föret-

räds för i beskrivandet. (Lawn, C. 2006; 82-86). Detta kopplar vi till vår egen studie där språ-

ket varit en grund för kvinnornas förklaring, upplevelse och erfarenhet av våldet. Detta med-

förde en stor variation av uppfattningen för ordet våld i kvinnornas egen berättelse.   

Gadamer lyfter fram meningshorisont, något som innebär att individen utmanar det hon redan 

har kunskap om för att söka ny kunskap.  Således har varje individ en förståelse som bygger 

hennes möjligheter för att begränsa och förstå olika kunskaper. För att vi ska kunna få en allt 

större och bredare förståelse för fenomenet våld i nära relationer bör vi ha en förförståelse 
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som sedan kan ifrågasättas för att vi ska kunna skapa en ny kunskap som står för omtolkning 

(Dahlberg, 2001:76–80). 

Att använda hermeneutik som ansats innebär att vi kan tolka olika resultat. I tolkandet finns 

det olika användningsområden; att uttrycka något, att klargöra och att översätta det och dessa 

har vi tagit del av i början av vår undersökning. Vårt syfte är att klargöra de sociala förhållan-

den som kan ha haft betydelse för kvinnornas val av att stanna kvar eller lämna en våldsam 

relation samt vilka identiteter de tillskriver sig själva i berättandet. För att kunna uppnå detta 

var vi beredda att ifrågasätta vår egen förförståelse, och utvidga vår meningshorisont för att 

sedan kunna skapa en omtolkning av den kunskap vi redan erfarit. Då avsikten i vår studie var 

att tolka för att sedan kunna klargöra fenomenet våld i nära relationer blev hermeneutik det 

uppenbaraste valet av ansats (Ödman 2007;74-77).  

Den förklarande tolkningen äger rum då forskaren inte uppnått en förståelse av respondenter-

nas berättelse. Exempelvis genom att ställa följdfrågor till respondenten såsom: Du sa såhär, 

hur menar du då? I vår studie kommer vi använda oss av den förklarande tolkningen då vi 

kommer försöka klargöra och tydliggöra våra respondenters berättelser. Detta kommer vi ex-

empelvis genomföra med hjälp av att använda oss av följfrågor under intervjuerna och att vi 

kommer försöka leva oss in i deras livsberättelse för att på sådana sätt kunna utföra en tolk-

ning (Ödman 2007;73-75).  

Narrativ utgångspunkt 

I vår forskning har vi valt att använda en bred förklaring av berättelse där vi utgår ifrån att allt 

inte är berättelser. Människors upplevelse av berättelser är individuella men samtidigt är de 

sammanbundna till olika kontexter som påverkar berättelsen. Man skapar olika beskrivningar 

i förhållande till omgivningen och personliga samt gemensamma framställningar binds ihop.  

Eftersom detta intresserar oss har vi i vår studie valt att studera vilka identiteter kvinnorna 

tillskriver sig själva i berättandet med utgångspunkt i tre olika delar. Där deltagarnas innehåll 

av berättelsen är viktig samtidigt som form och deras sociala handling har en väldigt stor be-

tydelse för vår tolkning av förändringen av deras självbild.  Det är innehållsomfånget som 

redogör för det som uppstår i berättelsen. I olika händelser finns det medverkanden som i sin 

tur alstrar berättelsen i olika riktningar. Dessa riktningar kan variera sig under berättelsens 

förlopp. Den andra utgångspunkten uppmärksammar hur berättelsen formuleras. Något som 

upprepas flera gånger i en berättelse eller en händelse som uppkommit flertals gånger eller en 

gång kan på något sätt innebära att händelsen är viktig för berättelsen. Den sista utgångspunk-

ten berör betydelsen av vem det är som berättar och vem som beaktar och lyssnar på berätta-

ren. Enligt oss konstrueras berättelsen i interaktion mellan olika individer (Johansson, 2005, 

85). 

Då berättande och berättelser har en viktig användning när det berör frågor om hur människor 

ska förstå och hantera sina liv anser vi att det är både intressant och betydelsefullt att utforska 

denna aktivitet (Johansson, 2005, 82-83). Att ta del av våra kvinnors livsberättelse är något 

som kan ge vår forskning en bredare helhet. Det är genom respondenternas berättelse det 

framställs struktur, mönster, mening och sammanhang i förhållande till kvinnornas erfaren-

heter. Något som vi under intervjun intresserade oss av var den narrativa identiteten som re-
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spondenterna skapade under berättandet. Den narrativa identiteten är resultatet av jagets re-

flekterande över självet som framkallar en känsla av kontinuitet (Johansson, 2005, 84). Detta 

har vi tittat närmare på i analysen av datamaterialet då vi fann olika beskrivningar av våra 

respondenters berättelse av sig själva och hur deras självbild förändrades i början, mitten och 

slutet av relationen. Vår studies utgångspunkt för vår förståelse kring respondenternas livsbe-

rättelse, har vi tagit del av genom de individuella berättelserna respondenterna lyfter fram i 

intervjun utifrån deras personliga erfarenheter. Genom att vi använder oss av livsberättelse av 

våldutsatta kvinnor i nära relationer bidrar denna narrativa metod till att skapa förutsättningar 

för våldutsatta kvinnor som bedöms vara marginaliserade. Således kommer vår forskning ge 

våra respondenter en möjlighet till egen reflektion, samtidigt delar kvinnorna sina egna pri-

vata upplevelser som sedan offentliggörs och deras medverkan i vår forskning kan bidra till 

att bryta upp våldet för en annan utsatt kvinna som tar del av deras berättelse. I vår narrativa 

utgångspunkt kommer vårt intresse ligga i att ta del av respondenternas perspektiv på våldet 

som uppstod i en nära relation, istället för att fokusera på att identifiera objektiv data. Detta 

kommer ske genom att vi kommer belysa våra respondenters berättelser för att sedan kunna 

redogöra fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009, 65). 

Livsberättelse  

I vår studie vill vi studera olika sociala förhållanden som kan ha haft betydelse för kvinnornas 

val av att stanna kvar eller lämna en våldsam relation samt vilka identiteter kvinnorna tillskri-

ver sig själva i berättandet. Våra respondenters minne är inget vi kan be dem plocka fram och 

ge oss den information vi behöver ta del av. Utan det finns en process där man kan få fram 

information om olika sammanhang som sedan bygger en helhet i livsberättelsen. Vårt intresse 

var att ta del av alla tio kvinnors livsberättelse, sedan kunde vi ta del av våra respondenters 

livsvärld på det sätt de uttryckt sig. Deras berättelseinnehåll skapar en form som vi sedan tol-

kar. Då vi många gånger under intervjun fokuserad oss på hur de uttryckte sig om vissa situat-

ioner och inte enbart om vilken situation de framförde i sin berättelse. Genom kvinnornas 

livsberättelser kommer de förmedla sina erfarenheter, normer, värderingar, upplevelser och 

vanor. Betydelsen av livsberättelser var viktig i vår studie då respondenterna genom den 

kunde förstå sig själva och världen de lever inom. Utifrån den narrativa analysen kunde vi 

förstå hur kvinnorna genom berättandet av sina livsberättelser ger mening till deras liv samti-

digt som det ger form för deras identitet. Vår tanke var inte att skapa framträdande berättelsen 

om ”våldutsatta kvinnor” utan det var att frambringa olika personliga berättelsen (Johansson, 

2005, 212-223). I olika kontexter förväntas olika individer introducera sig själva i form av en 

självbiografisk beskrivning av sin berättelse. Det har blivit allt mer relativt och vanligt att 

människor berättar om sina liv och annat som berör detta. Därför finner vi ett intresse av att 

använda oss utav livsberättelse som en del av vår forskning. Livsberättelsen handlar om att 

arbeta både med teori och metod. Detta innebär att berättelseforskningen i vår studie har varit 

vår teori och hur vi senare gått tillväga med empirin. 

Intervjun med en berättare 

Som vi ovan belyst så har vi i vår forskning ett intresse som vi delat in i tre utgångspunkter. 

Hur innehållet på berättelsen utformas, formen av berättelsen samt berättandet som social 

verk. Bakom varje berättelse finns det en unik individ som berättar sin berättelse för någon. 
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Eftersom våra respondenter muntligt berättade sina berättelser var det viktigt att vi hade ett 

samspel under berättelsen som lyssnare. Vår roll under intervjun var sig lik, att lyssna, medan 

respondenters roll var att berätta. De förväntningar som fanns och avsikten med intervjun har 

en betydelsefull roll på berättelsens fokusering. Vår respondent blev det talande subjektet för 

berättelsen, då hon uttryckte berättandet som social handling. Därefter blev berättelsen en 

kommunikativ företeelse (Johansson, 2005, 243). Eftersom vi inte valde att bygga våra samtal 

med deltagarna utifrån frågeformulär så kunde vi inte rikta in dem på bestämda områden utan 

de fick friheten att berätta vad de anser viktigt för deras berättelse. Därefter blev våra fråge-

ställningar besvarade. Vi ville inte ha makt över deras berättelse då vi kunde ta vissa dela för-

givet när andra delar skapar en viktig helhet. De fick ta upp olika delar som de sedan sam-

mankopplar till en helhet av deras berättande. 

Intervjuguide och informations meddelande 

I vår informations meddelande (bilaga1) har vi förklarat för informatörerna vad vi är ute efter 

och vilka etiska modeller vi kommer att använda oss utav såsom anonymitet i deltagandet. Att 

upplysa det i informations meddelande anser vi är viktigt då våra informatörer talar om något 

känsligt och privat ämne. Samtidigt förklarade vi inte så utförligt vad vi exakt hade för hu-

vudbegrepp, utan vi ville få dem att uttala sig fritt om sin berättelse för att vi sedan skulle 

kunna dra olika kopplingar.  I vårt frågeformulär (bilaga2) har vi använt oss av olika ”delar” 

som vi utgått ifrån för att ha en balans i intervjun. Men trots att vi utgick ifrån en djupintervju 

där informatören fick berätta sin livsberättelse fritt så ville vi ha en mall vid sidan om. Var 

något oklart eller otydligt i respondenternas sätt att uttrycka sig ställde vi följfrågor för att på 

detta sätt skulle vi få en djupare förståelse och inblick av deras livsberättelse. Vi vill även 

framhålla att vi inte tog del av bilaga två då vi ändrade utgångspunkt till den narrativa tradit-

ionen som har sin utgångspunkt i att individers berättelser är det som står i fokus och blev vår 

inriktning kopplad till respondenternas egen livsberättelser.  

Urval och Intervjuer 

Vi utformade vårt intervjuunderlag utifrån vårt syfte och frågeställning. Vid samma tillfälle 

valde vi att ha vägledande huvudteman med frågor (bilaga 2) för att kunna dela upp vår inter-

vju och samtidigt ha en mall och titta på. Men vi insåg snabbt att vår intervjumall var för stel 

och då valde vi att ha den som ett underlag. Därefter valde vi att ha djupintervjuer som blev 

ganska ostrukturerade då de byggde på att själva respondenten väljer att lyfta upp vad hon 

ansåg som viktigt i berättandet.  

När våra intervjufrågor var färdiga började vi fundera på att få tag på kvinnor som ville delta i 

vår undersökning. Vi var välmedvetna att det inte är lätt att få respons kring ett sådant känsligt 

ämne så vi var ute efter deltagare i god tid. Vi kontaktade kvinnojourer först för att få kontakt 

med kvinnor som tidigare utsatts för våld men fick ett tydligt nej. Därefter kontaktade vi be-

kanta för att vidarebefordra vårt sökande efter deltagare för vår studie. 

Vi har sammanlagt intervjuat tio kvinnor, åldersintervall varierade från 25 till 48 år. Majorite-

ten av kvinnorna har svensk bakgrund och har barn. Intervjuerna genomfördes på svenska, 

vilket är det språk vi har lätt att uttrycka oss med. Vi ansåg att tio intervjuer var rätt lagom då 

vi var ganska tidsbegränsade och att vår studies omfång inte var så stor var detta perfekt. Alla 
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tio kvinnor är okända för oss vi fick kontakt med de genom vänner och bekanta. Vi var väl-

digt tydliga med att informera våra deltagare om att de är anonyma vilket fick dem att känna 

en stark pålitlighet till oss. Vi började med att fråga kvinnorna om det var godtagbart för dem 

att spela in intervjun och ingen såg det som ett hinder. En del av kvinnorna upplevdes lite 

spända i början av samtalet då vi satte igång inspelningen. Men efter ett tag märkte vi att 

känslan av oro försvann då inspelningen av intervjun glömdes. Kvinnorna var väldigt hjälp-

samma och villiga att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Vi gav kvinnorna 

chansen att själva välja tid och plats men alla intervjuer utfördes i kvinnornas hem då detta 

var deras önskemål. 

Inledningsvis visste kvinnorna vilka vi var och någorlunda vad vi undersökte då vi mejlat en 

intresseanmälan (bilaga1) till dem. Vi berättade att vårt intresse var att få en helhetsbild av 

våldet i relationen. För att vi inte skulle missa något under intervjusamtalet använde vi oss 

utav inspelnings mp3. Först valde vi att bekanta oss med deltagarna för att sedan inleda inter-

vjun. Kvinnorna fick fritt berätta om deras erfarenheter och upplevelser och vi ställde följd-

frågor under samtalet då och då för att få en detaljrik data när respondenten inte var tydlig i 

sin berättelse. Intervjusituationen var inte spänd eller besvärlig utan det blev betydligt enklare 

när kvinnorna fick tala ut utan en intervjumall. Intervjuerna var ganska långa där den kortaste 

varade cirka 1,5 timmar och den längsta i 3 timmar. När informatören hade lätt för att uttrycka 

sig valde vi att enbart ställa följdfrågor när det behövdes. Men vi använde oss av vår inter-

vjumall som underlag när våra informatörer var mindre utförliga i sin berättelse.  

