
C-uppsats i Sociologi 61 
Akademin HVV    Mälardalens högskola

 

 
 
 
 
 

En kvinna är alltid en gåta …
 
 

 Våldsutsatta kvinnors 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats i Sociologi  

Handledare: Maria Hopstadius

Kurskod: SOA135 

Examinator: Johan Vaide 

uppsats i Sociologi 61 – 90  p. SOA 135 
Akademin HVV    Mälardalens högskola 

 

En kvinna är alltid en gåta …

 
sutsatta kvinnors välbefinnande och hälsa  

Av Vesna Suljkic 
HT 2014 

Maria Hopstadius; Ulrika Wernesjö 

1 

En kvinna är alltid en gåta … 

http://www.mdh.se/hvv
http://www.mdh.se/


C-uppsats i Sociologi 61 – 90  p. SOA 135 
Akademin HVV    Mälardalens högskola 

2 
 

Sammanfattning 
Studien handlar om hur våldsutsatta kvinnor upplever sitt välbefinnande och sin hälsa efter att 
de har varit utsatta för våld och har gått ur relationen. En av kvinnorna är kvar i relation med 
sin man. Våldsutsatthet kan vara psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och sexuellt. Alla kvinnor som 
har varit utsatta för våld bär med sig det livet ut och det påverkar både deras hälsa samt 
välbefinnande. Samtidigt påverkar det deras känslor vid andra relationer. Syftet med min 
studie är att studera kvinnors upplevelser av att ha varit utsatta för våld i parrelation och deras 
upplevelse av hur detta har påverkat deras hälsa och välbefinnande. Fokus ligger på 
kvinnornas egna perspektiv och upplevelser och valet av forskningsinsats blev hermeneutiken. 
Djupgående intervjuer användes i datasamlingen där kvinnor fick utrymme att fritt talar om 
sina upplevelser. Teorier som används i tolkningen av resultatet var makt, sociala band och 
emotioner. Resultatet visar att kvinnor som har varit utsatta för våld i parrelation upplever att 
deras hälsa och välbefinnande är påverkad men att samtidigt finns också positiva upplevelser 
om erfarenhet i form av nya kunskaper som kvinnorna kan ha nytta i sitt liv. Det har hänt att 
de varit utsatta för mer än bara en typ av våld. Att vara våldsutsatt av sin partner är väldigt 
”hjärtskärande och skrämmande” och bygger på en känsla av inre försvar som att det händer 
inte ”bara mig”, det är ”bara så”. När de har gått ur relationen insåg de hur allvarligt det har 
varit och vad de har gått igenom. Uppfattningar skiljer sig dock en aning, likaså 
hälsoupplevelser, självkänsla och välbefinnande. Min studie bidrar till att förklara hur 
välbefinnande ändras hos kvinnor som levde i en våldutsatt parrelation och hur deras 
upplevelser kan bidra till både positiva och negativa effekter för välbefinnande.  
 
Nyckelbegrepp: våld, välbefinnande, hälsa, skam, brott mot kvinnan, patriarkat, rädsla. 
hermeneutiken 

Abstract 
This study is about how women experience their health and wellbeing after they have left a 
relation where they have been subject to domestic violence. Furthermore one of the women in 
this study is still in the relationship with her husband after being subject to domestic violence. 
The exposure to violence can be of physical kind as well as psychological, economic and also 
sexual. All women that have been subject to any of these types of violence carry this with 
them for the rest of their lives, something that affects their health and wellbeing as well as 
their feelings in other relationships. The purpose of this study is to study the experiences that 
these women have had, being subject to violence within a couples relationships, and how   
they experience the effect on their health and wellbeing in retrospect. Within this study there 
is a strong focus on the women’s own perspective and experiences, and for this the choice of 
research efforts follow the hermeneutics. In depth interviews were used for collecting the 
data, where the women were given a chance to speak freely of their experiences. The theories 
used interpretation the results of this study were, power, social connections and emotions. The 
result shows that women who have been subject to violence in couple relationships experience 
that their health and wellbeing has been affected by this, however there are also some positive 
experiences in from of gained knowledge which these women find useful in their lives. Some 
of these women have also been subject to more than one type of violence. Being subjected to 
violence by a partner is very “heart-rending and frightening” and builds a sense of inner 
defense which often builds on the views that “this does not happen only to me” and “it just it 
so”. First after the women have gotten out of the relationships have they realized how serious 
the violence has been and what they have been through. Some of their views do however 
slightly differ on this, as well as their experiences of health, self-esteem and wellbeing. This 
study contributes to the explanation of how wellbeing changes for women that have lived in 
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couples relationships where they have been subject to violence, as well as how their 
experiences can have both positive and negative effects on their wellbeing.  
 
Keywords: violence, well being, health, shame, crimes against women, patriarchy, fear, 
hermeneutic 
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Förord 
 
Tack vare mitt nuvarande jobb på kvinnokliniken i Eskilstuna samt upplevelsen av att ha en 
nära släkting som varit utsatt för våld utan att kunna göra något åt det själv, har mitt intresse 
och engagemang för kvinnor ökat då jag träffar kvinnor i olika åldrar, kulturer och 
tillhörigheter. Genom utbildningen i beteendevetenskapliga programmet har mitt engagemang 
och intresse blivit annorlunda och större på grund av olika synvinklar samt sättet att se på 
problemet i verkligheten. Från början på min utbildning var jag inriktad på psykologi men 
tack vare mina lärare i sociologi valde jag den inriktningen. Mina kunskaper har utvidgats i 
olika riktningar tack vare utbildningen och utmaningarna av lärarna. Min tacksamhet riktar 
jag till Maria Hopstadius, som gav mig enorma krafter att klara av utmaningarna, samt hjälpte 
mig att inse att begränsningar som man ställs inför kan överstigas bara om man har en stark 
vilja och kämpar på. Tacksamhet riktar jag till Helena Blomberg och Tomas Kumlin som 
genom sina föreläsningar gav mig en annan syn på sociologi samt väckte en sociolog inom 
mig som jag inte visste fanns. Att se på världen på ett annat sätt samt ”knyta an” som Tomas 
Kumlin brukar säga, blev en riktig utmaning för mig. Helenas hermeneutiska syn satte spår i 
mina tankar, helheten ska förstås genom delar och tvärtom. Tack vare Mohammadrafi 
Mahmoodian insåg jag att det inte finns någon absolut sanning utan allt har minst två sidor 
beroende på hur man tolkar.  Största tacksamheten riktar jag till min familj, min man och 
mina barn, för allt stöd och hjälp som har varit ovärderligt. Tack till Ulrika Wernesjö som har 
gjort att jag breddat mina vyer och förståelse för sociologisk tänkande.    
Tack för det jag fick ta del av från mina informanters erfarenheter och upplevelser, ni som 
ville ställa upp för mitt arbete och bidra till undersökningen. Det var starkt av er att dela med 
er av era förskräckliga upplevelser. 
Ingen bortglömd och onämnd, tack till er alla som varit inblandade på ett eller annat sätt för 
att jag kom så långt i min utbildning och som möjliggjorde examensarbetet.  
 
Tack! 
 
Eskilstuna, januari 2015 
 
Vesna Suljkic  
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1. Inledning 
 
Mäns våld mot kvinnor definierades som ett problem så sent som på 1970-talet, trots att detta 
tidigare har funnits under många år och i alla samhällen. Senare under 1980-talet när ändring 
av lagstiftningen kom, förändrades synen på kvinnomisshandel, brottrubricering och straffet 
förtydliggjordes så att det betraktas som ett samhällsproblem1. Mäns våld mot kvinnor kan 
vara allt från en örfil till omfattande övergrepp. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skriver att 
det är inte bara särskilda grupper av kvinnor som drabbas av det, utan det förekommer i alla 
samhällen oavsett kulturer, klasser, etniciteter eller åldrar. Den som utöver sådant våld kan 
vara allt från en närstående, bekant, vän till en okänd man/män. I samhället är det ett stort 
problem om hur man ska fånga upp alla kvinnor som blivit eller fortfarande är utsatta för våld, 
samt hjälpa dem på bästa sätt. Våld mot kvinnor, formuleras under ett samlingsbegrepp som 
beskriver misshandel som kan vara psykiskt, fysiskt och sexuellt samt hot och ofredande. 
Utifrån denna definiering och misshandelns förekomst i olika typer av relationer, ger en 
allmän bild av våldet som är främst inom ramarna i nära relationer2. 
 
Många organisationer, ideella och statliga, arbetar hårt med den ovan nämnda problematik, 
men det är så stort att de resurser som finns idag inte är tillräckliga. Våld mot kvinnor är en 
brottslig handling som dessutom kränker kvinnans integritet, frihet och rättigheter. 
Problematiken som ökar i samhället och ofta sker bakom ”stängda dörrar” och är för många 
en vardaglig situation. Att det är ett samhällsproblem som också beror på existentiella frågor 
väcker intresse hos mig och gjort att jag valt att studera problemet. Kvinnor som befinner sig i 
relationer med våld och hot är ständigt rädda för sin existens, att kunna överleva övergreppet 
och är rädda för att mannen ska döda dem. Kvinnor som har barn och är utsatta för våld av 
mannen i relationen blir även rädda för barnens existens, eftersom barn också kan vara utsatta 
för våld. Mannen kan använda barnen för att styra kvinnan till en underordnade och maktlös 
position. Är våld mot kvinnor bara ett problem för samhället eller även för hur det politiska 
samarbetet av olika myndigheter fungerar för de utsatta? Vem får lida och hur mår barn i de 
familjer där mamman blir våldsutsatt? Samarbete hittar man i informationsform och ett sådant 
var en artikel som Eskilstuna kuriren3 skrev om hur myndigheterna samarbetar samt gav 
information om vart kvinnor kan vända sig för att få adekvat hjälp om de blivit utsatta för 
våld. Målet med det är att minska antalet brott i området Eskilstuna och Strängnäs men också 
hjälpa dessa kvinnor i existentiella frågor, att kunna kämpa att leva vidare.  
 
Jag har intresserat mig för våld mot kvinnor i många år, allt från mitt hemland Bosnien där 
kriget härjade (1992-1995) då kvinnor blivit mycket utsatta för olika typer av våld, mest 
sexuellt våld. Just nu arbetar jag vid Kvinnokliniken (KK) i Eskilstuna där man tar hand om 
kvinnor som utsatts för våld. Uppmärksamheten kring mäns våld mot kvinnor i media har 
gjort att mitt intresse blivit större. Mitt intresse för det fenomenet grundas dels i mitt 
sociologiska intresse, att söka förklaringar utifrån samhällsstrukturer, människohandlingar 
och dess påverkan på hälsa och välbefinnande, dels i min yrkespraktik där jag på nära håll 
möter kvinnor som varit utsatta för våld. Det kommer att hjälpa mig vidare i min forskning 

                                                 
1https://lagen.nu/1962:700. Svenska lagar,Brottsbalk (1962:700) hämtad 2015-02-08; 
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19620700.htm. Brottsbalk (1962:700), hämtad 2015-02-08 
2 http://www.bra.se/bra/brott--statistik/kvinnomisshandel.html. Brottsförebyggande rådet, hämtad 2013-12-19 
3
 http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1684327-myndigheterna-samarbetar-mot-vald-i-relationer, 2013-02-05, 

Myndigheterna samarbetar mot våld i relationer 
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om hur våldutsatta kvinnor uppfattar sitt välbefinnande, hälsa och hur de hanterar situationer 
där de är utsatta för hot eller våld, ibland under många år. Uppsatsen kommer att handla om 
kvinnornas berättelser, om deras upplevelser av våldet i parrelationer samt deras uppfattning 
av egna välbefinnande och hälsa. Många kvinnor vågar inte ens prata om sitt liv i 
misshandlande förhållande. Dessa kvinnor är ganska starka kvinnor, att kunna leva ett sådant 
liv utan att begära andras hjälp eller kunna ta steget vidare in i uppbrottsprocessen och söka 
lite mer respekt för sig själva. Våld mot kvinnor ses som en kränkning av deras integritet samt 
grundläggande rättigheter och frihet men också som en brottslig handling4.         

2. Bakgrund  
I detta avsnitt ger jag en bakgrund till mäns våld mot kvinnor och olika definitioner. Vidare 
vad det görs mot mäns våld mot kvinnor som är en brottslig handling och hur stor omfattning 
problematiken är.  

2.1 Definitioner för mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort och utbrett problem som förekommer i alla länder både i 
fred och i krig. Eliasson (1997) tar upp våldet som något dolt, något som händer inom ”fyra 
väggar” och kvinnor håller det inombords ofta skäms de och inte pratar öppet om. Bakom 
detta ligger stark rädsla och oro för den egna existensen. WHO:s definition av mäns våld mot 
kvinnor ”som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna.” 
som NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) förklarade samt strävar efter att globala 
samarbeten hittas för att bekämpa alla former av våld och att kämpa för mänskliga rättigheter5 
 
Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som resulterar 
i fysisk, sexuell eller psykisk skada, alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i det privata6 
 

 Med fysiskt våld definieras mäns våld mot kvinnan i form av slag, sparkar, knuffar, 
stryptag, örfilar, användning av något slags av vapen, allt som har med fysiska 
kontakten att göra och är direkt hot mot kvinnans liv (Widding, 1997). Våldet är dock 
oftast upprepat och visar mannens dominans och kontroll över kvinnan.  

 
 Psykiskt våld är svårt att identifiera i jämförelse med det fysiska. Det handlar om 

isolering, hot från mannen, ekonomisk övervakning, muntliga påhopp och ständig 
kritisering av allt från hennes utseende till beteende och allt hon gör. Kritiken kan 
också riktas mot kvinnas familj och vänner som ofta leder till kvinnans isolering från 
andra. Att hindra kvinnan att träffa eller kommunicera med andra ger mannen mer 
utrymme för psykiskt våld och övervakning av henne men samtidigt minska risken av 
att detta kommer ut, vad det är han gör mot henne. Mannen kan hindra kvinnan att 
utöva vissa sysselsättningar och begränsa hennes möjlighet att röra sig fritt. Då har 
han henne under uppsikt och kontinuerlig kontroll som också är en del i det psykiska 
våldet. Om det finns barn i familjen kan de användas som ett sätt att kontrollera 
kvinnan genom att hota med att skada barnen eller att göra det framför kvinnan. Hotet 

                                                 
4
 http://www.kvinnofridslinjen.se/index.php?page=om-vald-mot-kvinnor. Kvinnofridslinjen, hämtad 2014-04-22 

5http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Mans_vald_mot_kvinnor/Mans_vald_mot_kv
innor_amnesguide/. National Centrum för Kvinnofrid, hämtad 2014-04-10 
6
 http://www.kvinnofridslinjen.se/index.php?page=om-vald-mot-kvinnor. Kvinnofridslinjen, hämtad 2014-04-

22; http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Mans_vald_mot_kvinnor/. National 
Centrum för Kvinnofrid, hämtad 2014-04-10 
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mot barn kan vara i form av att ta barnen ifrån kvinnan och/eller döda dem (Widding 
Hedin, 1997). 

 
 Sexuellt våld omfattar påtvingade sexuella handlingar, påtvingad sexuell beröring, 

fysiskt våld vid samlag, sexuella handlingar som kvinnan inte vågar säga nej och 
våldtäkt (Socialstyrelsen, 2009). Angrepp mot kvinnans underliv eller bröst räknas 
som sexuellt våld. Att vilja förnedra kvinnan, skada eller straffa henne övertar mannen 
det sexuella våldet för att visa sin makt och överlägsna position gentemot henne 
(Widding Hedin, 1997).   

 
 Ekonomisk övervakning är egentligen en del av det psykiska våldet där mannen har 

kontroll över familjens ekonomi. Det är en viktig del av hans kontroll över kvinnan 
samt i kombination med isolering blir hennes möjlighet att göra sig fri och kunna 
fullfölja sina sysselsättningar minimala eller obefintliga. (Widding Hedin, 1997) 
Sådan isolering och kontroll definierar Socialstyrelsen som social isolering 
(Socialstyrelsen, 2009). 

 
Amnesty7menar att kvinnor drabbas av våldet på grund av att kvinnor lever i en 
samhällsstruktur där de är underordnade och diskriminerande. Att se på detta genom en 
maktrelation mellan könen, visas ojämlikheter som kan vara bevis på att det i samhället finns 
män som utövar våld mot kvinnor. Våldet är en form av diskriminering mot kvinnor som 
bidrar till att bevara könsordningen. Kvinnor som varit utsatta för våld i parrelationer 
upplever våldet som en kränkning mot deras existens men också mot deras rättigheter. I en 
kartläggning av våld mot kvinnor i nära relationer skriver brottsförebygganderådet, BRÅ8i sin 
publikation om grundförutsättningen o uppkomsten av mäns våld mot kvinnor. Ena grunden 
är mäns överordning och kvinnors underordning som är samhällets struktur men samtidigt 
måste flera faktorer finnas med varför män utövar våld mot kvinnor, som kulturella, sociala 
och psykologiska. Kvinnor blir kränkta i alla de nämnda faktorerna.  

2.2 Mäns våld mot kvinnor som brottslig handling och arbetet mot det 
Att utöva våld mot någon är brottslig handling som är straffbar och i Sverige finns en lag i 
Brottsbalken (1962:700)9som reglerar brott och straff. Brottslig handling kan rubriceras med 
allt från misshandel, olaga hot, sexuell brott, grov kvinnofridskränkning till försök till mord 
eller mord. Om brottslig handling ska vara stadgad som straffbar måste en anmälan mot 
utövaren ske och att kvinnan som varit utsatt för mäns våld söker hjälp och anmäler mannen 
för hans handlingar. Dock, det tar tid innan kvinnor som lever i ett våldsamt förhållande kan 
anmäla mannen, dels av rädsla för sitt liv och påföljder dels för mannens hämnd. Dock, om 
det finns barn i förhållandet, fruktar kvinnan för barns liv.  
 
Förutom redan nämnda organisationer och myndighetsinstanser har NCK vid Uppsala 
universitet fått ett uppdrag från regeringen att utarbeta, samt höja kunskapen om våldsutsatta 
kvinnor. Vikten läggs även på att utveckla och utarbeta metoder för omhändertagande av 
dessa kvinnor samt sprida dessa utarbetade metoder till berörda instanser. Varje kommun har 
utarbetat sin policy hur dessa kvinnor ska mötas och på vilket sätt stöd och hjälp ska ges till 

                                                 
7https://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer-amnesty.pdf 
Amnesty International hämtad 2015-02-09 
8
 http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2002-05-09-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer.html 

Brottsförebyggande rådet, hämtad 2015-01-25 
9
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-

700/ Sveriges Riksdag, hämtad 2015-01-25  
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dem. Eskilstuna kommun har också utarbetat samt byggt ett skyddsnät för dessa kvinnor, där 
de ingår i ett gemensamt nätverk med flera kommuner och arbetar gemensamt med detta 
problem. En del av samarbetet syntes i media genom artikelpublicering i Eskilstuna Kuriren 
om STOP verksamheten och samarbetet mellan olika myndigheter10.  
 
NCK jobbar aktivt med att skapa och utveckla modeller för utveckling hos personal kring 
rutinmässiga arbetssätt vid bemötande av utsatta kvinnor. Allt arbete bygger på forskning och 
utvärderas vetenskapligt. Eftersom NCK fick sitt uppdrag för några år sedan från regeringen 
kommer själva utvärderingen samt spridning av utvecklande kunskaper och förbättrande 
rutiner att ta lång tid och med tanke på att kvinnovålds problematik bara ökar. Det skapas ett 
glapp i det kunskapsbaserade arbetet med dessa kvinnor. Det är alltid de professionellas 
ansvar att skaffa sig adekvat kunskap som bör gå ihop med attityd och kompetens. Vikten är 
att ha ett bra perspektiv och förståelse för hur utsattas kvinnors livsvillkor förändras samt hur 
kompetensen ska praktiseras menar NCK11. 
 
Eliasson (1997) menar att samhället inte väl ingriper vid våld mot kvinnor med förklaring att 
myndigheter inte alltid tar eller har svårt att ta på allvar kvinnors ord vid våldsutsatthet. Det är 
därför många kvinnor som drar sig för att söka skydd och hjälp som hon behöver utan istället 
lider i tysthet. Rapporter från BRÅ och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 12 visar 
dock en annan bild av våldsutsatta kvinnor, ett socialproblem där våldutsatta kvinnor är en 
kostnad för samhället med sina skador och åtgärder som behöver göras. 
 
