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Abstract 
Titel: ‘‘Jag lever än idag i en jakt på friheten och jag vet att den kommer aldrig att komma.’’ - 

En kvalitativ studie baserad på åtta kvinnors berättelser om att lämna en våldsam relation. 

 
 

Författare: Isabel Aldén och Alexandra Jäderström 
 

Syftet med denna studie var att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att lämna en 

våldsam relation och vad som varit av betydelse för att de skulle kunna lämna den våldsamma 

mannen. Uppsatsens frågeställningar avsåg vilka interna och externa hinder våldsutsatta 

kvinnor upplever i uppbrottsprocessen och vilken eller vilka faktorer som tycks möjliggöra att 

kvinnor kunnat lämna den våldsamma relationen. För att svara på studiens frågeställningar 

användes en kvalitativ metod i form av narrativa intervjuer. Empirin byggdes på 

intervjumaterial från åtta intervjuer med kvinnor i åldrarna 22–48 år som lämnat en relation 

där det förekommit våld. Analysen utgår ifrån feministisk teori om mäns våld mot kvinnor, 

normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och ett intersektionellt perspektiv. Vad gällde 

den första frågeställningen fann vi att de mest betydande interna hinder för kvinnorna att 

kunna lämna den våldsamma relationen var känslor av att vara kär, känslor av skam och 

isolering samt att vara beroende av mannen. De externa hindren i uppbrottsprocessen visade 

sig vara ett bristande nätverk och att samhället sviker. Vad gällde den andra frågeställningen 

fann vi att de faktorer som tycks möjliggjort att kvinnorna kunnat lämna de våldsamma 

relationerna är stödet från deras familjer och professionella. Däremot har vi som ovan nämnts 

funnit att stödet från samhället i stort har varit bristfälligt både före, under och efter uppbrottet 

och snarare hindrat än möjliggjort uppbrottet. 

 

Nyckelord: mäns våld mot kvinnor i nära relation, normaliseringsprocessen, 

uppbrottsprocessen, feministisk teori om mäns våld mot kvinnor, intersektionalitet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

 
World Health Organization, WHO, slår fast att mäns våld mot kvinnor är ett världsomfattande 

folkhälsoproblem där handlingarna strider mot de mänskliga rättigheterna och den vanligaste 

formen globalt sett av mäns våld mot kvinnor är våld i nära relation (WHO 2020). 

 
Våld i nära relation kan yttra sig på flera sätt och det är ett komplext problem som drabbar flera 

livsområden och har allvarliga konsekvenser för de utsatta. NCK (2014), Nationellt centrum för 

kvinnofrid, lyfter fram att våldsutsatta kvinnor drabbas av fysiska, psykiska och ekonomiska 

konsekvenser av våldet. Vidare lyfts fram att var femte våldsutsatt kvinna i Sverige uppvisar 

symtom på depression, som på flera punkter kan anses vara ett av de mest allvarliga 

sjukdomstillstånden. Ett depressivt tillstånd kan öka risken för ytterligare hälsoproblem såsom 

självskadebeteende och förhöjd konsumtion av alkohol (ibid.) samt användning av narkotika 

(Socialstyrelsen 2006). En ytterligare konsekvens av våldet är att antalet sjukskrivningar i landet 

ökar i och med att våldsutsatta drabbas av olika hälsoproblem, vilket i sin tur påverkar individens 

och samhällets ekonomiska situation (NCK 2014). 

 
Sverige är inget undantag vad gäller att våld i nära relation är ett folkhälsoproblem (Länsstyrelsen 

2019) och det är uppskattningsvis cirka 75 000 kvinnor i Sverige varje år som utsätts 

(Socialstyrelsen 2016). Samtidigt visar siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, att var fjärde 

kvinna i Sverige någon gång drabbas av våld i nära relation (BRÅ 2014). Det har också visat sig 

att flertalet kvinnor inte vågar lämna en anmälan om våldet de blivit utsatta för till polisen och 

därför kan det antas att mörkertalet är skäligen stort (Socialstyrelsen 2016). 
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1.2 Problemformulering  
En våldsutsatt kvinna kan uppleva olika former av hinder vilka begränsar hennes möjlighet att 

lämna den våldsamma relationen, samtidigt finns det faktorer som möjliggör ett lämnande 

(Anderson & Saunders 2003). Inom området anses det vara av vikt att dels undersöka kvinnors 

erfarenheter av att lämna en våldsam relation, dels undersöka vilka maktordningar som påverkar 

varandra när kvinnan väljer att lämna relationen. Vidare behövs det forskning som svarar på vilket 

stöd kvinnorna anser vara betydelsefullt i uppbrottsprocessen (Barrios, Khaw, Bermea & Hardesty 

2020). Det blir därför särskilt viktigt att undersöka dessa faktorer ur kvinnornas egna berättelser 

för att öka förståelsen kring problematiken i att lämna en våldsam relation och för att 

samhällsorgan ska kunna utforma effektiva och ändamålsenliga stödinsatser. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam relation och vad 

som varit av betydelse för att de skulle kunna lämna den våldsamma mannen. 

 
Frågeställningar: 

● Vilka interna och externa hinder upplever våldsutsatta kvinnor i uppbrottsprocessen? 

● Vilken eller vilka faktorer tycks möjliggöra att kvinnor kunnat lämna den våldsamma 

relationen? 

 

 
1.4 Avgränsning 

 
Studien är avgränsad till mäns våld mot kvinnor, vuxna (personer över 18 år), våld i nära relation 

och heterosexuella relationer. Studien har en geografisk begränsning till Sverige. Dessa 

avgränsningar är gjorda av tidsmässiga och utrymmesmässiga skäl. Studien har inte ett sådant 

omfång att det skulle vara möjligt att studera varje aspekt av det komplexa och omfattande ämnet 

som våld i nära relation är över ett större geografiskt område. Studien inkluderar således inte 

hedersrelaterat våld, samkönade relationer, våld mot män i en parrelation, våld som förekommit 

mellan man och kvinna där de inte haft en nära relation till varandra och våld gentemot barn eller 

barn som bevittnat våld. Vi är medvetna om att denna begränsning medför att studiens resultat inte 

är möjligt att applicera på samtliga situationer där det förekommer våld i nära relation. 
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1.4.1 Studiens relevans för socialt arbete 

En omedelbar koppling till studiens relevans för socialt arbete kan göras genom en av Sveriges 

lagar. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11§ har socialnämnden till uppgift att arbeta för 

att den som blivit utsatt för brott och även dennes närstående ska få den hjälp och det stöd de 

behöver. I synnerhet ska socialnämnden ta hänsyn till att våldsutsatta kvinnor i en nära relation 

kan komma att behöva stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

 
Studiens har relevans för socialt arbete eftersom våld i nära relation är ett utbrett problem över 

hela världen, vilket gör det särskilt viktigt att forskning bedrivs på området för att belysa 

konsekvenserna av våldet (WHO 2001). Det har också lyfts fram i befintlig forskning att det 

behövs studier med intersektionalitet som en del av den teoretiska utgångspunkten som belyser 

kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam relation för ta reda på varför kvinnorna väljer att 
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lämna och vilka påverkansfaktorer som interagerar med varandra för att kvinnorna ska kunna 

lämna samt vilket stöd kvinnorna anser vara betydelsefullt i uppbrottsprocessen (Barrios, Khaw, 

Bermea & Hardesty 2020). 

 

 
1.5  Definition av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och olika typer av 

våld 

1.51 Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor är en global företeelse som tar sig många uttryck (WHO 2020). En 

vedertagen definition av begreppet har tagits fram av FN. I kvinnokonventionens första artikel 

framgår att: “Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada 

eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (United Nations Human Rights u.å s. 2). 

 
Begreppet inkluderar alltså allt våld som riktas mot kvinnor just på grund av deras kön. Det kan 

handla om prostitution, trafficking, pornografi samt våld i nära relationer. Våld gentemot kvinnor 

är en kränkning av den kroppsliga integriteten samt kvinnors grundläggande friheter och 

rättigheter. Det är en brottslig handling (Kvinnofridslinjen 2019). 

 
1.5.2 Våld i nära relation 

Som ovan beskrivits sker mäns våld mot kvinnor ofta inom nära relationer. Vissa definitioner av 

nära relation inkluderar flera olika former av familjerelationer eller andra relationer som den 

utsatta uppfattar som nära, i enlighet med närståendebegreppet (Socialstyrelsen 2014). Begreppet 

kan också definieras smalare och inkluderar då endast våld som sker i en parrelation (Isdal 2017). 

Rädslan för den som står en närmast och att känna sig otrygg i sitt eget hem är också en 

beskrivning av våld i nära relation (Moser Hällen 2021). 

 
1.5.3 Olika typer av våld 

En ofta förekommande definition av våld (inom och utom nära relationer) som har presenterats av 

Per Isdal lyder: "Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna 

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja 

eller avstå från att göra något den vill" (Isdal 2017 s. 2). 
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Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2014), kan olika typer av våld vara systematiska 

kränkningar, ofredanden, hot samt misshandel och sexualbrott. Isdal (2017) beskriver att det även 

finns materiellt och latent våld samt ekonomiskt våld. Olika typer av våld har gemensamma 

betydande komponenter. Den ena komponenten är att våldet syftar till att orsaka förolämpning, 

lidande, rädsla eller skada. Den andra komponenten innefattar att våldet är ett beteende som är 

målmedvetet, fokuserat och styrt på ett sådant sätt att våldet syftar till att göra inverkan på eller 

kontrollera en annan person i dess handlingar. 

 
Våld i nära relation kan yttra sig på flera sätt och det är ett komplext problem som drabbar flera 

livsområden. En våldsutsatt person är i hög grad ofta utsatt för flera olika typer av våld parallellt 

som samspelar och interagerar med varandra (Moser Hällen 2021). Isdal, Moser Hällen och 

Sveriges kommuner och regioner beskriver också sätt att utöva våld på och dessa våldsformer 

beskrivs nedan. 

 
1.5.3.1 Fysiskt våld 

Vid fysiskt våld kommer den fysiska makten till anspråk för att skada en annan (Isdal 2017). Det 

fysiska våldet kan komma till uttryck i bland annat knuffar, fasthållande, örfilar, slag med 

knytnäve samt stryptag. Utövandet av fysiskt våld kan också innefatta användning av tillhyggen, 

exempelvis verktyg (Sveriges kommuner och regioner 2021b) och vapen såsom kniv, pistol eller 

slagträ. Andra exempel på fysiskt våld är att nypa, skaka och bita (Isdal 2017). 

 

1.5.3.2 Psykiskt våld 

Det psykiska våldet ter sig i flera dimensioner där den utsatta till slut börjar tvivla på sig själv och 

sin uppfattning om omvärlden. Ofta ger det offren långvariga konsekvenser eftersom det påverkar 

offrets självförtroende och egenvärde där syftet är att skada personens värdighet (Moser Hällen 

2021). Det psykiska våldet kan vidare yttra sig genom direkta eller indirekta hot, känslomässigt 

våld, nedsättande beteende, nedgradering av den som blir utsatt, svartsjuka och kontroll (Isdal 

2017). 