Att vi var kvinnor som studerade detta fält beskrev våra respondenter som bekvämt vilket 

medförde att de lättare kunde öppna upp sig för oss och beskriva djupgående detaljer om sitt 

privatliv. Sociologerna Straus och Gelles (1980) beskriver att varje samhällsforskare som stu-

derar ett känslosamt och tabubelagt ämne ska tänka på tre olika hinder forskaren kan möta. 1. 

Först måste forskaren hitta människor som är engagerade i forskningsfrågans ämne. 2. När 

forskaren har hittat de som vill delta i undersökningen skall han få dem att berätta om det 

känslosamma och tabubelagda ämnet. 3. I slutskedet ska forskaren som studerar ett samhälls-

område övertala och övertyga trovärdigheten för sig själv och för läsarna om studiens resultat. 

(Straus & Gelles, 1980;22). Misshandel, familjekonflikter, våld i nära relationer och separat-

ioner är exempel på tabubelagda ämnen som är väldigt känsliga att undersöka. På grund av 

ämnets känsliga innehåll var vi förebredda på att en del kvinnor skulle vägra att delta i under-

sökningen.  

Etiska övervägande  

Då en forskning påbörjas finns det etiska krav som forskare ska ta hänsyn till. Dessa etiska 

krav som ställs av vetenskapsrådet kommer vi nedan förklara hur vi använt oss av och vad de 

står för. Det första kravet är: informations krav, som innebär att forskaren har en skyldighet 

gentemot sina informatörer som deltar i intervjun att förklara noggrant vad studies syfte är 

och att påpeka att deras medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet, 2008). I vår studie valde vi 

att skicka ut en informationsmeddelande (bilaga 1) till våra deltagare där vi förklarat vad vi 

ska studera och att deras deltagande är frivilligt. Samtidigt som de har rätt att upphöra deras 

medverkan i studien. Detta gjorde vi även i början av intervjun med informatörerna. Det andra 

kravet är: samtycke kravet, som innebär att informatören ska ha gett sitt samtycke innan in-
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tervjun äger rum. Detta går ut på att medverkan i intervjun ska bygga på fullständig frihet i 

deltagandet. Samtidigt har informatören rätt att avbryta intervjun eller att avstå från att be-

svara vissa frågor utan att de behöver redovisa varför (ibid). I vår forskning valde vi i inled-

ningen av intervjun spela in både uppgiftslämnarens och forskningsdeltagarens samtycke. Vi 

hade inga medverkanden som var under 18 år. Det tredje kravet är: konfidentialitet, som be-

rör informatörernas personliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 2008). Detta har vi uppfyllt genom 

att ta bort deltagarnas namn eller andra uppgifter under transkriberingen som kan leda läsaren 

till att identifiera våra intervjupersoner. Det fjärde kravet är deltagarens medvetenhet om an-

vändningen av data, detta innebär att deltagare ska få veta hur många gånger materialet ska 

användas och till vad (ibid). Vi har vart tydliga med att förklara till våra medverkande inter-

vjupersoner, att all information de lämnar kommer raderas efter att studien avslutas. Samtidigt 

har vi vart tydliga med att förklara att vår studie eventuellt kommer finnas på internet. Vi er-

bjöd alla som deltog i vår studie att ta del av vår studie innan vi avslutar den, om de ville det. 

Kvalitetsaspekter  

I denna punkt kommer vi undersöka vår studies vetenskapliga kvalitet både på ett kritiskt sätt 

och ett positivt sätt. Vi kommer lyfta fram svagheter och styrkor utifrån validitet, reabilitet 

och generaliserbarheten. Forskarens uppgift i den kvalitativa metoden är att hon ska beskriva 

hur hon fått in sina data och hur hon bearbetat den. Något som är grundläggande för forskaren 

är att hon är fullt medveten om sin egen förförståelse och det studerande fenomenet. Detta 

anses viktigt för forskaren för att hon inte ska undervärdera eller övervärdera datamaterialet 

från informatörerna. Detta innebär att forskaren ska kunna separera och avskilja sin egen upp-

levelse från informatörernas upplevelsevärld. (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

Det Kvale & Brinkmann (2009) menar med validitet är att forskaren ska få fram allt som äm-

nas för den studie man undersöker. Validiteten är något som inte är stabilt utan det påverkas 

under hela studiens gång. Forskarens uppgift under studien blir att förhålla sig kritisk till att 

påverka resultatet eller analysen i sin studie. Nedan kommer vi redovisa hur vi tagit del av 

validitetsaspekten i vår studie. Vi skapade vår frågeställning utifrån vår förförståelse som vi 

har kring ämnet våld i när relationer. Våra teoretiska begrepp och tidigare forskning har gett 

oss en bredare förståelse av ämnet vi studerar. Samtidigt som det vart ett produktivt verktyg i 

vår analysdel. För att vi skulle öka validiteten i vår studie och för att undvika påtryckning av 

kvinnornas svar under de genomförda intervjuerna har vi vart tydliga med att inte lägga in 

personliga värderingar i kvinnornas yttrande. Fortsättningsvis har vi i studien ökat validiteten 

genom att fritt från varandra genomgått intervjumaterialet. Under intervjuerna utvecklade vi 

de resonemang vi inte förstått oberoende av att ta del av vad den andra uppfattade det som.  

Ytterligare har vi i vår analysdel använt oss av våra informatörers egna citat, vilket är bidra-

gande till undersökningens validitet. Detta beskriver Johannson (2005, 52) som ett sätt där 

forskaren ökar studien validitet genom att presenterar en mängd citat så ger detta läsaren en 

inblick i intervjun, hur intervjun formades och hur innehållet berättades. Däremot kan det som 

kritiskt påverkar validiteten i vår studie vara att det är ett känsligt och svårt ämne där vissa 

delar av kvinnornas upplevelser kan vara svåra att djupt diskutera.  

Det Kvale & Brinkmann (2009) menar med reliabilitet är forskarens resultat ska vara tänkbar 

att upprepa sig, när någon annan studerar liknande fältområde. Samtidigt förklarar Kvale & 
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Brinkmann (2009) att detta är näst intill omöjligt att få fram samma resultat i en kvalitativ 

undersökning som grundas på intervjuer. Detta på grund av att dialogen med intervju perso-

nerna är bunden till de kontexter som deltagarna upplever och erfar. Något som Kvale & 

Brinkmann (2009) fäster uppmärksamheten på är att forskaren ska ta del av två instrument 

som är viktiga för att få bra resultat i studien. Den ena är intervjuaren (om man använder sig 

utav en kvalitativ ansats) och den andra är den tekniska redskapen. Det är viktigt att forskaren 

som intervjuar och redskapen han använder sig av fungerar på ett pålitligt sätt. Ämnet våld i 

nära relationer kan andra forskare undersöka, men de kommer inte på något sätt utföra en lik-

artad undersökning som den vi gjort. Detta på grund av att vi undersökt kvinnornas egen be-

rättelse om upplevelse av våldet i förhållandet, vilket innebär att våra respondenter är unika 

och andra forskare kan inte framföra exakt likandana beskrivningar i empirin. Samtidigt har vi 

använt oss utav inspelnings mp3 (iRiver ifp 799) med ett väldigt bra ljud och bra kvalité vil-

ket har ökat reliabiliteten i vårt transkriberade data.  

I kvalitativ undersökning innebär generaliserbarheten att forskaren skall fastlägga det all-

männa och det representativa. Alltså ska forskaren anstränga sig för att finna förbindelser 

mellan undersökningens resultat och det generella i samhället. Kvale (1997, 48) beskriver att 

kvalitativa undersökningar inte är generaliserade då de handlar om individers subjektiva erfa-

renheter. Resultatet i vår studie är inte riktat till en generalisering, då vår undersökning inne-

håller ett fåtal intervjuer innebär detta att resultatet inte kan genereras. Samtidigt utgår vi från 

en narrativ analys där våra respondenters egen berättelse är enastående och unik går det inte 

att generalisera en livsberättelse för allmänheten. I vårt forskningsresultat har vi utgått ifrån 

våra egna utgångspunkter och deltagarnas subjektiva livsberättelse om våldshandlingarna i 

relationen. Därmed kan inte resultatet generaliseras då berättelsen och personen bakom berät-

telsen är speciell i sin upplevelse. De händelser som kvinnorna presenterar i berättelsen kan 

generaliseras och upplevas av en läsare som befinner sig i samma situation. 

Vår förförståelse 

Något som Kvale och Brinkmann(2009) påpekar som viktigt i den hermeneutiska ansatsen är 

att forskaren förklarar sin förförståelse tydligt så att läsaren kan enkelt tolka forskarens ut-

gångsläge. Vi kommer kortfattat redogöra om oss själva och hur vi ser på uppsatsens syfte-

mål. 

Zeina är född i Sverige men har föräldrar med Irakisk bakgrund. Jag studerar till beteendeve-

tenskapliga programmet inriktning socialpsykologi och har inriktat mig flertals gånger i kur-

ser som berör våld i nära relationer. Mitt intresse för ämnet våld i nära relationer var det 

självklara valet då jag skulle forska. Att forska om ett tabubelagt ämne gör undersökningen 

mer intressant och betydelsefull. Jag funderade många gånger under studiens gång om det är 

utförbart för mig att bortse från mina egna tankar och upplevelser när jag forskar. Min idé 

med uppsatsen växte fram då jag fördjupade mig höstterminen 2011 i ämnet våld i nära relat-

ioner. Mina kunskaper och erfarenheter har alltid funnits med, när jag intervjuar, tänker och 

antecknar. Således innebär detta att jag inte kunde frånkoppla det som är en del av mig själv, 

min erfarenhet och kunskap. Jag har i mitt analysarbete använt mig utav min förförståelse, då 

jag observerar hur informatörerna berättar och skapar sin berättelse under mötet med den som 

lyssnar. Jag ser att det egna som forskaren har, är det som fördjupar och tillför undersökning-
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ens resultat. Under tolkningen och analysen har jag använt mig utav mina personliga reflekt-

ioner, emotioner och förförståelse för att sedan kunna förtydliga och tolka en djup förståelse 

av kvinnornas livsberättelse såsom intervju åhörare.  

Novin är född i Turkiet men har Kurdiska rötter och har bott i Sverige i 20 år. Innan vi satte 

igång med studien hade jag inga litterära kunskaper om ämnet våld i nära relation. Jag hade 

dock en förförståelse kring ämnet då jag varit på en föreläsning om våld i nära relation. Mitt 

intresse för detta ämne väcktes i samband med denna föreläsning och jag fann det som ett 

intressant ämne att forska kring. Dels för att detta är ett allvarligt samhällsproblem samtidigt 

som andelen av våld i nära relation bland kvinnor ökat mer och mer den senaste tiden.  

Litteraturundersökning 

Inledningen av vår litteraturundersökning var att undersöka utbudet av litteratur som kan öka 

tillgången av vår forskning. Vi letade i olika databaser, två av dem var GUNDA och DIVA 

där vi hade vi ”våld i nära relationer” som uppslagsord. Vi tog även del av Libris för att hitta 

olika begreppsdefinitioner som kan vara betydelsefulla och relevanta för vår undersökning. 

Vilket hjälpte oss med att hålla fast vid våra valda centrala begrepp. Vi fann även i Libris re-

levanta artiklar och tidigare forskningar som vi sedan tog del av. Vi valde ytterligare att titta 

närmare på databasen PubMed för att hitta relevanta och vetenskapliga studier som har forskat 

inom vårt studerande ämne. Där fann vi några internationella FN artiklar/rapporter, som bi-

drog med en större kunskap för att vi ska kunna tolka våldet mot kvinnor ur ett internationellt 

perspektiv. Vi avslutade vår litteraturundersökning då vi hade en stor mängd forskningsin-

formation som vi sedan gick igenom för att specificera oss i studier som berör vårt område. 

En av forskningarna vi tycker var relevant för vår studie är Eva Lundgrens undersökning om 

det psykiska/fysiska besvären en våldutsatt kvinna lider av, som vi även tagit del av i vår tidi-

gare forskning.  

Analysförförande 

Vi kommer i detta avsnitt förklara analysförförandet för att ge en närmare beskrivning av 

hermeneutik och narrativ analys av empirin vi använt oss av.  

Hermeneutisk analys 

Det som gör hermeneutik till en svår forskningsmetod för två oerfarna forskare är att den sak-

nar klara riktlinjer och steg för genomförandet av tolkningen, då tolkningsprocessen kan ha 

olika tolkningar beroende på forskaren och dennes förförståelse. Nedan kommer vi redogöra 

hur vi tillämpat den hermeneutiska forskningsmetoden i vår tolkning (Ödman, 2007,97).  

Tolkningsprocessen: 

Tolkning är ett sätt som hjälper människor att förstå det man iakttar eller undersöker.  Man 

bearbetar sin förförståelse och utvecklar den genom att man tolkar något man redan har kun-

skap om. Ser människan något hon inte känner igen behöver hon tolka vad hon såg för att 

sedan förstå det. Tolkning har två grundprinciper, att frilägga mening och tilldela mening. 