Idag försöker man komma i kontakt med kvinnor som är utsatta för våld och uppmuntra de att 
söka hjälp innan det blir försent för deras existens. Våld som kvinnor lever med i parrelationer 
är det extrema beviset att makt finns i förhållandet samt kvinnans underordnande position i 
förhållandet påpekar Eliason (1997). I Statens offentliga utredning Kvinnofrid SOU 1995:60 
skrevs förslag om vad samhället kan göra för att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor, samt 
vilka åtgärder som fasthåller in i olika samhällsområden13. Åtgärderna är i största sätt 
inriktade på att stödja dessa kvinnor och minska risken för att övergrepp ska upprepas. Det är 
inte bara lagstiftningen som kan lösa problemet i samhället med våldsutsatta kvinnor, utan 
olika myndigheter i samarbete med ideella organisationer som arbetar med våld mot kvinnor. 
Det krävs handläggning och planering av insatser som ska hjälpa våldsutsatta kvinnor att klara 
av utbrytningsprocess, att komma ut från våldsamma förhållandet. Omfattning av 
medvetandet om våldsutsatta kvinnor ökar successivt med att man informera allmänheten vad 
det innebär och vad samhället gör för våldsutsatta kvinnor. Det skär genom samverkan mellan 
olika myndigheter, organisationer samt hälso- och sjukvården och enskilda. Det byggs upp en 
strategi för att motverka våld mot kvinnor. Många har redan arbetat fram sin policy som följts 
upp i arbetet med kvinnor som varit utsatta för våld. Trots allt som görs idag finns många som 
lever i parrelationer präglade av våld och som inte har tillräckliga krafter att bryta sig ur 
förhållandet, dels på grund av rädsla dels av möjliga konsekvenserna. 

2.3 Våldprocess – Normaliseringsprocess och uppbrottsprocess 
Hälsoeffekter av våldet har allvarliga konsekvenser för kvinnor och uppmärksamhet måste 
riktas mot sammanhanget i våldsupplevelsen. Sammanhanget av potentiella svaga offer i 

                                                 
10 http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1684327-myndigheterna-samarbetar-mot-vald-i-relationer, 2013-02-05, 
Myndigheterna samarbetar mot våld i relationer 
11 http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum. National Centrum för Kvinnofrid, hämtad 2014-04-10 
12 http://www.skl.se/sok?query=v%C3%A5ld+i+n%C3%A4ra+relationer. Sveriges Kommuner och Landsting, 
hämtad 2014-05-03 
13http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-1995-60-
_GJB360/ Sveriges Riksdag, Kvinnofrid, hämtad 2015-01-26 
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tvångsmässig situation, med låg trovärdighet, relationer som är stämplade utan vittnen samt 
inga möjligheter att bli hörd påverkar kvinnornas hälsa. Det kan vara flera faktorer som 
befinner sig i sammanhanget men det kan vara också bara ett. Själva upprätthållandet av dessa 
relationer präglade med våld sker ofta som våldets normaliseringsprocess. Våldsrelationer 
förändras under tiden så att våldet normaliseras, där mannen gradvis skapar sin manlighet och 
förtrycker kvinnan till underordning genom tvång och våld. Skam styr kvinnans reaktion på 
våldet och hon bli förtvivlad och döljer det som hänt. Tiden går och kvinnan stannar kvar i 
denna våldsamma relation och lever med ständigt förtryck, isolering och den inskränkta 
bilden av sig själv som oduglig och värdelös. Olika typer av våld mot kvinnan kan 
förekomma och det är inte ovanligt att det börjar med hot och fysisk våld för att till sist bli 
sexuellt våld, då våldet ytterligare eskalerar. Kvinnan blir offer i relationen och ser ingen 
utväg, mannen har total makt över henne, både över hennes liv och död. Att bryta sig ut från 
relationen och stabilisera sig både psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och emotionellt krävs mycket 
av kvinnan.  Det är en gradvis process som ofta händer då kvinnans medvetande om negativa 
konsekvenser av att våldet ökar och ofta vid särskilt allvarliga misshandelstillfälle, då de 
negativa konsekvenserna och aspekterna stegvis träder fram tills det att kvinnan orkar bryta 
det emotionella och/eller ekonomiska bandet mot mannen och är redo att bryta sig ut från 
relationen med honom. Det är ofta kvinnans liv som står på spel i sådana situationer med, det 
kan också vara att hon fruktar för barnens liv, vilket kan påskynda uppbrottsprocessen 
(Eriksson, 2001). 

2.4 Omfattande problematik 
Kvinnor som blivit utsatta för våld i sina relationer lever med konsekvenserna av våldet men 
hittar inte riktiga motiven för våldet. De är rädda för våld och hot i sitt eget hem av mannen 
de lever tillsammans med. Själva våldsutövandet mot kvinnor kan ses som en symbolisk och 
identitetsskapande effekt som samtidigt bekräftar kvinnans underordnade position. Med 
identitetsskapande effekt menas att mannen skapar sin identitet som våldsutövare samt 
bekräftar sin makt och överordnad position dock kvinnan får sin identitet som offer i 
underordnad position (Brottsoffermyndigheten)14. Erikson (2001) visar i sin 
omfångsunderökning Våld mot äldre kvinnor och män, som i Umeå kommun hade en stor 
svarsfrekvens på 76 procent, att minst 16 procent av kvinnor och minst 13 procent av män 
hade varit utsatta för någon form av våld och övergrepp efter att de fyllt 65 år.  
 
Undersökningar som är gjorda i Sverige och i andra länder tyder på att våld mot kvinnor är ett 
utbrett problem. Att var tionde kvinna säger att hon har blivit utsatt för våld av den man hon 
levt med, 5 % av dem hade nyligen varit utsatta för våld samt 3 % av dem var utsatta för våld 
i tidigare relationer och att flera av dem blev utsatta många gånger tyder på allvaret i 
problemet. De angivna antalen visar bara i liten grad den riktiga sanningen, men rapporter 
från USA och Storbritannien visar mycket högre antal, ungefär 90-95 % av kvinnor har varit 
utsatta för misshandel, våld inom parrelation (Roman, 2004). 
 
Att sexuellt våld är vanligt och finns i många länder talar siffran av 7 % av kvinnor runt om i 
världen har blivit utsatta, men av någon annan än sin partner som denna internationella studie 
visar data från 56 länder och presenterades i The Lancet. Forskarna poängterar dock att i vissa 
länder underskattar man problemet på grund av skuld och skam. Det är värt att nämna att 
antalet kvinnor som varit utsatta för våld i olika länder varierar och några av de länder som 
Kongo-Kinshasa med 21 %, Australien och Ny Zeeland med 16,4%, Centraleuropa med 

                                                 
14 http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2002-05-09-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer.html 
Brottsförebyggande rådet, hämtad 2015-01-25 
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10,7%, Västeuropa med 11,5% samt Sverige som är inget undantag med 11,5% rapporterades 
i Dagens nyheter15.  

2.5 Disposition 
Inledningsvis skriver jag om tidigare forskning inom samma problemformulering, forskning 
som gjorts både här i Sverige och i andra länder, samt återkopplar dessa resultat till min 
studie. Senare skriver jag min problemformulering och förklarar min undersökning utifrån 
den valda teoretiska ramen samt använder aktuella begrepp som är i fokus i min undersökning 
såsom: emotion, hälsa, välbefinnande och makt. Jag utgår ifrån den hermeneutiska ansatsen 
och inriktar mig på helhetsprincipen samt delar av den. I metoddelen kommer en redogörelse 
för hur jag genomförde min undersökning där jag fokuserade mig på den kvalitativa metoden 
samt öppna och ostrukturerade intervjuer. Etiska aspekter kommer att tas upp som jag har sett 
över i min undersökning. Resultatet av intervjuerna redovisas i form av sammanfattningar 
dock även små citat. Diskussionsdelen kommer jag att presentera mitt resultat av forskningen 
samt anknyta till tidigare forskning. Avslutningsvis ger jag förslag till vidare forskning. 

3. Tidigare forskning 
Mäns våld mot kvinnor är ett väl beforskat område. Utifrån mitt intresse att studera 
våldsutsatta kvinnornas delar av livet med våldet i parrelationer, valde jag tidigare forskning 
som bidrar till ohälsa/hälsa hos kvinnor som varit utsatta för våld. Likaså hur kvinnornas 
upplevelse av välbefinnande påverkas av utsatta situationer. Med tanken på detta begränsade 
jag urvalet av tidigare forskningsbidrag. Jag har valt forskningsartiklar och forskningsbidrag 
samt andra bidrag som samhällsvetenskapliga tidskrifter och publiceringar på offentliga 
webbsidor som förvärvats genom sökningar i databaser via både Google sökmotorn, Google 
scholar, biblioteks forskningsdatabas och böcker från biblioteket som var relevanta för 
forskningen. Sökord som används var ”violence against women”/”violence AND 
relationships”/”våld i nära relation”, ”barn och våldsamma relationer”/”children AND 
violence”, ”wellbeing AND welfare”/”välbefinnande av våldutsatta” och ”utsatta kvinnor”. 
 
Nedan följer en tematisk uppdelning av de bidrag som jag har tagit del av och som jag 
sammanställt, analyserat och reflekterat över för att få bättre bild av vad våldet i nära 
relationer kan orsaka och bidra till, men också att bättre förstå utsatta kvinnors levnadsvillkor 
och livskvalitet. 

3.1 Global problematik 
Att våldet mot kvinnor verkligen är ett så brett problem i dagens samhälle samt på vilket sätt 
det ska kunna förstås, förklaras av Eliasson med en tydlig bild av våldet mot kvinnor och hur 
detta förekommer samt dess orsaker och hur det utvecklas (Eliasson, 1997). Samhällets och 
individens perspektiv måste tas upp tillsammans med männens dominerande och 
kontrollerande position mot kvinnorna i samhället, samt männens makt mot dem. Problemet 
kan förstås utifrån historiska och kulturella aspekter samt samhällets ansvar och åtgärder. 
Männens dominans och kontroll över kvinnor måste dock kopplas till samhällets strukturer, 
tankemönster och kultur. I många fall är det män som bestämmer över kvinnan och med tiden 

                                                 

15
 http://www.dn.se/nyheter/varlden/sexuellt-vald-vardag-for-varldens-kvinnor/,hämtad 2014-02-12,Sexuellt 

våld vardag för världens kvinnor 
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av utsatthet blir kvinnan rädd för sitt liv samt vågar inte säga eller på något sätt visa att hon 
mår dåligt, är rädd och fruktar för sitt liv.  
 
WHO:s (World Health Organization, 2013) rapport Global and regional estimates of violence 
against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner 
sexual violence, som gjordes i samarbetet med London School of Hygiene & Tropical 
Medicine och södra African Medical Research Council, studerades och analyserades 
systematiskt befolkningsdata, där våldsutsatthet framkommer, från hela världen och 
vetenskaplig data som syftade på att fånga av kvinnors upplevelser av olika former av våld. 
Resultatet presenterar den första globala förekomsten av våldet mot kvinnor i två former, våld 
i parrelationer och våld i icke parrelationer. WHO:s rapport finner skillnader mellan två typer 
av våld mot kvinnor och allt utifrån de globala och regionala beräkningarna. Den första typen, 
våld i icke parrelationer, sexuellt våld, där kvinnan anklagas för att vara på fel plats eller var 
fel klädd, sådant som är avvikande från den accepterade sociala rollen. Den andra är våld i 
parrelationer där anklagas kvinnan för sådant som inte överensstämmer med hennes sociala 
roll som hustru/partner, att inte fråga om lov, vägra samlag och att prata med en annan man. 
De två typer av våld mot kvinnor har inte urskiljts tidigare. Variationer av förekomsten av 
våld finns inom och mellan länder, regioner och samhällen, länder och regioner. Resultatet 
visar att våld inte är oundvikligt samt kan förebyggas, men variationer är mer i omfattning av 
förekomsten av våldet samt i olika former av våldet. Resultatet visar vikten av att minska 
våldet, med att ta itu de faktorerna, sociokulturella och ekonomiska som främjar en sådan 
kultur av våld mot kvinnor. Samtidigt är det viktigt att utmana sociala normer som stödjer 
mäns våld mot kvinnor, deras auktoritet och kontroll över kvinnor samt förbättra kvinnors 
juridiska och ekonomiska rättigheter. Könsjämlikhet i den samhälleliga strukturen är viktigt 
för att stärka kvinnans status i samhället. I resultatet presenteras viktig statistik vad gäller 
påverkan av hälsan hos kvinnor som varit utsatta för våld i parrelationer, så många som 38% 
av alla mord på kvinnor som rapporterades begås av intima partner, dock 48% av kvinnor som 
varit utsatta för någon/några typer av våld upplevde skador på kroppen som påverkade hälsan. 
 
Vad händer i andra länder med kvinnor som är utsatta för våld kan hittas i andras forskningar 
som ger en bild av helheten. Hur det är i Nicaragua berättar Cardoza E.V(2005) i sin rapport 
Partner Violence during Pregnancy om partnermisshandel under graviditeten. Resultatet visar 
att våld under graviditeten är ett allvarligt socialt problem som har konsekvenser både för 
kvinnan samt det ofödda barnet. Alla typer av våld förekommer, men mest psykisk (32,4%), 
samt fysiskt och sexuellt med lite mindre antal kvinnor utsatta (13,4 % respektive 6,7 %). Det 
framkommer att kvinnor blivit slagna direkt mot gravida magen, samt att våldet varit upprepat 
och allvarligt. Allt detta ger konsekvenser på hälsan och välmående men också kvinnors 
rättigheter, poängterar Cardoza. 
 
En annan rapport Legislation on violence against women: overview of key components (Ortiz-
Barreda och Vives-Cases, 2013: 61-72) hade som syfte att avgöra om det för ”våld mot 
kvinnor” i lagstiftningen i hela världen finns grundläggande delar som rekommenderas av 
Förenta nationerna (FN) och Pan American Health Organisation (PAHO), det vill säga att 
stärka förebyggande arbete och bättre support, vård och skydd till kvinnor utsatta för våld. 
Man har systematiskt sökt i lagstiftningen efter ”våld mot kvinnor” och identifierat 124 länder 
med någon svagare typ av lagstiftning men också 104 länder som redan hade denna 
lagstiftning. Länderna som till slut var inkluderade i urvalet var: 29 länder från Amerika, 23 
från Asien, 17 från Europa, 10 från Afrika och 1 från Oceanien. Resultatet visar att få länder 
har lagstiftning om våld mot kvinnor. Endast 28 länder definierade de viktigaste formerna av 
våld mot kvinnor i sin lagstiftning, ekonomiska, psykiska, fysiska och sexuella former. Vidare 
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visas att bara 28 länder har nämnt hälsosektorn i lagstiftningen och att de flesta lagar om våld 
mot kvinnor hade inga rekommenderade komponenter i lagstiftningen. Begränsningar hittades 
i innehåll av lagstiftningen samt dess tillämpning i praktiken. Slutligen rekommenderas att i 
vidare utveckling av lagstiftning om våld mot kvinnor övervägas hälso- och sjukvårdtjänster. 
Våld mot kvinnor förklaras som kränkningar av mänskliga rättigheter, folkhälsoproblem samt 
social orättvisa som berör alla delar av världen och alla samhällsnivåer, allt från unga flickor 
till äldre kvinnor. 
 
Våldet mot kvinnor är globalt och finns överallt i världen som visas i studier som gjorts i 
många länder, även i Australien. Våld och övergrepp mot kvinnor kan förekomma i relationer 
där mannen missbrukar men intressant för min studie var våld mot kvinnor som utförs i 
parrelationer. Parker och Lee (2002: 142-148) upplyser i artikeln Violence and Abuse: An 
Assessment of Mid-aged Australian Women's Experiences att det är mycket kring 
problematiken i Australien både med våld mot kvinnor, samt missbruk. Hur dessa kvinnor 
klarar sig och vilka effekter som efteråt visas på kvinnors hälsa och deras välbefinnande fick 
man svar på genom ett frågeformulär där 1159 kvinnor i åldrar mellan 48-53 svarade. Det är 
ytterligare en del av den globala realistiska problematiken för många australiska kvinnor som 
bör leda till tillämpning av olika strategier och ingripande. Resultatet visar att de mest 
frekventa formerna av övergrepp var emotionell, fysisk och sexuell. Förövare var oftast 
personer som var kända för kvinnorna. Mest kränkande upplevs påverkan av den psykiska och 
fysiska hälsan hos kvinnan. Det visar sig i resultatet att missbruk var en realitet för många 
australiska kvinnor och tydliggör behovet av en fortsatt tillämpning av förebyggande och 
ingripande strategier. 

3.2 Våld mot kvinnor och patriarkat 
Flera studier om mäns våld mot kvinnor har ett könsmaktperspektiv och man använder 
begreppet patriarkat. Tidigare var flickor inskolade och inlärda till patriarkatets ideologi, ett 
begrepp som Kate Millett lanserade på 1970-talet. I denna ideologi utövades makt mot 
kvinnor i form av männens våld och hot om våld. Kvinnor var som sexuella varelser där 
männens yttersta kontroll var våld och våldtäkt. Vidare byggs patriarkatet på att kvinnor var 
ekonomisk beroende av män (Gemzöe, 2002). 
  
Johnson (2013: 284-285) delar i sin artikel Patriarchal Terrorism and Common Couple 
Violence: Two forms of Violence Against Women våld mot kvinnor i två typer av våld, ena är 
patriarkal terrorism och den andra är våld i parrelationen (egen övers. common couple 
violence). Genom forskningen av data i form av journaler eller anteckningar, som samlades 
från kvinnojourer och andra myndigheter i United States, om utbrott av våldet i parrelationen 
och med sociologiska och feministiska perspektivet i fokus, intervjuer och enkäter gjordes en 
kvantitativ undersökning. Det som kom fram i resultatet är att ett stort antal familjer (av alla 
128600 som ingick i studie) är terroriserade med systematiskt våld av män som accepterades 
som patriarkala kontrollen över kvinnor, tjejer. Patriarkal terrorism var som en produkt av 
patriarkal tradition, mäns rätt att kontrollera kvinnan genom våld, isolering av andra och 
ekonomisk beroende. Hans sätt att behandla henne så att hon känner sig rädd för honom, samt 
känner sig skyldig för skam som hon orsakat genom att inte vara sådan som den patriarkala 
uppväxten tillåter. Våld i parrelationen antas visa ett mindre ändamålsenlig mönster. Det 
menas att våldet bli som ett utbrott av vissa konflikter snarare än avsikten att kontrollera sin 
partner som det är i patriarkal terrorism. Johnson påpekar att skillnader mellan två typer av 
våld mot kvinnor är relativa, vilket beror på hela situationen kring kvinnan och mannens 
avsikt med våldet.   
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3.3 Hur påverkar våldet kvinnors hälsa, mående och livsmöjligheter  
I NCK:s rapport Utsatthet för våld – koppling till hälsa sammanfattar Lucas (2014) att de som 
har varit utsatta för våld, sexuellt, fysiskt eller psykiskt, löper större risk att bli drabbade av 
olika former av psykisk och fysisk ohälsa. Studien baserades på en enkät om våldsamma 
upplevelser både i barndomen och i vuxenlivet och hälsoupplevelser. Det var 5681 kvinnor 
och 4654 män som svarade på enkätfrågor. Resultatet visade att våldet var utbrett och att 
kvinnor är mer utsatta för psykiskt och sexuellt våld dock män är mer utsatta för fysiskt våld. 
Psykisk och fysisk ohälsa är betydlig vanligare hos män och kvinnor som var utsatta för våld 
än hos de som inte var det. PSTD – post traumatiskt stress syndrom är den vanligaste 
psykiska ohälsan. Andra vanliga psykiska sjukdomar är depressioner, själv- skadebeteende 
men också risk för missbruk. Lucas skriver om fysisk ohälsa i form av psykosomatiska 
sjukdomar (kroppsliga symptom med eller utan bakomliggande sjukdom), och i senare ålder 
är hjärtinfarkt vanligt. De redan nämnda risksjukdomarna är två till fem gånger vanligare hos 
dem som varit utsatta för våld i barndomen och/eller i vuxenlivet än hos dem som inte varit 
det.   
 