 

1.5.3.3 Sexuellt våld 

Sveriges kommuner och regioner (2021b) definierar sexuellt våld som bland annat kränkande 

anspelningar, våldtäkt, övergrepp med tillhyggen samt fysiska närmanden. Utöver detta räknas 

även fotografier och inspelningar in som sexuellt våld, där förövaren kan använda det materialet 
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som utpressning mot offret. Isdal (2017) förklarar att sexuellt våld även kan uttryckas genom 

tortyr och att våldsutövaren tvingar den utsatta att uträtta sexuella ageranden som inte är 

önskvärda, till exempel att ha sexuellt umgänge med andra individer, djur eller saker. 

 
1.5.3.4 Materiellt våld 

Det materiella våldet syftar till skador som sker i offrets omgivning. Det är alltså föremål 

förövaren gör sönder, exempelvis fotografier som rivs sönder, dörrar som sparkas sönder eller 

föremål som kastas i golvet. Materiellt våld har en underliggande betoning om hot, hot mot offret 

att förövaren är kapabel till våld. Oftast syftar denna typ av våld till att kränka, såra och skrämma 

(Isdal 2017; Sveriges kommuner och regioner 2021b). 

 
1.5.3.5 Ekonomiskt våld 

Enligt Sveriges kommuner och regioner (2021b) är ekonomiskt våld vanligt förekommande. Det 

kan röra sig om övertalning att ta ett gemensamt lån, tvinga eller övertala offret att skriva under 

viktiga dokument samt förfalskning av offrets namnteckning. Ofta har offret blivit av med 

kontrollen och ansvaret kring ekonomin och får be förövaren om pengar. Isdal (2017) beskriver att 

det ekonomiska våldet är karaktäristiskt för förtryck av en annan individ. 

 
1.5.3.6 Försummelse 

Försummelse är en annan typ av våld, där förövarens makt över offret blir den tydliga aspekten. 

Oftast är offret någon äldre eller sjuk, någon som är i beroendeställning till någon annan. Det kan 

till exempel handla om att offret inte får tillgång till sin medicinering, rätt sjukvård eller den 

personliga omsorg som krävs i sjukdomstillståndet (Sveriges kommuner och regioner 2021b). 

 
1.5.3.7 Latent våld 

Det latenta våldet är ett våld som sällan hörs eller syns. Den typen av våld uppenbarar sig i en 

känsla av att någonting är på väg att hända. Det kan handla om en känsla som kan uppstå om den 

våldsutsatta bryter mot uttalade alternativt outtalade regler i hemmet. Ofta kan den känslan vara 

vanlig när det tidigare förekommit våld i hemmet och offret kan då ha lärt sig mönster på när en 

våldshandling kan inträffa (Isdal 2017; Moser Hällen 2021). 

 
1.5.3.8 Separationsvåld 

Separationsvåld är våldet den våldsutövande använder mot sin partner för att förhindra en 

separation eller för att få partnern att komma tillbaka. Skulle det inte fungera handlar 
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separationsvåldet i stället om att straffa partnern. Separationsvåldet kan många gånger vara farligt 

för den våldsutsatta och kan i vissa fall leda till en dödlig utgång (Moser Hällen 2021). 

 

 
1.5.3.9 Motvåld 

Motvåld är våld den våldsutsatta använder mot den våldsutövande partnern. Det används i 

självförsvar för att skydda sig mot våldet (Isdal 2017; Moser Hällen 2021). Isdal (ibid.) resonerar 

kring att det finns en pågående diskussion huruvida motvåld kan ses som våld eftersom 

förhållandet inte präglas av jämlikhet med två parter som är lika starka och har samma möjligheter 

och resurser att bruka våld mot den andre. För att statuera ett exempel på ojämlikheten i våldet 

hänvisar Isdal (ibid.) till en undersökning som visar att mäns våld mot kvinnor resulterar i sex 

gånger mer fysisk skada än kvinnors våld mot män. 

 

 
1.6 Studiens fortsatta disposition 

 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till studien och dess syfte, frågeställningar samt centrala 

begrepp. Nästkommande kapitel redogör för relevant tidigare forskning på området. Studiens 

tredje kapitel kommer att leda dig som läsare igenom de teoretiska utgångspunkterna och 

ramverket som ligger till grund för analysarbetet. Feministisk teori om mäns våld mot kvinnor i 

form av två teoretiska modeller, normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen, presenteras och 

redogörs för, liksom intersektionalitet. Du kommer också att få en inblick i hur det är tänkt att de 

olika teoretiska ramverken kommer att användas i studien. Det fjärde kapitlet avser studiens metod 

såsom val av metod, processen vad gäller urval och en beskrivning av hur intervjuerna har 

genomförts. I metodkapitlet beskrivs också hur empirin har bearbetats, vilken analysmetod som 

valts och vidare diskuteras studiens tillförlitlighet såsom validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av forskningsetiska överväganden och hur arbetsfördelningen mellan oss 

författare har gått till. I studiens näst sista kapitel presenteras de resultat som framkommit från 

empirin och de intervjuer som genomförts. Resultatet kommer att presenteras med hjälp av olika 

teman och genom citat från informanterna. Det sjätte och avslutande kapitlet innefattar studiens 

diskussion och förslag på framtida forskning. 
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2. Kunskapsläget 

Sökmotorer som har använts i sökandet efter tidigare forskning är bland annat Göteborgs 

universitetsbiblioteks sökmotor Supersök, samt Scopus. Sökfraser som “factors leaving violent 

partner“, “intimate partner violence global”, “intersectionality intimate partner violence”, “process 

of leaving violent partner “ och “men's violence against women” har använts. Sökningarna har 

avgränsats med att artiklarna ska finnas tillgängliga i fulltext, vara refereegranskade 

tidskriftsartiklar, på engelska och publicerade mellan åren 2000–2021 eller med kortare intervall. 

Ett par av de valda artiklarna har hittats genom att se över referenslistor. 

 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är idag ett väl utforskat område och i många studier 

poängteras att detta våld är såväl ett samhällsproblem som ett globalt problem (Burns et al. 2020; 

Campbell 2013; Devries et al. 2013; Keshavan 2015; Scheffer Lindgren & Renck 2008). Även om 

kvinnor far mycket illa av våldet är detta inte synonymt med att de genast bryter upp ur relationen 

(Anderson & Saunders 2003; Scheffer Lindgren & Renck 2008). Att lämna en våldsam relation är 

en komplex process (Anderson & Saunders 2003; Domenech del Río & Sirvent García del Valle 

2019; Khaw & Hardesty 2007; Scheffer Lindgren & Renck 2008). Anderson och Saunders (2003) 

har i en forskningsöversikt kartlagt och summerat vad som håller en våldsutsatt kvinna kvar i den 

våldsamma relationen samt vad som möjliggör att lämna den. Faktorer som påverkar om kvinnan 

har möjlighet att lämna den våldsamma mannen kan enligt Anderson och Saunders (ibid.) delas in 

i två olika kategorier: 

1. Materiella resurser såsom arbete eller sysselsättning och intäkter 

2. Socialpsykologiska faktorer som kan uttryckas i form av negativa känslor 

gentemot den våldsamma mannen 

 
Anderson och Saunders (2003) beskriver att de flesta kvinnor, som har överlevt våldet, går igenom 

flera steg i processen att lämna den våldsamma mannen. I detta ingår ofta att kvinnor kan lämna 

samma man vid flertalet tillfällen innan de slutligen lämnar mannen för gott och vid varje 

separation från mannen lär sig kvinnorna nya sätt att hantera situationen. De övergripande 

kännetecknen för de olika faserna i processen att lämna innefattar att kvinnorna kan uppleva en 

emotionell och tankemässig separation innan den slutgiltiga separationen. De olika faserna 

innebär: 

a) Uthållighet och hantering av våldet samtidigt som det sker en distansering från kvinnan 

själv och andra i hennes omgivning 
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b) Att kvinnan blir medveten och får insikt om de övergrepp hon utsatts för. I den här fasen 

sker också en viss bearbetning och försök till att motverka fortsatt våld. 

c) Den här fasen innefattar att kvinnan bryter sig loss från den våldsamma mannen och att 

hon börjar fokusera på hennes egna behov. 

 
Vidare påvisar Anderson och Saunders (2003) att uppbrottet från en våldsam partner dock inte 

innebär att utsattheten för våld eller våldets konsekvenser upphör. Kvinnor som lämnat en våldsam 

man kan tiden efter separationen drabbas av depressiva symtom, posttraumatiskt stressyndrom och 

andra traumatiska besvär. Det är vanligare att kvinnorna drabbas av psykiska besvär efter en 

separation än under själva förhållandet. Detta kan kopplas såväl till att våldet har långsiktiga 

konsekvenser som att våldet och yttre påfrestningar kan fortsätta även efter att kvinnan valt att 

lämna den våldsamma mannen. För att minska risken för att kvinnan efter en separation, framför 

allt om våldet fortsätter, drabbas av psykisk ohälsa och fastnar i en nedåtgående spiral är det av 

vikt att hon får resurser för att hantera situationen i form av socialt stöd och materiella 

nödvändigheter. Det är också viktigt att kvinnan får bygga upp en förmåga kring att på egen hand 

hantera situationen, men det kan ofta behövas stöd från hennes omgivning och samhället. 

Ignjatović (2019) visar att det fortsatta våldet inte behöver vara av fysisk karaktär, utan det kan 

uppenbara sig i allt från trakasserier och hot, utmattande rättstvister, hot om att skada eller bortföra 

barn, pressa barn på information, till icke önskvärd uppvaktning samt hotfulla telefonsamtal. 

 
Anderson och Saunders (2003) poängterar att de organisationer, stödverksamheter och personer 

som avser att hjälpa kvinnorna som lämnat en våldsam man behöver tillhandahålla de materiella 

resurserna som krävs och även få redskap i att hjälpa kvinnan att hantera sina emotioner i relation 

till mannen och uppbrottet. Länder behöver ha en politisk agenda som arbetar för att stärka 

kvinnors ekonomiska resurser och deras möjligheter på arbetsmarknaden. Detta framstår som 

särskilt viktigt mot bakgrund av att Ignjatović (2019) påvisar att kvinnorna sällan vänder sig till 

institutioner eftersom personalen, enligt kvinnorna, på institutionen ofta upplevs som 

återhållsamma och olämpliga. Det är brist på information, stöd samt konkret hjälp och det leder till 

att deras ärenden oftast skickas vidare. 

 
I en forskningsöversikt gjord av Goodkind, Sullivan och Bybee (2004) framkommer att kvinnor 

som blir utsatta för våld i nära relation ofta försöker finna olika sätt att lämna den våldsamma 

relationen, men att kvinnors olika strategier för att lämna varierar i stor grad. De olika strategierna 

och vad som möjliggör för kvinnorna att lämna de våldsamma männen går att titta på utifrån ett 
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intersektionellt perspektiv, vilket flera studier har gjort (Barrios et al. 2020; Lippy, Jumarali, 

Nnawulezi, Peyton Williams, Burk 2020; Waller, Harris & Quinn 2021). Barrios et al. (2020) 

lyfter fram tre olika delar som tycks påverka och möjliggöra att kvinnan lämnar den våldsamma 

mannen. De tre olika delarna beskrivs som individuella faktorer och sociokulturella faktorer, vilka 

påverkar kvinnors möjlighet och tillgång till formella resurser. 

 
Individuella faktorer kan vara religion, hur redo kvinnan är att lämna den våldsamma mannen, 

personligt socialt stöd, hur gamla kvinnans barn är och migrationsstatus samt hur länge kvinnan 

blivit utsatt för våld och till vilken svårighetsgrad (Barrios et al. 2020). Precis som Bermea, Khaw, 

Hardesty, Rosenbloom och Salerno (2020) samt Anderson och Saunders (2003) skriver menar 

också Ignjatović (2019) att kvinnans möjlighet till uppbrott ofta vilar på kvinnans andra relationer 

och hennes omgivning. Om mannen försöker isolera kvinnan och göra henne beroende av honom 

komplicerar detta hennes väg ut ur relationen. 