Dessa två principer är en oskiljaktig process, för människans förförståelse hjälper de henne att 

förstå nuet och det förflutna samtidigt som det förflutna kan hjälpa människan att förstå nuet. 

Syftet är att skapa förståelse och mening och att frigöra förståelsen som man tidigare förstått. 
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I vardagen utför människan oupphörligen elementära tolkningar som grundar sig på händelser 

som människan har erfarenheter och förståelse av. Däremot kan det krävas mer ansträngning 

när man istället ska lyssna på en intervju eftersom objektet som ska tolkas är i en högre ab-

straktionsnivå i jämförelse till det som berör den elementära tolkningen(det vi redan vet och 

känner igen, som vi inte ifrågasätter ). När en vetenskapsman undersöker sina texter gör han 

det på en hög abstraktionsnivå och i samspel med data på ett dialogiskt sätt. För att förståelsen 

ska skapas måste vetenskapsmannen ha mod att se texten som en medarbetare i dialogen. Man 

kan kategorisera tolkningsakten i tre beståndsdelar, pendlingen mellan framtid och det för-

gångna, pendlingen mellan analys och abstraktionsnivåer och fokus på inre och yttre realiteter 

vilket är kärnan för Ödmans progressiv-regressiva metod (Ödman,2007;70-72). 

Till en början läste vi vårt transkriberade material flertals gånger så att vi fick tydlig kunskap 

om hur datamaterialet skapades. Då vi under intervjuerna utförde anteckningar på responden-

ternas kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonläge samt om det förekom olika pauser blev även detta 

en del i transkriptionen som vi valde att ta med i studien. Detta gjorde vi för att skapa gynn-

sammare förutsättningar för vårt analysarbete. Ödman beskriver att forskaren roll i undersök-

ningen innebär att försöka se helheten genom att titta på delarna. Då forskaren förstår helheten 

av materialet uppkommer en förståelse av delarna. Detta kan man också kalla för den herme-

neutiska cirkeln, där man pendlar mellan delarna och helheten för att finna en grund för för-

ståelsen. Vår förförståelse har en betydande roll då vi aldrig kan ta bort den för det vi förstår 

bygger på det vi tidigare förstått och som vi tolkat utifrån hur vi upplevt det. Det vill säga att 

den hermeneutiska cirkeln förändras och omskapas oavbrutet genom våra tolkningar och såväl 

vår förståelse som är behjälplig för människan att utvidga och öka sin förståelsehorisont. Hel-

heten och delarna som vi beskriver ovan kopplade vi till våra respondenters egna livsberättel-

ser, där vi fann karaktäristiska teman i deras uttalande under intervjun. Därefter sammanförde 

vi i resultatet alla respondenters berättelse för att finna gemensamma och karaktäristiska te-

man som kopplade en helhet av delarna i berättelsen (Ödman, 2007, 98-100). 

För att forskaren ska öka sin förståelse till fenomenet hon studerar, krävs det att forskaren tar 

förståelsen till en högre abstraktionsnivå än tidigare. Detta uppstår genom att det cirkelfor-

miga förståelseförloppet utvecklas till den hermeneutiska spiralen där man inför nya textom-

givningar i tolkning och förståelse. Således skapar forskaren nya betydelser samtidigt som 

hennes kunskap om det studerande fenomenet ökar och blir djupare. Den hermeneutiska cir-

keln för forskaren blir en spiral som inte har definitiv startpunkt eller slut då forskarens upp-

gift blir att utmana och eftersträva en mer djup och bredare förståelse. (Ödman, 2007, 100-

107). 

För att försöka precisera hur vi tagit del av det ovanstående information som vi presenterat 

kring tolkningen har vi delat in vår tolkning i 4 olika delar. Inom den första delen transkribe-

rade vi vårt material och sammanställde våra deltagares livsberättelse var för sig. I andra de-

len i vår analys började vi sammanställa intervjuerna och finna gemensamma teman i kvin-

nornas berättelse. I den tredje delen i vår analys la vi ihop olika teman, tog bort teman och 

omarbetade placeringarna av alla teman för att vårt resultat skulle bli så konkret som möjligt. 

Samtidigt gjorde vi kopplingar till valda teorier för att höja abstraktionsnivån i våra tolkning-

ar. Den fjärde och sista delen var att nå fram till en huvudtolkning där vi ”knöt ihop säcken”. 

Våra nya tolkningar knöt vi ihop med gamla tolkningar vi haft både inom data och mot de 
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teoretiska ramverken, allt detta för att vi skulle få vår frågeställning besvarad. Nedanför pre-

senterar vi resultatet och våra egna tolkningar av respondenternas citat. (Ödman, 2007, 118-

123). 

Narrativ analys 

En forskare ska i den narrativa analysen påvisa hur respondenternas berättelser binds ihop till 

skillnad av den traditionella kvalitativa ansatsen där forskaren skall dela upp sin data i utfö-

randet av analysen. Sjöblom (2005, 45) klarlägger i den narrativa analysen att berättelsen 

kommer fram från olika delar vilket bidrar till att läsaren får en större möjlighet till olika tolk-

ningar av innehållet som framhålls i berättelsen. Vi kommer framställa vår tolkningsanalys i 

tre olika delar; innehåll, form och helhet.  Innehållets avsikt är att utforska berättelsen, for-

mens ändamål är att se hur respondenterna uttryckte sig om vissa situationer eller personer 

under berättelsens gång och om det förekom upprepningar och helheten syftar till att vi slutför 

tolkningen av resultatet (Johansson, 2005, 291-293). Början av analysarbetet av respondenter-

nas livsberättelser inleddes först med innehållet. Vårt första steg var att först läsa igenom vårt 

insamlade material, markera olika teman med färgade pennor för att hitta framträdande möns-

ter och teman. Sedan gick vi igenom inspelningarna med respekt, empati, försiktighet och ett 

öppet sinne. Vissa aspekter hade betydelse för vårt resultat, då vi inledde alla respondenter 

med vart berättelsens avstamp ägde rum, för att sedan sammanställa helheten av berättelsen. 

Andra delen i analysarbetet var att studera respondenternas form av livsberättelse. Då lyss-

nade vi igenom inspelningarna för att notera om det förekom upprepningar om händelser, 

personer eller allmänna företeelser. Sedan följde vi Riessmans (2008:39-45) lingvistiska mo-

dell, där vi ställde oss själva frågor som: hur är strukturen på berättelsen, varför utvecklar be-

rättaren sin berättelse på ett specifikt sätt med oss som lyssnare? Därefter lyssnade vi flera 

gånger på inspelningar från början till avslutet. Där kunde vi finna början, mitten och slutet av 

respondenternas berättelse form. Samtidigt fann vi underliggande antagande i kvinnornas citat 

och betydelsefulla personer som framfördes i resultatet, vilket besvarade vår frågeställning. 

Den tredje och sista delen i analysarbetet var att se helheten av respondenternas livsberättel-

ser. Vår tredje och sista del inspirerades av sociologen Rosenthal(1998:89) som kallar hel-

hetsanalysen för hermeneutiska fallrekonstruktioner. Då undersökte vi hur respondenterna 

rekonstruerade sina livsberättelser. Vi fokuserade på delar som kanske för många inte mat-

chade med varandra men som i slutskedet skapade en helhet av berättelsen. 

Slutligen kommer vi förklara vår upplevelse av intervjun och vilka frågor vi funderade över 

som kunnat påverka analysgenomförandet. Vi funderade över vilka emotioner vi upplevde 

under intervjun. Som forskare ska man vara neutral vilket vi var under intervjun men vissa 

händelser påverkade oss som människor då vi upplevde olika emotionella inslag i kroppen. Vi 

funderade över de skillnader och likheter i deras berättelse i kontrast med oss själva men detta 

påverkade inte vår tolkning av resultatet. Då vi var väl medvetna om att allt som sägs går att 

tolka valde vi att utgå ifrån deras kroppsspråk och reaktioner som en tolkningsätt av deras 

emotionella inslag på berättelsen.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera de fulltaliga mönster som vi kunde finna i det transkribe-

rade datamaterialet. Vår framställning utav resultatet presenteras under följande rubriker 
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såsom kvinnornas upplevelse av kärlek och sin självbild innan relationens början, våldet som 

smyger sig på, bojan att stanna kvar i relationen, insikten om förändring av sin livssituation 

och vändpunkten i livsberättelsen. Resultatet kommer att introduceras genom citat och tolk-

ning kommer ske i samband med detta. Vi kommer analysera vårt intervjumaterial genom att 

besvara vår frågeställning om de sociala förhållanden som kan ha haft en betydelse för kvin-

nornas val att stanna kvar eller lämna förhållandet och vilka identiteter kvinnorna tillskriver 

sig själva i berättandet. 

Kvinnornas upplevelse av kärlek och sin självbild innan relationens början 

I detta avsnitt kommer vi presentera respondenternas beskrivning av sig själva innan relation-

en påbörjades och hur deras framställning och upplevelser på kärlek såg ut. Vi kommer endast 

framhålla fem respondenters beskrivning för kärlek och deras självbild innan relationen inled-

des, dessa fem berättelser är karaktäristiska för hur ett berättande om relationens början gest-

altas. Kvinnorna började med att berätta om deras personliga upplevelser om kärlek och fort-

satte att individuellt berätta om sig själva i relation till deras tidigare självuppfattning. I föl-

jande del av intervjun var respondenterna aktiva i att förmedla en bild av sig själva i sitt berät-

tande då de reflekterade över sina ord och var detaljrika innan de uttryckte sig.  

Två av våra respondenter beskriver att kärlek och respekt var grundläggande i början av relat-

ionen. Under intervjuns gång fick båda intrycket av att både Sara och Anna var självsäkra och 

intellektuella kvinnor med starka karaktärer. Sara presenterar sina egna upplevelser om kärlek 

samt vad kärlek betyder för henne. Likaså framställer hon sin egen självbild i relation till hen-

nes tidigare tänkesätt.   

Jag visste att jag var duktig och smart, jag jobbade nästan hela tiden. Jag älskade 

mitt jobb och kände att jag nått mitt mål. Alla behöver kärlek för att leva men re-

spekt är lika viktigt speciellt om man bryr sig om varandra och lyssnar på 

varandra. 

Här framställer vår respondent en bild av hennes principer och värderingar i en relation; Sara 

framför att hon värdesätter respekt som en viktig aspekt i förhållanden. Omtanken visar att 

båda parterna känner jämställdhet i förhållandet och har lika mycket inflytande i olika mot-

sättningar som kan uppkomma. Saras bild visar en tydlig framställning av en kvinna som var 

driven och hade ett stark självförtroende. Då hon beskriver sin självbild som god och trygg i 

sina arbetsinsatser.  

Fortsättningsvis berättar Anna om hennes tidigare identitet och idealiserade bild om föräls-

kelse.  

Man har alltid sett i filmer att man blir kär utomlands, man gifter sig och skaffar 

barn och lever lyckliga./. Som bartender i Magaluf tvekade jag inte en sekund på 

min kvinnlighet och min look, jag visste att jag var smart och snygg och den 

snygga svenska kvinnan som drog in mest dricks till baren. 

I empiriutdraget av Annas berättelse förmedlar hon en medvetenhet om sin kvinnlighet som 

bekräftelse av omgivningen, vilket ökade hennes självkänsla. Därefter identifierade hon sig 

själv som vacker och smart. Vår respondents uppfattning av kärlek orsakade att hon förvän-
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tade sig en förälskelse då hon befann sig utomlands. Detta var något som grundade sig i vår 

respondents tänkesätt.  

Fortsättningsvis berättar två andra av våra respondenter om deras motsättande uppfattning om 

kärlek utifrån andra sociala förhållanden där känslor inte varit karaktäristiska eller grundläg-

gande. Både Fatimeh och Yasmine beskriver att deras skäl till relationens början konstruera-

des av olika sociala omständigheter.   

Fatimeh var den enda av alla våra tio respondenter som utsattes för tvångsäktenskap och som 

inledde relationen mot sin vilja. Fatimeh beskriver hur tvångsäktenskapet påverkade hennes 

identitet då hon kände att hon inte kunde fatta beslut över sitt egna liv. Hon uppfattade sig 

som handlingsförlamad och kände att relationen inte byggde på kärlek, vilket var vår respon-

dents naturliga bild av ett äktenskap. Fatimeh beskrev sin identitet innan relationen på föl-

jande vis.  

Utan min familj var jag inget./. jag kände mig rädd och feg, jag kunde inte stå för 

mig själv och jag vågade inte säga emot min pappa hur ville han ens att jag skulle 

leva med en man som jag inte kände och älskade. 

Fatimeh förmedlar i sitt berättande hur starkt bunden hon var till sin familj. Hon såg sig själv 

som mindre värd och uttrycker att hennes familjs tillvaro fullgjorde henne. Vidare visar vår 

respondent en dålig självbild då hon innan relationens början upplevde att hon inte vågade ta 

ställning och beslut för sitt eget liv. Fatimehs vilja var att inleda ett äktenskap som bygger på 

kärlek, då hon inte själv haft fria viljan att välja sin man då hon utsattes för ett tvångsäkten-

skap. 

Fortsättningsvis berättar vår respondent Yasmine om hennes tidigare uppfattning om kärlek 

där den ekonomiska tryggheten varit grundläggande. Hon framställer under intervjun sin 

självbild som god då hon ignorerade omgivningens åsikter om hennes prioriteringar i ett för-

hållande. Yasmine presenterar sin uppfattning om kärlek i relation till hennes tidigare tänke-

sätt.  