Fernbrant (2011) skriver i sin rapport Violence against Foreign–born Women in Sweden om 
utlandsfödda kvinnor som utsätts för våld i Sverige, allt från redan nämnda typer av våld men 
även vad som är hedersrelaterat och kulturellt. Rapporten är baserad på studie indelad i fyra 
etapper, studie av folkhälsoenkäten i Skåne, Dödsorsaksregistret, djupintervjuer av irakiska 
flyktingar och folkhälsoundersökning av thailändska kvinnor i Sverige. Resultatet av 
studierna visade att utländskfödda kvinnor löper större risk att bli utsatta för våld i jämförelse 
med svenskfödda kvinnor. Vidare visar resultatet att de värderingar som formar könsroller 
påverkar våldsutsatthet i parrelationer. Även maktbalansen och relationer i familjen kan vara 
orsak till ökat våld. Riskfaktorer som medverkar till ökad våldsutsatthet för utländskfödda 
kvinnor som förklaras i rapporten, är språksvårigheter och liten kunskap om svenska lagar och 
rättigheter, låg jämställdhet i födelselandet samt kunskap om var de kan söka hjälp. Social 
isolering och brist på social integration är också viktiga riskfaktorer. Dessa riskfaktorer för 
utländskfödda kvinnor skiljer sig från svenskfödda kvinnor menar Fernbrant. Ett behov av 
insatser riktade till utländskfödda kvinnor och män skulle kunna minska förekomsten av våld 
mot kvinnor samt de skadliga hälsoeffekterna. Bristande språkkunskaper är ytterligare en till 
svårighet till uppbrott och rädsla av hur man ska klara sig själv i Sverige, ett land som inte är 
som hemlandet, ett land med lagar och rättigheter som dessa kvinnor inte känner till. 
Samtidigt saknas kunskap om var de kan söka hjälp. Resultatet av våld är ohälsa hos de 
drabbade samt sämre livskvalitet och välbefinnande. Det visar sig att kvinnor som deltog i 
studien långt efter våldsutsatthet har sämre hälsa. Fysisk ohälsa vid sexuella övergrepp över 
längre period manifesterar sig i form av gynekologiska hälsoproblem, ständigt smärta, 
svimningar och kramper samt stressrelaterade sjukdomar så som sömnbrist, dålig aptit och 
hypertoni (högt blodtryck). Samtidigt säger Fernbrant att vid sexuella övergrepp kan oönskad 
graviditet uppkomma som kan leda till ohälsa både hos modern och hos barnet, då hon kan 
känna sig tvingad till graviditet och hat mot våldutövaren kan rikta sig mot barnet istället. 
 
Att vara utsatt för våld är något som kan drabba alla, men att kvinnan blir drabbad av det 
oftast döljs och hon är inte villig att prata om. Om en sådan våldsutsatthet pågår under en 
längre period finns alltid risken att kvinnan blir rädd för sitt liv och sin existens, känner skam 
och skuld till sin situation. Inte minst är hon rädd för sitt/sina barn om det/de finns i 
relationen. Eriksson i rapporten Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män (2001) som gjordes i 
Umeå kommun, kombinerade kunskapsområde av könsforskning och äldreforskning i en 
omfångsundersökning och kvantitativa studie för att lägga in genusperspektiv på våldet. 
Resultatet visade att de våldsutsatta kvinnorna mådde sämre, hade mer psykiska och 
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psykosomatiska symptom, led av dem, samt använde mer medicin än utsatta män för våld 
som ingick i studien. Eriksson påpekar att rädslan under lång tid efter utsatthet för våld eller 
övergrepp ses som huvudsymptom vid traumatisering. Av alla de som ingick i studien har en 
del av dem sagt att rädslan finns kvar. 71% av kvinnorna i studien kategoriseras som extremt 
utsatta för våld, vid fler än 12 tillfällen.  

3.4 Barnperspektiv 
Kawawe (2008) beskriver i artikeln The impact of family abuse on women and children in 
Zimbabwe hur barn blir offer i familjevåldet men också hur situationen ser ut i Zimbabwe. 
Syftet med studie var att undersöka dynamiken i övergrepp i familjer samt att med strukturellt 
feministiskt perspektiv får förklaringar och förståelse av effekterna av våldet mot kvinnor och 
barn i familjer som har betydelse i den nationella socialpolitiken. Resultatet som baseras på 
intervjuer och övergripande gruppdiskussioner, visar att familjevåldet försämrar fysiska, 
psykosociala och socioekonomiska välbefinnande av de som var utsatta för våld i familjen. 
Vidare förklaras att kvinnor som stannade kvar i våldsamma relationer behövde trygga 
strategier och egenmakt att bevara sina mänskliga rättigheter. Barnen är inlärda att lyda och 
respektera de äldre som har makt och auktoritet att straffa dem. Barnen blir ofta fångade i en 
känslomässig situation med hänsyn till sin mamma. Hon har svårt att välja mellan att stanna 
eller fly, men även rädslan spelar stor roll, samt hennes lojalitet och hennes roll som mamma. 
Om en kvinna har svårt att säga nej till mannens, då är det mycket svårare för ett barn som är 
hjälplöst och försvarslöst att göra det. Sveriges lagstiftning förbjuder sexuell utnyttjande av 
barn samt aga. Det är dock svårt att fånga upp eftersom det händer när ingen ser och hör. Här 
är man mer inriktad på barn i familjer som bevittnar våldet eller själva är utsatta för det. 
Socialstyrelsen redovisade i sin rapport Folkhälsorapport att cirka 10 % av alla barn har 
erfarit våld i hemmet, resultatet som togs fram genom granskning av studier och statistik om 
barn som upplever våld i familjen. Även barn som är utsatta för aga bor med föräldrar som 
använder våld mot sin partner (Socialstyrelsen, 2009). Vad det kan orsaka och hur det 
påverkar självkänsla, välbefinnande och hälsa behandlas senare i avsnittet.  
 
Källström Carter (2004) skriver i sin artikel Negotiating normality and deviation: father´s 
violence against mother from children´s perspectives om sin studie hur barn som lever i 
våldspräglade familjer förstår pappas våld mot mamma. Studien baseras på intervjuer med tio 
barn som var mellan åtta och tolv år gamla, vars mammor har brutit upp sig ur våldsamma 
relationen. Resultatet visar hur barn konstruerar subjektivitet i relationen med sociala normer. 
Barn försöker förstå fadern och hans våldsamma handlingar mot deras mamma genom sina 
egna uppfattningar om fadern och våld, genom att organisera egna upplevelser i kombination 
med struktur och normer. Med socialpsykologisk och interaktionistiskt synsätt förklarar 
Källström Carter hur barn själva upplever och själva organiserar strukturer i familjen som 
hjälper dem att klara av situationer. Den kvalitativa av intervjuer av barn gav resultat som 
identifiering av meningsskapande förlikning. Barn hade svårt att kombinera en bild av fadern 
som utför våldsamma beteende och familjesammanhanget.  Situationerna med våld i familjen 
gör att barn blir tvungna att växa upp snabbare, bli vuxna. Barn i sådana familjer lever med 
ständigt rädsla, skam och oro både för sig själv och för sina föräldrar. Det kan resultera i att 
barn inte vill prata om sina föräldrar med andra eller känner skam inför andra. Ständig rädsla, 
våld och hot påverkar barns andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.  
 
Corneliussen (2012) i Barn som upplever våld - konsekvenser för välmående och hälsa 
förklarar att barn behöver trygghet, tröst, att blir sedda, hörda och älskade. Många barn har 
inget av det eller bara små delar. Studie gjordes med analys och granskning av vetenskapliga 
artiklar som handlar om barn som bevittnade och upplevde våld i familjen. Resultatet visar att 
barn som bevittnar våld och hot i kärnfamiljen blir oftast känslomässigt övergivna och 
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skyddslösa. Utifrån barnets behov av sina föräldrar blir då ena föräldern förövare och den 
andra offer. Barn som ser att pappan är våldsam mot mamman tar det som förebild och kan 
beter sig som honom i framtiden. Vissa barn kan bli mer utsatta för våld, både från mamma 
som inte mår bra men även från pappa och senare i livet av andra. Barnens välbefinnande 
påverkas och de kan i tidig ålder uppfatta våldet i familjen som en ”normal” process. Med 
åldern ökar dock barnens medvetande och deras uppfattning om våld i familjen ökar samt 
ändras från det normala till det avvikande, känsla av skam. Studier som nämndes tidigare har 
visat att barn som lever i sådana förhållanden har svårigheter med sina sociala förhållanden. 
Det påverkar deras sätt att lösa konflikter, vissa kan vara passiva och andra aggressiva.
  

3.5 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om mäns våld mot kvinnor och hur det påverkar kvinnors liv, 
forskning som har påpekat på olika brister men även möjlighet till vidare utveckling. Tidigare 
forskning som presenterades visar att våld mot kvinnor har blivit ett samhällsproblem och 
folkhälsoproblem, inte bara i Norden utan världen över. Kvinnor som lever i en våldsam 
relation är rädda och oroliga för sina liv. Rädslan sitter i en lång period efter att kvinnan har 
gått ur relationen och orsakar hälsoproblem, både fysiska men också psykiska. Det finns dock 
kvinnor som inte kan välja att gå ur relationen. Processen att komma tillbaka till det vanliga 
livet är ganska jobbig och tar lång tid samt kräver många insatser kring kvinnan. Tidigare 
forskning visar att det finns ofta barn i sådana familjer som blir påverkade i utvecklingen och 
att barnens hälsa påverkas, precis som den våldsutsatta kvinnans. Precis som WHO definierar 
våldsutsatthet som ett utbrett folkhälsoproblem samt kränkningar av mänskliga rättigheter 
som togs upp i avsnittet 2.1. Det påverkar också kvinnors juridiska och ekonomiska rätigheter 
med. Hälsoeffekter av våldet är allvarligare om kvinnan blir utsatt under en längre period med 
olika typer av våld, att hon inte vågar bryta sig ur relationen.  
 
Tidigare forskning visar att makt har utövats mot kvinnor i alla samhällen och i alla kulturer, 
det görs än idag. Kvinnor blir så mycket förtryckta av våldet att allting blir deras fel för 
våldsutövandet. Kvinnan upplever skam och skuld och hon känner sig mindre värd och 
ansvarig för mannens reaktion. Det är värt att nämna att olika kulturer har olika syn på våldet 
därför att kvinnor som uppfostrats i patriarkala familjer redan lärt sig att kvinnan ska vara i 
underläge gentemot mannen och lyda, göra som mannen säger med eller mot hennes egen 
vilja. Vidare kopplas maktbegreppet till kulturell och patriarkal problematik där makten styr 
och kontrollerar kvinnan både i hennes sociala liv, samt i syfte att behålla familjens heder och 
status. I en sådan kultur sker en ständig övervakning av kvinnan, det är både en kontroll och 
förtryck av hennes frihet, integritet och rättigheter. Med tiden förändras våldsrelationer på ett 
sätt att våldet normaliseras och mannen förtrycker kvinnan till underordning genom makt, 
tvång och våld. Rädslan är ständigt närvarande hos kvinnan som lever eller levde under lång 
tid med våldsutsatthet eller övergrepp. Den ses som ett huvudsymptom vid traumatisering, 
som också påverkar hennes välbefinnande och livsglädje. 
 
Vad gäller barn som lever i parrelationer och upplever och/eller vitnar våldsutövande med 
sina föräldrar, tidigare forskning visar att barn blir offer i familjevåldet. Tidigare forskning 
visar utifrån ett barnperspektiv att barn påverkas av familjevåldet och barnens fysiska, 
psykiska och socioekonomiska välbefinnandet försämras. Barn blir rädda och upplever dessa 
situationer ganska allvarliga, samt lever med oro för dödshot. Det är väldigt många barn som 
far illa i familjer där hot och våld förekommer, bevittnar våld mot mamman eller vill försvara 
henne. Barn skapar egna uppfattningar utifrån sina upplevelser av våldet mot mamman. 
Ständig rädsla, hot och våld påverkar barns andliga, moraliska och psykosociala utvecklingen.  
 



C-uppsats i Sociologi 61 – 90  p. SOA 135 
Akademin HVV    Mälardalens högskola 

18 
 

Anledningen till att jag använder mig av mitt intresse för våldutsatta kvinnor för att forska 
inom detta område är att bidra till förbättring i bemötandet, belysa vikten av kunskaper om 
våld och våldutsatta kvinnors välbefinnande och hälsa, hur våldet påverkar kvinnans liv, 
livsglädje och välbefinnande. Förståelsen av helheten för våldsutsatta kvinnor ska kunna ge 
snabbare stödinsatser och minska andras fördomar kring dessa kvinnor. Förhoppningsvis 
öppnar jag med min forskning upp en djupare förståelse för fenomenet samt hittar möjligheter 
till vidare forskning. De redan befintliga kunskaperna på området ska kunna utvidgas och 
kunna förstås utifrån kvinnornas perspektiv på våldet.  

4. Syfte och frågeställning 
Tidigare forskning och bakgrund kartlägger folkhälsoproblemet och hur man ser på det som 
ett globalt problem. Det belyser också att både barn och kvinnor blir påverkade av 
familjevåldet. Jag är intresserad av att undersöka hur kvinnor som varit utsatta mår, hur det är 
med deras hälsa och välbefinnande samt vilka spår våldet har efterlämnat hos dem och hur det 
påverkar deras välbefinnande. Något jag saknar med tidigare forskning är att vad kvinnor 
tycker om sitt liv i nuet efter att de har gått ur den våldsamma parrelationen. Likaså, vill jag 
veta om det finns någon erfarenhet kvinnorna kan dela med sig av som kan bidra till vidare 
forskning eller fördjupning i den redan existerande forskningen. Syftet med uppsatsen är att 
studera kvinnornas upplevelser av att ha varit utsatta för våld i parrelation och hur de upplever 
att det har påverkat deras hälsa och välbefinnande. Utifrån detta kommer jag att försöka hitta 
svar på min frågeställning som är:  
 
Hur upplever kvinnorna att deras hälsa och välbefinnande har påverkats samt deras känslor 
och erfarenheter, av att de har varit utsatta för våld i en parrelation?  
 
Syftet med studien innebär att fokus läggs på kvinnornas egna perspektiv och upplevelse 
vilket medför att valet faller på hermeneutik som forskningsinsats. Med den hermeneutiska 
ansatsen är min ambition att söka förståelse och förklaringar samt att sammanföra delar till en 
helhet för att kunna komma fram till förståelse av problemet. 

5. Teoretisk och begreppslig referensram 
För att kunna besvara min frågeställning hur upplever kvinnorna att deras hälsa och 
välbefinnande har påverkats samt deras känslor och erfarenheter av att de har varit utsatta 
för våld i en parrelation? valde jag teorier om emotioner, sociala band samt mäns våld mot 
kvinnor ur ett maktperspektiv. Min analys samt tolkning av resultatet av min studie om hur 
våldsutsatta kvinnorna mår efter dem har levt i parrelation med våld och hot kommer att 
tolkas med ovan nämnda teorier.  

5.1 Emotioner 
Emotioner har en kroppslig och en social sida, inom psykologi innebär emotion en 
känsloupplevelse, känslouttryck, kroppsliga förändringar och beteenden. Emotionerna och 
den känslomässiga energin skapar förändring. Sociologi förklarar emotioner som förnuft och 
känsla som är sammanflätade fenomen. Emotioner ses som objekt i emotionella processer i 
interaktionen mellan individer.  Scheffs teorier om emotioner anses grunder för det mänskliga 
sociala livet och spelar viktig roll i den sociala interaktionen (Starrin och Dahlgren, 2004:83–
84). När människor befinner sig i social interaktion uppkommer alltid emotioner i form av 
känslor som kan vara både positiva och negativa.  
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5.1.1 Skam  
Kvinnor som är utsatta för våld eller varit utsatta upplever oftast skam. Det kan göra att 
kvinnor blir mer tysta, tillbakadragna och inte vågar tala om i vilka förhållanden de lever i. De  
är väldigt rädda både för sin egen skull och för sina barn. Simmel (i Dahlgren och Starrin, 
2004:81), som var den första sociologen som skrev om skamkänsla, menar att grunder för 
skam är mångfaldig. Skam har en tydlig social innebörd eftersom det handlar om en 
upplevelse av att ha förlorat sitt anseende inför andra, man skäms inför andra. Upplevelsen av 
att andra tycker att man har gjort något fel ger individen skamkänslor. Skam väcks i 
människan vid pinsamma situationer. Simmel (i Dahlgren och Starrin, 2004:83–84) förklarar 
skamkänsla som sociologiska modifikationer som kopplas till orsaken av skammen. 
Vanligtvis upplever man skam i medeldistanserade relationer som vänner, grannar eller 
arbetskamrater. Kvinnor som upplever skam blir behandlade av sina partner med ständigt 
förtryck och nervärderingar. Till slut blir de distanserade i relationen till varandra och 
negativa upplevelser väcker skamkänslan. Den mer sociologiska förklaringen när skammen 
uppstår är om hur den enskilda individen agerar, individuellt och/eller som medlem i ett 
kollektiv. Med det menar Simmel att det finns visa saker som den enskilda individen skulle 
skämmas för, men som medlem i kollektivet blir man sammansluten och det enskilda ansvaret 
försvinner. Men om den enskilde skulle känna ansvar så kan känslan av skam förekomma. 
Kvinnor blir ofta kvar längre i relationer, på grund av att denna distans som Simmel förklarar 
mellan partner ökar. Den våldsamma mannen tar över relationen och familjen är nästan alltid 
som ett kollektiv där våld är används i regel både för straff, men också som identitetsskapande 
för medlemmarna. Mannen förtrycker kvinnan och nervärderar henne så att hon till slut 
uppfattar sig själv som ansvarig för hur förhållandet ser ut. Resultatet blir skamkänsla 
(Simmel i Dahlgren och Starrin, 2004:81–84). 
 
Skamkänslan har både en personlig och samhällelig sida menar Elias, som Dahlgren och 
Starrin tar upp i Emotioner i sociologin (2004:75). Det går inte att separera begreppet skam 
från samhällets utveckling menar Elias som analyserade civilisationsprocessen. Han menar att 
känslor som ilska, skam och förlägenhet är en del av emotionerna som moderna människor 
måste kunna behärska och förtrycka i mötet med andra. Skam som känsla i 
samhällsutvecklingen har fått större betydelse i förklaringen av förändringar av etiska regler i 
beteende, ilska, sexualitet och kroppsfunktioner.  När människan känner skam resulterar det i 
att man kan hålla distans från andra människor samt styra beteendet utifrån den moral man 
känner vid skam. Elias (i Dahlgren och Starrin, 2004:79) menar att skam är en komplex 
blandning av känslor, hämning, själväckel, isolering och rädsla. En sådan känsloblandning 
som kan styra människor tills att de inte känner sig värdelösa och till slut påverkas deras hälsa 
och välbefinnande.  

5.1.2 Emotioner i social interaktion 
När människor befinner sig i social interaktion uppkommer emotioner i form av känslor som 
kan vara både positiva och negativa. Starrin och Dahlgren tar i Emotioner i sociologin 
(2004:88–95) upp Scheffs teorier om emotioner som anses vara grunden för det sociala livet 
och spelar en viktig roll i den social interaktion. Skam är den mest dominerande känslan, då 
den fyller fler funktioner jämfört med andra känslor. Den uppstår i de situationer som hotar 
sociala relationer och ska därför betraktas som en relationskänsla. Samtidigt är skam en 
huvudkomponent hos medvetandet och den moraliska känslan menar Scheff. Det är skam som 
hjälper människor att reglera uttrycken och andra emotioner som t.ex. ilska, rädsla, kärlek och 
skuld. Den vetenskapliga definitionen av skam är en stor grupp av känslor och emotioner som 
uppstår då människor ser på sig själva som något negativt, något som orsakar förnedring, 
vanära, förlägenhet, etc. Skam hos kvinnor som levt i våldsam relation visar sig som blyghet, 
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låg självkänsla, dåligt samvete och undergivenhet. Allt detta påverkar deras välbefinnande 
och deras syn på sig själva. 