 
Sociokulturella faktorer kan enligt Barrios et al. (2020) delas in i flera kategorier: 

a) Klass, till exempel utbildningsnivå och anställningsform 

b) Kön, till exempel moderskap, uppfattning om fäder och uppfattning om kvinnans roll. 

Detta kan kopplas till det som Anderson och Saunders (2003) beskriver om att det under 

flera årtionden har det funnits normer och värderingar på hur en kvinna ska vara som 

partner, fru och mamma. 

c) Etnicitet, till exempel vilken eller vilka etniciteter kvinnan och mannen har. 

 
 

De individuella och sociokulturella faktorerna interagerar med varandra och påverkar kvinnors 

tillgång till formella resurser, vilka kan vara till exempel vård, hushåll, polis och skydd. Kvinnors 

upplevda tillgång till formella resurser spelar också en avgörande roll. Benägenheten att kontakta 

polis och myndigheter i en våldssituation kan öka eller minska beroende på om kvinnan tror att 

hon kommer att få hjälp och bli trodd på om hon kontaktar det formella stödet (Barrios et al. 

2020). Ignjatović (2019) och Anderson och Saunders (2003) beskriver att copingstrategier spelar 

en stor nyckelroll i kvinnans återhämtning och hantering av traumat hon varit med om. 

 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett 

globalt samhällsproblem och processen kring att förstå varför och hur kvinnorna kan lämna de 

våldsamma männen är komplex. Uppbrottsprocessen består av flera steg och komponenter vilka 
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påverkas av olika former av individuella och kulturella förutsättningar samt insatser från samhället 

och kvinnans omgivning. 

 
Vår studie avser att svara på frågeställningarna om vilka interna och externa hinder våldsutsatta 

kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt vilka faktorer som tycks möjliggöra för kvinnor att 

lämna den våldsamma relationen. Studien kan därmed ses som ett komplement till befintlig 

forskning genom att intersektionalitet och uppbrottsprocessen används som en del av de teoretiska 

utgångspunkterna. Vår studie ämnar belysa svenska kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam 

relation och ta reda på vilka maktordningar som interagerar med varandra när kvinnan väljer att 

lämna relationen, men även påvisa vilket stöd kvinnorna anser vara betydelsefullt i 

uppbrottsprocessen. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Uppsatsen utgår från två övergripande teoribildningar, feministisk teori om mäns våld mot 

kvinnor samt intersektionalitet. Dessa bryts dock ner och konkretiseras i relation till dess syfte och 

frågeställningar. Feministisk teori om mäns våld mot kvinnor använd därför främst i form av två 

teoretiska modeller, normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen. Intersektionalitet används 

främst i analysen av kvinnornas erfarenheter av hjälpsökande och möjligheter till stöd. De 

teoretiska ramverken har valts utifrån att de har en relevans för ämnet och innehåller konkreta 

modeller som gör att de har funnits lämpliga utifrån val av analysmetod. Vi finner det också 

fruktbart att normaliseringsprocessen kan ses både ur ett individuellt, det vill säga kvinnornas, 

perspektiv och ett mer strukturellt perspektiv i form av ett organisationsperspektiv. 

Normaliseringsprocessen beskriver hur männen normaliserar våldet och hur kvinnan påverkas av 

processen på ett sådant sätt att hon anpassar sig därefter. Normaliseringsprocessen sedd ur 

organisationsperspektiv innebär att organisationer utgår från en viss bestämd norm kring hur våld i 

nära relation bör se ut, vilket resulterar i att våldsutsatta kvinnor riskerar att förbises och uteslutas 

från insatser. 

 
För att kunna urskilja vilka interna och externa hinder våldsutsatta kvinnor upplever i 

uppbrottsprocessen och vilka faktorer som tycks möjliggöra för kvinnor att lämna den våldsamma 

relationen vill vi vidare kombinera uppbrottsprocessen som teoretisk modell med 

intersektionalitet. Utifrån ett intersektionellt synsätt är maktordningar i samhället föränderliga, 

vilket bidrar till att svaren på vilka interna och externa hinder våldsutsatta kvinnor upplever i 

uppbrottsprocessen och vilka faktorer som tycks möjliggöra för kvinnor att lämna den våldsamma 

relationen också torde förändras beroende på kontext, tid och rum. 

 
Nedan presenteras vårt valda teoretiska ramverk mer ingående. 

 

 

3.1 Feministisk teori om mäns våld mot kvinnor 

 
Det finns många former av feministisk teori, exempelvis liberal feminism, socialistisk feminism 

och radikalfeminism. Feministisk teori om mäns våld mot kvinnor har sina rötter i 

radikalfeminismen, men har också beskrivits som en egen form av feministisk teoribildning 

(Enander 2008). Feministisk teori om mäns våld mot kvinnor kopplar detta våld till övergripande 
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maktstrukturer relaterade till kön, där rådande maktstruktur utifrån bland annat könskonstruktioner 

bidrar till att mannen hamnar högre i hierarkin än kvinnan (Engdahl & Lindgren 2017). Detta 

förstärker mäns makt både i samhället och i privata relationer med kvinnor (Moser Hällen & 

Sinisalo 2018). Genom dessa maktstrukturer, menar företrädare för perspektivet, möjliggörs att 

män utövar våld gentemot kvinnor. Utövandet av våld gör att män kan kontrollera och bestämma 

över kvinnor, vilket möjliggör att män trycker ned och behandlar kvinnor illa (Engdahl & 

Lindgren 2017). Vidare lyfts våldet fram som ett sätt att bevara kvinnans lägre ställning i ett 

orättvist samhälle genom att våldet vidmakthåller en skev fördelning mellan könen vad gäller 

såväl tillgång till materiella resurser som personlig trygghet (Enander 2008). Att våldet är utbrett 

innebär också att kvinnor svårligen kan urskilja vilka män i samhället som kan anses vara möjliga 

våldsutövare där de kan utgöra fara för dem. Rädslan för att bli utsatt för våld bidrar till att många 

kvinnor undviker platser och sammankomster, men också att röra sig utomhus på tidpunkter som 

skrämmer dem. Det undvikande beteendet som skapas från rädslan av att bli utsatt för våld är 

något som formar och sätter gränser för kvinnors liv. Mäns våld mot kvinnor samt kvinnors rädsla 

för våldet blir på så vis en central del i upprättandet av en ojämlik könsordning (Wendt Höjer 

2002). 

 
Teorin har vissa begränsningar. Då våldet lyftes fram som ett sätt för män att få och bibehålla 

makt förblir frågan om varför inte alla män väljer att använda våld obesvarad. Teorin kan inte 

heller förklara vad som eventuellt särskiljer de män som väljer att använda våld från de som inte 

gör det. Kritik har också riktats mot att övriga egenskaper än just kön hos våldsutövare och 

våldsoffer inte tas hänsyn till i beskrivningen och förklaringen av ett så komplext fenomen som 

mäns våld mot kvinnor (Engdahl & Lindgren 2017; Steen 2003). Vidare har feministisk teori fått 

kritik för att vara mer ideologisk än vetenskaplig då den bygger på normgivande ståndpunkter 

vilket gör att teorin inte anses vara objektiv (Björk & Hedenus 2015). Vi menar dock att denna 

kritik även kan riktas mot andra samhällsvetenskapliga teorier och därmed inte är utmärkande 

enbart för feministisk teori. 

 
Sammanfattningsvis är det mest centrala i ett feministiskt perspektiv på mäns våld mot kvinnor att 

våldet både skapar och upprätthåller en ojämlik könsordning (Enander 2008). Hur detta sker på en 

mer individuell nivå och vad det får för bäring på kvinnors möjlighet att lämna en våldsam man 

har beskrivits som två processer: normaliseringsprocessen respektive uppbrottsprocessen, vilka 

beskrivs nedan. 
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3.2 Normaliseringsprocessen 

 
Eva Lundgrens teoretiska modell (2004) syftar till att beskriva och förklara hur våldet gradvis kan 

normaliseras i en heterosexuell parrelation. Modellen inkluderar flera olika mekanismer, vilka vi 

presenterar nedan. 

 
3.2.1 Mannens kontrollmekanismer 

Våldet som utövas är enligt Lundgren kontrollerat till tid, plats, person och mängd. Den 

våldsamma mannen har under hela relationen till den våldsutsatta kvinnan ett kontrollerat 

beteende där han använder sig av kontroll, där kontrollerad isolering är en specifik strategi. 

Beteendet genomsyras också av att mannen växlar mellan att använda våld och ge värme och 

kärlek till den våldsutsatta kvinnan (Lundgren 2004). 

 
3.2.2 Isolering 

När mannen utövar kontrollerad isolering gör han det genom att avskärma henne från hennes 

omgivning och omvärld. Kvinnan blir hindrad från att ha kontakt med vänner samt anhöriga, 

vilket leder till att kvinnan endast har den våldsamma mannen att vända sig till. I den stunden är 

det svårt för den våldsutsatta kvinnan att se vad hon blir utsatt för ur ett utifrånperspektiv och de 

goda stunderna i relationen med den våldsamma mannen väger upp för de dåliga (Lundgren 2004). 

 
3.2.3 Kärlek och värme 

Till slut suddas gränserna mellan det bra och det dåliga ut och våldet kan komma att uppfattas som 

en kärlekshandling. Den våldsamma mannens kontrollmekanism i form av att växla mellan våld 

och värme utvecklar ett känslomässigt beroende till mannen hos kvinnan. Det är vid den punkten 

som våldet helt och hållet har normaliserats för kvinnan och kvinnans grundläggande strategi för 

att hantera situationen är anpassning. Till en början används strategin för att få våldet att upphöra, 

men strategin övergår sedan till att vara en överlevnadsstrategi. Mannen har då konstituerat sin 

(våldsamma) maskulinitet (Lundgren 2004). 

 
Kritik gentemot normaliseringsprocessen har framförts av bland annat Hydén (Hydén 1995, se 

Holmberg & Enander 2011) som menar att det inte är möjligt att se fenomenet mäns våld mot 

kvinnor som något som kan bli normalt. Begreppet normalisering, hävdar Hydén (ibid.), är för 

snävt och har ett för stort fokus på kvinnors anpassning. Hon menar vidare att Lundgrens 
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teoretiska modell förbiser kvinnans motstånd mot den våldsamma mannen och detta ger en 

reducerad bild av den våldsutsatta kvinnan. 

 

 
3.3 Uppbrottsprocessen 

 
Att lämna en våldsam man sker inte alltid över en natt. Uppbrottsprocessen är mer komplicerad 

och omfattande än så. Uppbrottet kan förstås utifrån Holmberg och Enanders (2011) teoretiska 

modell ses som tre aktiva processer: att bryta upp, att bli emotionellt fri och att förstå. Processerna 

är överlappande, då processen att bryta upp sker någon gång under den emotionella 

uppbrottsprocessen men i regel före förståelseprocessen. De olika processerna innebär alltså att 

kvinnan lämnar den våldsamma mannen rent fysiskt, blir emotionellt fri från honom och att hon 

till sist också får en förståelse kring vad hon har blivit utsatt för samt att hon kan definiera sig 

själv som en kvinna som blivit utsatt för en eller flera former av våld (Holmberg & Enander 

2011). De olika processerna beskrivs mer ingående nedan. 