Alla hade fina kläder när jag sprang runt med samma tröja i flera veckor. Mina 

föräldrar brydde sig inte, när jag skulle gå på bal, var de en äldre man som beta-

lade allt men jag gav så mycket av mig själv. Jag kände hat mot mina föräldrar 

och fattigdomen så jag bestämde mig tidigt att ska jag ha en man ska han ha 

pengar./. Jag brydde mig inte om vad andra sa jag viste att jag gjorde de som 

kändes rätt och det jag ville ha . 

I vår respondents livsberättelse visas tydligt på hur pengar haft en betydelsefull roll för inled-

ningen av förhållandet. Detta är något som skiljer vår respondent från andra deltagare då hen-

nes ekonomiska omständigheter och behov påverkade hennes val av partner. Yasmine beskri-

ver ett tillfälle där hon utfört sexuella handlingar för att få en balklänning, detta är ett tydligt 

tecken på hur långt vår respondent var villig att gå för att få sin vilja igenom. Yasmines vilja 

fastställdes av yttre omständigheter då hon bestämde sig vid ett tidigt skede att välja partner 

utifrån den ekonomiska statusen och inte utifrån andra aspekter. 

Slutligen berättar Sofie om sin dåliga självbild som var grundläggande i hennes val av partner. 

Hon beskriver destruktiva familjeförhållanden och kränkningar från barndomen som elemen-
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tära för hennes avsaknad av kärlek. Under intervjun presenterar Sofie hur hon känt en från-

varo av kärlek under sin uppväxt. 

Min barndom var inte lätt, mina föräldrar visade aldrig kärlek de var alltid gräl 

och tjafs hemma./. När jag blev äldre sökte jag mig till män som visade omtanke 

jag trodde det var kärlek. 

Sofies berättande om avsaknad av kärlek var en tydlig orsak till att hon sökte bekräftelse i sina 

relationer. Detta visar även att vår respondent hade en dålig självbild då hon inte känt sig äls-

kad tidigare i andra relationer och hoppades nu att det skulle bli en ändring. Hennes föräldrars 

försummelse av hennes basala grunder utvecklade ett behov hos henne. Sofies berättelse vi-

sade en motsättande bild i jämförelse med våra andra respondenter då hon i tidigt skede upp-

levde sig själv som en börda och besvärande för sina föräldrar. Därmed var hennes självbild 

svag vilket påverkade hennes personlighet. Vår respondent sökte förälskelse för att ersätta 

avsaknaden av olika emotioner. Sofies självbild var sammanbunden med hennes sökande av 

omtanke i relationerna. 

Våldet som smyger sig på  

I detta avsnitt kommer vi presentera kvinnornas normalisering av våldet i relationen. Hur vål-

det förklaras utifrån kvinnornas perspektiv och hur det påverkat kvinnornas identitet. Vi 

kommer endast framhålla fem intervjupersoners berättelser som är karakteristiska för hur ett 

berättande om våldet i relationen gestaltas och hur det senare normaliserades och blev en del 

av kvinnornas vardag.  

Vår respondent Magda beskriver att det första slaget hon utsattes för var under hennes gravi-

ditet. Magda berättar att hennes man tog till sig våld då hon inte hade förmåga att utföra huss-

sysslorna som han hade beordrat om. Magda berättar om tiden då hon stannade kvar i relat-

ionen. Hon beskriver hur hon började acceptera våldet och hur det påverkade hennes identitet.  

Han kom hem och jag hade inte hunnit tvätta hans arbetskläder för att jag hade 

ont i magen, det var faktiskt första gången han slog mig ./. Jag kände inte slagen 

längre inget kändes jag var helt tom på känslor, varje dag liknade den andra och 

jag anpassade mig.. Jag kände att jag inte duger, jag fick höra det konstant av 

min man, men jag kände det extra hårt mot Alvin. Ibland kände jag mig som en 

misslyckad mamma men jag orkade inte tänka på det då. 

Magda beskriver i sin berättelse hur hennes identitet och självbild förändrades under relation-

en. Våldet påverkade Magda då hon beskriver sig själv som ett tomt hål, likgiltig, kall, obe-

rörd och någon som existerar men som inte finns. Magdas identitet förändrades då hon kände 

sig oduglig och misslyckad både som moder och partner. Vår respondent beskriver även att 

hon kände skuld gentemot sin son vilket påverkade hennes självbild. Genom att hon försökte 

tränga bort sin utsatthet för våldet och dess påverkan slutade detta med att hon slutade ifråga-

sätta våldet, detta var en början på normaliseringen av våldet. Hon började anpassa sig och 

med tiden accepterade hon våldet. Detta är en av de sociala omständigheterna som resulterade 

i att hon stannade kvar i relationen. 

Vår andra respondent Sofie berättade att våldet började utspela sig när de flyttade ihop och 

beskriver hur det successivt ökades och normaliserades i förhållandet.  
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Allt började när vi flyttade ihop, men alla våra dagar var inte dåliga, han kunde 

vara snäll och visa kärlek för mig och det var de stunder jag levde med, jag glöm-

de det dåliga och höll fast vid de positiva minnena för att kunna hitta olika sätt att 

dämpa min sorg. Jag lyssnade på vad han sa och jag gjorde som han ville det gav 

resultat många gånger och det blev lugnt hemma. Jag tänkte alla par bråkar vi är 

inte ensamma om det här.  

Genom sitt berättande framställer Sofie och beskriver en tydlig bild av normaliseringen i för-

hållandet där hon relaterar våldet till sig själv. Detta är ett tydligt mönster för normalisering 

av våldet då vår respondent såg sig själv som orsaken till våldet. Sofie betecknade våldet som 

gräl då hon försvarade, minimerade och undanträngde våldshandlingen i förhållandet (Lund-

gren, 2001). I empiriutdraget av Sofies berättelse förmedlar hon en medvetenhet om att hon 

försvagade sina emotioner genom att anpassa sig efter sin mans önskemål. Detta övergick till 

en överlevnadsstrategi för vår respondent då hon beskriver ett lugn i samband med uppoff-

ringen av sina rättigheter. Att Sofie håller fast vid de ”fina stunder” de har tillsammans är yt-

terligare ett sätt att överleva relationen. 

Fortsättningsvis berättar vår tredje respondent Lena om våldets avstamp i relationen. Hon 

beskriver att våldet började utspela sig då hon inte följde sin mans bevilja. 

Han slog mig när jag hade vart ute med mina vänner och kom hem sent i början 

när han slog blev jag helt förbannad./. Men det tog inte lång tid tills jag började 

acceptera alla hans slag för det var ju mitt fel att han blev arg då ./. Jag tog 

mycket lugnande medel och sömntabletter för att kunna sova och ibland kände jag 

mig fruktansvärt ledsen och svag när jag grät varje natt efter att han hade som-

nat. 

I empiriutdraget förmedlar vår respondent hur hon i början av relationen inte accepterade vål-

det, då hon kände frustration och ilska över våldshandlingen. Fortsättningsvis berättar Lena 

hur hon successivt normaliserade våldet då hon började se sig själv som orsak till sin partners 

handlingar. Detta medförde en acceptans då hon försvarade och fann ursäkter till våldet som 

hon relaterade till sitt eget beteende. Genom att hon kontrollerade sig själv kunde hon mini-

mera våldet. Detta var ett sätt för vår respondent att känna kontroll över våldshandlingarna, 

vilket medförde att hon kunde överleva relationen. Ytterligare valde Lena att borttränga miss-

handeln från sin realitet med hjälp av lugnade mediciner. Våldet förändrade och skadade vår 

respondents självbild då hon upplevde sig själv som svagare och sorgsen i förhållandet. Detta 

bidrog till förseningen av uppbrottet och är ett av de sociala förhållanden som påverkade hen-

nes beslut om att stanna kvar i relationen då gränserna på vad som är accepterat och icke ac-

cepterat suddats ut.  

Vår fjärde respondent Carolina beskriver att våldet i relationen började med psykisk förned-

ring, kränkning och förolämpningar. Vidare berättar hon att det fysiska våldet satte sina spår i 

relationen.  

Han var alltid elak och manipulerade mig och när jag inte lyssnade slog han till. 

Men efter ett tag kunde jag hitta tusen orsaker för det han gjorde och sa, många 
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gånger sa jag till mig själv han har ju ADHD så det är den som spökar i vår relat-

ion.. och ibland kändes det som att de var mitt fel att han blev arg. 

Carolinas berättelse om de sociala förhållanden som fick henne att stanna kvar och normali-

sera våldet i förhållandet tar avstamp i hennes skuldkänslor för hennes partners trasiga bak-

grund och diagnos.  Vidare framför Carolina i sitt berättande ett tydligt mönster där hon för-

minskar det verkliga problemet och ser sin partners diagnos, bakgrund och sig själv som den 

självklaraste orsaken för våldet. Detta är en normalisering av våldshandlingen då vår respon-

dent tänjer gränser och finner ursäkter för våldet som inte är knutna till verkligheten.  Caro-

lina såg sig skyldig till att hjälpa sina partner och förändra deras liv vilket kan kopplas till 

olika emotionella band som finns i relationen såsom kärlek. Vår respondent beskrev även att 

hon flertals gånger upplevt att hennes partner behövt henne, därmed försvårades uppbrottet 

ytterligare då hon inte ville lämna honom ensam.  

Vår sista respondent Yasmine beskriver att hon blev utsatt för fysiskt våld väldigt tidigt i re-

lationen och det tog inte lång tid tills hon hade skador som var synliga. Vidare berättar Yas-

mine hur pengar blev hennes plåster på såret efter normaliseringen av misshandelstillfällena. 

En kväll va vi ute med hans vänner för att han skulle presentera mig för dem, jag 

skojade med honom och när vi kom hem så slog han mig för att jag drev om ho-

nom, jag va helt chockad men jag ville inte lämna honom ./.fastän han många 

gånger slog mig så kände jag att jag inte kunde lämna honom för att jag visste att 

det skulle bli jobbigt för mig, efter att han slog mig fick jag alltid en present oftast 

var det pengar som gjorde mig lycklig och som fick mig att glömma alla slag. 

Yasmine beskriver att hon var ekonomiskt bunden till sin man vilket var den avgörande soci-

ala omständigheten till att hon inte lämnade förhållandet. Vidare beskriver vår respondent sin 

mans medvetenhet om hennes ekonomiska behov som orsaken till våldshandlingarna. Detta 

medförde att han flertals gånger ursäktade våldet med materiella gåvor för att hålla kvar Yas-

mine i förhållandet. Pengar är starkt kopplat till makt, detta synliggörs då vår respondent i 

empiriutdraget beskriver att hon sökte trygghet och övergav sina rättigheter för att leva med 

en stabil inkomst. Vår respondents bundenhet till sin man medförde en försening av uppbrot-

tet.  

Bojan att stanna kvar i relationen 

I detta avsnitt kommer vi presentera hoten som förhindrade kvinnornas val till att lämna relat-

ionen. Hoten var starkt bundna till kvinnornas rädsla då de var kopplade till deras fara för 

livet och trygghet för sig själva samt deras närstående. Vi kommer endast framhålla sju inter-

vjupersoners berättelser som är utmärkande för hur ett berättande om hoten i relationen gestal-

tas och hur det senare hindrat kvinnorna från att genomgå uppbrottet.  

Vår respondent Sara beskriver en hotelse som orsakade en stor skam vilket fick henne många 

gånger att inte våga ändra sin livssituation.  

Jag fick aldrig besöka min familj eller vänner./. När han en gång slog mig med 

baseboll trä för att jag varit ute med mina vänner och kom hem sent så fick jag 

nog av all skit, jag ba orka inte mer jag ska anmäla dig, han blev så arg och slog 

sönder allt som var framför honom../.. Han kom fram till mig och sa din lilla hora 
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ringer du polisen eller lämnar huset så ligger vår sexfilm på nätet. Jag skämdes 

och kände mig så liten och vågade aldrig mer käfta emot, skammen att vem som 

helst skulle se mig ha sex fick mig många gånger att hålla käften och ta emot 

stryk. 

Vår tolkning av empiriutdraget är att vår respondents partner ville kontrollera och isolera Sara 

från sin omgivning. Ju mer han begränsade hennes tillgångar från omgivningen desto mer 

beroende blev hon av honom. Hennes mans hot om sexvideon var ett sätt för honom att återta 

kontrollen över deras relation då vår respondent hotade med en polisanmälan. Under intervjun 

beskrev Sara den kollektiva skammen som inte enbart skulle beröra hennes anseende utan 

hela hennes släkt om videon skulle spridas. Vidare förmedlar Sara sin känsla av skuld gente-

mot sin familj och släkt som enligt henne skulle utstöttas från olika kulturella aktiviteter. Vår 

sammanfattade analys av citatet var att syftet med hotet var stark och kränkande då Saras he-

der skulle ifrågasättas av det kulturella kollektivet.  

Två av våra respondenter beskriver hoten förbundna till bojan som höll dem fast i relationen. 

Både Fatimeh och Carolina beskriver rädslan de upplevde men av olika sociala omständighet-

er. Fatimeh kände fara för sitt liv samtidigt som Carolina kände rädsla för sin familjs säkerhet. 

Vår andra respondent Fatimeh beskriver hoten från sin far och sin bror som en av de mest 

avgörande orsakerna till att inte våga lämna relationen.  