5.1.3 Emotioner och hälsa 
Utifrån människans omgivning och ständig reflexiv övervakning av den, förklaras människans 
handlande. Vi har alla känslor, både medvetna och omedvetna, som vi skapat genom tidigare 
erfarenheter och som ger oss motiv för vårt handlande i olika situationer. Känslor påverkar 
oss, som t.ex. känslan av ilska som kan uttryckas med både ord och kroppsspråk. Ilska som 
kommer ut i interaktionen måste det finnas något eller någon som orsakar, att det inre inom 
oss, medvetandet, väcks på ett negativt sätt. Skam som väcks i olika sammanhang samt andra 
känslor kan vara svårt att sätta ord på av olika anledningar. Situationer och händelser som 
sker vardagligt och väcker skam förknippas med stress, som situationer där kvinnan blir utsatt 
för våld och är orolig för att hon inte gör som partnern vill eller att hon känner sig tvingad att 
leva upp till andras krav och förväntningar, det som Dahlgren och Starrin (2004: 88-95) 
förklarar med Scheffs teori om emotioner. Skamsammanhang innehåller upplevelsen av att 
vara avvisad, kränkt, förnedrad och sårad. Risken finns att den är förknippad till brist på makt 
och status menar Dahlgren och Starrin (2004:96). Våldsutsatta kvinnor har ingen 
maktposition, inte heller status i förhållandet så länge de är kvar i förhållandet. I relationen 
befinner de sig i underordnade positioner samt har känslor av mindervärde och 
underlägsenhet. Sociala relationer som är osäkra och otrygga med brist på status och makt är 
bakomliggande faktorer av ohälsa, sjukdomar av psykosomatisk och psykisk art. Deras hälsa 
påverkas och deras välbefinnande som resultat av dessa sociala relationer.  

5.2 Sociala band 
Scheff (i Dahlgren & Starrin, 2004: 88-95) menar att leva i en relation med sin partner är det 
mest betydelsefulla mänskliga motivet att upprätthålla sociala band. Om det sociala bandet är 
tryggt och säkert håller den ihop en relation, det kan även hålla ihop ett samhälle. Kraften som 
håller ihop det sociala bandet är en balans mellan distans och närhet. Scheff menar att det inte 
finns någon modell inom samhällsvetenskapen som kan användas som förklaring av den 
normala sociala relationen. Begreppet som är centralt i Scheffs teori är sociala band som 
innefattar en emotionell och mental harmoni mellan personer. Om kvinnan är sams med sin 
partner i sitt sociala band, uppstår inga större konflikter mellan dem som kan leda till våld. 
Konflikter kan vara konstruktiva eller destruktiva, då partnerna är samstämda respektive när 
de inte är det. Om det sociala bandet är starkt och intakt, resulterar de konflikter som uppstår i 
att partnerna anpassar sig till varandra och inför ändringar i relationen som leder till ett 
starkare socialt band. Det sociala bandet som är tillräckligt starkt och bekräftat är grunden för 
respekt och stolthet. Tvärtemot det är svaga sociala bandet som ses i relationer med våld.  
 
Det moderna samhället utgör ett hot mot de sociala banden, menar Scheff (i Dahlgren och 
Starrin, 2004:91–95), då det moderna samhället har förändringspotential. Människor kan 
förflytta sig både geografiskt och socialt, informationsflödet är mer fritt och större i det 
moderna samhället än det var i det traditionella. Anknytning till andra är inte riskfritt, då 
traditioner förändras och människan är mer fri att skapa sina sociala band. Hur sociala bandet 
mellan människor är avgör skam och stolthet då skam relaterar till otrygga och hotade sociala 
band och stolthet till de trygga och säkra. Problemet i det moderna samhället är att människor 
inte vill visa sina skam och stolthetskänslor, något som är ett biologiskt men också är ett 
socialt och kulturellt fenomen. Varje relation är präglad av alla tre fenomen som kan styra 
skam, skuld och stolthet. Sociala bandet till andra personer, inte bara till sin partner, kan ha 
betydelse speciellt för kvinnor. Sociala band till andra personer som kvinnor kan ha under 
tiden de lever med sin partner kan förstöras men också kan ge livslina för överlevnad om 
kvinnor lever i en svag social band med sin partner och behöver stöd och hjälp.  
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5.3 Mäns makt mot kvinnor  
Kvinnor som blivit utsatta för våld, vare sig det är psykiskt, fysiskt eller sexuellt, är alltid i 
sådan position där mannen befinner sig i en överordnad maktposition i relationen till kvinnan. 
Först och främst att hon har blivit utsatt visar att hon befinner sig i underläge. Redan då hon 
söker hjälp har hennes position inte blivit högre utan alla runt omkring utövar makt genom 
sina positioner och kunskaper. Så länge hon inte kan bestämma över sig själv, sin kropp och 
fatta egna beslut befinner hon sig i en underordnad position. Foucault (i Giddens, 2009:620) 
säger att makt finns på alla nivåer i det sociala samspelet, som tydligt talar om hur vanligt 
detta är när människor samspelar med varandra. Om vi talar om det psykiska våldet så handlar 
det mer om förtryck samt nedvärderingar av kvinnan. Makt utövas i alla sociala institutioner 
och den utövas av alla människor. Foucault menar också att där det finns makt finns alltid 
motmakt eller ett motstånd (Foucault i Börjesson och Rehn, 2009:24–26,97). Makten utövas 
redan vid första mötet inom vården när utsatta kvinnan kommer för att söka hjälp. De 
professionella som hon möter då utövar makt i sina positioner genom sättet att arbeta och 
bemöta henne på, samt att de samtidigt är styrda av arbetsplatsen och rutiner. Likaså, kan 
kvinnan göra motstånd och inte ta emot hjälp som erbjuds. Kunskaper hos professionella gör 
att denna makt blir synligare. Makten är inte personbunden utan den cirkulerar. Kvinnor som 
är utsatta för våld i parrelationer, är utsatta för maktutövandet av sina män, men det är inte 
alltid de andra kring henne som har makten. I sådana situationer kvinnor kan välja att göra 
motstånd eller visa motmakt. Foucault (i Börjesson och Rehn 2009: 45) säger att makten 
ständigt omskapas utan att nödvändigtvis utvecklas som kopplas till ständig makt utövandet 
mot kvinnan i parrelationen. 
 
Börjesson och Rehn (2009:12–17) lägger betydelse på makten som man utövar, inte har. Makt 
är något som finns i den sociala interaktionen. Makten kopplas till kunskapen och menas att 
dem är nära varandra som förklaras i Börjesson och Rehn (2009:89). Vidare betonas att vi 
måste urskilja maktens subjekt och maktförhållanden. I mötet med en utsatt kvinna, som är 
maktens subjekt, påverkas maktrelation med andra i mötet på grund av att det finns olika 
saker runt omkring, allt från kunskaper till förståelse och engagemang. I maktförhållanden är 
detta ögonblicket i mötet och det lokala ”här och nu” både tids och rumsmässigt. Makten i 
relationen mellan utsatta kvinnan och mannen som utövar makt och våld syns maktpositionen 
tydligt, hur makten utövas på ett våldsamt sätt. Det räcker bara att mannen bestämmer över 
kvinnans sätt att leva, att styra henne och hennes sociala liv, för att tyda på maktutövande i 
förhållandet.  

5.4 Från handlande aktörer till passiva offer 
Kvinnor som lever med våldsutsatthet i sina relationer har ofta svårt att bryta sig ur 
misshandelsförhållandet. Ofta får man olika förklaringar till att kvinnor stannar kvar i 
förhållandet och tillåter männens våld. Med tiden försvarar kvinnor sina mäns handlingar och 
förklarar våldet med omsorg och kärleksfullhet. Upplevelsen av våld ses med tiden som 
normalt både av kvinnan men också av mannen, som Roman i Familjen i det moderna 
(2009:104–105) förklarar med Lundgrens teori, normalisering. En annan teori, som Roman tar 
upp om misshandeln är Walkers teori som delar misshandelsprocessen i tre faser (Roman, 
2009:105–106). Den första är spänningsuppbyggande, den andra fasen är själva 
misshandelsfasen och den tredje fasen med kärlek och lugnet där kvinnan och mannen blir 
sams igen. Upprepning av de faserna resulterar personlighetsförändring hos kvinnan där 
kvinnan inte orkar ta sig ur det våldsamma förhållandet. Hon blir inlåst som ett hjälplöst offer 
menar Walker. Både Lundgrens och Walkers teori bygger på antagandet att våldutsatta 
kvinnor blir passiva offer för männens våld. Lundgrens teori förklarar könsmaktperspektiv 
som mäns våld mot kvinnor relaterad till makt och kontroll perspektiv. Det menas att kvinnors 
underordnade position var resultat av ett upprätthållande av mäns makt mot kvinnor. Detta 



C-uppsats i Sociologi 61 – 90  p. SOA 135 
Akademin HVV    Mälardalens högskola 

22 
 

liknar förklaringen till patriarkatet. Samhällets bilder och uppfattningar om kön, sexualitet, 
makt och våld präglar våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män menar Lundgren. 

6. Metod 
Hur påverkas kvinnor, som varit utsatta för våd, inom en parrelation, är så väl psykiskt som 
fysiskt. Detta kan förmedlas till andra genom interaktion och kommunikation. Detta kan 
förmedlas genom kvalitativa intervjuer med dessa kvinnor. Deras upplevelse av välbefinnande 
och hälsa också påverkas. Jag kommer därför att använda mig utav hermeneutiken som metod 
i undersökningen av hur våldsutsatta kvinnor upplever sitt välbefinnande och hälsa efter att de 
har gått ur förhållandet och med hjälp av teoretiska och begreppsliga ramverk, som är redan 
presenterade, tolka, analysera och presentera resultatet av undersökningen.     

6.1 Hermeneutik som undersökningsmetod 
Valet av metod i undersökningen av fenomenet hamnade på hermeneutiken då välbefinnandet 
och hälsoupplevelsen upplevs av kvinnorna i deras utsatta situationer. Den valda 
metodansatsen, hermeneutiken var självklar eftersom min ambition är att söka förståelse till 
kvinnornas upplevelser av att ha varit utsatta för våld. Samtidigt vill jag synliggöra och 
förmedla det som jag kom fram till i min studie på ett strukturellt och individuellt plan. 
Sökandet av helheten i välbefinnandet av våldsutsatta kvinnorna samt inblick i delar av detta 
arbete gav fördjupad förståelse om det. Den valda metodansatsen, hermeneutiken, gav 
respondenterna riktigt utrymme att tala öppet om sina upplevelser och dela med sig av sina 
livserfarenheter. Westlund i Thornberg och Fejes (2012:62) förklarar detta som hermeneutiska 
metodansatsen. 
 
Hermeneutiken handlar om tolkning och förståelse av det man utforskar. Att förklara 
hermeneutiken går genom metodens utgångspunkter som Ödman (2007:74–75) tar upp och 
menar att hermeneutiska processen innehåller fyra utgångspunkter: förförståelse, tolkning, 
förståelse och förklaring. Med hermeneutiken kan man rekonstruera kontexten i 
undersökningen samt ge stöd i tolkningen. Kunskap eller förförståelse är en viktig del i 
tolkningsprocessen då man ökar validiteten i tolkningar menar Ödman (2007:80). I 
hermeneutiken skapas meningen som förstås bara i ett sammanhang eller kontext. Att 
genomföra undersökningen om våldsutsatta kvinnor krävs från mig att skapa förståelse om de 
kvinnorna i deras livssituation. Deras livsvärld är det som jag vill komma åt men samtidigt 
min livsvärld som jag lever i, allt omkring mig har innebörd till min förståelse av deras 
livssituation och välbefinnande. Förståelse och tolkning hänger samman. Ödman (2007:25) 
förklarar förståelse som den mänskliga existensen, villkor samt möjligheter och begripande av 
människan i hennes livssituation där kan man använda sig utav delförklaringar av hennes 
livssituation för att komma åt en omfattande bild, förståelse av helheten. Men man kan inte 
bara lägga förståelse på vissa delar för att kunna förstå helheten utan det måste ske i omvänd 
ordning. ”Vetenskapen är vetandets abstraktion” menar Ödman (2007:54). Det är en process 
genom vilken vetande skapas och metoden att öka vetandet som därmed uppnås. Det menas 
att man med hermeneutiken kommer in i och förstår människans värld med hjälp av 
djupgående analys av människans existentiella grunder. Om man vill förstå på ett mer 
djupgående sätt, menar Ödman (2004:74) att min existens och livsstil berörs och förändras då 
av denna förståelse. Det menas att det som jag redan vet och har en uppfattning om, en 
förförståelse, förändras om jag vill förstå och begripa något. Det kallas hermeneutisk 
förståelse. Det som ger grunder till förförståelse är tidigare upplevelser, erfarenheter, 
lärdomar och känslor. Det som vi förstår genom förförståelse och tolkar kommer att förklaras 
i analysdelen. Förklaring och förståelse kan förklaras genom den hermeneutiska spiralen, 
tolkning och förståelse fångas som en process som Ödman (2007:103) förklarar. Man tolkar 
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inom en viss förståelsehorisont, inom vissa gränser där tolkning kan vara möjligt. Tolkningar 
kan omtolkas och kan ge ny förståelse, förklarar Ödman (2007:103–105) som förändring i 
samspel mellan del och helhet.  Den hermeneutiska spiralen handlar dock om att förståelse 
kan gå i öppen cirkel där förståelse förändras genom kunskapskapande process.  
 
Att kunna nå fram till våldsutsatta kvinnornas upplevelse och deras livsvärld behövs det 
utrymme att kunna berätta om sina upplevelser. I mötet med dem var det viktigt att jag var 
öppen för deras erfarenheter och upplevelse samt hanterar min egen livsvärld och 
förförståelse av deras livssituation och välbefinnande. Att vara lyhörd i situationen och ha 
vilja till att förändra sin förförståelse ger ökad möjlighet till nytt kunskapskapande och 
tydligare tolkning av deras livsvärld samt att åtkomst till huvudfrågan. För att öka förståelse 
kan jag kunskapsmässigt försöka använda mig utav hermeneutiska cirkeln utifrån Ödmans 
förklaringar. Min förförståelse är mer mot helheten, hur dessa kvinnor mår men viktigt är att 
förändra det och bättre förstå. Därför går jag in i delar av deras berättelse och letar efter det 
som är aktuellt och återkommande i samtligas livsvärld. Den förståelse som kommer fram är 
utifrån kvinnornas situation och deras perspektiv, men för att förklara det på ett begripligt sätt 
jag använde mig utav teorier.  

6.2 Urval 
Utifrån min huvudfråga och tanken på hur jag skulle nå empirin på bästa sätt använde jag mig 
utav ändamålsenliga urval, dvs. att utifrån syftet valde jag mina respondenter som jag ansåg 
hade bra och rik information utifrån deras upplevelser att dela med sig av. Patton (2002:240) 
förklarar det som att om man ska välja ut sina respondenter som har denna kunskap som är av 
viktig betydelse för studiens syfte. Vidare säger Patton att man ska tänka på maximal 
variation av egenskaper hos respondenter för att kunna komma åt stora variationer. Med 
ändamålsenligt urval i min studie med hermeneutiska metoden kom jag fram till den 
information jag önskade få från respondenterna. Som Patton säger, skapar ändamålsenliga 
urvalet förståelse och djupare kunskap om våldsutsatta kvinnor som min studie handlar om. 
Denna urvalsmetod kunde jag använda mig av då studien handlar om kvinnors upplevelser av 
våldsutsatthet, erfarenheter av att utsättas för våld av män i nära relationer samt deras 
uppfattning om eget välbefinnande. Nackdelen av ändamålsenliga urvalet är att man inte kan 
generalisera som Patton förklarar.  
 
Jag har också använt ett snöbollsurval på grund av att syftet med studien handlar om ett 
känsligt och tungt ämne. Det var jättesvårt att hitta någon som ville ställa upp för en intervju 
och öppet berätta om sina värsta upplevelser inför någon som de inte känner, speciellt då 
känslor kommer fram och man blir påmind om sina upplevelser. Patton (2002:237) säger att 
snöbolls- eller kedjeurval ska användas då man behöver bra intervjudeltagare som kan ge bra 
information till studien samt att man får kontakt med dem via någon bekant som kan 
rekommendera respondent eller intervjuperson. Jag har hittat mina respondenter via kontakter 
som i sin tur känner dem och vet om deras upplevelser av våld i nära relationer. 
Urvalskriterier jag har använt mig av kvinnor i olika ålder, olika typer av våldsutsatthet, olika 
kultur, olika familjeförhållande samt några med egna barn.  

6.3 Presentation av deltagarna 
Urvalet har bestått av sex kvinnor mellan 25 och 50 års ålder. De varierar avsevärt vad gäller 
familjeförhållande, utbildning, kultur, arbetslivserfarenhet samt vilka upplevelser av våld de 
har erfarit. Några av dem har egna barn. Jag kommer att berätta mer om intervju i första delen 
av resultatet. Eftersom fenomenet i studien kan vara känsligt och kan vara svårt att prata om 
blev en liten begränsning på våldsutsatthet, då ingen av deltagarna ville prata om det öppet 
med någon de inte känner. Begränsningar, det som är för kvinnor intima frågor och som kan 
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vara för tungt att prata om, uppkommer hos några deltagare endast några ord, men deras 
gester och känslor avslöjade och förmedlade mer än dessa ord.  

6.4 Etiska övervägandet 
I min undersökning följde jag Vetenskapsrådets (2010:7–14) forskningsetiska riktlinjer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning genom att informera mina deltagare om deras 
rättigheter i genomförandet av intervjun. Att ge dem tydlig information om vad intervjun 
kommer att handla om men allra viktigast är informerat samtycke, dvs. att informanterna 
ställer upp frivilligt för intervju och som sagt informeras de om deras rättigheter, att de 
kommer att vara anonyma och att allt som kommer upp i intervjun behandlas på ett adekvat 
sätt utifrån sekretesslagen. Jag kommer inte att nämna någonting som riskerar att resultera i 
att de blir igenkända i uppsatsen. Det är därför jag gett deltagarna fiktiva namn. Detta var 
överenskommelsen mellan mig och mina deltagare. Kvale och Brinkmann (2009:87–88) 
förklarar detta med konfidentialitet i forskningen. Muntliga samtycken om ljudinspelad 
intervju gjordes innan påbörjad intervju med var och en. Mina deltagare fick information om 
att de har fullständig rätt att avbryta, avstå att svara på frågor eller dra sig ur intervjun utan att 
ifrågasättas om anledningen till deras beslut. Jag har även informerat dem att endast jag 
kommer att ha tillgång till våra samtal och transkriberingsmaterial samt att jag kommer att 
radera samtalet och förstöra materialet efter avslutad studie. I enighet med det etiska kravet 
ersattes deltagarnas identitet i presentation av resultatet med påhittade namn.  
 
Genomförandet av intervjuerna har ägt rum på platser som deltagarna själva valde med tanke 
att vi skulle vara i en lugn och icke störande miljö. Risken med intervjuerna var att deltagarna 
återupplever deras våldsutsatta situationer och blir påminda om det som de har erfarit. Dessa 
minnen och känslor har för några av dem varit starka men ingen av dem ville avbryta intervju. 
Efter samtliga intervjuer frågades deltagarna om det var OK att väcka dessa minnen och 
känslor samt deras reflektion på samtalet. Deltagarna tyckte att det var jobbigt men helt OK 
att dela med sig av sina upplevelser.  

6.5 Datainsamling 
Alla intervjuer pågick mellan en och en och en halv timme då temat var ansträngande för 
deltagarna, att känslomässigt öppet prata om sina upplevelser. Alla deltagare lyssnades 
noggrant på och frågor ställdes då bättre förståelse behövdes (intervjuguide, bilaga1). Alla 
deltagare hade bra utrymme för eftertanke och reflektion. Jag lyssnade aktivt på deltagarna 
och gav dem utrymme att berätta mer. Den kvalitativa intervjuformen var öppen och 
ostrukturerad, där jag menar att intervjufrågorna jag använde mig av i genomförandet av 
intervjuerna var mer dynamiska och ändrade spåret i intervjuns gång då temat för intervjun 
började gå för mycket utanför ramarna. Kvale och Brinkmann (2012:43–48) förklarar det som 
att den kvalitativa intervjun är mer som en mellanmänsklig situation i samspelet där 
deltagarna har möjlighet att uttrycka sig utifrån sina känslor i intervjuns moment och att tala 
fritt. Innan varje intervju presenterades vi för varandra för att vi på så sätt skulle bekanta oss 
för att underlätta situationen. Vid samtliga intervjuer har jag bett deltagarna beskriva sin 
situation då de varit våldsutsatta i relationen. Två av dem valde även att berätta om 
våldsutsatthet redan i barndomen som satte spår i vidare relationer med partner. Beskrivningar 
av deras situation var detaljerade och samtidigt gav deras känslor bättre bild av upplevelserna. 
Avslutningsvis har jag rundat av varje intervju med frågan till deltagaren om intervjun och om 
vårt samtal, har den väckt upp känslor, tankar eller frågor, om det fanns något mer de ville 
dela med sig. 
 