 
3.3.1 Att bryta upp 

Holmberg och Enanders (2011) beskrivning av uppbrottsprocesserna utgår till viss del från Fuchs 

Ebaughs modell över exitprocessen (Fuchs Ebaughs i Holmberg & Enander 2011). Fuchs Ebaughs 

beskriver fyra faser i denna process: De första tvivlen, Att söka alternativ, Vändpunkten och Att 

skapa ex-rollen. Det Holmberg och Enander (2011) främst lyfter fram är dock själva vändpunkten. 

Denna beskrivs av Fuchs Ebaughs som den punkt då en person lämnar en roll och väljer en annan. 

Personen kan komma att vara med om en särskild händelse eller att denna till slut får nog och att 

“bägaren” till slut runnit över. Det behöver inte vara en stor central händelse utan det kan vara 

något mindre betydelsefullt. Vad som kännetecknar vägen till vändpunkten är att det en period 

innan funnits många negativa känslor inför vad personen är på väg att lämna bakom sig, 

exempelvis en relation. 

 
Holmberg och Enander (2011) finner två typer av vändpunkter i våldsutsatta kvinnors fall: ”när 

det gäller livet” och ”när det gäller någon annan”. När det gäller livet, har kvinnan ofta nått botten 

och nu handlar det om hennes överlevnad. Det behöver inte handla om den fysiska rädslan för att 

dö, utan kvinnan kan också vara rädd att dö själsligt. Kvinnan har kommit till insikten att om hon 

stannar hos mannen kommer hon att dö - och det är då hon bryter upp. Den andra vändpunkten, 

när det gäller någon annan, innebär att kvinnan förstår att en annan person är i fara eller utsätts för 
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mannens våld. När kvinnan kommit till den insikten kan hon gå. Det är möjligt att kvinnan 

dessförinnan har resignerat inför det faktum att hon kan komma att dö av mannens våld, men att 

kvinnan ser någon annan bli våldsutsatt av samma person kan leda till det avgörande beslutet att 

lämna. Att komma till någon av dessa vändpunkter och som resultat av det lämna mannen är vad 

som inkluderas i processen Att bryta upp. 

 
3.3.2 Att bli emotionellt fri 

Den andra uppbrottsprocessen beskrivs av Holmberg och Enander (2011) som att bli emotionellt 

fri, med vilket menas att kvinnan under denna process bryter det s.k. traumatiska bandet, 

bestående av flera känslomässiga band till den våldsamma mannen. Kvinnan går igenom fyra 

emotionella faser med olika dominerande känslor på väg mot att bli emotionellt fri. De fyra olika 

faserna är enligt Holmberg och Enander (ibid.) följande: 

1. Den första emotionella fasen består av förälskelse och kärlek vilka till stor grad påverkar 

hur kvinnan ser på våldet som hon blivit utsatt, då hon kan uppleva att kärleken hon får 

från den våldsamma mannen väger tyngre än våldet. Kärlek ses som en starkare kraft än 

rädslan för den våldsamma mannen och med både förälskelse och kärlek kan kvinnan 

uppleva en form av hopp. 

2. I den andra emotionella fasen förhärskar känslor av hat hos kvinnan, vilket för 

utomstående kan skapa tron om att ett uppbrott inte är långt borta. Hatet som kvinnan 

känner kommer bland annat från hoppet som finns kvar från föregående fas och har i 

uppgift att få kvinnan att agera. Kvinnan reagerar och säger ifrån med hjälp av hatet i syfte 

att uppnå en förändring hos mannen eller i relationen. Hatet som syns genom kvinnans 

agerande behöver ha en mottagare, vilket gör att hatet kan tolkas som bindande eftersom 

mannen behöver “finnas kvar” hos kvinnan för att kunna vara mottagare. Det förekommer 

att kvinnan gör motstånd och bevisar för mannen att hon kan lämna honom, men ett 

lämnande i den här fasen görs ofta mer som en varning och det är därför vanligt att 

kvinnan återvänder till mannen på grund av kärlek. Kvinnan är fortfarande starkt bunden 

till mannen och det är därför inte sannolikt att det sker ett uppbrott från mannen. För att 

detta ska kunna ske krävs en mycket stark utlösande faktor, företrädesvis en som ”gäller 

någon annan” enligt de ovan beskrivna vändpunktssituationerna. 

3. Den tredje emotionella fasen genomsyras av medlidande och det är den fas som betraktas 

som den tidsmässigt längsta fasen. I den här fasen kan ett uppbrott ske, antingen tillfälligt 

eller definitivt. Det kan föra med sig starka känslor, som exempelvis skam, hos kvinnan 
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både under och långt efter uppbrottet. Trots att kvinnan lämnat mannen kan den det vara en 

långvarig och mångårig process att göra sig emotionellt fri från mannen. 

4. Den fjärde och sista fasen är när kvinnan inte längre känner någonting för mannen. Då 

menar Holmberg och Enander att det traumatiska bandet är brutet. I den här fasen lämnar 

kvinnan relationen definitivt, om hon inte gjort det i en tidigare ovan nämnd fas. Mannens 

emotionella makt bryts när kvinnan slutar känna någonting för honom. Trots den likgiltiga 

känslan kan också känslan av en slags tomhet uppstå eftersom kvinnan har upplevt så 

många olika starka känslor i de tidigare faserna. Mannens inre makt över kvinnan är nu 

bruten, men han kan i stället använda sig av trakasserier samt hot för att fortsatt skapa 

förtryck efter uppbrottet. Det sista kvinnan känner och kan känna långt efter uppbrottet 

innan det emotionella banden bryts helt är skuld och rädsla för mannen. 

 
3.3.3 Att förstå 

Den tredje och sista processen handlar om att kvinnan ska ”förstå”. I förståelsen ingår det att 

kvinnan definierar sig som våldsutsatt och att hon definierar den relation hon levt i, eller 

fortfarande lever i, som en relation präglad av våld. Ofta tar det en längre tid för kvinnan att förstå 

att hon varit våldsutsatt och det är vanligtvis väldigt plågsamt för kvinnan att komma till insikt i 

vad hon har blivit utsatt för. När kvinnan först söker hjälp, exempelvis via en kvinnojour, har hon 

ofta ännu inte förstått att hon är en kvinna som blivit utsatt för våld. Orsaken till att hon inte 

förstått att hon är en våldsutsatt kvinna kan vara hennes egen bild av vad våld är och både hur en 

våldsam relation samt våldsutsatt kvinna ser ut. För flera kvinnor är våld; slag, knuffar och fysiskt 

handgemäng, trots att det i själva verket också förekommer psykiskt våld som inte syns genom 

blåmärken eller motsvarande. Att som professionell, på exempelvis en kvinnojour, kunna påvisa 

och förklara vad den våldsamma mannen utsatt kvinnan för kan leda till ett uppvaknande för 

henne. Kvinnans förståelse av det traumat hon varit med om hjälper henne sedan under 

återhämtnings- och läkningsprocessen. Dock ska kvinnan inte pressas till att förstå eftersom det 

kan upplevas som att hennes sista värdighet försvinner och hon kan i stället börja definiera sig 

som en maktlös våldsutsatt kvinna (Holmberg & Enander 2011). 

 
Holmberg och Enanders modell har inte blivit föremål för lika tydlig kritik som Lundgrens. 

Brännvall (2016) lyfter dock fram att Holmbergs och Enanders beskrivning av uppbrottsprocessen 

inte tar hänsyn till att våldet kan pågå efter kvinnan blivit emotionellt fri och efter att relationen 

avslutats. Brännvall ställer implicit frågan om det är rimligt att kalla kvinnan för fri när hon 
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fortfarande är våldsutsatt. Brännvall (ibid.) poängterar i stället att kvinnan kan ses som fri först när 

mannen har upphört med alla former av våld och inte längre kontrollerar hennes liv. 

 
Något som varken normaliseringsprocessen eller uppbrottsprocessen inkluderar är ytterligare 

maktordningar än kön. För att kunna applicera fler maktordningar än kön på mäns våld mot 

kvinnor kan intersektionalitet som teoretiskt perspektiv vara användbart. Det intersektionella 

perspektivet bidrar med att lyfta fram vilka samt hur andra maktordningar påverkar fenomenet 

mäns våld mot kvinnor, samt möjligheten för kvinnan att göra sig fri från våldet. Nedan 

presenteras perspektivet utifrån dessa ingångar. 

 

 
3.4 Intersektionalitet 

 
Intersektionalitet beskriver och belyser hur olika maktstrukturer påverkar varandra och hur de 

uttrycks i samhället via normer, lagar, institutioner och materiella omständigheter (Darj 2021). Ett 

intersektionellt perspektiv innebär en analytisk uppmärksamhet på att individer tillskrivs olika 

sociala tillhörigheter, såsom kön, klass, ålder, sexualitet och etnicitet samt ras och att dessa 

påverkar vilka livsvillkor en individ har. De sociala tillhörigheterna är enligt ett intersektionellt 

perspektiv sammanflätade på olika sätt och påverkar således varandra (Björk & Hedenus 2015). 

 
Ett intersektionellt perspektiv på mäns våld mot kvinnor gör det möjligt att analysera hur fler 

maktordningar än kön inverkar på våldet samt påverkar de våldsutsatta kvinnorna. Här ligger vårt 

intresse på det sistnämnda, då perspektivet möjliggör en fördjupad analys av vilka konsekvenser 

våldet har, samt hur olika samverkande maktordningar påverkar våldsutsattas möjlighet till hjälp. 

En kvinna som levt i en våldsam relation kan behöva stöd och hjälp inom flera livsområden och 

kan därför vara i behov av insatser från flera håll för att kunna skaffa sig en ny roll och en 

förbättrad livssituation. Det kan för kvinnan vara brist på ekonomiska resurser vilket gör 

uppbrottet ännu svårare att genomföra. Kvinnans möjlighet till uppbrott kan därför enligt ett 

intersektionellt perspektiv tolkas som både en klass- och könsfråga (Darj 2021). En viss grupp av 

kvinnor kan ha ett sämre stöd på en generell samhällsnivå och det kan krävas fler riktade insatser 

för att i slutändan nå samma resultat i jämförelse med en annan grupp kvinnor (Åkesson, Darj, 

Malmberg & Ravanbakhsh 2018). 
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Inom det intersektionella perspektivet kan makt och struktur ses som något rörligt som formas på 

ett både ett samhälleligt och individuellt plan utifrån samhällets likväl föränderliga normer. Att ett 

samhälle styrs av normer kan ge konsekvenser i form av att normerna påverkar socialarbetares 

bemötande gentemot den våldsutsatta kvinnan, men också hur stödet till den våldsutsatta kvinnan 

utformas och vilka insatser som finns till hands. För att undvika särbehandling på grund av 

rådande normer är det av vikt att yrkesverksamma utmanar stigmatiserande och begränsande 

föreställningar om hur utsatta ska vara och bete sig för att våldet inte ska kunna fortgå. Att arbeta 

normkritiskt kan vara avgörande för att den våldsutsatta kvinnan ska kunna få de stöd och 

hjälpinsatser hon behöver för att förändra sin situation (Åkesson et al. 2018). 