I början va jag arg och grät hela tiden för jag ville inte gifta mig med min kusin, 

men sen kom min pappa och bror in i mitt rum och sa gifter inte du dig med ho-

nom åker du inte hem till Sverige, vi kommer döda dig./. deras ord fanns alltid 

kvar i mitt huvud, jag vet att de är kapabla till mord då min kusin mördades i 

hemlandet för att hon lämnade sin man. Jag tänkte alltid på henne och många 

gånger va jag rädd att mitt liv skulle sluta på samma sätt./. Jag vågade aldrig be-

rätta om mina bekymmer eller problem för någon för jag var rädd om min familjs 

rykte och sen har inte främlingar något med våra problem att göra. 

Hoten Fatimeh utsattes för fick henne att frukta sitt liv. Syftet med hoten var att kontrollera 

och skrämma respondenten då hennes handlingar skulle innebära en konsekvens för hennes 

liv. Rädslan vår respondent upplevde grundade sig i ett hedersmord. Mordet på Fatimehs släk-

ting fick henne att anpassa sig efter familjens och makens vilja. I citatet beskriver Fatimeh 

ytterligare en annan typ av rädsla som berör hennes familjs rykte men som även påverkat och 

förhindrat henne från stöd och hjälp. Vår respondents brist på tillit från omgivningen förmins-

kade hennes chanser för att vara mottaglig för förändring i sin livssituation. I empiriutdraget 

framgår det tydligt att vår respondent talar i termer som kopplas till ett kollektivt tänkande där 

hennes fria vilja är liten och obetydlig.  

Vår tredje respondent Carolina beskriver ett hot från sin man som orsakade rädsla och oro för 

hennes familjs säkerhet. 

Han sa kommer din pappa hit så kommer han dö du vet att jag hatar honom, han 

hotade med att han skulle skicka folk som skulle våldta och döda min syster, jag 

blev så rädd när han sa det, han lät så seriös.. jag höll mig tyst och sa inte emot 

mera. 
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I vår respondents livsberättelse visas tydligt på hur hoten haft en betydelsefull roll i hennes 

val att inte lämna förhållandet. Carolina upplevde hoten som allvarliga då hennes man tyckte 

illa om hennes familj. Under intervjun beskriver Carolina en rädsla och skuld över att hoten 

riktar sig mot hennes familj. Skulden hon beskrev var sammanbunden med hotet om att våldta 

hennes syster, då hennes man uttryckte sig på ett allvarligt sätt. I sitt berättande beskriver Ca-

rolina en trovärdighet i sin mans uttalanden. Detta var en utav de sociala omständigheterna 

som förhindrade uppbrottet.  

Vår fjärde respondent Lena beskriver självmordshoten som den sociala omständigheten till att 

hon stannade kvar i relationen.  

En gång bråkade vi om min telefonräkning som var hög och han blev galet arg 

och slog mig, jag blev rädd och sprang in till toan och låste in mig för att ringa 

min kompis men sen hör jag hur han skrik gråter och säger öppnar du inte dörren 

så tar jag mitt liv, mitt hjärta blödde för jag älskade honom mer än livet, vad är 

jag värd om inte han finns. Jag öppnade dörren kramade om honom och lovade 

att jag alltid skulle vara hans. 

I detta citat förmedlar vår respondent en bild av ett starkt känslomässigt band. Det var det 

emotionella bandet som försvårade uppbrottet. Vår respondent beskriver ett beroende där 

hennes partner behöver henne och där hon behöver honom.  Båda parterna lever i en föreställ-

ning om att de är i behov av varandra. Med andra ord kompletterar de varandra och livet är 

obetydligt när den andre inte finns. Utifrån vår analys av citatet finner vi att båda parterna i 

relationen hade en låg självkänsla.  

Under intervjun förmedlar Lena ett tydligt hopp om att vilja förändra sin man och därefter 

valde hon att stanna kvar för att hjälpa honom. Lenas känsla av att rädda sina partner uppkom 

då hon inte ville förlora honom samtidigt är detta ett tecken som innebär att man förskjuter 

fokuseringen på vem som är offret i relationen. En stor andel män använder sig utav själv-

mordstekniken för att hålla kvar kvinnan i förhållandet. Detta bidrog till att Lena uppskattade 

relationen med sin man mer vilket tenderade i detta falla att försena uppbrottet hos vår re-

spondent. 

Moderskap 

Två av våra respondenter Sofie och Magda beskriver att hoten var starkt bundna till deras 

barn vilket var den sociala omständigheten som höll de fast i förhållandet. Deras roll som mo-

der fick dem att uppleva en sorts rädsla att lämna förhållandet och riskera att förlora sina barn. 

Sofie upplevde fara för sina barn och sin hund medan Magdas mans hot var riktat till att frånta 

deras son.  

Vår femte respondent Sofie beskriver som nämnts ovan att hennes mans hot inte enbart var 

riktade mot henne utan även hennes barn och hund. 

När jag försökte ringa polisen för att han hotat med att bränna ner huset och 

döda barnen så sparkade han min hund tills jag la ner luren. 

I Sofies beskrivning av hoten framgår det att hennes man utsatte betydelsefulla personer i vår 

respondents berättelse i fara vilket medförde att Sofie kände en oro för sina barn och djurs 
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säkerhet.  Våldförövaren väljer genomtänkta personer som han sedan hotar offret med för att 

illustrera en känsla av rädsla som håller kvar kvinnan i förhållandet. Detta innebar en förtviv-

lan för vår respondent vilket orsakade en försening av uppbrottet.  

Vår sjätte respondent Magda beskriver sin rädsla att förlora sin son och hur hennes mans hot 

försenade uppbrottet.  

Jag blev så rädd när min man började dra min son ifrån mig, han sa att han 

skulle ta honom ifrån mig om jag lämnade hemmet eller anmälde honom. Jag vå-

gade inte göra något för jag ville inte förlora mitt barn. 

Magdas beskriver och förmedlar i sin berättelse att hon prioriterade sin son högre än sig själv. 

Vår respondents skuldkänslor gentemot hennes sons resulterade i att hon stannade kvar under 

en längre period. Hon beskriver att hoten var sammanbundna med hennes rädsla att förlora sin 

son, detta var en av omständigheterna som dröjde uppbrottet.  

Den sjunde respondenten Denise beskriver sina intensiva känslor för sin man som en av om-

ständigheterna som höll henne kvar i förhållandet. Vidare förmedlar hon hur deras gemen-

samma barn fick henne att känna en bundenhet till sin man. 

Jaa det är ju inte lätt när känslor är inblandade plus att jag hade barn med ho-

nom fick mig många gånger att tänka att nej men jag kan ju inte bara lämna allt 

och gå, min son behöver ju sin pappa. 

I citatet förmedlar vår respondent hur hennes starka känslor bidrog till att hon blev svag för att 

lämna relationen. Det framhålls i respondentens berättande att hon inte ville lämna relationen 

på grund av deras son och att hon kände en skyldighet mot honom. 

Insikten om förändring av sin livssituation  

I detta avsnitt kommer vi presentera respondenternas beskrivning av tvivel och insikten om att 

förändra sin livssituation.  Vi kommer endast framhålla fyra respondenters beskrivningar av 

tvivel och deras förändrade insikt. Dessa fyra berättelser är karaktäristiska för hur ett berät-

tande om förändrad verklighetsuppfattning börjar gestaltas. I följande del av intervjun för-

medlade respondenterna en bild av deras växande tvivel och nya verklighetsuppfattning i 

livsberättelsen.  

Två av våra respondenter beskriver att tvivel och reflektion över relationen uppkom i sam-

band med deras barns ohälsa. Magda och Maria berättar att de båda upplevt att barnen blev 

drabbade av våldet.  Deras roll som mödrar illustrerade en känsla av förändrad verklighet-

förankring.   

Vår respondent Magda berättar om sin frustration och orolighet i relationen då hon började se 

att våldet påverkat hennes sons hälsa. Bakgrunden till Magdas livsberättelse är att hon kom-

mer från en destruktiv familj som konsumerade en stor mängd alkohol. Detta innebar att 

Magda som barn blev försummad, under intervjun förklarar vår respondent att hon inte ville 

bli som sina föräldrar. Vidare berätta Magda om hennes dåliga relation till hennes föräldrar 

som grund till att hon inte ville vara passiv i relationen.  

Alvin började kissa på sig när han hörde oss skrika och det kändes i hjärtat ./. att 

växa upp med föräldrar som brydde sig mer om alkoholen än sina egna barn är 
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ingenting som jag vill att min son ska uppleva, jag känner fortfarande en sorts 

frustration när jag tänker tillbaka på hur jag kunde utsätta min son för allt. 

I detta citat förmedlar vår respondent Magda en bild av skuld gentemot sin son då hon själv 

växt upp i en destruktiv familj. Hon beskriver att hennes reflektioner växte i samband med 

hennes sons reaktion på den höga ljudnivån. När vår respondent insåg att våldet inte bara var 

något som påverkade henne utan hennes son ville hon förändra deras livssituation. Detta var 

ett sätt för Magda att definiera sig själv som ett våldsoffer för att sedan vara mottaglig för stöd 

och förändring av sin livssituation 

Vår andra respondent Maria berättade hur hennes dotters beteende förändrades på grund av 

våldet. Maria beskriver att hennes dotters aggressiva uppförande fick henne att börja ifråga-

sätta relationen och bli osäker.  

Min dotter började bli lätt arg, hon slog barnen i förskolan nästan varje dag. Jag 

hatade samtalen från förskolan./. när jag frågade henne varför hon var arg och 

slog barnen, svarade hon jag såg igår när pappa drog sönder din tröja och det 

var blod… Jag hade inte mycket till svar jag sa att det var en lek jag och hennes 

pappa lekte men då var hon snabb och frågade varför gråter du alltid mamma?. 

Jag bad henne sova och gick därifrån med en stor klump i magen, jag förstod hur 

långt allt hade gått, jag förstod att det verkligen var illa. 

Maria visar tydligt i sitt berättande att hennes dotters ilskna uppförande påverkade hennes 

tänkesätt. Hon beskriver att förskolelärarnas samtal kändes besvärliga då hon fick stå till svars 

med verkligheten om våldet som utspelade sig i förhållandet. Samtalen förde tankarna till vår 

respondent om att deras relation är osund och påverkar deras barn. Dotterns ifrågasättande om 

våldet skapade tvivel hos vår respondent samtidigt som hon gjorde en omtolkning av sin verk-

lighet då hon insåg att våldet även drabbade hennes dotters välmående. Detta var en av de 

sociala omständigheterna som ökade vår respondents motivation till att senare genomgå ett 

uppbrott. 

Vår tredje respondent Sara förmedlar i sitt berättande att hon började tvivla och reflektera 

över sin partners känslokalla beteende efter våldet. Sara beskriver även att hennes hopp 

minskades då hon kom till insikt om att hennes man inte var mottaglig för förändring.  

Han var galen och helt känslolös. Jag kunde gråta timmar efter att han slagit mig 

och han brydde sig inte ett dugg utan han sa att jag fick skylla mig själv. Flera 

gånger såg jag att relationen var helt död och att jag inte kan vara den han vill 

att jag ska vara./. Varje slag gjorde så att jag började ogilla honom mer och mer. 

Jag ville inte ens att han skulle röra vid mig. 

I empiriutdraget av Saras berättelse förmedlar vår respondent att hur hon började ifrågasätta 

sin roll och identitet. Sara börjar tvivla och såg att relationen inte var funktionell då hon be-

skriver den som död då hennes man inte visade sympati för misshandeln.  Vår respondent 

beskriver även att hon kom till insikt om att hon inte kunde anpassa sig efter hennes mans 

vilja då det påverkade hennes välmående. Detta innebär att vår respondent började reflektera 

över sitt egna välmående i förhållandet. Insikten om en förändring var ett viktigt steg i proces-

sen som sedan kan få vår respondent att avbryta relationen.  
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Vår fjärde respondent Carolina beskriver att tvivel var relaterat till hennes dubbelliv då hon 

intog en roll och höll en mask för sin omgivning för att dölja våldet. Carolina förmedlar i sitt 

berättande hur hon många gånger upplevt dubbellivet genom att ha två sidor och två röster 

inom sig. Ibland beskrev hon kärlek för sin partner medan hon efter en stund kunde uttrycka 

hat mot honom.  

Med tiden började jag tröttna över alla måsten som jag skulle göra för att inte få 

min omgivning och misstänka vad som är fel./. Kan det vara så att det är fel på 

vår relation och att vi lever ett onormalt liv. Vadå slår alla som har ADHD sina 

fruar?, man fattar tillslut att det inte är så utan det är han som är galen. 

Vår respondent fick i tidigt skede konfronteras med våldet och hur hon skulle dölja det för 

omgivningen men med tiden ifrågasatte hon sitt beteende och förhållandet. Carolina upplever 

relationen som avvikande från de normala parrelationerna samtidigt som hon tröttnade på att 

upprätthålla en falsk fasad för sin omgivning. Detta är en viktig del av Carolinas livsberättelse 

då hon började omdefiniera vad hon tidigare ansett som en normal fungerande relation. Detta 

orsakade att Carolina blev allt mer mottaglig och öppen för en förändring av sin livssituation. 

Under intervjun beskriver vår respondent att hon haft ständiga dialoger med sig själv om hur 

deras relation borde vara och hur mycket som inte stod till rätta. Hon började se sin partners 

beteende frånkopplat från hans diagnos och kom till insikt om att förändra sin livssituation.  