Begränsningar i metoden vad gäller att utforska frågan om välbefinnandet av våldsutsatta 
kvinnor var i datainsamlingen då jag inte hade så lätt att komma åt dessa kvinnor. Det kan 
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ligga en känsla av skam i luften och de ville inte påminnas om det förflutna och deras 
upplevelser. Kvinnorna som deltog i studien gjorde det frivilligt och fick vetskapen om vad 
uppsatsen handlade om, vilket innebar att de kunde prata om sina upplevelser i den 
begränsning dem själva valde. Likaså, fick kvinnorna möjlighet att avbryta intervjun om det 
kändes för tungt att prata om upplevelserna. Validiteten av resultaten är diskutabel då 
analysen utgår från det som respondenterna har delat med sig av. Jag tror att en del av 
informationen som var viktig för studien föll bort genom deras egna val att inte berätta allt. 
Fördelar med hermeneutiska metoden är att kvinnorna kunde prata om sina upplevelser 
utifrån sina villkor, att de pratade öppet om och delade med sig det. Förhoppningsvis, studien 
ändrar andras förutfattade meningar om kvinnor som varit/är våldsutsatta och ger möjlighet 
till förbättringar.  

6.6 Analysförfarande  
I kvalitativ forskning arbetar man med ord istället för med siffror där forskaren utifrån 
tillvägagångssättet jobbar med datamaterialet ganska närgånget (Kvale & Brinkman, 2009:46, 
Fejes & Thornberg, 2009:19). Genom öppna och ostrukturerade intervjuer som var för öppna 
samlades data in via inspelning. Med den föreliggande studien är målet att beskriva och 
klargöra fenomenet som deltagarna har erfarit, genom att leta förståelse och förklaring. Jag 
presenterar studiens analysförfarande i de specifika steg tills jag kommer till resultatet av 
forskningen. Gadamer (i Ödman, 2007:97–107) förklarar denna process med tolkningsprocess 
där man använder sig av de specifika steg i analysarbetet samt redogöra tolkningsprocessen. 
Analys gjordes utan några riktlinjer, det var viktigt att finna struktur genom 
tolkningsprocessen. Tolkning görs för att förstå det man ser menar Ödman (2007, s.71,72) och 
förklarar tolkningen som en odelbar akt då vi frilägger och tilldelar mening åt det som ska 
tolkas. Tolkningsakten beskrivs som pendling mellan framtid och förflutet, (Sartres 
beskrivning i Ödman, 2007,s.71), pendling mellan olika abstraktionsnivåer och analysnivåer 
samt fokusering på yttre eller inre verklighet. 
 
Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande och jag jobbade intensivt och nära 
datamaterialet. Processen av att tolka och analysera materialet påbörjades redan när jag 
jobbade med transkriberingen av intervjuerna. Mitt engagemang i texten samt hos mina 
deltagare, som jag upplevde då jag lyssnade av materialet och transkriberade, kan jag beskriva 
som en del av lyhördhet som Westlund (2012:74) förklarar dem engagerande utsagor som en 
viktig del inför tolkningsprocessen. Jag har dessutom reflekterat över min egna förförståelse 
som jag hade innan jag påbörjade undersökningen och jag fick fördjupade kunskaper om 
välbefinnandet av dessa kvinnor. När jag kunde se hela berättelsen kunde jag bättre förstå 
delarna av den, precis som hermeneutiska cirkeln talar om. Men att använda mig utav 
hermeneutiska cirkeln gav mig inte mycket i förståelse eftersom den kan vara statisk.  Därför 
använde jag mig utav hermeneutiska spiralen och totalisering som jag förklarar längre ner. 
Min förförståelse var viktigt, jag använde mig utav denna för att förstå genom att tolka. Med 
hermeneutiska spiralen vidgades min förståelsehorisont speciellt då jag använde teorier och 
tidigare forskning i tolkningen. Att komma till den högre abstraktionsnivån, till någon bättre 
förklaring till kvinnornas välbefinnande efter våldsutsatthet krävdes att tillämpa min analys 
och tolkning till hermeneutiska spiralen. Ödman (2007, s.65-66) förklarar totalisering som en 
process där mindre delar sätts in i helheten, då de mindre delarna får relativ giltighet och 
totalisering fortsätter till nästa nivå. Denna process förklaras utifrån hermeneutiska spiralen 
men samtidigt så är totalisering aldrig slutgiltig. Att kunna tolka det människan ser, hjälper att 
bättre förstå det som ses. Ödmans (2007:71) förklaring av tolkningen är att ge betydelse, det 
som vi gör när vi inte förstår verkligheten vi befinner oss eller är delaktiga i, där vår 
förförståelse inte är tillräcklig.  
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Analysen utgick från den hermeneutiska ansatsen samt del- och helhetsprincipen som 
karakteriserar denna ansats. Det som är vanligt är att man utifrån delar skapar en övergripande 
bild, en helhet. (Westlund, genom Thornberg & Fejes, 2012:69). Det finns inga riktiga regler 
som man följer i sin analys men det finns förklaringar om hur tolkningsarbete ska göras och 
vad som är viktigt att tänka på vid analysen av empirin. Genom att flera gånger läsa det 
empiriska materialet och registrera det som återkommer kommer man fram till det som kan 
vara aktuellt för tolkningen. Viktigt att tänka på vid analys av empirin är att man är medveten 
om sin förförståelse och inte tar förgivet att den styr forskningen och analysen. Om man då 
går tillbaka till tidigare forskning och letar efter andra artiklar och litteratur, har man 
möjlighet att öka sin förförståelse som används senare i jämförelsen och analysen av empirin 
(Westlund, 2009:73–78).  

7. Resultatredovisning 
I följande avsnitt presenteras resultat i form av underrubriker som kan ses som delar i mitt 
resultat samt det som leder till en helhetsbild av denna. Innan underrubriker, presenteras 
primära tolkningen av intervjuerna, som ska djupare analyseras och presenteras som 
huvudtolkning.  

7.1 Primär tolkning 
Läsning av materialet gjordes i tre till fyra omgångar får att skapa en bra översikt om vad 
samtalen handlade om men också för att få bra kännedom av materialet. Min förförståelse ska 
inte styra tolkningen då det handlar om att läsa materialet med öppenhet och medvetet 
undvika förförståelse. En sammanfattning av intervjuerna, var för sig, ger helhetsbild av 
deltagarnas delar av livet då de har upplevt våld. En av de intervjuade lever fortfarande med 
mannen. Deltagarna är tilldelade ett namn för att inte uppge deras identitet, det som beskrevs 
tidigare i metod avsnittet.    

7.1.1 Intervju med Anna 
Respondent Anna är en kvinna i 40-års ålder som fortfarande lever med sin man och två barn. 
Eländet började för länge sedan då hon skulle gifta sig med nuvarande mannen. Våldsutsatthet 
som hon levde med, var psykiskt och ekonomiskt. Sexuell våldsutsatthet uppfattade hon som 
ett kränkande och påtvingande sätt, att ha samlag med sin man som hon inte älskar och som 
hon inte vill vara med. Så känner hon fortfarande. Ursprungligen kommer hon från ett land, 
där pappas ord väger mycket samt att män har ganska stort inflytande i beslut och kvinnor är 
inlärda att respektera och visa lyhördhet och lydighet mot män, oavsett om det är pappa eller 
make eller någon annan manlig familjemedlem. Hon inte fick gifta sig som 18- åring med sin 
pojkvän, på grund av att han inte kunde tillgodose familjära och äktenskapliga behov enligt 
hennes pappa, då pojkvännen var arbetslös och ung. Annas pappa tyckte att hon behövde 
någon som kunde ge henne mycket mera i livet för att hon skulle vara lycklig och nöjd. Efter 
några omgångar av att försöka diskutera pappans beslut med honom gav hon, hennes mamma 
och syskon upp. Anna gick med på pappas bestämmelse att gifta sig med en man som var 20 
år äldre än hon själv, som bor i utlandet och har arbete, men kommer från en annan kultur och 
pratar ett annat språk. Anna vill inte kämpa för sin kärlek, hon trodde att pappa hade rätt och 
han visste vad som var bäst för henne. Förlovning och giftermål gick fort och likaså hennes 
flytt till ett främmande land. Vad gällde ekonomi var Anna beroende av sin man i flera år tills 
hon fick ett eget jobb. Ganska fort fick hon två barn med kort tid emellan. Det tyckte hon var 
det bästa i äktenskapet och att hon var fri från mannen på alla sätt, behövde inte ställa upp för 
sex, eller något annat då hon ville vara med barn hela tiden. Redan efter några år kände hon 
att hon inte klarade av att leva med mannen hon avskyr och inget har gemensamt med, men på 
grund av att hon inte jobbade och inte viste reglerna i det nya landet, var hon tvungen att 
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stanna hos honom. Inte nog med det, hon vågade inte bryta mot kulturella och religiösa regler 
och normer.  
 
Anna hittade avlastning i sitt liv med att vara med sina barn och ge dem all sin kärlek. Hon 
skapade sitt sociala liv som kändes välbehövt för att undgå eländet. Hennes hälsa blev väldigt 
påverkad, hennes välbefinnande lika så. Hon känner sig skyldig för sitt liv samt skäms. Rädsla 
finns inför framtiden, hur det kommer att se ut när barnen flyttar hemifrån. Hennes 
uppfattning om hennes välmående och välbefinnande var att det har förändrats rejält mycket 
under alla år som hon levt med mannen hon avskyr men ändå är tvungen att stå ut med, både 
för sitt liv också barnens bästa. Hennes hälsa tog stryk då hon lider av bestående depression, 
ångest, nedstämdhet, är ständigt rädd och har svårigheter med att slappna av och sova.  

7.1.2 Intervju med Beata 
En 26- årig kvinna som mått väldigt dåligt efter våldsamma upplevelser med sin pojkvän då 
hon bara var 14 år. Han var jämnårig men mycket kraftigare, mognare och kaxig. Beata har 
utländskt påbrå men har integrerat sig i svenska samhällen mycket väl. Redan som tonåring 
hade hon många vänner, men många av dem var också vänner med hennes pojkvän. Beatas 
föräldrar och hennes pojkväns föräldrar var vänner och umgicks med varandra. Beata var som 
14-åring inte mogen att ha sex eller utföra sexuella lekar som han ville, men han tvingade 
henne i flera omgångar. Hon var sårad, rädd och svag att försvara sig. Hon lyckades inbilla sig 
att hon var förälskad i honom eftersom hon inte vågade göra slut på deras relation. Hennes 
hälsa och välbefinnande drabbades av det och hon blev rädd, anorektisk, vill bara gå undan, 
gömma sig från alla och blev väldigt deprimerad. Tankar om att skada sig själv hade hon 
också. Ingen trodde på henne vad hon än berättade, och istället blev hon mobbad. Till slut var 
hon tvungen att avbryta all kontakt med sina vänner för att inte blir förföljd av honom.  
 
I efterhand när hon kollar på bilder från den tiden får hon ångest. Hon har än idag svårt att lita 
på folk, på män, samt har svårt att slappna av och låta sig själv ha en bra relation med en man. 
Själv tycker hon att hon ändå lyckats bra efter allt hon fick genomgå. Beata är försiktig av sig 
med sin nuvarande pojkvän då hon inte vill bli utnyttjad på något sätt. Idag mår hon bättre, 
hennes välbefinnande är fortfarande påverkat, då hon är rädd för djupare relationer, att vara 
själv med pojkvän där hon inte kan kalla på hjälp eller springa därifrån snabbt, dit där hon kan 
känna sig mer trygg om det händer något. Känslan av att bli förföljd är kvar då hon inte kan 
tillåta någon att vara kring henne. Det som hon upplever positivt efteråt är att hon sedan 
tonårsåldern har en kompis som hon litar på och kan prata med om allt, någon som litar på 
henne och tar hennes berättelse och upplevelser på allvar.  

7.1.3 Intervju med Cajsa 
Cajsa är en 33-årig kvinna som växt upp med våld i familjen och var tvungen att flytta 
hemifrån redan som sextonåring. Hon blev utsatt för våld av mamman. Hon också såg sin 
pappa bli utsatt för våld an mamman. Våldet var både psykiskt och fysiskt. Några gånger 
försökte Cajsa gå emellan föräldrarna i de våldsamma situationerna i syfte att rädda pappan, 
men i stort var hon själv väldigt rädd och försökte skydda sig själv i de flesta våldsamma 
situationerna. Hon letade en trygghet utanför hemmet, den ibland hittade hon hos mormor och 
ibland ute med vänner. För att undvika de situationer med mammas våldsamhet stannade hon 
ute ganska sent på kvällar eller pluggade. Hon har fått anorexia och mådde dåligt. Senare i sitt 
liv var Cajsa ganska försiktig med relationer men ändå sökte hon hela tiden tryggheten hon 
inte hade i barndomen. Hennes relationer var inte så långa, men när hon var 19 år träffade hon 
en äldre man som hon blev förälskad i. Denna relation varade längre än andra men inte med 
så bra erfarenhet, då det visade sig att det fanns väldigt många likheter mellan mannen och 
hennes mamma. I sex års tid blev Cajsa kränkt, förminskad, våldutsatt både fysisk, psykiskt 
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också ekonomiskt. Mannen var ganska dominant och tog kontrollen över hennes liv. De fick 
ett barn tillsammans men de separerade när barnet var ett och ett halvt år. Vid våldsutsatta 
situationer såg Cajsa sig själv i lilla barnet, då allt påminde henne om sin egen barndom. 
Hoten hade inte slutat med det, utan fortsatte.  
 
Efteråt hade hon någon relation som hon var väldigt uppmärksam över de mönster av 
våldsamhet som hon fick uppleva både i barndomen men också i vuxenåldern. Idag känner 
hon att hon blir lätt stressad, har svårt med prestationer, har svårt att lita på någon, kan aldrig 
slappna av riktigt, periodvis ångestfull och har många fysiska symptom. Hon känner att 
hennes liv alltid är som att vara i beredskap att kämpa för livet. Upplevelsen av att hela tiden 
vara på gränsen av att ”gå in i väggen” eller att ”stå bredvid”. Hennes välbefinnande upplevs 
helt okej efter omständigheterna men känslan av att kroppen inte är med finns vid varje ny 
utmaning. Inre frid kan kännas och upplevs ibland av att hon är separerad från den äldre 
mannen. Rädslan inför en ny relation är ständigt närvarande med inre stress, panik och oro om 
hur det blir. Trots detta finns en längtan efter en ren relation utan manipulation och våld.  

7.1.4 Intervju med Doris 
Doris är en 28-årig kvinna som bor med sin sambo nu, men har varit våldutsatt av en annan 
man hon blev ihop med när hon var 17 år. Innan hon träffade honom på en fest var hon sårad 
av en annan pojkvän. Hennes svaghet och känslighet gjorde att hon fastnade för honom. 
Redan vid första festen visade han varningssignaler på aggressivt beteende och svartsjuka. 
Trots att Doris var frustrerad över honom då och arg, blev de ihop och hur det gick till kan 
hon inte förklara. Hon kände sig redan känslomässigt påverkad, svag och trött innan hon 
träffade honom på festen på grund av pojkvännen hon hade innan, som sårat henne. Hon fick 
höra av andra att hon inte kunde ha ett seriöst förhållande, så hon ville bevisa för alla och sig 
själv att hon kunde ha det. Med en sådan inställning offrade hon sina alla vänner och familj. 
Hon blev avskärmad och stängde ut dem från sitt liv. Under tiden blev hon både fysiskt och 
psykiskt våldsutsatt men vad gällde det sexuella i förhållandet såg hon det som en plikt. Så 
levde hon i en period tills hon själv märkte att hon blivit en annan person. Hon kunde inte 
känna igen sig själv. Hon konfronterade det med honom för att se vad han tyckte, men han 
fattade inte vad hon menade och frågade henne om hon ”var knäpp”. Hans inflytande på 
henne bara växte och det gick så långt att hon intog hans perspektiv och anpassade sig efter 
hans önskemål. Det tog en ganska lång period innan hon fick nog av allt och var redo att ta 
steget ur från förhållandet. Innan det försökte hon komma ut ur förhållandet vid två tillfällen 
men misslyckades för att hon var ensam.  
 
Doris fick hjälp av sin familj och vänner både praktiskt och som stöd efter att hon bröt sig ur 
förhållandet som varade i ett år. Hon gick i terapi efteråt för att bearbeta allt. Efteråt, hennes 
upplevelse av välbefinnande var både positivt och negativt. Hon är glad att hon fick komma 
ur detta hemska förhållande, men tycker att svaghet och rädsla fortfarande finns kvar och tror 
att hon alltid kommer att ha det som en konsekvens av våldsutsatthet. Det som upplevs svårt 
för Doris är att hon inte kan sätta ord på sina känslor, som påverkar henne i nuvarande hennes 
förhållande. Istället känner hon obehag och obehaglig smärta i hela kroppen och gråter 
istället. Det händer inte ofta, men det påverkar hennes självkänsla och välbefinnande. Spåren 
som sattes i henne är att hon känner igen de signalerna som hon upplevde själv och känner sig 
rikare av denna erfarenhet trots allt.  

7.1.5 Intervju med Eja 
Eja som är 49 år gammal levde i en våldsam relation med en person som inte var våldsam från 
början av relationen. Första incidenten inträffade först efter sex månader. Efter ett tag flyttade 
de ihop i hennes lägenhet och de var tillsammans i åtta år. Våldets karaktär förändrades från 
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att han ibland slog till henne och drog henne i håret, till riktiga fysiska övergrepp med syfte 
att tillföra henne riktiga skador. Hennes sambo var alkoholmissbrukare och hade 
humörsvängningar som påverkade våldets utövande. Våldet blev värre och allvarligare, 
hårdare och återkom oftare. Vid något tillfälle fick Eja en kniv mot strupen, blev upptryckt 
mot väggen och hotad att mista livet. Typen av våld som hon blev utsatt för var både fysiskt 
och psykiskt. Dessutom var han väldigt svartsjuk vilket orsakade ännu mer våldsamhet i 
relationen samt att Eja inte fick ha kontakt med sina manliga kompisar överhuvudtaget. Vid 
två tillfällen kastade hon ut honom och ville göra slut, men känslorna som hon hade för 
honom samt rädslan för vad som kunde hända sen vann över beslutet och han fick komma 
tillbaka. Eftersom hans alkoholmissbruk blev grövre och att ilskan hos honom styrde hans 
våldsamma beteende, blev situationerna då Eja fick stryk och var jätterädd för sitt liv väldigt 
oförutsedda. Till slut vann rädslan och viljan att överleva över känslorna som hon hade för 
mannen och hon lyckades kasta ut honom när han var ganska berusad. Ejas bestämdhet och 
inställning var att han aldrig någonsin skulle komma tillbaka in i hennes lägenhet eller liv 
igen. Hon har anmält våldet i familjen till polisen vid två tillfällen men det hände inget och 
dessa anmälningar avskrevs. Hon kände att det inte lönade sig att anmäla då ingenting hände. 
Eja kände sig helt ensam i sin situation, rädd och utsatt. Människorna omkring henne visste 
vad hon gick igenom och grannarna hörde vad som hände i hennes lägenhet, de kunde inte 
undvika detta men ingen ville blanda sig i. Eja mådde dåligt och sökte hjälp hos psykologen 
efteråt.  
 