 
Kritiker av det intersektionella perspektivet menar att olika sociala tillhörigheter såsom etnicitet, 

klass och kön är så pass olika i dess natur att de inte är möjliga att sammanfläta i ett analysarbete 

då sammanflätningen riskerar att olikheterna hos de olika sociala tillhörigheterna förbises. En 

ytterligare kritik mot att anamma ett intersektionellt perspektiv är att sammanflätningen av de 

olika sociala tillhörigheterna är en invecklad process (Björk & Hedenus 2015). Vi är medvetna om 

detta, men menar att det inte bör avskräcka oss eller andra från att ta in andra maktordningar än 

kön i en analys av våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. 
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4. Metod och metodologiska överväganden 
 

4.1 Val av metod – fördelar och begränsningar 

 
Studien bygger på kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att observationer, fallbeskrivningar 

och berättelser ligger till grund för arbetet vad gäller tolkning och analys och att 

forskningsintresset går bortom och utöver förekomst av ett visst fenomen. Kvalitativ metod är 

lämplig när forskaren avser att undersöka ämnet på djupet (Rienecker & Stray Jørgensen 2018) 

och är därmed även svårare att generalisera eftersom kvalitativa studier tenderar att studera ett få 

antal individer eller ett begränsat område. Kvalitativa studier innehåller ofta detaljrika 

beskrivningar av det forskningsfrågan avser. Vidare är kvalitativa studier mer lämpade om 

forskningsfrågan berör områden såsom naturliga miljöer och deltagarnas uppfattning (Bryman 

2018). 

 
Syftet med studien är att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam 

relation och vad de anser varit av betydelse för att de skulle kunna lämna den våldsamma 

relationen. För att möjliggöra att få svar på studiens syfte efterfrågas deltagarnas uppfattning och 

kvalitativ metod är därmed att föredra framför en kvantitativ metod. 

 
För att samla in data och få svar på forskningsfrågan har narrativa intervjuer använts. En narrativ 

intervju innebär att den som intervjuar sätter berättelsen i fokus och den kan även ha vissa drag av 

att likna vardagliga samtal där frågorna och berättelserna kan komma spontant, eller med en 

inbjudan genom att det ställs en öppen fråga. Den som blir intervjuad kommer under samtalet att 

uppmuntras till att fortsätta berätta och den som ställde den ursprungliga frågan är delaktig i 

samtalet till viss del genom följdfrågor och nickningar. En narrativ intervju har fördelen att en viss 

händelse kan bli återberättad (Kvale & Brinkmann 2014). 

 
Då uppsatsens fokus just ligger på utsatta kvinnornas berättelser, där deras erfarenheter och 

uppfattningar efterfrågas, valdes narrativ intervju som intervjumetod. Analysen är dock snarare 

tematisk än narrativ, vilket vi återkommer till nedan. 
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4.2 Urvalsprocess 

 
Urvalet består av åtta informanter och är kvinnor i åldrarna 22–48 år som tidigare levt i en 

heterosexuell relation där de blivit utsatta för någon form av våld. Urvalet är valt utifrån olika 

kriterier. De är delvis valda utifrån kriteriet målinriktat urval, vilket betyder att informanterna 

strategiskt har valts ut utifrån att de är relevanta för den aktuella forskningsfrågan (Bryman 2018). 

Kvinnorna är också valda utifrån kriteriet information, vilket innebär att vi som författare till 

studien förmodar att kvinnorna har betydelsefull information som kan vara av relevans när det 

gäller att besvara forskningsfrågan. Till sist är kvinnorna valda utifrån urvalskriteriet 

bekvämlighet som förklarar att kvinnorna som deltagit är de deltagare som varit villiga att 

medverka och anträffbara (Jacobsen 2012). 

 
Av etiska skäl gjorde vi avgränsningen att urvalet skulle bestå av, för oss, okända kvinnor. I de fall 

bekanta eller närstående till oss svarat på anslaget har vi valt att få återkomma med besked kring 

deras möjlighet till deltagande i studien med anledning av att vi vill undvika att informanterna blir 

hämmade i vad de svarar eller deras sätt att svara på så pass känsliga frågor på grund av tidigare 

bekantskap eller relation med oss som författare. I slutändan består informanterna av kvinnor som 

för oss inte är kända sedan tidigare. 

 
För att hitta lämpliga deltagare till studien skrevs ett anslag (se Bilaga I) som sattes upp på olika 

platser i Göteborgsområdet såsom i en promenadslinga, i butiker och på elskåp och lyktstolpar där 

deltagare efterfrågas utifrån vissa villkor såsom att vara över 18 år gammal, ha levt i en 

heterosexuell relation där det har förekommit våld samt att de ska ha gått minst ett års tid från det 

att den våldsamma relationen avslutats. På anslaget fanns mailadresser till oss som författare. Ett 

ytterligare sätt att komma i kontakt med kvinnorna var att lägga ut anslaget på sociala medier 

såsom våra personliga Facebookprofiler med offentlig inställning samt i en sluten Facebookgrupp 

som vi ansåg vara relevant. Efter två dagar togs de fysiska pappersanslagen ner med anledning av 

att vi fick en sådan snabb och hög respons från kvinnor som hört av sig och velat delta i studien. 

Sju av åtta informanter har svarat via det digitala anslaget. En informant har svarat via något av de 

uppsatta anslagen i Göteborgsområdet. De digitala anslagen raderades först när samtliga åtta 

intervjuer var genomförda med anledning av enkelheten att sprida det digitala anslaget vidare och 

till en större del av befolkningen. Kvinnorna bor på olika platser i Sverige. 
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4.3 Genomförande av intervjustudien 

 
Ett muntligt samtycke inhämtades innan intervjuerna startade och kvinnorna fick muntlig 

information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan till studien samt de 

forskningsetiska principerna. Kvinnorna har intervjuats en åt gången. Kvinnorna har fått 

möjligheten att välja tid, form och plats för intervjun utifrån vad de har känt sig bekväma med. 

Kvinnorna har erbjudits att bli intervjuade digitalt på grund av rådande pandemi och på grund av 

att kvinnorna bott på skilda platser i Sverige, vilket försvårar möjligheten till ett fysiskt besök 

under studiens korta tidsåtgång. Vid de digitala intervjuerna har kvinnorna också fått välja 

huruvida kamerorna ska vara på eller avstängda. Samtliga informanter vid de digitala intervjuerna 

har valt att alla deltagare ska ha haft på sina kameror. Att kvinnorna har fått välja tid och plats för 

intervjun har WHO (2001) lyft fram som synnerligen viktigt i planeringen av intervjun. Sju av 

intervjuerna genomfördes via Zoom och en av intervjuerna genomfördes fysiskt på en neutral 

plats. Under den fysiska intervjun satt vi som författare snett bredvid varandra snett mittemot 

kvinnan som blev intervjuad och det fanns ett bord mellan oss författare och kvinnan som blev 

intervjuad. Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 18 och 98 minuter. 

 
Under de digitala intervjuerna har vi kunnat notera att vi haft ett större fokus på hur vi ser ut i 

kameran, till exempel vilka ansiktsuttryck vi haft och hur vi ser ut när vi pratar och lyssnar. Detta 

fokus fanns inte till lika stor grad när vi hade den fysiska intervjun. 

 
Samtliga intervjuer spelades in. Valet att spela in intervjuerna medförde att kvinnorna och deras 

berättelser upptog all vår fokus, vilket Jacobsen (2012) förklarar som värdefullt vid en intervju. 

Dock ska det tas i beaktande att intervjupersonerna kan ha blivit hämmade i deras svar av att 

intervjun spelades in (Bryman 2018). Vi båda som författare till studien deltog vid samtliga 

intervjuer och vi valde att säkerställa att ingen potentiell våldsam partner fanns i närheten för tiden 

och platsen för intervjun utifrån WHO’s (2001) rekommendationer kring säkerhetsaspekter. Bägge 

kunde ställa följdfrågor om så önskades. För att se till att öka chanserna att få svar på 

forskningsfrågan arbetades en intervjuguide fram (se Bilaga III). Intervjuguiden utgick från 

studiens frågeställningar och syfte. Intervjuguiden bidrog till en struktur under intervjuerna, vilket 

Jacobsen (2012) påtalar är viktigt. Majoriteten av intervjufrågorna var formulerade i öppen form 

för att möjliggöra ett fylligt svar från kvinnorna, vilket är något som Bryman (2018) påtalar är av 

vikt vad gäller utformningen av intervjuguiden. Sammantaget medverkar detta arbetssätt till att 

frågeställningarna kunde besvaras. 
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Efter intervjuerna fick kvinnorna välja om de ville få, av oss förberedda, kontaktuppgifter till olika 

stödverksamheter i Göteborgsområdet att vända sig till utifall intervjun skulle väcka många 

känslor och tankar som behövde bearbetas. I de fall kvinnorna bodde på andra orter än i 

Göteborgsområdet har vi erbjudit att återkomma i efterhand med en anpassad lista på 

stödverksamheter i deras närområde. Att kvinnorna fick möjligheten att ta del av kontaktuppgifter 

till olika stödorganisationer efter intervjun poängterar WHO (2001) som en viktig gest från oss 

som författare. 

 

 
4.4 Bearbetning av empirin 

 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades de, vilket innebär att inspelningarna ordagrant 

har överförts till text. Att transkribera inspelningar bidrar till en möjlighet för oss författare att 

analysera datan på ett mer noggrant sätt (Bryman 2018). I transkriberingen har hummanden, 

ohörbara ord och icke nödvändiga ord som exempelvis “asså”, “liksom”, “ehm” och “typ” tagits 

bort. Bedömning görs att dessa ord inte är av betydelse för studiens utfall och de kommer därför 

inte att presenteras under resultatavsnittet, men det gör också resultatet mer läsvänligt. För att 

bevara intervjupersonernas anonymitet har vi också valt att utesluta namn, städer, län, platser eller 

annat som gör informationen identifierbar, men för att belysa att en plats eller ett namn nämns av 

intervjupersonen kommer informationen att presenteras med exempelvis [stad] eller [namn]. Även 

här görs bedömningen att namn på personer, städer eller andra platser inte är av betydelse för 

studiens utfall. När transkriberingarna är genomförda har inspelningarna tagits bort. 

Transkriberingarna har därefter analyserats noggrant och blivit kodade samt omgjorda till olika 

teman (se avsnitt 4.5 Analysmetod). I resultatavsnittet används utvalda citat från 

intervjupersonerna för att beskriva aktuellt tema och skapa en större förståelse för skapandet av det 

aktuella temat för dig som läsare. 

 

 
4.5 Analysmetod 

 
För att analysera den kvalitativa datan från intervjuerna har vi använt öppen/initial kodning och 

tematisering, vilket innebär att vi noggrant har analyserat berättelsen och vad det är som beskrivits 

för att sedan dela in informationen i olika teman. Vi har inte tagit hänsyn till hur informanterna har 

svarat, utan det är vad som har svarats som har analyserats (Rennstam & Wästerfors 2015). 