Vändpunkten i livsberättelsen 

I detta avsnitt kommer vi presentera åtta respondenters beskrivning av vändpunkten i deras 

livsberättelse. Dessa åtta berättelser är karaktäristiska för hur ett berättande om vändpunkten 

börjar gestaltas. 

Vår respondent Fatimeh berättar i slutet av intervjun om vändpunkten och beskriver en situat-

ion efter sin förlossning som var avgörande inför uppbrottet.  

Efter att jag hade fött min son hade läkarna sytt mig där nere och ja asså när vi 

kom hem den kvällen från sjukhuset tjafsade jag och min man och det slutade med 

att han blev jätte arg och sparkade mig där nere… alla mina stygn öppnade sig 

och jag hade blod över hela mig../ jag grät och skrek men han brydde sig inte jag 

var tvungen att gå tillbaka till sjukhuset för min blödning, han ville att jag skulle 

lämna min son hos min familj och att vi skulle gå dit själva men jag vägrade och 

klädde på min son kläder snabbt och tog med honom också, när läkarna ifråga-

satte min blödning hade jag lagt min pappas ord bakom mig, jag berättade om 

allt för läkaren. 

I citatet beskriver vår respondent den svåra misshandeln efter förlossningen som den avgö-

rande och påverkade omständigheten till uppbrottet. Fatimeh berättar att misshandeln hon 

utsattes för fick henne att inse hur allvarligt våldet hade blivit och att hon var tvungen att 

agera och förändra sin livssituation. Under intervjun beskriver vår respondent att hennes man 

ville att hon skulle lämna sin son hos sin familj. Detta gjorde han för att försäkra sig om att 

hon inte kunde lämna relationen utan sin son. I empiriutdraget av Fatimehs berättelse förmed-

lar hon en medvetenhet om att läkarna skulle ifrågasätta hennes blödning vilket var något hon 

hade räknat med och förväntat sig. Fatimeh beskriver att beslutet om att lämna sina sin man 
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blev enklare då hon hade sin son och läkarna vid sin sida. Fatimeh menar att det var den svåra 

misshandeln efter förlossningen som var avgörande för hennes beslut att lämna relationen. 

Slutligen menar vi att det var den svåra misshandeln efter förlossningen som var avgörande 

för vår respondents uppbrott då hennes självbild förändrades. Vår respondent beskriver sin 

nya identitet genom att framföra att hennes pappas dominans över hennes liv upphört och att 

hon numera är självständig i sina beslut.  

Vår andra respondent Saras vändpunkt uppstod då hon efter ett misshandelstillfälle såg sitt 

eget blod och betraktade sig själv som ett våldsoffer. Därefter blev vår respondent mottaglig 

för att förändra sin livssituation då hon insåg att hennes partner även var farlig för henne.  

En kväll när han slog mig med baseboll trät så okänsligt och grovt så slog det till 

att han var kapabel att kunna misshandla mig till döds och det skrämde livet ur 

mig.. Jag visste redan då när han slog så hårt med racket att jag måste iväg, bort 

liksom.. han slog och slog och det enda jag ser i vårt sovrum är blod, jag tänkte 

och sa till mig själv andas, andas från munnen jag ska inte dö idag.. Jag kontak-

tade olika myndigheter dagen efter och fick snabb respons.  

I citatet Sara beskriver under intervjun förmedlar hon att hennes partner var kapabel till att 

skada henne till döds. Detta var en av de omständigheterna som fick vår respondent att rea-

gera då hon såg sitt eget blod över rummet. Under detta tillfälle betraktade hon sig själv som 

våldoffer och var därefter emotionellt redo för att avbryta relationen. Det var hennes egen 

blod som fick igång hennes tankar om att lämna relationen samtidigt som hon såg verklighet-

en med nya ögon. Det är när en våldutsatt kvinna ser sig själv som våldsoffer som hon kan ta 

steget efter för att söka hjälp.  

Två av våra respondenter Anna och Maria beskrev att uppbrottet uppstod i samband med de-

ras mäns otrohet. Anna kopplade uppbrottet till hennes motståndshandling för sina rättigheter 

medan Maria beskrev uppbrottet relaterat till hennes dåliga självkänsla och dess påverkan på 

deras dotters framtid.  

Vår tredje respondent Annas vändpunkt är något som vi vill kalla för ”att motstå ” och det 

handlar om att vår vederbörande respondent valde att slå näven i bordet och inte acceptera att 

bli illabehandlad. 

Men sen når man en punkt i livet då man inte orkar mer jag kände nu får det bli 

slut på det här.. när jag klev in och hittade honom med en kvinna i min säng jag 

ville slänga ut båda två. Men han vägrade och började slå mig så hårt och käns-

lolöst, jag fick snabbt kontakt med polisen och de plockade med honom. Otroheten 

var droppen som fick bägaren att rinna över, han drog ner mig till botten men nu 

siktar jag upp och det tar sin tid att bryta av det han förstört inom mig men nu är 

han borta, och det är skönt. 

I citatet som Anna framhåller under intervjun förmedlar hon att vändpunkten var betydelsefull 

för hennes självbild och framtid. Otroheten hon genomgick under relationen påverkade hen-

nes självbild och skapade frustration över deras relation. Vår respondent beskriver att hon 

förlorade hoppet vid tillfället då hennes man delade deras gemensamma säng med en annan 

kvinna. När Anna valde att motstå otroheten i relationen och sätta stop för våldet återställde 
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hon en stor del av sitt liv. Anna berättade för oss att om hon inte tidigare haft inre dialoger 

med sig själv där hon kommit fram till att otroheten och våldet inte är relaterade till henne 

hade inte hon haft modet att motstå och anmäla sin partner.  

Vår fjärde respondent Maria förmedlar under berättelsen sin känsla av ilska och oro som 

grundläggande för uppbrottet.  

Min man kom hem full och jag försökte prata med honom men han slog till mig 

hårt och sa förstör inte min kväll när jag har fått ligg. Jag kände mig så under-

lägsen, jag visste att min man var otrogen.. men lite känsla trodde jag att han 

skulle ha men han brydde sig inte ett dugg om mig så jag orkade inte limma ihop 

ett förstört förhållande där vår dotter led och blev allvarligt skadad. Jag tänkte 

många gånger hur vår dotter kommer bli när hon blir stor kommer hon acceptera 

otrohet i hennes framtid, jag va tvungen och göra något inte bara för mig själv 

utan för oss båda jag har ju ansvar att ta hand om min dotter. 

I citatet beskriver Maria hur hon förlorade hoppet om deras relation då hennes man var otro-

gen. Otroheten påverkade Maria och det känslomässiga bandet bröts ner vilket orsakade att 

hon kände sig fri och likgiltig inför sin man. När hoppet i relationen försvann hade detta en 

inverkan på hennes beslut, detta medförde att hon lättare kunde genomföra uppbrottet. Ytter-

ligare beskriver vår respondent sin känsla av skuld gentemot sin dotter då hon började oroa 

sig över otroheten och våldets inverkan på dotterns framtid.  Enligt Maria var det otroheten 

och hennes egen skuld en av de sociala omständigheter som var avgörande för uppbrottet.  

Två av våra respondenter Denise och Magda beskriver uppbrottet i samband med deras barns 

ohälsa. Denise beskriver hur hennes sons traumatiska upplevelse av våldet påskyndade upp-

brottet. Magda beskriver ett smärtsamt våldstillfälle då hennes son bevittnade våldet på nära 

håll, detta var den mest avgörande orsaken som resulterade till ett uppbrott. Vår femte re-

spondent Denise vändpunkt uppstod då hennes son utsattes för en traumatisk upplevelse av 

våldet i deras relation.  

När min man en gång misshandlade mig och slängde vasen mot väggen och skrek 

blev min son rädd och kissade på sig, efter den här händelsen hade han svårt att 

prata, han började stamma och blev rädd när vi hade på musik i hög nivå. Jag 

blev orolig och ringde min vän dagen efter och frågade om jag kunde bo hos 

henne. 

Denise visar tydligt i sitt berättande att hennes sons traumatiska upplevelse av våldet var ett 

av de avgörande förhållanden som fick henne att fullgöra uppbrottet. Det var under detta till-

fälle som Denise insåg att våldet drabbade hennes sons hälsa och välfärd. Vår respondent be-

skriver att hon kände skuld gentemot sin son och att hon därefter försökte hantera situationen 

för att inte utsätta honom för liknande händelser där hans välmående skulle vara i fara. Denise 

berättade att hon var tvungen att ta sitt ansvar som mamma och beskydda sin son då han var 

oskyldig. 

Vår sjätte respondent Magda beskriver ett tillfälle där hon blev brutalt misshandlad inför sin 

son.  
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Det är inte lätt för en mamma och se rädsla i sina barns ögon, jag såg hur rädd 

min son blev varje gång han slog mig, ibland fick min son några smällar. Den 

kvällen sa jag till min man att han borde söka vård för sitt aggressiva beteende, 

det slutade med att min rygg blev bruten, han släpade ner mig från övervåningens 

trappa ner till vardagsrummet så att vår son inte skulle vakna av vårt ljud, han 

slog så hårt utan att tänka. Det enda jag minns var hur min son satt i trappan med 

tårar i ögonen… Jag bestämde då att jag måste ta mig ur på vilket sätt som helst, 

inte bara för min del utan för min son som var helt förstörd av allt som hände.. 

jag kände många gånger att jag misslyckade som mamma när jag drog med mitt 

barn i något han själv inte valt leva med när jag lämnade allt var jag stolt över 

mig själv. 

I sin berättelse beskriver Magda hur hon och hennes son fick konfronteras med våldet och 

dess inverkan på deras välmående. Under berättelsen förmedlar Magda hur hennes mans våld-

samma reaktion på hennes anvisning om vård resulterade i en allvarlig misshandel. Hennes 

mans ignorans till deras sons närvaro under misshandeln påskyndade uppbrottet då hon upp-

levde att deras son drabbades av att bevittna misshandeln. Under misshandeln insåg vår re-

spondent att hon var tvungen att förändra sin tillvaro då våldshandlingarna eskalerade och 

blev grövre. Det var då Magda insåg att hon i första hand var tvungen att förändra sin egen 

tillvaro för att sedan kunna skydda sin son. I empiriutdraget beskriver även vår respondent hur 

hennes självbild förändrades i samband med uppbrottet då hon tillskriver sig själv ett starkt 

självförtroende.  

Två av våra respondenter Lena och Carolina beskriver uppbrottet relaterat till deras besvikelse 

då deras män inte var mottagliga för förändring. Det framgår tydligt i deras berättelser att de 

förlorade hoppet och känslorna i relationen då deras verklighetsbild förändrades.  

Vår sjunde respondent Lena vändpunkt uppstod under ett misshandelstillfälle då hon insåg att 

hennes man inte var mottaglig för förändring.  

Jag funderade mycket innan bröllopet, jag visste att vi inte längre fungerade ihop 

men jag ville ge det en sista chans efter att vi hade varit på min systers bröllop 

och han frågade om vi skulle gifta oss och jag svarade att jag är tveksam och att 

vi inte var redo så blev han helt galen och slog mig hårt med stolen vi hade i ho-

tellrummet och kände hur mina ben inte orkade stå upp när jag försökte ta mig ur 

rummet.. i den stunden minns jag att jag insåg att det där var hans riktiga jag som 

kom fram då förstod jag att jag var tvungen att lämna honom. 

I citatet beskriver Lena att hennes partner inte längre kan ta alla beslut i deras relation. Vår 

respondent kom till insikt att hon själv utan att ta hänsyn till sin man kan uttrycka sig trots 

hans aggressiva dominans. Detta skapade en frustration hos Lenas partner då han upplevde att 

han inte har kontroll över henne. Det är ett tydligt tecken på att vår respondent frigjort sig från 

sin mans dominans och att hon nu istället kunde ta beslut på egen hand. Efter misshandelstill-

fället gjorde vår respondent ytterligare en omtolkning av sin verklighet och insåg att relation-

en inte var funktionell. Lena beskriver att hon innan misshandelstillfället upplevde en emot-

ionell frigörelse från sin partner då hon inte hade lika starka känslor till honom vilket enligt 

henne förenklade uppbrottet. 
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Vår åttonde respondent Carolina beskriver uppbrottet i samband med hennes mans farliga hot 

som var avgörande för hennes liv.  

Jag sa att jag inte orkade mer och att jag vill lämna honom, Han sprang in i köket 

och kom ut med en kniv och började skrika tillslut kom han åt min arm med kni-

ven, jag tog mig loss och sprang ut till grannen för att be min pappa plocka upp 

mig. Jag fattade inte hur han kunde göra så men det var hans riktiga sida som 

kom fram. Hade jag valt att vara kvar hade han förstört mig så pass mycket att 

jag kanske skulle tagit mitt liv. 

Carolina beskriver i citatet hur hennes mans våldsamma beteende eskalerade och blev alltmer 

allvarligt. Detta fick henne att komma till en förståelse om att hennes man inte var mottaglig 

för förändring och att hennes liv var i fara. Därmed tappade Lena hoppet om deras relation, 

Hon menar att genom denna hopplöshet om att det aldrig skulle ske en förändring var det som 

var mest verkställande för uppbrottet. Carolina beskriver även i intervjun att uppbrottet var ett 

sätt att rädda sitt eget liv. Vår respondent satte sig själv i första hand och såg våldet som en 

brottslig och farlig företeelse. Att Carolina satte värde på sig själv och sitt liv var ett sätt för 

henne att rekonstruera sin identitet då hon var huvudrollen i den.   