Tankarna som hon har nu är att hon intog en överlevnadsstrategi i denna relation, att livet är 
som det var, det gällde att överleva varenda dag utan att mista livet. Förutom rädsla och 
ångest kände hon sig förföljd i en period efter att hon tvingade ut honom från hennes liv. Han 
har hotat henne vid några tillfällen via telefon. Till slut svarade hon inte längre när han ringde. 
Hon har blivit starkare, men rädslan finns kvar. Hennes välbefinnande upplever hon ganska 
bra nu. Hon har dragit en lärdom från den våldsamma relationen hon levde i. Eja skulle 
snabbare och lättare känna igen de signalerna hos en våldsam person. Ejas självkänsla blev 
påverkad av våldsamheter men med tiden blev den starkare. Hon är mer försiktig att ha 
människor inpå sig, med tankar om våldsamhet som är ständigt närvarande. Att bearbeta det 
via samtal hos psykologen hjälpte henne men det finns fortfarande tankar och känslor i 
kroppen som hon inte kan sätta ord på.  

7.1.6 Intervju med Frida 
Frida som är 47 år gammal lever fortfarande ensam efter sitt första äktenskap där hon 
upplevde psykisk våldsutsatthet. Hon bevittnade våld i hemmet redan i barndomen, något hon 
kommer ihåg väldigt väl. Rädsla över hur hennes pappa behandlade hennes mamma, syskon 
och henne fanns där jämt och ständigt. Hon var mycket rädd för sin pappa enda tills han dog. 
Frida kommer ihåg sin uppväxt och barndomen i hemmet med en ”tyrannisk” fader. Hon fick 
aldrig ha kompisar hemma hos sig eftersom hennes pappa kunde ”brusa upp” för ingenting. 
Vid den tiden tänkte hon inte på hur andra hade det utan trodde att hennes uppväxt och 
situation var normal. Ilskan som pappan hade övergick till våldsamhet och mamman fick 
nästan alltid ta emot det. Ofta var Frida gömd under sängen i flera timmar med hoppet om att 
pappa inte visste var hon var eller att hitta henne. Innan Fridas mamma gick bort berättade 
hon för Frida om sitt liv, att hon var ett incestbarn och att hennes pappa hade förgripit sig på 
henne. Det var därför hon flydde hemifrån och blev ihop med Fridas pappa som hon trodde 
var mannen i hennes liv. Frida fick bättre bild av sin uppväxt, med psykiska samt det fysiska 
våldet i hemmet. Dessutom har Fridas bror drabbats av pappans ilska, han fick stryk så hårt 
och mycket att han inte klarade att gå till skolan i två veckor. Han dog när han var 44 år. 
Farmor var väldigt elak och tyckte inte om flickor, hon tyckte sämst om Frida som hon agat 
henne. Hela uppväxten var präglad av den psykiska rädslan. Frida uppfostrades att inte 



C-uppsats i Sociologi 61 – 90  p. SOA 135 
Akademin HVV    Mälardalens högskola 

30 
 

ifrågasätta och gick på tårna för pappan för att inte orsaka våldsutbrott. Mamma gav aldrig 
Frida en enda kram som förklarades med att både hon och hennes tre syskon var 
våldtäktsbarn. Pappa och mamma älskade inte varandra, tror Frida. I tonåren levde hon inte 
som en vanlig tonåring, utan med ständigt våld i hemmet och har själv fått stryk. Ingen i 
omgivningen brydde sig om hur de hade det hemma och hur hon eller mamman mår. I 
vuxenlivet hade hon ett förhållande och fick barn.  
 
All kärlek gav Frida till sina barn och kramar dem jämnt och ständigt. Hon och hennes exman 
hade bråkat och då vände han sig mot henne, pekade på henne och sa att hon skulle passa sig. 
Dessa ord glömmer Frida aldrig och ville inte tillåta sig själv att ”tippa på tårna” och leva med 
någon i rädsla, att behöva passa sig. Hennes välbefinnande är nu bra efter alla omständigheter 
men hon önskar att träffa en man. Hon har få men nära vänner, tänker inte på eländet utan 
håller en positiv inställning till livet, det finns alltid någon som har det värre. Hon håller på 
med sitt intresse och det hon tycker är kul. Frida upplever själv att hon har dålig självkänsla 
samt är orolig och självkritisk, något som kommer från hennes pappa eftersom vad man än 
gjorde aldrig dög berättade hon.  

7.2 Fördjupad tolkning 
Under följande rubrik presenteras teman som var relevanta och centrala för 
undersökningsområdet. Det som var relevant för studien var repeterande och återkommande. 
Delar ur det samlade materialet, ur studiens syfte, studerades mer djupgående. Utifrån varje 
del skapades en helhet, därför var det viktigt att förstå och tolka varje del för sig att skapa en 
mer förståelig helhet. Nedan presenteras teman som uppkommit i tolkningen och 
djupläsningen av materialet.  

7.2.1 Våldet som sätter spår 
Det är vanligt att alla typer av våld sätter spår på offret, men hur djupa spår våldet lämnar 
efter sig är inget man gärna pratar om. Vad mer är det som våldet orsakar och hur påverkas 
offret både fysiskt, psykiskt och själigt är trots allt individuellt. Tack vare kvinnorna som 
delade med sig av sina upplevelser fick jag få del av detta elände i ord och känslor. Våld mot 
kvinnor ökar successivt under relationen, som deltagarna berättade. Deltagaren Eja beskrev 
denna upplevelse på följande vis:  
 

…det har blivit värre över tid, om man kan säga så. /…/ .. våldsamheterna blev, hur 
ska jag säga, /…/ hårdare, tuffare och återkommit oftare. Slag, ../…/.. det var både 
fysiska våldsamhet, alltså stryptag, slag, knuffar, hot med kniv. Sen var det inte 
bara fysiska misshandeln utan det var psykiskt också. Jag fick heta massa könsord 
och så, att personen trakasserar mig och försöker få en att så att säga bli mindre 
värd. 

 
Eja berättade om hur våldet var i flera olika former. Fysiskt våld, hot om våld, psykisk 
misshandel och att hon fick höra nedsättande kommentarer om sig själv. Hon beskrev hur 
mannen försökte få henne att känna sig mindre värd. Nu i efterhand visade hon på en 
medvetenhet om vad han försökte göra. Psykisk våldsutsatthet kan göra ont och upplevas 
ganska skärande mot kroppen och själen. Denna form av våldet upplevde deltagarna nästan 
som sexuella övergrepp då de kunde känna sig i ena stunden som någon men den andra 
stunden som något. Det värsta av allt upplevdes att gränsen mellan någon och något var 
väldigt tunn och psykiska våldet eller misshandel kunde komma plötsligt, utan någon 
förvarning. Livet som den våldsutsatta kvinnan hade, uppfattades som en skräckfilm, där 
väntan på att något skulle hända var jämt och ständigt. Upplevelser skadade mer och mer 
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själen, tills det gjorde så ont att allt annat som kom var som åtföljande fenomen. Denna 
upplevelse visade sig vara jobbigt och smärtsam, något som Doris beskriver som:  
 

..men annars det var mest psykiska misshandeln, liksom när det höjandet utav mig 
till skyarna som började avta. Det varvades med tillfällen då ../…/ jag /…/ 
smutskastades, liksom trycktes ner till det lägsta vässa som fanns liksom, som att 
man spottade på mig liksom. Det är egentligen det som har vart värst för mig. 

 
Doris berättelse visar att män som utövar våld mot kvinnor är dominerande och styr kvinnor. 
Kvinnan bryts ner och blir i underläge jämt emot mannen, dominans och kränkningar är 
männens vapen i våldsutövandet. Våldet som är specifikt mot kvinnor kan upplevas i olika 
åldrar.   Det kan kopplas till sexuella mognaden hos båda parter men mest hos män. 
Deltagarna som upplevde våld sa att det alltid var en annan som styrde deras liv och de kände 
sig underlägsna i många situationer. Kvinnans far kunde styra hennes liv genom uppväxten 
samt i vuxna livet, som också har tät koppling till kulturell och religiös uppväxt och tro, som 
ska leva vidare från generation till generation. En sådan situation hamnade Anna i, som var 
tvungen att följa faderns råd och bestämmelser vad gäller giftermål. Trots att andras exempel i 
omgivningen visade att arrangerade äktenskap inte leder till ett lyckat liv och relation, Anna 
har varit tvungen att göra det och berättar:  
 

.. och så kommer han, tjugo år äldre än mig, jag sa ok, jag kan gifta mig, utan att 
tänka liksom, vad förväntar jag mig av livet. Vad kommer jag att förväntar mig i ett 
annat land, jag viste ju ingenting om landet. Vi kunde inte ens prata med varandra, 
för att han kunde inte mitt språk, bara några ord. ../…/ Jag känner mig tvingad till 
det. .. jag älskar inte honom, jag vill inte att han ska vara min man. 

 
Anna var tvungen att ingå i ett arrangerat äktenskap och kände sig både tvingad till det och 
varit tvungen att uppfylla plikten som fadern förväntade sig från henne. Hon tvingades till ett 
olyckligt liv präglat av förpliktelse som satt spår i hennes välbefinnande och hälsa. Att leva 
med en man som hon inte älskar och inte ville ha är tillräckligt psykiskt påfrestande.  Genom 
det upplevda våldet erhöll alla deltagarna erfarenhet och kunskap om det. Både känslomässigt 
också intellektuellt. Den kunskapen hjälper vid igenkännandet av samma tendens av våld hos 
andra samt gör att kvinnan blir lite starkare och vill försvara sig istället för att vara offer. Alla 
deltagare hade liknande uppfattning och visade lite positiva tankar kring det. Värde satts på 
både hos Beata och Cajsa att komma ur situationer och titta på saker ur ett annat perspektiv. 
Samtidigt upplevs dåliga erfarenheter som vägledning i vidare relationer och förändrad syn på 
allt överhuvudtaget. Upplevelse av att vara smartare och starkare gav till alla mina deltagare 
styrka att gå vidare i livet. Våldet är förknippat med upplevelser, men erfarenhet och spår som 
våldet har lämnat efter sig ger möjligheten att livet kan upplevas annorlunda och ses ur andra 
perspektiv. Att våldet sätter sina spår vittnar följande utlåtande av Beata: 
 

Jag har blivit smartare, jag låter inte andra människor sänka mig. .. Man måste bara 
bygga upp sig själv. (Beata) 

 
Beata beskriver hur hon, efter att hon tagit sig bort från våldet, är en starkare människa och 
hon upplever att hon inte låter andra människor få makt över henne – att hon inte låter dem 
”sänka” henne. Beata är medveten om att efter våldsutsatthet i relationen hennes 
självförtroende och självkänsla behöver förstärkas. Doris upplever liknande som Beata och 
säger: 
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.. det är de sakerna som följer mig än idag, som jag måste fortfarande jobba för, 
liksom jobba på att bli bättre. .. /…/ så på det sättet så märks det att det sitter spår i 
mig än idag liksom från den tiden. (Doris)  

 
Doris menar, till skillnad från Beata, att hon hela tiden måste jobba med sina tidigare 
erfarenheter för att inte låta historien påverka henne för mycket i nuet. Hon är medveten om 
detta. Det är en kamp hon ger uttryck för.  

7.2.2 Att utsättas för mannens makt utövande 
Makt i relationer förekommer i alla relationer där inslag av våld finns. Kvinnan är i 
underordningsposition och mannen eller släkten tar kontrollen över kvinnan och hennes liv. 
Det går så långt att kvinnan tar mannens inställning om saker och ting, så som Doris beskrev. 
Underordningspositionen för kvinnan underlättar maktutövandet. Successivt tar mannen rätt 
över kvinnans liv och hennes sätt att reagera som förtrycker henne till underposition. Cajsa 
berättade om mannens dominans som är en makt över henne. 
 

Att först liksom det här att få mig inne i någonting. Han var väldigt dominant också 
väldigt kränkande. Det började kanske mycket med ett sätt att förminska mig och ta 
kontrollen allt eftersom åren gick. (Cajsa) 
 

Det som både Cajsa och Doris berättade om makten i deras parrelation, upplevelser av makten 
och mannens dominans, har varit på liknande sätt. Innerst inne kämpar kvinnan emot mannens 
makt men dominansen och kontrollen som redan är invävt i relationen styr kvinnans agerande. 
Känslan av att ge motstånd mot mannens makt och våldsutövandet, ger kvinnan styrka lite i 
taget för att stå emot. Alla deltagare uttryckte sig nästan likadant om motståndet men det tog 
olika tid för att kunna göra det. Trots att kvinnan gärna ville prata och förklara sig i utsatta 
situationer, våldet var hon fick som svar på. På detta sätt förtryckte han henne ännu mer och 
satte punkt för tillfälle. Dock, vilja att kämpa emot honom, med styrka som växte, ger 
möjligheter till kvinnan att kunna försöka ge motstånd. I vissa utsatta situationer går det att ge 
motstånd, men ofta kan sluta att kvinnan måste lyda mannen ändå. Eja ser på det så här: 
 

Jag försökte att förklara till vederbörande att det spelar inge roll att du försöker slå 
mig, /…/ jag lyder inte det, men fick göra vissa saker ändå. Det är ju en viss makt 
och kontroll problem som vederbörande har och ett typ av styrande över en då.  

 
Eja berättade om hur hon ”försöker förklara” att ”det inte spelar någon roll om du slår mig”, 
”jag lyder inte” – detta kan tolkas som att hon visar motstånd och försöker kontrollera 
situationen hon befann sig i. Samtidigt som hon försöker göra detta kan citatet tolkas som att 
han ändå, i någon utsträckning, tar kontroll och styr henne och situationen. Eja beskriver hur 
mannen styr och kontrollerar henne och tolkar hans beteende som att ”vederbörande” har en 
”viss makt och kontrollproblem”. Detta kan tolkas som att ”vederbörande” har ett annat 
problem som inlärda mönster vad gäller dominans och kontroll över kvinnan. Kvinnorna i 
studien beskriver hur männen tar kontroll över dem genom dominans, styrka och kränkningar. 
Det leder till att olika känslor väcks hos kvinnor, allt från rädsla till skam och kamp att 
överleva. Samtidigt väcks andra känslor hos kvinnor, som Eja betonade, stort vilja att bli av 
med mannens makt och inte lyda, att slå tillbaka bara för att visa mannen att något motstånd 
fanns kvar i kvinnan.  Trots att det slutade illa i många situationer som Eja sa, ledde det ändå 
till att hon fick nog av eländet och ”kastar ut” mannen ur sitt eget liv. Det gemensamma för 
alla deltagare var att makt som mannen utövade över dem var kränkande, skärande för själen, 
förnedrande och förtryckande in i den underordnade positionen.  
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7.2.3  Våldets betydelse för kvinnornas sociala nät  
Mannens förtryck, kränkningar och kontroll över kvinnan resulterar i att hon blir ensam i 
relationen. Trots att kvinnornas sociala nätverk varit bra innan våldet började i 
parrelationerna, minskar den successivt tills hon blir ensam kvar. Deltagarnas upplevelse om 
vänner och grannar har gemenskapen att de på ett eller annat sätt distanserade sig ifrån 
situationen vilket stärker mannens kontroll över kvinnan. När kvinnan blev själv i den 
situationen kom tankar om hur man ska dra sig ur förhållandet. Det blev för alla deltagare en 
ganska jobbig period med mycket hot, våld och trakasserier. Upplevelsen av att vara 
avskärmad från sitt sociala nät delar Doris med sig med orden:  
 

Jag hade ju alltså många vänner och min familj så klart, men det problematiska i 
det hela var väl att jag blev så avskärmad från dem. .. Hans inflyttande på mig bara 
växte. Han behövde inte längre liksom var i närheten utav mig för att jag skulle ta 
hans perspektiv och anpassa mig efter hans önskemål. (Doris) 

 
Doris hade bra sociala nätverk innan hon kom in i parrelationen. Mannens inflytande som 
växte på henne gjorde att hon till slut fungerade precis som han själv ville. Hon tog till slut 
avstånd från sin familj och vänner. Önskan hos deltagarna var att någon i det sociala nätet 
skulle hjälpa dem på vägen ut, det som upplevs efteråt. Ingen nådde fram till kvinnans 
medvetna resonemang. Problemet upplevs också som att ingen i omgivningen ville blanda sig 
i familjebråk, trots att man såg och hörde vad som pågick. Frida menade att det var vanligt 
tidigare, att man inte brydde sig om andras familjebråk eller barnaga och att omgivningen inte 
ville veta om det. Eja har dock lite bredare erfarenhet om hur omgivningen gör när en kvinna 
har behov av hjälp vid situationer av våldsutsatthet. Trots att det blev polisanmälningar, då 
våldet var grovt och hot mot hennes liv, avskrevs ärendet och det blev inget av dessa. Inte ens 
grannar öppnade dörren när hon knackade på och ropade på hjälp. Ingen brydde sig, upplevde 
hon, förutom socialtjänsten och vården efteråt. Trygghetskänslan av att få hjälp av någon i 
omgivningen rasade och hon blev ensam i den utsatta situationen, som Eja själv sa:  
 

Jag insåg att, vilket är lite tråkigt så i efterhand, att polisanmälan som jag hade 
gjort för länge sen, då våldet var grövre, att det hände ju inget med det. Det blev ju 
avskrivet, liksom, alltihop. Då känner jag så, det lönar sig inte och anmäla, kände 
jag då .. Eftersom det finns människor i omgivningen man vet inte hur de skulle 
reagera, de flesta ville inte göra nånting en utsatt situation. De vill helst inte bli 
inblandade i alla fall om dem vet om det. Det har ju hänt vid nåt tillfälle när det var 
riktigt så där upplopp där inne att jag har ringt på hos mina grannar och så, men de 
öppnar inte dörren helt enkelt .. /…/ man kan nästan inte undgå men de har valt att 
inte öppna dörren ens.  

 
Eja sökte hjälp hos grannar, knackade på, men ingen svarade eller öppnade dörren fastän att 
hon var säker på att de hört. Beata var i en sådan situation och bara en enda vän trodde på 
henne som tur var, sa hon. Känslan av att inte bli betrodd och att omgivningen och vänner 
nonchalerat, sårar kvinnan i en redan utsatt situation. Upplevelse av att inte vara sedd och 
betrodd var jobbigt för deltagarna som orsakade att de drog sig tillbaka och minskade sina 
sociala nät rejält. Trots att våldet upplevs på olika sätt, finns det en gemensam uppfattning hos 
deltagarna, att vara utsatta och ensamma i de situationerna. Ingen hjälp och tilltro från 
omgivningen. Men, en av deltagarna hade hittat sitt eget sätt ”att lufta ur sig alla spår” som 
mannens makt över henne lämnade. Anna berättade att hennes riktiga utväg från ”en vardag 
präglad av våld” var att umgås extremt mycket med sina barn och kompisar. Det var hennes 
strategi att skapa och upprätthålla sitt sociala nätverk.  
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Jag har mina barn, mina vänner och kollegor, mitt jobb som jag älskar. Det är där 
som gör att jag laddar mina batterier. (Anna) 

 
Anna jämförde hennes styrka med ”batteri”, utifrån det kom en annan möjlighet att tolka 
kvinnornas upplevelser. Trots allt, livet går vidare och allt som kan repareras ska göras för att 
kunna fortsätta med sitt liv. Hennes symboliska jämförelse gjorde att förstå hur kvinnornas 
styrka ändras i syftet att klara av eländet samt gå ur relationer som mina deltagare gjorde, 
förutom Anna. Det kan ta tid som jag fick veta av mina deltagare, några av dem levde ganska 
länge med våldet i parrelation men andra var starkare och bröt sig ur förhållandet inom 
kortare tid.    