Arbetssättet möjliggör att kunna studera detaljerna i berättelserna samtidigt som en bra överblick 
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över den kvalitativa datan har kunnat göras (Kvale & Brinkmann 2014). Bryman (2018) förklarar 

att teman skapas genom att till exempel analysera om en viss information framkommer flera 

gånger från olika berättelser, vilket skapar en repetition. Vidare kan teman skapas utifrån om det 

saknar information eller om det förekommer likheter och skillnader i berättelserna samt genom 

metaforer för att nämna några exempel (ibid.). Studiens tematiseringar har skapats genom 

repetitioner, jämförelse mellan likheter och skillnader samt om det funnits uttryck i form av 

metaforer för en känsla eller situation. Varje skapat tema som presenteras i resultatet kommer att 

innehålla relevanta citat från kvinnorna som blivit intervjuade. Citaten kommer att presenteras 

med fingerade namn för att göra resultatet mer levande och personligt, men med bibehållen 

anonymitet för informanterna. Av etiska skäl, vilka även Kvale och Brinkmann (2014) tar upp, har 

vi varit försiktiga med att inte analysera berättelserna mer än vad som varit nödvändigt för att 

kunna göra tematiseringar. 

 
Göteborgs Universitet har utsett vår handledare med anledning av hennes kunskap inom ämnet 

som studien avser. Uppbrottsprocessen, som är en del av vårt teoretiska ramverk, har författats av 

bland annat vår handledare. Det har bidragit till att vi i största möjliga mån haft ambitionen att 

förhålla oss neutrala samt kritiska till det teoretiska ramverket, vilket även vår handledare har 

uppmuntrat oss till. Vi har också haft fördelen att få det teoretiska ramverket förklarat för oss på 

ett utförligt sätt och därmed också fått förtydliganden om dess kännetecken. 

 

 
4.5 Studiens tillförlitlighet 

 
Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier när det avser hur man granskar och värderar kvaliteten 

i en kvalitativ undersökning (Bryman 2018). 

 
4.5.1 Validitet 

För att ha en god validitet i studien är det viktigt att vara kritisk (Jacobsen 2012). Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att validiteten är det som syftar till riktigheten och styrkan i uttalandena i 

studien. För att svara på en studies validitet är det av vikt att kontrollera att det som är avsett att 

undersöka faktiskt undersöks. Graden av validitet varierar beroende på vilka forskningsfrågor som 

ställs och hur de ställs, exempelvis kan validiteten variera i en upplevelsebetonad studie kontra en 

sanningssökande studie. 
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Den interna validiteten i en kvalitativ forskning kan beskrivas som studiens trovärdighet, vilket 

kan förklaras som att forskaren garderar att forskningen har genomförts enligt aktuella 

bestämmelser. Den externa validiteten i en kvalitativ forskning kan beskrivas som studiens 

överförbarhet och på grund av att kvalitativa studier tenderar att omfatta ett begränsat färre antal 

informanter än vad som finns i exempelvis kvantitativa forskningar är det inte möjligt att prata om 

överförbarhet på samma sätt kring de två olika forskningsstilarna. När det gäller överförbarheten i 

kvalitativa forskningar läggs det i stället fokus på huruvida resultatet är möjligt att vara 

överförbart till en annan miljö (Bryman 2018). 

 
Studien kan anses vara upplevelsebetonad snarare än sanningssökande, vilket gör att graden av 

validitet inte är densamma som i en sanningssökande studie. Med anledning av att studien har ett 

få antal informanter är det inte möjligt att säkerställa resultatets externa validitet och det finns 

därför ingen god möjlighet till överförbarhet. 

 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en kvalitativ forskning kan beskrivas som studiens pålitlighet, vilket betyder att det 

ska finnas en tydlig och komplett beskrivning över de olika skedena i studiens forskningsprocess. 

Det ska således finnas tillgång till olika beslut som fattats under studiens gång och även noteringar 

samt utskrifter från intervjuerna ska gå att ta del av. Detta arbetssätt möjliggör att utomstående kan 

ta del av processen för att granska den och lämna befogad kritik (Bryman 2018). Reliabilitet 

innebär likväl att forskningen har en struktur som möjliggör att forskningen kan göras på nytt och 

att resultatet i det fallet då ska bli ett liknande (Blom & Morén 2011). Vidare innebär en god 

reliabilitet att vi som författare reflekterar över huruvida valet av forskningsmetod kan komma att 

ha en inverkan på resultatet (Jacobsen 2012). 

 
I syftet att möjliggöra för andra att göra om studien har olika processer redogjorts för i 

metodkapitlet och den i förväg framarbetade intervjuguiden bidrar till att samma frågor ställs till 

samtliga informanter, vilket skulle kunna bidra till ett liknande resultat i det fall där studien görs 

om. Till intervjuguidens nackdel är att vi som författare från början valt vilka frågor som ska 

ställas till informanterna och därmed styr den information som framkommer under intervjuerna. I 

ett försök att minska styrning i svaren från vår sida har intervjuguiden till stor del utformats med 

öppna frågor för att informanterna ska kunna berätta sin historia fritt. 



26  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2002, 2017) beskriver att forskning ska bedrivas utifrån samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska erhålla samtycke från deltagarna som avser att medverka i studien. I enlighet med 

samtyckeskravet är det också av vikt att den som avser att medverka i forskningen på egen hand 

får avgöra under hur lång tid hen vill medverka och diktera villkoren för medverkan. Det är viktigt 

att betona att medverkande kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

Informationskravet innefattar att forskaren har som skyldighet att lämna uppgifter som rör 

forskningens syfte till de som är vederbörande i forskningen. Informationskravet talar också om att 

forskaren är skyldig att informera de som medverkar i forskningen om att deltagandet bygger på 

frivillighet och att deltagande när som helst under processen kan avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet bestämmer att all den information som samlas in under forskningens gång 

ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt den och det innebär också att all 

information som presenteras i resultatet ska avidentifieras och visas på ett sådant sätt att enskilda 

deltagare inte är möjliga att identifiera. Nyttjandekravet slår fast att den information som samlats 

in under forskningens gång endast får användas till forskningens syfte. 

 
Det finns en fara att forskning som bedrivs utan korrekt känslighet och uppmärksamhet på 

säkerhet och konfidentialitet kan vara besvärande och utsätta kvinnorna och ibland forskaren för 

risk. Säkerheten bör därför vägleda alla projektbeslut. Forskning om våld i nära relationer bör 

göras med försiktighet där hänsyn tas till de utsatta kvinnorna för att säkerställa att forskningen 

bedrivs på ett etiskt och adekvat känsligt sätt (WHO 2001). 

 
Varje informant har innan sitt medverkande fått ta del av ett informationsbrev (se Bilaga II) 

innehållande information om samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationsbrevet innehöll också information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Informationsbrevet avslutas med kontaktuppgifter till studiens författare samt 

handledare. Innan intervjuerna påbörjades gav varje informant muntligt samtycke till att delta samt 

att intervjun spelades in. Informanterna fick vid intervjutillfället också muntlig information om att 

den information som de delger kommer att avidentifieras och anonymiseras samt endast användas 

till den avsedda studien. Det förklarades också att intervjuerna kommer att spelas in i syfte att 

kunna överföras från ord till skrift, det vill säga transkriberas. Efter att transkriberingen är gjord 
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raderas inspelningen. I det fall informanterna väljer att avbryta sin medverkan kommer 

informationen inte att användas och den kommer att raderas. 

 

Vi har vidtagit flertalet etiska åtgärder som WHO (2001) tar upp genom att vi under intervjun 

informerar kvinnorna om karaktären av frågorna som kommer ställas och ge henne möjlighet att 

antingen pausa/avsluta intervjun eller inte svara på dessa frågor. Kvinnorna vi intervjuar kan 

komma ihåg skrämmande, förnedrande och smärtsamma händelser som kan komma att orsaka en 

stark känslomässig reaktion. Eftersom vi är där som forskare och inte som samtalskontakter eller 

stödpersoner har vi sammanställt en lista med stödverksamheter som vi valt att erbjuda alla 

intervjupersoner. Dessutom har vi valt att intervjua kvinnorna i en privat miljö, en plats som får 

deltagaren att kännas sig säker och bekväm. Mycket av informationen som kvinnorna delar med 

sig av kan komma att vara extremt personlig och privat. Vi har därför, som nämnt i ovan text, varit 

noga med att informera kvinnorna om konfidentialitet och sekretess angående informationen som 

samlas in. 

 

Utifrån WHO’s (2001) etiska råd har vi valt att under forskningen gång diskutera ämnet våld och 

dess innebörd med varandra och med vår handledare. Vi finner att det är viktigt eftersom det är ett 

känsligt ämne som kan väcka känslor även hos oss som forskare och medmänniska. 

 

Våld i nära relation är en känsligt och stigmatiserat ämne där kvinnan ofta får skulden för det våld 

hon upplevt. Frågorna gällande våldet och dess konsekvenser bör förhålla sig på ett stödjande och 

icke-dömande sätt. Utöver det bör frågorna inte kunna tolkas som dömande, fingerpekande eller 

stigmatiserande (Se Liss & Solomon 1996 i WHO 2001). Vi har varit ytterst noggrann med att 

ställa frågor med respekt och hänsyn till de utsatta kvinnorna, där vi varit försiktiga med våra 

ordval och betoningar. 
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4.7 Arbetsfördelning 

 
Hela studien har arbetats fram i en strävan mot att arbetet varit lika fördelat mellan oss som 

författare. Studien i sin helhet präglas av ett gott samarbete och öppen dialog. Studiens skriftliga 

resultat har arbetats fram i ett gemensamt dokument online där båda kunnat skriva, läsa och 

revidera den text som produceras under tidens gång. Tillförandet och revideringen av texten har 

kunnat göras i en öppen atmosfär. Korrekturläsning samt upplyftande och idérik feedback har 

kommit från båda håll i syfte att förbättra slutprodukten. Inledning och kapitlet om kunskapsläget 

har arbetats fram tillsammans, dock på olika håll. Isabel har producerat majoriteten av kapitlet om 

teoretiska ramverk samt forskningsetiska överväganden enligt WHO. Alexandra har producerat 

majoriteten av kapitlet om metod. Båda har deltagit vid samtliga intervjuer, däremot har arbetet 

fördelats mellan oss på ett rättvist sätt genom att vi har hållit i samt transkriberat fyra intervjuer 

var. Analysarbetet vad gäller kodning och tematiseringar har genomförts både enskilt och 

gemensamt för att möjliggöra flera infallsvinklar och samsyn. Studiens valda teman och dess 

kopplingar till studiens teoretiska ramverk har vi gemensamt kommit fram till. Studiens 

diskussionskapitel har vi skrivit tillsammans. Bortsett från intervjun som hölls på en fysisk plats 

har arbetet skett digitalt på grund av en pågående pandemi. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av det insamlade materialet att presenteras och analyseras med 

stöd av studiens teoretiska ramverk. Resultatet är indelat i följande teman: Ett hav av känslor, Vad 

hindrar mig från att gå?, Hur lyckades jag gå?, Akut och långsiktigt stöd och Jag blir aldrig fri. 

Varje tema innehåller delteman som presenteras i underrubriker för att göra det enkelt för dig som 

läsare att orientera dig i texten. 

 

 
5.1. Ett hav av känslor 

 
Samtliga informanter har under sina intervjuer pratat om vilka känslor de haft under relationen, 

men också vilka känslor de upplevt efter att relationen avslutats. De känslor som varit mest 

omtalade har varit att vara kär, samt känna hat, tomhet, ingenting, ensamhet och skam. 

 
5.1.1 Vara kär 

Ett återkommande tema i kvinnornas berättelser var känslor av att vara kär, vilket framgår av 

exemplet nedan: 

 
Jag blev jättekär i honom, väldigt... Alltså en sån där... Vad ska man säga? Once in a 

lifetime kärlek, verkligen. 