Sammanfattning 

Det framkom i studiens resultats avsnitt att respondenternas sociala omständigheter som för-

senade uppbrottet var; normaliseringen av våldet där kvinnorna beskriver att de tillskrev vål-

det andra definitioner såsom gräl, bråk och skuldsättning sig själv som orsak till misshandeln 

etc. Följande beskrev våra respondenter hur hoten var sambundna till viktiga och betydelse-

fulla personer samt hur deras rädsla eskalerade i takt med hoten. En ytterligare omständighet 

som orsakade en försening av uppbrottet var respondenternas förändrade tillskrivelse av sin 

egen identitet. Det som även framkom i studiens resultat om uppbrottet och dess påverkande 

omständigheter var det upplösta känslomässiga bandet, det förlorade hoppet, besvikelsen och 

ny verklighetsförankring. Ytterligare påverkande omständigheter var barnens påverkan av 

våldet och mannens otrohet. 

Diskussion 

Syftet med vår uppsats är att studera vilka sociala förhållanden som kan ha haft betydelse för 

kvinnornas val av att stanna kvar eller lämna en våldsam relation samt vilka identiteter kvin-

norna tillskriver sig själva under berättandet.  

Följande frågeställning avser vi att besvara: Vilka sociala förhållanden kan ha haft en bety-

delse för kvinnornas val att stanna kvar eller lämna förhållandet? Vilka identiteter tillskriver 

de sig själva i berättandet? Deltagarnas livsberättelse är det centrala i uppsatsen. Vi ser att 

vårt val av den narrativa metod som något bidragande i vår studie. Då vår förståelse av berät-

tandet kan både vara en läkande funktion för respondenten, aktiviteten av att själv berätta är 

ett sätt att lappa ihop sig själv eller att det medför att respondenter upplever berättandet som 

jobbigt då den minns besvärliga stunder i livet. Det är genom berättande som människor får 

sina upplevelser bekräftade därefter blev vårt val att låta våra deltagare själva forma sin berät-

telse.  
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Innan vi skulle börja genomföra våra intervjuer kände vi oss lite nervösa inför mötet med del-

tagarna, ingen av våra respondenter som deltog i vår studie var bekant med oss. Vi hade fler-

tals olika uppfattningar om våld i nära relationer, ibland var vi kritiska till varför det tog tid 

för den våldutsatta att genomgå uppbrottet. Vi frågade oss själva många gånger vad det är 

som gör att kvinnor fortsätter när de upptäcker olika signaler i relationen som är avvikande.  

Då en av oss har studerat ämnet våld i nära relationer och är någorlunda påläst undrade vi 

många gånger om vart ansvaret ligger i att lämna en relation som är destruktiv. Vår förförstå-

else var vår grund som vi sedan utvecklade för att skapa en bredare förståelse av kvinnornas 

berättelse.  Deltagarnas olika delar i berättelsen gav oss olika helhetsbilder som många gånger 

inte sammanställdes med vår förutfattade förförståelse. Men vi försökte på bästa sätt distan-

sera oss från vad vi anser och enbart utgå från berättelsens form för att sedan tolka de delar 

som skapar en tydlig helhet. 

Vi uppmärksammade under studiens gång att flera myndigheter bedriver och arbetar med frå-

gor som berör våld i nära relationer i större grad idag än tidigare. Man har broschyrer och 

visitkort som visar att det finns stöd och hjälp för kvinnor som befinner sig i en farlig miljö. 

Under analysen av datamaterialet framkom det att kvinnorna tillskrev sig olika identiteter i 

livsberättelsen.  

Under normaliseringen av våldet ville inte våra deltagare se sig själva som offer av den orsa-

ken kunde de inte uppfatta att informationen som olika myndigheter framhåller var relaterad 

till deras situation. Detta på grund av att kvinnorna inte uppfattade sig själva som våldsoffer 

då de definierade våldet som bråk och tjafs. Det kan gå så långt att kvinnan skuldsätter sig 

själv och att hon tillskriver sin partners sjukdom som orsaken till våldet. Därefter fann vi un-

der transkriberingen av materialet att inre dialoger och ifrågasättande samt reflektioner är väl-

digt betydelsefullt för att en våldutsatt kvinna skall få mod att förändra sin livssituation. Det 

är när kvinnan ser sig själv som offer som hon blir mottaglig för förändring.   

Det som skiljer våra respondenters livsberättelser ifrån varandra är att processerna till upp-

brottet såg annorlunda ut. Kvinnorna reflekterade och omdefinierade uppbrottet i olika tidspe-

rioder.  Vissa var reflekterande och ifrågasättande tidigt i relationen medan andra stannade 

kvar under lång tid och genomgick uppbrottet vid ett senare tillfälle. Detta var något som 

skapade unika berättelser i intervjuerna. Kvinnornas faser såg annorlunda ut då de bearbetade 

olika hinder, tankar och känslor vid olika tillfällen. Som forskare fann vi skillnader i deltagar-

nas livsberättelse i början, mitten och slutet. Vi kunde finna gemensamma teoretiska be-

greppsförklaringar för de faser kvinnorna befann sig inom i deras beskrivning under intervjun. 

Berättelserna kvinnorna framförde var unika då våra deltagare hade olika bakgrunder, ålder, 

familjer och yrken. Deltagarnas individuella skillnader innebar också vilken typ av livsföränd-

ring de genomgått och vad som var skälet till uppbrottet för en förändring. Samtliga kvinnor 

beskrev olika omständigheter och orsaker som var avgörande och motiverande för deras upp-

brott.  

Detta innebar att varje kvinnas livsförändring frånskilde sig från de andra trots att avslutet var 

riktat till samma mål. Under våra intervjuer med kvinnorna ville vi oftast ta ”ett steg i taget” 

för att kunna få en bredare förståelse av berättelsen. Efter ett tag släppte vi på denna linjära 

modell då vi började se att visa delar som respondenten framförde inte matchade varandra 
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men som skapade en helhet i slutet av berättelsens förståelse. Trots detta val av tolkning blev 

det inte svårt för oss att urskilja var i tiden respondenten befann sig och i vilken fas. Därefter 

tog vi del av vår tidigare förståelse av olika faser i uppbrottsprocessen, normaliseringsproces-

sen, isolering, kontroll etc. Vi kunde se att kvinnornas upplevelser och förflyttningar förekom 

i olika faser som inte var fasta utan rörliga. Deltagarnas beskrivning av deras berättelse var 

inte en linjär berättelseform som pågick i samma takt. Vår användning av den narrativa meto-

den innebar att vi fick en stor mängd data vilket vi inte kunnat erhålla om vi utgått ifrån ett 

frågeställningsformulär. Vi fick även genom tillämpningen av den narrativa metoden en hel-

hetsbild av våra deltagares livsberättelse som hjälpte oss att tolka ur ett större hermeneutiskt 

perspektiv.  

När vi inledde intervjuerna berättade vi för kvinnorna vad vårt syfte med studien var. Vi 

framhöll frågor som hur började våldet i relationen? hur var det sen? och hur avslutades det?. 

Detta gjorde vi för att för att ge respondenten en ganska tydlig bild som var anpassat mot vårt 

syfte utan att vara för specificerade. Deltagarna var medvetna om ämnet då de fått mejl om 

det.  Men de hade inte en klar bild av vårt huvudsakliga syfte då vi inte ville att de skulle re-

flektera för mycket. Detta gjorde vi eftersom vi inte ville att kvinnornas berättelse skulle bidra 

med alltför genomtänkta svar. Reflektion kan vara bra för respondenternas berättelse men vi 

ansåg att det kan påverka det slutliga resultatet. Då de enbart kan rikta sig på våra två fråge-

ställningar utan att framföra andra situationer. Som de utifrån vår frågeställning kan anse irre-

levanta då det inte är sammankopplat till vårt syfte. Såsom vilka de var innan relationens bör-

jan, vart de kommer ifrån och hur de växt upp samt deras inställning till framtiden. Denna typ 

av berättelseform skapar en mindre reflektion vilket resulterade i att deltagaren inte berättade 

vad hon trodde att vi ville höra. Vi var välmedvetna om att detta var ett känsligt ämne. Däref-

ter valde vi att kvinnorna själva fick välja vilka delar som skulle framhållas i berättelsen och 

vad som bortprioriteras. Det var ett sätt att få respondenten att känna sig fri i sin egen berät-

telse. Alla våra respondenter valde att utföra intervjuerna i deras hem, detta kopplar vi till 

deras trygghetsposition. Vilket var ett positivt bidrag för studien då de kunnat berätta sina 

upplevelser i en trygg miljö och känna säkerhet i framförandet av berättandet. Att vi fick ta 

del av kvinnornas upplevelser, sorg och glädje gav oss känslan av att vår forskning är betydel-

sefull. Kvinnornas trovärdighet för oss som forskare var hög då de gav oss känslan av att vi 

utförde en viktig forskning som de ville vara en del av. Att vi båda som forskare i området var 

kvinnor skapade en trygghet hos våra respondenter då de många gånger uttryckte sig i form av 

att vi kvinnor förstår varandra bäst. 

Vad våra respondenters berättelse visar 

I vår studie studerar vi vilka sociala förhållanden som kan ha haft betydelse för kvinnornas val 

av att stanna kvar eller lämna en våldsam relation samt vilka identiteter tillskriver de sig 

själva under berättandet. I resultatet framhåller kvinnorna skilda omständigheter som förhind-

rade och påskyndade uppbrottet. 

Vilka sociala förhållanden har haft betydelse för kvinnornas val av att stanna 

kvar? 

Våra respondenter presenterade i sina berättelser olika upplevelser och omständigheter som 

hjälpte oss att få en omfångsrik data för att lyckas besvara syftet med vår studie. Vi kan uti-
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från vår tolkning av resultatet fastställa att det var olika sociala omständigheter som påver-

kade och fördröjde kvinnornas uppbrott. Det karaktäristiska i kvinnornas berättelser om om-

ständigheterna som förhindrade uppbrottet var hotelser, rädsla, emotionella bandet, normali-

sering, ekonomisk trygghet, moderskapet, förändrad självbild och bortträngning av våldet.  

Hotelserna kvinnorna beskrev gestaltades i olika omständigheter. För en respondent var hotet 

riktat mot spridning av sexvideo vilket hon beskrev under intervjun som skamligt. För andra 

respondenter var hotet riktat mot deras anhöriga och barn. Hälften av våra respondenter stan-

nade kvar i relationen då männen hotade om att skada barn, djur eller en närstående. Detta 

förhindrade kvinnorna från en förändring då rädslan låg som grund i deras tankar. Ytterligare 

beskrev en respondent hur hon utsattes för självmordshot då hennes man hotade med att ta sitt 

liv om hon lämnade relationen. En respondent beskrev även hotet utifrån ett hedersperspektiv 

då hon utsattes för tvångsäktenskap. Hennes far och bror hotade henne till livet vilket orsa-

kade att hon fullgjorde äktenskapet och stannade kvar. 

För två av våra respondenter var den emotionella och ekonomiska bundenheten orsaken till 

förseningen av uppbrottet. För den första respondenten låg det emotionella bandet som grund 

vilket förhindrade genomförandet av uppbrottet då hon upplevde en bundenhet till sin man. 

För den andra respondenten var orsaken som hindrade uppbrottet den ekonomiska bundenhet-

en hon hade till sin man.  

Mer än hälften av våra respondenter genomgick en normaliseringsprocess då våldet blev en 

del av kvinnornas vardag vilket fördröjde uppbrottet.  Kvinnorna tillskrev männens avvikande 

beteenden som normala. Följande beskrev en stor del av kvinnorna att deras självbild föränd-

rades under relationen vilket resulterade i att de accepterade våldet och såg sig själva som 

orsak till handlingen. Alla våra respondenter försvarade och minimerade våldet för att minska 

deras mentala reflektioner av att de befann sig i en osund relation. En av våra respondenter 

beskrev till exempel sin partners diagnos ADHD som orsaken för våldet i relationen. 

Vilka sociala förhållanden kan ha haft en betydelse för kvinnornas val att lämna 

förhållandet? 

Med utgångspunkt i vår tolkning av resultatet framkom det olika omständigheter som påver-

kade genomförandet av uppbrottet. Våra respondenter beskrev olika händelser och situationer 

som orsaken till uppbrottet. För våra respondenter tog det olika lång tid att avsluta relationen 

då de bearbetade olika processer på annorlunda sätt. Det karaktäristiska i kvinnornas berättel-

ser om omständigheterna som upplöste uppbrottet var kvinnornas fara för livet och deras barn, 

otrohet, emotionella bandet och det förlorade hoppet.  

Rädslan kvinnorna beskrev gestaltades i olika omständigheter och för flera av respondenterna 

var uppbrottet riktat mot deras liv då de utsattes för en brutal misshandel. De började se reali-

teten och allvarligheten med våldshandlingarna och slagen blev grövre och deras skador blev 

alltmer allvarliga. En av våra respondenter beskrev att hennes eget blod fick henne att vakna 

upp och inse att hon inte kan överleva relationen. Blodet blev en symbol för hennes verklighet 

som sedan fick henne att förstå att hon måste förändra sin livssituation. En annan respondent 

beskrev även sin mans hotelse med kniv som skrämmande och avgörande för uppbrottet. Un-
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der berättelsen om uppbrottet beskrev kvinnorna att deras hopp försvann då de insåg att deras 

partner var brottsliga och farliga samt att de inte skulle förändras.  