7.2.4 Rädsla 
Känslorna som uppkommer i våldsutsatta situationer är rädsla, berättade deltagarna, men sen 
med tiden väcks andra känslor och tankar, skam över situationen samt skuld till det. 
Gemensamt för alla deltagare är upplevelsen av rädsla. Rädsla över sitt eget liv men också för 
barnens skull om barn fanns med i relationen. Rädsla upplevs inför något som man vet kan 
hända kvinnor som blivit utsatta för våld. Rädsla och ovisshet om hur man kan klara sig själv 
gjorde att, trots all våld, kvinnan stannade kvar i relationen länge vilket gjorde att rädslan satte 
djupare spår i kvinnans liv. Rädslan av att vara förföljd och få konsekvenser av alla hot från 
mannen kändes jobbigt. Eja delar med sig denna upplevelse med dessa ord: 
 

… det är svårt att stå emot då på grund av flera olika anledningar, rädslan du har 
med i bagaget och vad som ska hända helt enkelt. .. men man känner sig ganska 
liten och ganska ensam i det där, då jag vet att vederbörande kommer att hota mig 
fortfarande och jag kan inte göra så mycket åt det. I de situationerna kände jag mig 
ensam, själv, utsatt .. /…/ .. rädslan fanns länge, jag tittade mig alltid över axlarna 
när jag gick. (Eja) 

 
Rädslan som har fått fäste hos Eja efter alla våldsutsatta situationer gjorde att hon kände sig 
ensam, utsatt och svag efter att hon har gått ur förhållandet. Hon upplevde sig förföljd av 
mannen och visste inte vad ”vederbörande” tänkte göra. Känslan av att vara rädd för honom 
gjorde att Eja var på sin vakt under längre tid. Den kulturella och religiösa bakgrunden styr 
kvinnan i sättet att vara samt förstärker rädslan, som både Anna och Frida berättade om. 
Uppväxten i en viss kultur och religion styrde Annas liv som var tvungen att gifta sig emot sin 
vilja. Hon sa ändå att hon skulle göra det på grund av sin starka rädsla. Hon berättade att hon 
var rädd både för sin pappa, familjen men också andra i omgivningen. Hon upplevde rädsla 
som en börda, var rädd för vad andra skulle säga om henne om hon bröt mot kulturella och 
religiösa normer. I jämförelse med de andra deltagarnas upplevelser vad gäller rädsla visade 
sig att alla upplevde den väldigt mycket, samt att rädslan kopplades alltid till något. Rädslan 
sätter spår i kvinnan så hårt att hon minns orden hon hör de vid utsatta tillfällen ganska länge, 
även själva tonen och hur dessa uttalas. Det är som en varningssignal om hot och våld i 
framtiden så att kvinnan intar självförsvarsposition. Frida har betonat det som:  
 

.. jag kommer väl ihåg att han vände sig till mig, peka på mig och sa:” Du ska 
passa dig!”. Just de orden, jag glömmer dem aldrig för att han bara brusade upp 
och sa de orden. Jag kommer så väl ihåg det. .. /…/ .. jag blev hotad men då blev 
jag oxtokig.  

 
Frida upplevde att våldet i sin barndom satte spår och var som en varningssignal när hon 
upplevde igen hot i vuxna livet. Våldet sätter en innebörd, en oreflekterad naturlig del av livet 
sådant som kommer upp i liknande situationer, när kvinnorna blir påminda om det dem hade 
genomgått. Det kan komma upp hos kvinnan på ett sätt då hon vill ge motstånd och försvara 
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sig. Rädsla som fanns hos deltagarna handlade inte bara om rädsla för sitt eget liv utan också 
för egna barn, hos deltagarna som hade barn i relationen med våldsamma mannen. De 
upplevde rädslan dubbelt så mycket och kände att en sådan börda var oerhört jobbig. Känsla 
att göra något för sitt barn som minskar barnets lidande leder till att kvinnan lyder mannen, 
något som han ändå ville. 

7.2.5 Barn och våld 
Genom deltagarnas berättelser framkom att rädsla och känslor förstärks om det finns barn i 
våldsutsatta relationer eller om barn varit vittnen till våldet. Dels av att kvinnan är rädd för 
barnens liv dels av att veta att hon blir svag i sådana situationer och inte vet hur hon skulle 
agera. Det gör att hon känner mer skuldkänslor och är mer rädd. Några av deltagarna själva 
hade våld i sin uppväxt som gjorde att de blev mer känsliga mot våld mot barn och dem 
själva. Cajsa är ett av barnen som bevittnat våld i hemmet, fick stryk men också hennes eget 
barn blev vittne för våld då hon blev våldsutsatt från barnets far.  
 

Jag har vuxit upp, liksom, på ett annat sätt med våld. Så länge jag kan minnas, då 
var det så att jag själv var utsatt för våld men också sett min pappa var utsatt av 
min mamma då. O, det var både psykiskt och fysiskt våld men framför allt 
psykiskt, mycket nedtryckningar och kränkningar och hört hur värdelös man har 
varit, hur ful man har varit och så. .. /…/ att jag såg, alltså mitt barn, och känslan av 
att jag blev påmind av när jag själv var liten, det blev så bekant och se henne, på 
något sätt kunde jag se mig själv i henne .. det fanns några tillfällen då jag fruktade 
för mitt liv och barnets liv. .. Då hade jag världens ångest och panik eftersom det 
var mitt i allt han var mest våldsam, /…/ det var fruktansvärt. (Cajsa) 
 

Cajsa upplevde att allt våld som hon har varit med om som barn har speglats in i hennes eget 
barn och var väldigt sårad. Hon såg sig själv i det lilla barnet som bevittnade våldet mellan 
föräldrarna. Utifrån det fick hon tänka efter om sitt och barnets liv. Upplevelsen av våldet 
påverkade hennes hälsa i form av panik och ångest då hon fruktade för två liv, barnets och 
hennes. Vad sådan upplevelse leder till, något man grubblar över och jämför sitt eget liv och 
sina egna barn. Att redan som barn ha bevittnat att modern varit utsatt för våld är något man 
inte pratar om offentligt berättade några av deltagarna, både på grund av att det var så förut, 
alla levde sitt liv. Det ses som en del av uppväxten som är mer positivt för deltagarna men 
samtidigt är det tufft att inte berätta hela sanningen om sitt liv för sina barn utan ”överdosera” 
de med kärlek och närhet. Frida talar om det som så: 
 

En del i alla fall vet de om nu, när de är vuxna. De vet ju att jag inte hade en vanlig 
och normal uppväxt. De vet att jag inte kunde umgås med kompisar och att vi fick 
stryk. Jag menar, vi levde inte som en vanlig tonåring. Det var ju ingen som visste 
hur vi hade hemma, man pratar inte om sånt. .. jag tycker nog att jag överöser de 
med kärlek och även om de är vuxna idag, så är det fortfarande så. Jag kramar mina 
tjejer ofta, ofta, så fort jag ser dem liksom.   

 
Frida har upplevt en annorlunda uppväxt, som hon säger. Det som hon inte hade upplevt i sin 
barndom, försöker hon kompensera med att ge kärlek och närhet till sina barn. Deltagarna 
som var uppväxta med våld i familjen hade en lite annorlunda uppfattning om våldet än de 
som upplevde att de hade bra tills de kom in i en våldsam parrelation. Det tycktes att våldet 
från barndomen speglades i ”deras egna barn” vid tillfällena då barnen hade vittnat om när 
mamman varit utsatt för våld från sin partner. Tankarna som kom upp var, hur barnet såg på 
mamman som blev slagen. Vilka känslor hade då barnet och vad ska det göras för att barnet 
inte ska växa upp med samma upplevelser som mamman fick växa upp. Deltagarna som hade 
egna barn i våldsam relation utryckte sig så att all kärlek de har ska de ge till sina barn. Det 
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som är oroväckande vad gäller barn i våldsutsatta familjer är att barn får stryk också. Vuxna 
bestämmer över dem och tillåter inte barn att vara barn och få all behövlig kärlek av båda 
föräldrar. Att växa upp i en trygg miljö och hem utan att vara rädd eller se mamman bli utsatt 
för våld är viktigt för barn säger deltagarna och jag håller med dem. 

7.2.6 Hälsa och välbefinnande 
Efter alla våldutsatta situationer när de återfann sin trygghet, säger deltagarna att det är vanligt 
och normalt att reflektera över hur man hade det tidigare och hur livssituationen är nu. Alla 
mina deltagare jämförde sin hälsa då och nu och uppskattade sitt välbefinnande nästan på 
ganska lika sätt. Å andra sidan påpekar alla deltagare, som kan anses som vanligaste påverkan 
på hälsan, att deras hälsa har förändrats och att ångest, rädsla och missnöje med sig själv var 
ständigt närvarande. Både Cajsa och Beata hade drabbats av anorexia efter utsattheten. 
  

Jag var så himla deprimerad. Alltså, jag var så /…/ jag duschade en gång i veckan, 
jag var jätteäckligt. Jag kände så, och jag fick mycket akne eftersom min hygien 
var inte bra, jag var anorektiskt. .. ja, det gick så långt att, jag tror att jag gick ännu 
mer ner i vikt, jag var så smal. (Beata) 

 
Beata beskriver hur våldet påverkade hennes hälsa. Det gick så långt att hon slutade äta, 
slutade ta hand om sig själv och slutade duscha. Hon blev anorektisk och beskriver i efterhand 
att hon kände sig väldigt äcklig. Välbefinnande gynnas av tidigare erfarenhet av våldsutsatthet 
som Doris bevittnar med sin upplevelse att ännu idag inte kan sätta ord på vissa känslor och 
inte kan förklara med ord, det som upplevs jobbigt ibland. Självkänslan upplevs svagare vilket 
kopplas till våldsupplevelser. Frida sätter sina ord på det så: 
 

Jag har det nu ganska bra, det tycker jag. Jag har väldigt dåligt självkänsla och jag 
är otrolig självkritisk på mig själv, det kommer från pappa det vet jag ju, man dög 
ju aldrig vad man än gjorde. 

 
Att Frida upplever dålig självkänsla och att hon är självkritisk betyder i mina tolkningar att 
skam och skuld känslor kommer upp på ytan. Våldsupplevelser och bevittna att hennes 
syskon eller mamman fick stryk sänkte redan då Fridas självkänsla. Hon fick uppfattningen 
att hon inte dög vad hon än gjorde. Hon är medveten om detta och försökte göra det bästa av 
livet. Hon har det ganska bra. Men upplevelse om självkänsla är olika hos deltagarna som jag 
tolkade är utifrån deras olika uppväxt och erfarenhet. Fridas upplevelse om självkänsla är 
totala motsatsen än den upplevelse Doris har. De två hade olika uppväxt, Frida som var 
uppväxt med våldet och Doris som hade en ganska bra barndom och upplevde våldet först i 
vuxen åldern. Det som var viktigast för alla deltagare var dock att de hittade sitt inre lugn och 
ro så gott de kunde samt uppskattar vardagen på ett annat sätt. Erfarenheten som deltagarna 
fick vill de inte vara utan säger några av dem och Doris beskriver det med ord:  
 

Jag mår bra nu. Som sagt, jag /…/ det låter ju som en kliché men jag skulle ju inte 
vilja vara utan erfarenheten. Den har format mig i den jag är och idag har jag 
mycket starkare självkänsla än vad jag hade innan. Liksom rikare på erfarenheten, 
jag skulle aldrig låta det hända igen. Jag känner igen de varningstecknen. (Doris) 

 
Doris tycker att hon mår bra idag efter allt våld som hon upplevde i parrelationen. Hennes 
självkänsla har blivit starkare efteråt eftersom hon bevisade för sig själv och för de andra hur 
bestämd och stark hon var vid uppbrottsprocessen ur förhållandet. Som en kliché, säger hon, 
men det hjälpte henne att formas i den som hon är idag. Frida upplever dock att hennes 
självkänsla är svag vilket skiljer sig från Doris upplevelser. Deltagarnas upplevelse av våldet 
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har gett dem en annan bild och uppfattning av verkligheten samt en ny bild av parrelationer. 
Alla värdesätter erfarenheten av att vara utsatt för våld av sin partner i relationen, något som 
uppfattas mer negativt och skärande av andra människor i omgivningen. Man lär sig hela 
livet, (ett ordspråk som stämmer väl i sammanhanget), då erfarenhet som deltagarna har fått 
genom det upplevda våldet ökade kunskaper om män som är våldsamma. Ingen av deltagarna 
skulle vilja ändra på något i sitt liv just nu och det förflutna känns som en tung börda att bära 
men också bra kunskap och erfarenhet som gett dem styrka att gå vidare i livet.  
 

7.3 Huvudtolkning 
Våldsutsatta kvinnornas välbefinnande och påverkan på hälsan presenteras i huvudtolkningen 
som ett återkommande fenomen. Första delen av huvudtolkningen är abstraherat från 
fördjupade tolkningens tema Våldet som sätter spår och Att utsättas för mannens makt 
utövande och lyfter fram att våldet som våldsutsatta kvinnorna upplever i parrelationer lämnar 
djupa spår efter sig. Kvinnorna som är offret i sådana förhållanden upplever påverkan både 
fysiskt, psykiskt och själsligt. Svårigheter att sätta ord på sina känslor finns hos de flesta 
deltagare. Misshandelsformer som kvinnorna fick uppleva av mannen, skiftade och 
kombinerades med varandra i syftet att mannen ska visa sin dominans och makt i förhållandet. 
Å andra sidan visas att mannen nedvärderar kvinnorna med våldsutövandet samt styr de i 
sättet att tänka och att vara. Trots all maktutövande i förhållandet visar kvinnorna sin motmakt 
när de med sin styrka och vilja, att inte längre lyda mannen, kämpar att gå ur förhållandet för 
att överleva som Ejas berättelse bäst bekräftar det.  
 
Att mannens förtryck, kränkningar och kontroll över kvinnan resulterar i att hon blir ensam i 
våldsamma situationer och relationen visas i Våldets betydelse för kvinnornas sociala nät.  
Det är mer och mer vanligt att kvinnor som lever i våldsamma relationer upplever att deras 
sociala nät blir allt mindre under tiden de lever med våldsamma mannen. Distansen mellan 
våldsutsatta kvinnan och hennes sociala nät som hon hade innan parrelationen blir stor. 
Mannens sätt att avskärma kvinnan från alla andra är tydligt i nästan alla deltagares berättelse 
förutom en, Annas, då hon inser att hennes sätt att leva vidare i förhållandet baseras på hennes 
sociala nät som hon har som också ger henne styrka i våldsutsatta situationer. Upplevelser hos 
kvinnorna om sociala nätet är både positiva och negativa.  
 
Känslor är viktiga i förhållandet, dock vissa känslor går inte att sätta ord på. Deltagarnas 
upplevelser av känslor som kom i våldsutsatta förhållandet var rädsla, skuld och skam. Rädsla 
över sitt eget liv och barnens, där barn fanns i relationen, sätter djupa spår hos kvinnor som 
speglas i deras välbefinnande och hälsa. Att känna sig ensam, svag och utsatt samt känna 
skam över att hon tillåtit sig att vara med den våldsamma mannen väcker också skuldkänslan 
över hela situationen som hon hamnade i. I Rädsla och Barn och våld kopplar kvinnorna 
tidigare upplevelser i barndomen med våldsutsatta situationer som de har varit med om. De 
ser sig själva i sina egna barn vid våldsutsatta situationer. Att barn bevittnar våld i hemmet är 
en vanlig situation.  Vad denna upplevelse lämnar hos barn visas i studien, det som kvinnorna 
berättade. Några av kvinnorna i studien kopplade sin barndomsupplevelse med våldsamma 
upplevelser där deras egna barn var inblandade. Detta upplevdes som att all våld de varit med 
om i barndomen speglades i vissa situationer i det vuxna livet i våldsamma parrelationen. I 
Hälsa och välbefinnande, med fördjupad tolkning av studien där återspeglas syftet med 
studie, visas att känslomässiga och själsliga delen av kvinnornas upplevelser påverkar deras 
hälsa och välbefinnande. Efter att kvinnorna har gått ur förhållandet upplever de att deras 
välbefinnande gynnas av tidigare erfarenheter av våldsutsatthet. Självkänslan påverkas också 
men upplevelser är individuella och tyder på att de kan vara starka och svaga, positiva och 
negativa. Upplevelser som kvinnorna har gått igenom i våldsamma parrelationen uppfattas 
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som riktiga och effektiva kunskaper om våldsamhet som ska återanvändas i livet. 
Välbefinnandet och hälsan går ihop, då upplevelser av god hälsa ger positiva upplevelser av 
välbefinnande och tvärtom. Självkänslan upplevs både starkt och svagt, som påverkar 
välbefinnande hos våldsutsatta kvinnor. Att vara självkritisk väcker andra känslor som skam 
och skuld hos dessa kvinnor, något de inte vill visa som kan ge negativa effekter på 
välbefinnandet.  

8. Diskussion 
I det följande avsnittet kommer den föreliggande studiens resultat att diskuteras samt 
fenomenets meningsstruktur i förhållande till tidigare forskning och tillämpning av teoretiska 
och begreppsliga referensramar mot resultatet. Diskussion och reflektion av resultatet följer 
därefter utifrån tänkvärda metodologiska förtjänster och begränsningar.  

8.1 Studiens resultat i förhållande av syfte och frågeställning 
Kvinnorna i studien har delat med sig den delen av sitt liv som de levde med våldsutsatthet av 
sin partner. Några av dem hade barn i relationen som bevittnade våldet. Utifrån syftet av 
studien, att studera kvinnornas upplevelser av att ha varit utsatta för våld i parrelation och hur 
de upplever att det har påverkat deras hälsa och välbefinnande, lade jag fokus på deras egna 
perspektiv och upplevelser. Resultatet visar att vissa av kvinnorna upplever att deras hälsa och 
välbefinnande har blivit påverkat på grund av att de levde i en parrelation med våldet. 
Resultatet visar att erfarenheterna av att ha varit utsatt för våld har påverkat kvinnornas 
välbefinnande negativt men också positivt då kvinnan känner sig starkare efteråt, lärde sig 
något, kan känna igen signalerna av våldsamhet. De är mer försiktiga i mötet med andra. Alla 
typer av våld sätter spår hos kvinnor, som är tunga att bära med sig och svårt att bearbeta. 
Psykisk våldsutsatthet kan göra ont och upplevas ganska skärande mot kroppen och själen. 
Genom det upplevda våldet erhöll alla deltagarna erfarenhet och kunskap om det både själsligt 
men också intellektuellt. Resultatet visar att alla kvinnor i studien ser en positiv sida av 
våldsutsatthet. Av denna erfarenhet har dem fått mera kunskaper om männens tendens till 
våld. Signalerna som männen visar skulle alla deltagarna i studien känna igen. Trots männens 
dominans och makt hittar kvinnorna sätt att gå vidare och att sätta stopp för eländet. Det som 
visade sig i resultatet var att rädsla var gemensamt för alla kvinnorna i studien. Några av dem 
var rädda inte bara för sitt eget liv utan barnens. Det visar sig i resultatet att kvinnor som 
upplevde våld i hemmet i barndomen återspeglar våldet som de upplever i parrelation genom 
sitt/sina barn. Till slut kom det fram i resultatet att hälsa och välbefinnande blir påverkad av 
våldsutsatta situationer för kvinnorna i studien. Det som deltagarna påpekade var socialt 
nätverk och dess betydelse i de våldsutsatta situationer och efter att deltagarna gått ur 
förhållandet. Att kunna få stöd och hjälp av sociala nätverk i utsatta situationer upplevdes inte 
så lätt. Likaså, vikten av att ha stöd och hjälp av sitt sociala nätverk efter att kvinnorna hade 
gått ur förhållandet kändes otroligt behövande och uppskattande. Alla deltagarna fick olika 
stöd och hjälp men samtliga menar att det påverkar välbefinnande och självkänsla positivt om 
man har bra socialt nätverk. Trots det, resultatet visar också att upplevelse av självkänsla 
upplevs olika, vilket beror på olika faktorer som jag inte har forskat ingående om i min studie 
nu.  

8.2 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 
Inom ramen för denna studie har jag presenterat hur våldsutsatta kvinnor mår efteråt, vilka 
upplevelser och erfarenhet har påverkat deras välbefinnande och självkänsla samt deras hälsa. 
Eftersom mäns våld mot kvinnor är ett etablerat problem i en samhällsstruktur, är även ett 
globalt problem, letades fram en klar bild av våldet mot kvinnor för att lättare kunna förstå 
problematiken. Mannens dominans och kontrollutövande över kvinnor, kulturella bakgrund 
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och tankemönster gör att kvinnan blir utsatt för våld som till slut resulterar att hennes liv och 
välbefinnande påverkas (Eliasson, 1997).  
 
En del av resultatet kopplas till patriarkal tradition där patriarkal terrorism var ett sätt att 
kontrollera samt styra barn, speciellt flickor till en traditionell, kulturell varelse som ska 
respektera mannen och känna sig rädd för honom, göra det som patriarkala uppväxten lärde 
henne. Johnson (2013: 284-285) skriver om två typer av våld, patriarkal terrorism och våld i 
parrelationen. Med tanke på kvinnans liv och upplevelser av våld, är hon inlärd att vara 
beroende av och lyda mannen. Det missgynnar hennes hälsa och välbefinnande. Kvinnan är 
offer från tidig ålder tills hon eller mannen dör. Resultatet av studien talar också att kulturell 
insyn av familjelivet påverkar också kvinnan och hennes vilja att gå ur relationen där våldet 
förekommer.  
 