Eliza 

 

 
Eliza fortsätter sin berättelse: 

Det blir intensivt passionerad kärlek på en gång, men också ganska... Grovt våld på en 

gång. 

Eliza 

 

 
Utifrån Elizas uttalanden är det möjligt att göra kopplingar till normaliseringsprocessen där 

Lundgren (2004) menar att mannen växlar mellan att bruka våld och ge kärlek för att på så sätt 

kunna göra kvinnan känslomässigt beroende av mannen. Redan i början av deras relation brukar 

mannen våld gentemot Eliza, våldet blir snabbt en vardag för henne och därmed även 

normaliserat. 
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Förälskelsen kunde beskrivas som omedelbar, något som skedde så fort kvinnorna träffat mannen, 

vilket Sara och Madeleine fick erfara: 

 
I början var han väldigt snäll och allting var väldigt intensivt, jag blev jättekär och vi var 

med varandra nästan hela tiden. 

Sara 
 

 

 

Jag blev ju nästan kär på en sekund i honom. 

Madeleine 
 

 

Kvinnornas beskrivningar kopplar vi till den emotionella fasen ”jag älskar honom” med anledning 

av att de uttrycker en förälskelse och känslan av att vara kär. Fasen “jag älskar honom” är det 

första stadiet i den emotionella uppbrottsprocessen; detta är dock ett stadium under vilket kvinnan 

snarare knyts till än frigörs från mannen. Under förälskelsestadiet är kärlek en starkare kraft än 

rädslan för den våldsamma mannen. Kärlek är ett av de starka band som emotionellt binder 

kvinnan till sin förövare. Förälskelse och kärlek bidrar vidare till att kvinnan upplever en form av 

hopp (Holmberg & Enander 2011). Sara och Madeleine beskriver att de var kära i deras manliga 

partners och den förälskelsen kan ha varit en bidragande faktor till att kvinnorna känt ett hopp om 

att våldet inte ska upprepas eller att situationen ska förändra sig när männen börjat använda våld 

gentemot dem. 

 
Lisa berättar att hon vid ett tillfälle valde att återvända till den våldsamma mannen och att känslan 

av att vara kär bidrog till att relationen fortgick på ett sådant sätt där hennes villkor inte togs i 

beaktande. Lisa blev under relationen utsatt för sexuellt våld: 

 
Det var väl också att han också började göra närmanden men det blev mer ett umgänge 

som inte var på mina villkor. Och han… Vi höll på så ett tag. Och jag tillät det. För att 

jag… var kär och visste inte bättre. 

 

Lisa 
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Citatet ovan kan förstås utifrån normaliseringsprocessen, där gränserna mellan vad som är bra och 

vad som är dåliga beteenden från mannen sida suddas ut och våldet kan komma att uppfattas som 

en kärlekshandling. Våldet normaliseras för kvinnan och det blir också hennes sätt att hantera 

situationen, antingen som ett sätt att få våldet att upphöra eller för att överleva (Lundgren 2004). 

Lisa vittnar om att relationen bygger på ett umgänge som inte sker på hennes villkor, vilket hon 

också tillåter och det tolkar vi som att mannens våld gentemot Lisa har blivit normaliserat. Att 

relationen fortgår på mannens villkor kan också tolkas utifrån den feministiska teorin om mäns 

våld mot kvinnor, där mäns positioner i hierarkin gynnar mäns ställning i samhället och förstärker 

mäns makt i privata relationer med kvinnor (Moser Hällen & Sinisalo 2018). Lisas möjlighet att ha 

inflytande över relationen är begränsad i och med att hon är kvinna och mannen har möjlighet att 

ta sig friheten att styra relationen på ett sådant sätt som gynnar hans intressen eftersom han är man. 

 

 
Vidare kan Lisas uttalande tolkas utifrån ett intersektionellt perspektiv, med kön och sexualitet 

som samordnade maktordningar. I samhället finns det givna uppfattningar om hur en kvinna ska 

och bör vara (Barrios et al. 2020) och det finns även normer om hur en kvinna ska och bör vara i 

en relation och i sin roll som partner (Anderson & Saunders 2003). Jeffrey och Barata (2019) har 

visat att normer kring heterosexualitet är mansdominerade och att det är en bidragande faktor till 

att sexuellt våld förekommer i en nära relation. Lisas val att underkasta sig det sexuella våldet i 

relationen med den våldsamma mannen kan ha sin grund i att Lisa, som är kvinna i en 

heterosexuell relation, bör agera utifrån rådande normer om kön och sexualitet. Dessa normer 

förknippas med känslan av att kvinnan, Lisa, ska och måste ställa upp på sexuellt och intimt 

umgänge när mannen önskar det. Att heterosexualitet anses vara mansdominerat, enligt Jeffrey 

och Barata (2019), harmonierar även med feministisk teori om mäns våld mot kvinnor som utgår 

ifrån att mannen har en maktposition i sina privata relationer (Moser Hällen & Sinisalo 2018). 

 
5.1.2 Hat, tomhet och ingenting 

Kvinnorna beskriver blandade känslor om vad de idag känner för männen som gjort dem illa. De 

beskriver känslor av hat, tomhet och ingenting. 

 
När Anna får frågan vad hon känner för mannen idag, svarar hon bestämt: 

 
 

Hat. Jag blir… äcklad. 

 
Anna 
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Linnéa tycks först ha känt ett hat för mannen när uppbrottet skedde, men känslan av hat verkar 

sedan ha mynnat ut i en känsla av ingenting: 

 

 
Men precis när jag lämnade så tyckte jag väl mer eller mindre bara att han skulle dö. På 

riktigt, så att han inte skadar fler. Nu bryr jag mig faktiskt inte. Jag vill inte att han ska 

skada fler. Men jag bryr mig faktiskt inte ett dugg om vad som händer med honom. 

 

Linnéa 

 
Det hat Anna och Linnéa beskriver relaterar vi till den andra emotionella fasen i 

uppbrottsprocessen, där kvinnan enligt Holmberg och Enander (2011) börjar känna ett starkt hat 

gentemot mannen som gör henne illa. Dock är det enligt författarna ovanligt att ett uppbrott sker i 

den här emotionella fasen, vilket gör Annas beskrivning särskilt intressant. Vad gäller detta 

stadium noterar Holmberg och Enander dels att det tycks krävas en mycket stark utlösande faktor 

för att kvinnan ska lämna mannen, dels att själva stadiet var mest svårplacerat i modellen. I Annas 

fall identifierar vi dock inte någon sådan faktor, utöver själva våldet. Detta i kombination med att 

hatet kvarstår menar vi pekar på att Holmberg och Enanders modell över uppbrottsprocessen kan 

behöva utvecklas. Linnéas beskrivning av vad hon känner för mannen idag stämmer väl överens 

med den fjärde emotionella fasen i uppbrottsprocessen, vilket vi återkommer till nedan. I Linnéas 

beskrivning av vad hon kände för mannen när hon lämnade honom – att hon ville att han skulle dö 

– noterar vi återigen att detta ligger närmast det andra emotionella stadiet, vilket Holmberg och 

Enander menar att ett definitivt uppbrott är ovanligt. 

 

I Linnéas fortsatta beskrivning framkom följande: 

 
Ja, jag såg faktiskt en bild på honom igår …Och kände ingenting. Jag… Hade jag sett 

honom så hade jag ju fått kraftigt obehag. Då har jag hade förmodligen fått mardrömmar 

i flera dagar med. 

 

Linnéa 
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Att Linnéa inte känner någonting för mannen, men att det fortfarande kan finnas en viss rädsla 

kvar för mannen om hon ser honom, är helt i enlighet med den fjärde emotionella fasen i 

uppbrottsprocessen. Den kännetecknas just av att kvinnan inte längre känner någonting för 

mannen, i betydelsen att kärleksbandet definitivt är brutet. Det sista kvinnan känner och kan känna 

långt efter uppbrottet innan det emotionella bandet bryts helt är dock bland annat rädsla för 

mannen (Holmberg & Enander 2011). 

 
När Henrietta och Lisa får frågan vad de känner för männen idag, upplever de inget hat utan i 

stället tomhet, en känsla av ingenting: 

 

Grejen är, det är det som är så sjukt, Ja, jag känner ingenting längre, jag känner… Det är 

så konstigt, ja. Jag känner inget hat ens en gång heller. Jag tror att det är så mycket 

känslor så man kan inte säga eller ta på det, utan det är ett jävla tomrum. 

 

Henrietta 

 
Lisa resonerar på ett liknande sätt: 

 
Absolut ingenting… Jag känner inget hat. Jag känner, klart att det finns ilska för vad 

han har gjort men samtidigt kan jag, måste jag, också göra ett val för mig själv. Kan jag 

leva med den ilskan för resten av mitt liv eller kan jag vända om den och göra nånting 

annat med den? 

 

Lisa 

 
Henriettas och Lisas uttalanden indikerar att de, liksom Linnéa, befinner sig i den fjärde och sista 

emotionella fasen i uppbrottsprocessen. När kvinnan inte längre känner någonting för den 

våldsamma mannen, är den affektbundna makten över kvinnan bruten. Dock kan de starka 

känslorna och det traumatiska händelserna kvinnan upplevt leda till en upplevelse av tomhet 

(Holmberg & Enander 2011), precis som det tydligt framkommer att det gjort för Henrietta och 

Lisa. Deras uttalanden går att tillämpa väl med Holmbergs och Enanders beskrivning av den fjärde 

och sista emotionella fasen i uppbrottsprocessen och här stärker alltså våra resultat deras. 

 

5.1.3 Ensamhet 

Känslan av ensamhet är återkommande i kvinnornas beskrivningar, särskilt i samband med 

beskrivningar av när uppbrottet var på väg att ske: 
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Jag hade inte någon koll på mig själv eller mina känslor och jag kände mig... Ensam och 

otrygg och, men jag visste inte vem jag var. Jag visste inte alls... Men jag kände mig 

nedbruten och utmattad, jätteutmattad efter den här relationen. 

Madeleine 

 

 
Liksom Madeleine beskriver även Eliza att uppbrottsprocessen inneburit att hon upplevt en känsla 

av ensamhet och hon understryker att uppbrottet har kostat henne mycket: 

 
 

Ja, så det var väldigt ensamt också. Väldigt ensamt och det var det… Det kostade 

mycket. Det kostade mycket att bryta upp från honom för att… Ja, men det känns som 

att jag inte... Jag hade inga kontakter, hade ingen familj, ingenting för det jag hade då 

var hans familj, hans vänner, hans sammanhang. Ingenting annat. 

Eliza 

 

 
Madeleines och Elizas beskrivningar att de har känt sig ensamma i relationen och när de lämnade 

sina män kunde även synliggöras i de andra kvinnornas beskrivningar. Att Madeleine och Eliza 

känner sig ensamma kan analyseras utifrån normaliseringsprocessen. Lundgren (2004) menar att 

ett steg i normaliseringsprocessen är att mannen utövar en kontrollerad isolering och det gör han 

genom att avskärma henne från hennes omgivning och omvärld. Kvinnan blir hindrad från att ha 

kontakt med vänner samt anhöriga, vilket leder till att kvinnan till slut endast har den våldsamma 

mannen att vända sig till. 

 
Rebecka förmedlar att uppbrottsprocessen innebär ensamhet och att det därför är viktigt med 

någon som förstår en i sitt beslut att lämna relationen: 

 

 
Du behöver någon som förstår dig och säger att det här kommer att bli bra och jag 

kommer vara med dig på den här resan, för man är jävligt ensam. 