Två respondenter beskrev även otrohet som en orsak till uppbrottet. De tappade hoppet och 

känslorna för sina partners då deras känslomässiga band bröts ner. Kvinnorna gjorde en ny 

omtolkning i sin beskrivning av grunder till otroheten som inte var relaterade till kvinnornas 

sexualitet utan till männens felaktiga beteende. Respondenterna berättade att deras känslor 

försvagades och försvann under och efter uppbrottet då deras män visat ett intresse för andra 

kvinnor. Flera respondenter beskrev hur de omdefinierade den våldsamma relationen och fick 

en ny insikt i deras livssituation. Våra respondenter beskrev att de började reflektera och inse 

att deras mäns beteende inte skulle förändras. Därefter skapade kvinnorna en ny verklighets-

uppfattning som distanserade sig från mannens uppfattningar om relationen.  

Flera respondenter började inse att våldet drabbade och utspelade sig över barnens framtid 

och påverkade deras hälsa. Två av våra respondenter avslutade relationen på grund av oron de 

kände för sina barn. De beskrev i sina berättelser att våldet utspelade sig över barnen vid vissa 

tillfällen vilket fick mödrarna att inse att det är deras ansvar att lämna relationen. Ytterligare 

upplevde vissa kvinnor en känsla av skuld om de valde att fortsätta relationen då våldet på-

verkade barnens hälsa. Mödrarna beskrev att deras barns beteende förändrades vilket oroade 

kvinnorna och fick de att överväga relationen. Moderskapet blev den omständighet som fram-

kom både inom förseningen och upplösningen av uppbrottet vilket förmedlar en bild som på-

visar att moderskapet i en relation kan vara avgörande för både kvinnan och barnens framtid.   

Ytterligare beskrev en av våra respondenter att hon valde att stanna kvar i relationen för att 

inte förlora sin son då hennes man hotat henne med att frånta deras barn. Samtidigt berättar 

hon att orsaken för uppbrottet var hennes oro och rädsla för hennes sons hälsa och säkerhet. 

Denna respondent utmärkte sig från resterande deltagare då hon valde att stanna och lämna 

relationen av samma skäl det vill säga hennes son.  

Tidigare forskning 

Resultatet vi kom fram till i vår studie stämmer väldigt mycket överens med en del av vår 

tidigare forskning. Samtidigt har en stor del av vår tidigare forskning lyft upp andra teman 

kring våld som vi fann mindre lämplig att koppla samman med studiens resultat. Nedan 

kommer vi redogöra för vilka mönster och likheter vi fann mellan vårt resultat och den tidi-

gare forskningen som presenterats. 

Holmberg & Enander (2004) har undersökt varför den våldutsatta kvinnan väljer att gå och 

kom också fram till att emotionerna kvinnan känner för mannen haft en stor betydelse. I resul-

tatet framgår det att ett av de påverkande skälen till att kvinnan valde att lämna relationen var 

då det emotionella bandet hade brutits ner. Författarna Holmberg & Enander (2004) menar att 

skulden framkom hos kvinnorna då de kände sig ansvariga för mannens våld. Det framgår 

även i vårt resultat att en del av kvinnorna kände känslan av skuld men var mer sammankopp-

lat till deras känsla av ansvar för deras barn. Författarna menar även att hoppet uppstod då 

kvinnan kände hopp om att allt skulle bli bättre i relationen. Resultatet i vår undersökning 

visar att kvinnornas känsla av hopp var ett av de påverkande elementen till att de stannade 
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kvar i relationen. Men å andra sidan visade de dessutom sig att känslan av det förlorade hop-

pet var ett påverkande element till att de lämnade relationen.  

Davidsson & Jaldelöw (2011) menar att lidandet hos kvinnorna förekom då de kände sig ho-

tade av sina män och var en av orsakerna till att de inte vågade lämna relationen. De beskrev 

hotet som ett orosmoment där de känt en rädsla för vad mannen kunde bli kapabel till att göra. 

Samma orsak framgår tydligt och klart i resultatet då många av kvinnorna beskrev ett tillfälle 

då de blivit hotade och rädda vilket i sin tur bidragit till att de inte vågat lämna relationen, dels 

för att de var oroliga för sitt egna liv och sitt barns liv. Något som skiljer vårt resultat från den 

tidigare forskningen är att en av respondenterna blev utsatt av en hotelse av sin pappa och 

bror det vill säga inte sin man. Välbefinnandet i relationen framkom då de beskrev sin partner 

som speciell, kärleksfull, ömsint och hade ett bekräftande beteende (Davidsson & Jaldelöw 

2011). Resultatet visar att ett av de påverkande skälen till att vissa av kvinnorna valde att 

stanna kvar i relationen var pga. mannens kärleksfulla och tröstamma beteende som i sin tur 

skapade tvivel och fick dem att stanna kvar. 

Margareta Hydén (2005) menar att våldet ur moderns perspektiv är en händelse med avgö-

rande konsekvenser både för hennes liv, självkänsla samt för hennes möjligheter att kunna 

beskydda sitt barn. Resultatet i vår studie visar också att våldet för många av kvinnorna hade 

avgörande konsekvenser för både deras liv och deras barn. Många av kvinnorna kände att de 

stod i skuld till sina barn och kände sig ansvariga för att skydda dem från våldet.  

Margareta Hydén (2005) betonar att föräldrarna vill tror tro på att barnet inte sett, hört eller 

fattat våldet och att det vanligtvis blir obehagligt överraskade när de får höra hur våldet på-

verkat barnet. En stor del av kvinnorna berättade och beskrev hur våldet hade påverkat deras 

barn och att det kom ut väldigt oväntat för dem hur pass mycket våldet hade influerat dem. 

Margareta Hydén (2005) tar upp att kvinnans uppbrott är förknippat med fara både för hennes 

och hennes barn. Då kvinnan uttrycker sig om en separation reagerar den våldsamma mannen 

vanligtvis med våld och hot. När kvinnan beslutar sig för att lämna mannen söker hon van-

ligtvis hjälp hos någon närstående såsom släkt, vänner eller kvinnojouren. I arbetet av vår 

analys kunde vi tydligt se att flera av kvinnornas uppbrott var sammankopplat med oro för 

både henne och hennes barn. Det framkom hos flera av kvinnorna att de blivit utsatta för hot 

under olika omständigheter. Dock blev en av kvinnorna utsatt för ett hot då hon uttryckte sig 

om att hon ville lämna relationen. Resultatet i vår undersökning påvisar dessutom att många 

av kvinnorna sökte hjälp och stöd av någon person i omgivningen. Margareta Hydén (2005) 

redogör att barnens behov av stöd och hjälp upptäcks av en vuxen person, det kan vara allti-

från polisen, grannarna, förskolan eller kvinnojouren. Två av kvinnorna berättade i sin livsbe-

rättelse att någon person i omgivningen ifrågasatt deras barns uppträdande och misstänkt de-

ras handlande. 

Förslag på framtida forskningar 

Ett förslag på framtida forskningar som berör vårt forskningsområde är att studera våldet i en re-

lation utifrån mannens perspektiv.  Vårt ide är att i framtiden kunna ta del av förövarens livsberät-

telse för att finna tolkningar som definierar våldshandlingarna. Det ligger även i vårt intresse att få 

intervjua en person som under sin barndom bevittnat våldet i en nära relation. För att undersöka 

om våldet som utspelat sig under barndomen haft en inverkan på deras uppväxt och identitet.  
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Slutsats  

Som avslut av studien vill vi framföra våra tankar och upplevelser vi haft under studien gång. 

Det har varit intressant att följa hur vårt resultat analyserats och vilka omständigheter som 

orsakat olika förändringar i kvinnornas livsberättelser.  Vår syn på våld i nära relationer har 

förändrats då vi idag besitter en högre kunskapsnivå gällande olika teoretiska begreppsförkla-

ringar som både kan förhindra och upplösa våldet i förhållandet. Att ta del av kvinnornas be-

rättelser har utvecklat en större förförståelse och ökat våra kunskaper inom ämnet. Vi vill 

även framhålla att det inte är självklart för en våldutsatt kvinna att bryta upp utan det finns 

omständigheter som påverkar förseninge av uppbrottet i förhållandet.  

Vårt bidrag till det tidigare forskningsfältet våld i nära relationer har tillfört en ny infallsvin-

kel från kvinnans berättelse och upplevelse av våldet. Slutsatsen av vår studies resultat påvisar 

en ny förklaring som berör moderskapet och dess påverkan på förseningen och upplösningen 

av uppbrottet.  Fortsättningsvis påvisar även vårt slutliga resultat att identitet tillskrivelser är 

en påverkande omständighet som våra respondenter genomgick under och efter relationen. 
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Bilagor  

Intervjuunderlag (Bilaga 1) 

Del 1 

I vår första del ska det handla om kvinnornas livssituation. Kan du berätta om dig själv, vem 

du är och vad du gör? 

Vad vi vill få fram från kvinnornas egen beskrivning av sig själva är nedanstående frå-

gor. 

 Vad heter du?  

 Hur gammal är du? 

 Har du barn? Om ja hur många. 

 Är du i en relation? Om ja, gift, sambo? 

 Vilket land kommer du ifrån? Om hon inte är svensk, vill vi veta hur länge hon bott i 

landet? 

Del 2 

Nu ska vi gå tillbaka i tiden till den våldsamma relationen. 

Härmed ska kvinnan få ställda öppna frågor som hon ska besvara. 

 Kan du berätta om hur du och din tidigare partner träffades? Vad var det som fick dig 

att inleda en relation med honom? 

 Hur började våldet i relationen? Hur kan du känneteckna våldet? Hur ser du på våldet? 

 När i relationen började du inse att något var fel? Hur kändes det? 

 När började dina tankar kring att lämna din tidigare partner? Vad påverkade detta? 

Vad fick dig att tvivla? 

Del 3 

Här ska kvinnorna berätta om omgivningens roll. 

 Berättade du till någon i din omgivning om våldet i er tidigare relation? Om ja, vem 

och varför, samt vad fick du för respons vad gjorde den personen? Fick du råd och 

hjälp? om nej, varför tror du att de avstod från att hjälpa? 

 Var det någon i din omgivning som la märke till våldet i er relation? om nej, varför 

valde du att inte berätta om ingen la märke? 

Del 4 

Här ska kvinnorna berätta hur de  

 Vad var det som fick dig att börja tänka på att lämna din tidigare partner? Om kvinnan 

har barn vill vi veta om barnen haft en betydelsefull roll i uppbrottet? Alltså har ditt 

barn påverkat ditt beslut att lämna din partner? 

 Hade du sen tidigare funderat att lämna honom, om ja  varför gjorde du inte det?, 

Om nej vad fick dig att stanna kvar i relationen? 
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 Hur började du förebreda dig innan du tog ditt beslut att lämna mannen?  kan du be-

skriva i detaljer? 

 Har du lämnat din tidigare partner förut? Om ja hur många gånger? och vad var det 

som fick dig att återgå till relationen? 

 Har du genom hela denna situation fått hjälp eller stöd? Om ja vem? 

Del 5 

Här vill vi veta vad som hänt efter uppbrottet 

 Vem vände du dig till när du lämnade din tidigare partner? 

 Vart bosatte du dig? 

 Vad fick du för stöd och hjälp?  om kvinnan haft barn med mannen vill vi veta vad 

som hänt med barnen? 

 Ändrades din livssituation på grund av att du lämnade din tidigare partner? 

Del 6 

I denna del kommer kvinnorna berätta om framtid och förändringar efter uppbrottet. 

 Vad var det betydelsefulla skälet till att du lämnade din tidigare partner?  varför? 

 Sen du valde att lämna din tidigare partner har du mött på problem eller svårigheter? 

 Hur ser ditt liv ut idag? Är du nöjd med ditt val att lämna din tidigare partner? 

 Vilka framtida planer har du? 

Informationsbrev (Bilaga 2) 

Hejsan  

Vi är två studenter Zeina och Novin från Mälardalens högskola som studerar sociologi med 

socialpsykologisk inriktning, och håller på med vår c uppsatts. Vår c-uppsatts kommer handla 

om tidigare våldutsatta kvinnor i nära relationer. Intresset i vår studie är att intervjua kvinnor 

som levt i en våldsam relation. Vi hoppas att du kan delta i vår undersökning, då din medver-

kan har en betydelsefull roll i vår uppsatts. Du som är intresserad av att medverka i vår studie 

kommer bli kontaktad via telefon, för att vi ska bestämma tid och plats. Samtidigt kommer du 

få friheten att själv bestämma vart du vill genomföra intervjun, i den miljö du känner trygghet 

och bekvämlighet. Då vi som forskare respekterar och har förståelse för ämnets känslighet.  

Något vi vill informera er om är att vi kan kontakta er igen för en ytterligare uppföljning av 

intervjun, då vi kan vilja ha vissa detaljer förklarade. Vi vill även informera er om att under 

intervjun kommer vi spela in samtalen för sedan kunna tolka era berättelser. Efter att vi avslu-

tat vår studie kommer all material raderas, det kommer inte användas i andra studier. Ingen 

utomstående kommer ta del av det vi spelats in. Ni kommer vara anonyma och läsaren kan 

inte fingera er genom resultatet, då vi kommer byta namn på er, alltså kommer vi ha påhittade 

namn som är kopplade till er berättelse i vår studie resultat. Vill ni som medverkande ta del av 

vårt resultat, kommer vi skicka in det så att ni kan läsa vad vi kommit fram till.  

Med vänlig hälsning  

Zeina Finjan och Novin Sendi 
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