När man talar om våldet mot kvinnor då talar man om kränkningar mot mänskliga rättigheter, 
social orättvisa och folkhälsoproblem. Det är viktig problematik under de senaste 
decennierna, som Ortiz-Barreda och Vives-Cases (2013) visar i sin rapport om lagstiftningen 
över ”våld mot kvinnor”, något som rekommenderas av Förenta nationerna (FN) och Pan 
American Health Organisation (PAHO). Att det handlar om kränkningar mot mänskliga 
rättigheter visar också studiens resultat då deltagarna upplevde förtryck, nedvärdering, hot och 
våld. Folkhälsoproblem är globalt för alla folkgrupper men för studiens syfte kopplas det till 
våldsutsatta kvinnor då deras hälsa är påverkad under en längre tid och kräver medicinsk och 
professionell hjälp. Det tar tid innan kvinnan känner sig bättre och hon blir inte helt återställd 
efter våldsamma upplevelser.  
 
Hälsan, som är en del av välbefinnandet, och hälsosamt liv har stor betydelse i samhället. Det 
är livsmönster som är formad i samhället som visar vad hälsosamt är och vad som avviker 
från det. Både Fernbrant (2011) med sin studie om utländska kvinnor som blivit utsatta för 
våld här i Sverige och Stephannie Roy (2008), förklarar varför kvinnor upplever våld i 
relationen samt vilka strategier kvinnor ska använda för att ta hand om sitt välmående.  
 
Hälsa blir i de flesta fall påverkad och uppmärksamhet måste inriktas till hela sammanhanget. 
Eriksson (2001) har med sin undersökning visat bilden av vad våldet kan orsaka för 
hälsoproblematik, samt att hälsoeffekter på våldet är allvarligare hos kvinnor än män. Det kan 
resoneras med att kvinnor oftare blir utsatta för olika typer av våld i parrelationer och att 
socialstruktur finns i hemmet där mannen tar kontroll över kvinnan och förtrycker henne till 
underläge. Det framgår av resultatet att kvinnor i studien som har upplevt någon eller några 
typer av våld har fått hälsoproblem och påverkat välbefinnande. Kvinnornas upplevelse av 
våldet har satt djupa spår som de är tvungna att ha med sig livet ut. 
 
Rädsla som är ständigt närvarande hos kvinnor kommer från fruktan för sitt och barnets liv, 
om barnet befinner sig i familjen. Det framkommer i resultatet att barn som bevittnade när en 
förälder blev utsatt för våld i familjen tog till sig en börda av det. Barn blir fångade i en 
känslomässig situation och är offer, som Kawawe (2008) beskriver i sin rapport om 
familjevåldet. Det som är oroväckande i dagens samhälle är att barn får stryk i sådana 
situationer som de växer upp, i en våldsam miljö, och ser vad det betyder att lyda och vara 
rädda, då makt och auktoritet är vanligast i hemmet. Trots att lagstiftningen i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2009) förbjuder aga mot barn, förekommer det bakom stängda dörrar som 
visas i studieresultatet.   
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Ur min studie tolkar jag att kvinnor som varit utsatta för någon, (ofta flera typer av våld) 
fastnar i relationen länge och deras rädsla i kombination med andra känslor styr henne genom 
den våldsamma relationen. Resultatet i längden blir att hennes hälsa blir påverkad, och 
speciellt hennes välbefinnande och livskvalitet. Att kvinnan blir drabbad av olika sjukdomar 
är vetenskapligt bevisat, allt från ångest, depressioner och PTSD (Post traumatiskt stress 
syndrom) men också i fysiska skador. Många kvinnor vill inte ens prata om det och behåller 
sina upplevelser för sig själva och bär det med skam och skuld känsla.  
 
Det är inte ovanligt att det finns barn i familjer där mamman är utsatt för våld, där barn 
bevittnat våldet mot mamma. Även om barn som själva varit utsatta i sådana situationer, där 
de ville hjälpa sin mamma och få våldet att sluta, har själva blivit utsatta för våld. Här i 
Sverige pratar man om aga som är förbjudet att utöva mot barn, men vad händer inom ”fyra 
väggar”? Kvinnor är ofta mer inriktade på barnets bästa i situationer där hon är våldsutsatt och 
det kan lätt påverka kvinnas beslut att söka sig ur detta förhållande.  

8.3 Studiens resultat i förhållande till teoretisk ram 
Med stöd av den teoretiska ramen fördjupas resultatet av studien i detta delkapitel. Teorier av 
Elias och Simmel för skamkänslan, Scheffs teori om sociala band och emotioner samt 
Foucaults teori om makt som tillämpades i tolkning av resultatet. Teorierna har gett mig 
möjlighet att utföra analys av datamaterialet samt tolka det på ett sätt där min förförståelse 
inte har hindrat mig från att leta och öppna nya infallsvinklar och dimensioner, något som 
annars skulle vara svårt att uppnå. Med hjälp av teoretiska begrepp kom jag fram till en 
fördjupad förståelse av empirin.  
 
De våldsutsatta kvinnorna har gått igenom mycket, men skam och skuldkänsla som de bär 
med sig inte kan förklaras med ord. Som min deltagare Doris sa, att vissa känslor kan man 
inte sätta ord på, de finns bara i kroppen och de känns jobbiga i vissa situationer. Normer och 
regler är alla vana med. Det finns individer som får kulturella och religiösa normer och regler 
samt patriarkala normer, som utspelas i interaktionen mellan parterna där kvinnan måste följa 
reglerna och är skyldig till att göra som mannen säger, då mannen har rätt och kan bättre. 
Barn som befunnit sig i interaktionen, i den patriarkala uppväxten och våldsutsatta situationen 
i hemmet känner av det senare i livet. Det har hänt att de barnen fått stryk hemma också men 
det pratas inte om utanför hemmet, då blir det tyst kommunikation. Kvinnorna som upplevt 
våld i sina relationer eller varit utsatta för våld upplever oftast skam, något som är 
oundvikligt. Simmel (2004:8) menar att grunderna för skam är mångfaldiga och förklarar 
skamkänsla som sociologiska modifikationer kopplade till orsaken av skammen. Skam 
handlar om att ”skämmas inför andra”, den skapas och formas i sociala sammanhang. I och 
med att vi är samhällsvarelser, genom socialisationen lärde vi oss vad som anses rätt och vad 
som anses fel, vad man ska vara stolt över eller känna skam över. De våldsutsatta kvinnorna 
känner skam på grund av att de upplevde ansvar för situationer de befann sig i. Kvinnorna var 
rädda och kände sig som medlemmar i ett litet kollektiv, i parrelationen, där mannen tog över 
relationen med våld, förtryck och nedvärdering. Skam som Simmel förklarade kopplas till 
deltagarnas sätt att dra sig undan, minska kontakt med andra på grund av känsla att 
våldsutsatthet anses inte rätt. Kvinnorna skäms inför andra och är rädda att någon kanske 
lägger märke till att något i förhållandet inte stämmer med sociala förväntningar. Mannens 
sätt att ta över kvinnan är både identitetsskapande och straffande, som resulterar i att 
kvinnorna som varit våldsutsatta straffats för det minsta lilla de gjort som uppfattades fel av 
mannen.   
  
Elias (2004) som analyserade civilisationsprocessen menar att skam inte kan urskiljas från 
samhällets utveckling. Emotioner hos moderna människor måste kunna behärskas och 
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förtryckas i mötet med andra. Skam är en komplex blandning av känslor (själväckel, hämning, 
rädsla och isolering) som kan styra människor till att de inte känner sig värda någonting. Till 
slut påverkas deras hälsa och välbefinnande. Skam och det som anses skamligt är produkter 
av det sociala, socialt konstruerat menar Elias (2004). Några av deltagarna upplevde känsla av 
själväckel vilket resulterade i att de blev anorektiska, deprimerade och ångestfulla. Det är en 
stark emotion som kan kännas fysiskt och kopplas till själväckel som det kom fram av Beata 
som berättade att hon fick anorexia som konsekvens av våldet. Hennes exempel visar på hur 
skam får kroppsliga konsekvenser. 
 
Kvinnorna upplevde att de inte var värda någonting, att de blev isolerade från andra. 
Komplexa känslor hos de varade tills de hittade vägen ur relationen. Deras hälsa och 
välbefinnande har blivit påverkade. Alla hade jämfört sitt med tidigare och nuvarande 
upplevelse av välbefinnandet. Scheffs teori om emotioner är som en grund för det sociala livet 
och är viktigt i social interaktion. Dock skam är den dominerande känslan som uppstår i de 
situationer som hotar den sociala relationen. De negativa upplevelserna och skammen orsakar 
att kvinnorna visar sig som blyga, undergivna, har påverkad självkänsla och dåligt samvete. 
Deras syn av sig själva påverkas och samtidigt även deras välbefinnande.  
 
Scheffs teori om emotioner sträcker sig över sociala band till emotionell och mental 
samstämmighet mellan personer. Det sociala bandet är starkt om partnerna är sams och då 
uppkommer inte större konflikter mellan dem, som skulle kunna leda till våld. Tvärtemot är 
svaga sociala band med våld i som kan väcka andra negativa känslor. Skam är en känsla som 
relaterar till otrygga och hotade sociala band. Kvinnorna som levt i det otrygga sociala bandet 
och varit utsatta för ilska, våld, förtryck, nervärdering har inte haft status i förhållandet. Vad 
gäller barn i sådana situationer, hade de inga trygga sociala band, ingen trygghet. Den kraft 
som håller ihop sociala band är balans mellan distans och närhet. I våldsutsatta relationer 
upplevs denna balans bara i början av kontrollövertagandet av mannen då han efter våldet 
visar omtanke, är ledsen och ångerfull, tills våldet händer igen. Till slut finns det ingen balans 
utan bara distans och påtvingad närhet, om det är fråga om sexuellt våld. Scheff menar att 
svaga sociala band och vardagliga upplevelser som väcker skam förknippas med stress. 
Vardagliga situationer där kvinnan känner sig tvingad att leva upp till mannens krav och hans 
förväntningar som Doris berättelse bekräftar. Stress är relaterat till ohälsa och sämre 
välbefinnande. Sociala band till andra är viktigt att utveckla och ha utanför parrelation som 
kan vara som en balans. Det bekräftar vissa kvinnor i studien hur de utvecklade betydelsefulla 
sociala band till vänner och arbetskamrater, samt värnade de sociala banden till sina barn med 
att visa aktiv kärlek till sina barn.   
 
Foucault (2007) talar om makten i alla sociala samspel, men en vikt läggs på sambandet 
mellan makten och kunskapen. Börjesson och Rehn (2009) talar om denna makt som man 
utövar, makten som finns i interaktionen. Mannen som utövar våld mot sin partner i 
parrelation har byggt upp en överordnad position gentemot kvinnan med sina förtryck, 
nedvärdering, hot och våld. Som vissa deltagare upplevde att de började bete sig som mannen 
vill och intog hans tankesätt, allt för att undvika hans maktutövandet. Dessutom kom det fram 
i resultatet att kvinnornas egna bestämmelser över sin kropp, över sig själv och att fatta egna 
beslut var nästan minimala som bekräftar mannens makt i förhållandet. Som Foucault (i 
Giddens, 2009) säger att makt finns på alla nivåer i det sociala samspelet visas koppling till 
resultatet där grannarna ville inte hjälpa Eja då hon var utsatt för våld och hot. Grannarna 
förtryckte henne ännu mer i underläge och visade sin makt. I situationer där alla mina 
deltagare har fått nog av våldsutövandet av partnern visade dem motmakt och motstånd mot 
mannen. Det är makten i interaktionen som cirkulerar och som Börjeson och Rehn förklarar 
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att maktens subjekt måste urskiljas från maktförhållandet. Detta ses mer tydligt i resultatet vid 
uppbrottsprocessen där kvinnorna fick nog av maktutövandet med våld och tog på sig rollen 
som maktens subjekt. Som Eja bestämde sig och ”kastade ut” vederbörande ur sin lägenhet 
och sitt liv. 

8.4 Metodologisk reflektion 
Eftersom jag valde den hermeneutiska forskningsansatsen och genomförde kvalitativa 
intervjuer summerade jag små delar till en helhet, precis som man ska göra vid tolkning 
genom denna ansats. Mina deltagare gav mig en annan synvinkel i problematiken. Jag 
försökte analysera och tolka det utifrån olika delarna och helheten som mina resultat också 
kom ifrån. 
 
Den hermeneutiska ansatsen i denna studie har fungerat väl då syftet med studien var att 
komma nära kvinnornas upplevelser om hälsa och välbefinnande. Hermeneutiken gav mig 
möglighet och utrymme att tolka kvinnornas upplevelser och söka fördjupad förståelse av det 
som studien syftade på. Vad gäller tolkningen av materialet med denna ansats var det inte 
problemfritt. Det kändes som att tolkningen måste göras under längre tid och med eftertanke. 
Samtidigt var det ganska viktigt för mig att inte använda min förförståelse i analysen och 
tolkningen då det skulle ha kunnat styra mitt arbete. Förförståelse utgör dock en viktig del i 
tolkningsprocessen, eftersom med tolkningen blir möjlig att nå en djupare tolknig och 
förståelse av empirin. Jag fick reflektera och tänka efter under hela processen för att inte 
komma fram till ett resultat som inte grundar sig på empirin.  
 
Urvalet för studien hade sina begränsningar trots att jag försökte i god tid. Eftersom mitt 
ändamål var att studera hur våldsutsatta kvinnor upplever sitt välbefinnande och hur de tänker 
efter att de brutit sig ur förhållandet, var kriterierna för urvalet redan i början svåra att uppnå. 
För att finna kvinnor som varit utsatta för en eller flera typer av våld i parrelation, kriterier för 
urvalet var ålder, våldsutsatthet i parrelation, att kvinnor lever utanför våldutsatta relationen 
och har denna bakom sig. Ett till kriterium som kom till efteråt var utländsk kultur och 
religion. Det var oerhört svårt att få tag på deltagare. De kände att det var jobbigt att prata om 
sina upplevelser med någon de inte känner. En svårighet till var att några av deltagarna som 
redan gått med på att dela med sig av sina upplevelser backade i sista sekund, vilket först 
resulterade i att jag lämnades utan deltagare. Jag befann mig på ruta ett igen, men tack vare 
andra kvinnor som ville dela med sig och upplysa om hur och vad våldet kan göra med en 
kvinna fick jag åter chansen att utföra studien. 

8.5 Avslutande diskussion  
Innan jag påbörjade min studie var min egen uppfattning om kvinnor som levde i och kom ur 
våldsutsatta relationer, klarade sig ganska bra och var glada för att inte leva med den 
våldsamma mannen. Barn som levde i dessa relationer var utsatta för våld, självklart för min 
uppfattning. Vidare trodde jag att de fick hjälp i dagens samhälle, både från sina närmaste 
men också från statens institutioner. Hur deras upplevelse påverkade dem var mer en 
tillfällighet efteråt som inte varade så länge trodde jag. 
  
Eftersom jag jobbat i många år med människor och på sistone med kvinnor, fick jag möjlighet 
att se och lyssna på dem i den utsatta situationen, vid förlossningen. Tack vare min utbildning 
fick jag nya synvinklar på medmänniskor, speciellt kvinnor. Min förförståelse i vissa 
situationer var felaktig som jag fick ändra och uppdatera med nya synvinklar och 
uppfattningar.  När jag intervjuade mina deltagare fokuserade jag på att ge dem utrymme för 
att prata om det och visa sina känslor. Trots att jag har ganska stor empati som jag har byggt 
upp genom arbetslivet, var inte sådana situationer alls endast för empati utan jag fick visa 
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sympati också. Det var jobbigt att lyssna på deras upplevelser och känna frustration för att 
man själv inte kan förändra något i samhället för kvinnors bästa. Men, det var inte syftet med 
min studie och jag var tvungen att landa tillbaka i min roll som forskare som ska leta efter 
svar på fenomenet.  
 
Under processen framkom att upplevelserna gav något positivt. Alla deltagarna var medvetna 
om olika signaler som kännetecknar våldsamma män. Kvinnorna blir starkare, modigare, har 
lättare att förstå egna kroppens signaler och sinnen vid hot och inte tro på att allt hände utan 
någon anledning. Trots att de upplevde mannens makt i förhållandet och var förtryckta och 
närvärderade hittade deltagarna eget sätt att visa motstånd. Deras känsla av skam för allt de 
har gått igenom kan inte suddas ut. Det upplever kvinnorna som en tung emotion gentemot 
alla andra i deras närhet. De upplevde inte alls ett starkt socialt band i relationen, kanske 
några av dem lite i början innan eländet började. Det sociala bandet stärktes mot andra i deras 
närhet som hade och har fortfarande stor betydelse för dem. Det negativa som syns är livet, 
präglad med rädsla och påverkad självkänsla och välbefinnande men det är något man kan 
jobba med och stärka upp, som alla deltagare betonade. 
 
Alla deltagare enades om att kärleken fattades i relationen redan från början, de stängde av det 
egna tänkandet och levde för länge med våldet. Hos alla deltagarna var välbefinnandet ganska 
påverkat och även deras hälsa. Omgivningen runt kvinnorna, reagerade inte på ett 
tillfredställande sätt för att hjälpa dessa kvinnor i utsatta situationer, och barnen som agats 
trots att detta är förbjudet i Sverige. Till slut, är det viktigt att poängtera att samhället 
påverkas negativt om det inte görs något åt problemet då kostnaderna för längre 
sjukskrivningar förekommer och längre rehabiliteringstid och anpassningstid för att komma in 
eller tillbaka till arbetslivet. Något måste ändras i samhället för att förstärka budskap om våld 
och dess efterverkningar. Ett av förslagen för vidare forskning, som skulle vara intressant att 
driva vidare, är hur detta kan åstadkommas. Ett annat förslag är att fördjupa sig i civilkuraget, 
vad och hur styrs medmänniskor som är i närheten av en annan medmänniska i utsatta 
situationer. Likaså med barnaga. Det väcks tankar kring påverkan på våldsamma mannens 
tidigare upplevelser och diagnoser som kan ställa till att man kan utöva våld mot en kvinna 
som han förhoppningsvis har känslor för. Hoppas att min studie även väcker andra tankar hos 
läsaren och att någon är intresserad av att driva frågorna vidare. 
  
Min förförståelse ändrades under processens gång då jag fått en ny bild av alla kvinnor, 
oavsett om de levt i våldsamma relationer eller inte. De kan definieras som en gåta då ingen 
vet vad de har gått igenom och hur deras välbefinnande är. Med studien och dess resultat vill 
jag poängtera att trots all vetenskap, finns det alltid något man inte vet om hur våldsutsatta 
kvinnor mår då kvinnor alltid är en gåta att lösa. Det krävs att veta mycket mer om en kvinna 
för att kunna förstå sig på en lösning av denna gåta. 
 
 

“There is one universal truth, applicable to all countries, 
cultures and communities: violence against women is 
never acceptable, never excusable, never tolerable.” 

United Nations Secretary-General, Ban Ki-Moon (WHO, 2013) 
  
Starka ord av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon som beskriver en riktig sanning att våld 
mot kvinnor aldrig är acceptabelt och ursäktligt och detta gäller alla länder, kulturer och 
samhällen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Vad har du gått igenom, berätta fritt om dina upplevelser? 
 
Har det pågått under längre tid? 
 
Vad tänkte du vid utsatta situationer? 
 
Hur länge har det gått sen dess? 
 
Hur upplever du din hälsa då och nu? 
 
Hur är det med dina upplevelser av välbefinnande? 
 
Fick du någon hjälp av omgivningen eller någon annan? 
 
Vilka tankar har du kring våldsutsatthet du var utsatt efteråt? 
 
Är det något du kan säga, om våldet har påverkat dig och dina tankar kring nya relationer och 
finns det något som du vill säga mera om dina upplevelser?  
 
Frågor till kvinnor som har en annan kulltur och religion: 
 
Samma som föregående och några till: 
 
Hur din kultur och religion berört dig i våldsutsattheten? 
 
Vad anser din kultur och religion om din situation? 
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