 

Rebecka 
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Under intervjun berättar Rebecka att hon inte fått det stöd som hon önskat från samhället och vi 

menar att hon känt sig ensam under uppbrottsprocessen, vilket åtminstone delvis kan härledas till 

det intersektionella perspektivet. Enligt det intersektionella perspektivet sätter rådande normer 

ramarna för vilket stöd eller bemötande en våldsutsatt kvinna får och hur detta stöd utformas. 

Åkesson et al. (2018) poängterar att det därför är viktigt att yrkesverksamma utmanar 

stigmatiserande och begränsande föreställningar om hur utsatta ska vara och bete sig för att kunna 

identifiera våldet och nå ut till våldsutsatta, vilket är nödvändigt för att våldet inte ska kunna 

fortgå. Rebecka hade eventuellt kunnat känna sig mindre ensam om hon haft en yrkesverksam 

person att vända sig till, detta förutsätter dock att hon fått adekvat hjälp och stöd. Här menar 

Åkesson et al. (2018) att ett normkritiskt arbete kan vara avgörande för att den våldsutsatta 

kvinnan ska kunna få de stöd och hjälpinsatser hon behöver för att förändra sin situation. Detta då 

ett normkritiskt förhållningssätt ger yrkesverksamma bättre förutsättningar att skapa sig en större 

förståelse för vad den våldsutsatta kvinnan går igenom – och därmed för kvinnan att få just 

förståelse för den situation hon befinner sig i och de svårigheter den medför. 

 

5.1.4 Skam 

Känslan av skam var ett återkommande tema; kvinnorna kunde bland annat känna skam när de 

befann sig i den våldsutsatta relationen och de vågade inte berätta för någon vad de hade varit med 

om. Anna berättar exempelvis att hon skämdes när blåmärken syntes under den tiden som hon 

hade en relation med mannen: 

 
Han var så smart så att de flesta blåmärken och sånt, de var ju inte i ansiktet eller på 

händerna. Utan, det var ju på ställen man kunde dölja. Och sen när det hade råkat bli i 

ansiktet, då skämdes ju jag för det. 

Anna 

 

 

Samtidigt beskriver Anna, som svar på frågan om hon under relationens gång funderat på att 

lämna mannen, att hon ständigt tänkte på det: 

 

Ja, i princip hela tiden. Jag gjorde flyktvägar i mitt egna huvud hela tiden och försökte bara 

lösa hela situationen men vad jag än tog till med så gick det inte. 

Anna 
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Att Anna gjorde sig förberedd på att fly från mannen skulle kunna tolkas som att hon var 

medveten om att det han gjorde mot henne var fel, trots detta infann sig känslan av skam. Vi 

menar att det är rimligt att ställa dessa två saker i relation till varandra och tolkar den skam som 

Anna beskriver som en av de faktorer som gjorde att det ”inte gick” att lämna mannen. Det vill 

säga att skammen kan fungera som en hindrande faktor i uppbrottsprocessen. 

 

 
Kvinnorna kunde också uppleva att känslan av skam fanns kvar även efter att relationen avslutats. 

När Eliza, cirka 12–13 år efter uppbrottet, talar om vilka påföljder som uppstått, beskriver hon just 

skam: 

 

Man tänker stigma, skuld, skam… Det är ju inte… Det finns kvar fortfarande. Med all 

kunskap och allt som jag har idag, så finns det fortfarande. På något sätt. 

Eliza 

 
Eliza nämner både skuld och skam i hennes berättelse. Holmberg och Enander (2011) beskriver 

skuld som ett av de emotionella band som bryts under den emotionella uppbrottsprocessen, medan 

skam inte berörs nämnvärt av författarna. Enander (2011) har senare beskrivit detta som ”ett 

bortglömt band” i deras modell. I våra resultat är skammen mycket närvarande och tycks vidare 

vara något som kan sitta i långt efter att kvinna lämnat den våldsamma mannen: 

 

Jag kommer alltid gråta varje gång jag pratar om det här, för det är samtidigt en otrolig 

skam, det är det. 

 

Henrietta 

 
 

Skammen tycks även bli ett hinder för att söka hjälp. När Sara får frågan vad det var som hindrade 

henne från att prata med någon utomstående om det hon blev utsatt för, svarar hon bestämt: 

 

Skam. Jättemycket skam. 

Sara 
 

 

Skuld och skam ligger nära varandra och Moser Hällen (2021) menar att det som misshandlade 

kvinnor har gemensamt är tendensen att skuldbelägga sig själva för att ha blivit utsatta för våld. 

Utifrån det intersektionella perspektivet möjliggörs och understöds detta av diskurser som direkt 
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eller indirekt klandrar kvinnan för våldet. Ansvaret läggs över på kvinnan som ‘‘låter sig’’ bli 

slagen eller med anledning att hon är den som orsakar att mannen blir våldsam (Moser Hällen 

2021). Liksom med skulden, menar vi att den skam som Henrietta och Sara känner kan kopplas till 

dominerande samhälleliga normer, som inte bara skuldbelägger utan också skambelägger utsatta 

kvinnor genom det klander som beskrivs av Moser Hällen (2021). Denna skam kan vidare leda till 

att kvinnan avhåller sig från att söka hjälp, precis som Sara. Det är rimligt att utgå ifrån att 

samhällets och omgivningens allmänna skuldbeläggande av misshandlade kvinnor har betydelse 

för deras process att bemöda sig att söka hjälp. 

 
Sammanfattningsvis menar vi att skammen tycks fungera som: 1) ett försvårande hinder för att 

rent fysiskt bryta upp från mannen 2) ett emotionellt band som tycks ta mycket lång tid att bryta 

och 3) ett hinder för att söka hjälp. 

 

 

5.2 Vad hindrar mig från att gå? 

 
Av materialet framgår det att kvinnorna har haft viljan att lämna de våldsamma männen, men av 

olika anledningar upplevt att de inte kunnat lämna. Kvinnorna har dels känt sig beroende av sina 

män, men det har också befunnit sig i situationer som präglats av bristande nätverk och isolering. 

En vanlig erfarenhet hos kvinnorna har varit att de återvänder till de våldsamma männen. 

 
5.2.1 Jag vill gå, men kan inte 

Att vilja lämna, men inte ha vare resurser eller ork till att klara av att det har fått några av 

kvinnorna att stanna kvar i den våldsamma relationen. Henrietta är en av kvinnorna som tycks ha 

haft känslan av att vilja lämna den våldsamma mannen, men beskriver det som att hon inte kunnat: 

 

Det är som jag säger, att för fyra år sedan, jag stod och verkligen ville lämna och jag hade 

som jag säger, hade inga vänner här. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen då. Det var ju 

därför jag blev kvar, för att jag hade ingen aning. Jag visste ingenting faktiskt. 

Henrietta 

 
 

Linnéa beskriver att hon inte ville vara kvar hos den våldsamma mannen, men att hon inte heller 

kunde lämna. Hon förklarar det starkt som att hon blev medberoende och att det var en sjukdom 

som tog över hennes förmåga att lämna mannen: 
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Ja, jag förstår ju själv att det var att jag hade fått en sjukdom utav detta, att jag kunde inte 

lämna. Jag klarar det inte. Jag ville inte vara kvar, men jag klarade inte av att lämna. 

 

Linnéa 

 

 

För våldsutsatta kvinnor kan det vara ett stort steg att söka efter hjälp och stöd. Ofta behöver 

kvinnan identifiera sig som våldsutsatt, vilket kan vara otroligt smärtsamt och stigmatiserande. 

Holmberg och Enander (2011) menar vidare att detta oftast sker efter att kvinnan rent fysiskt brutit 

upp från mannen. Vi ser att detta blir ett slags ”moment 22”, att kvinnan kan få svårt att få hjälp 

när hon som mest behöver det. Det vill säga när hon fortfarande är kvar i relationen men ännu inte 

definierar sig som utsatt. 

 
Här tolkar vi att kvinnans agerande kan kopplas till normaliseringsprocessen, som kan leda till 

svårighet att skilja på vad som är våld och kärlek. Det kan i sig leda till att när kvinnan väl inser 

vad hon blivit utsatt för, känner skuld som gör att hon inte klarar av att lämna. Linnéa beskriver 

också att hon är medveten om hur hon hade det i relationen och att det var fel. Det hon beskriver i 

citatet ovan visar på att hon vet att hon måste bryta och att hon vill bryta, men hon är helt 

oförmögen att ta sig ur relationen. Enligt Holmberg och Enander (2011) är det ett tecken på en 

internalisering av mannens verklighetsbild, dock är denna inte fullständig och i stället återfinns en 

kluven verklighetsuppfattning, vilket just är det som Linnéa ger uttryck för. 

 
5.2.2 Beroende av honom 

Om mannen försöker isolera kvinnan och göra henne beroende av honom komplicerar detta 

hennes väg ut ur relationen (Ignjatović 2019). Vad som varit tydligt i intervjuerna med kvinnorna 

är att de flesta på något sätt känt sig beroende av mannen som de haft en relation med. Linnéa 

förklarar att hennes liv endast kretsat kring den våldsamma mannen: 

 

Till slut hade jag ingen kvar, jag hade bara honom, hela mitt liv kretsade kring honom och 

hanterar hans problem hela tiden. 

 

Linnéa 
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Eliza beskriver tiden efter uppbrottet som en avgiftningsperiod, vilket gör det möjligt för oss att 

tolka det som att hon känt en form av beroende till mannen: 

Sen var det var ju som en, vad ska man säga? En en avgiftning period nästan att för att, ja, 

han var som han var verkligen allt. 

Eliza 

 

 
Begreppet beroende är en svåröverskådlig term som kan ha en stor effekt på en relation. Både 

Linnéa och Eliza säger att deras män var allt för dem och att det fanns en form av beroende till 

deras respektive män, vilket kan ha försvårat möjligheten för kvinnorna att lämna. I Linnéas fall 

kände hon att hon bara hade honom kvar och att livet kretsade runt honom och hans problem, 

vilket gjorde det svårt för henne att lämna. Vidare beskriver Linnéa att hon fick ångestsymtom och 

fysiska besvär av att vara utan honom, vilket går att tolka som att kvinnans liv ligger symboliskt i 

mannens händer som Holmberg och Enander (2011) beskriver. I både Linnéas och Elizas 

beskrivningar genomsyrar mannens maktövertag på ett tydligt sätt, vilket också skulle kunna 

kopplas till normaliseringsprocessen där en del av mannens våld är att göra kvinnan beroende av 

honom och isolerad till honom i syfte att kvinnan inte ska kunna lämna relationen (Lundgren 

2004). Citaten ovan visar på ett tydligt sätt att det har skett. 

 

 
5.2.3 Isolering och bristande nätverk 

Kvinnans möjlighet till uppbrott vilar ofta på kvinnans andra relationer och hennes omgivning 

(Anderson & Saunders 2003; Bermea et al. 2020; Ignjatović 2019). Ett återkommande tema i 

kvinnornas berättelser är att de har blivit isolerade av mannen och att de har mist kontakten med 

sin omgivning. Linnéa berättar att hon till slut bara hade den våldsamma mannen kvar: 

 

…. till slut bröt han ner mig så pass så, att då kände jag i stället att nej nu har jag ju 

ingenting annat kvar. Nu har jag ju bara honom. För jag blev ju isolerad från, från vänner 

och familj. Han, han var väldigt manipulativ så att han fick mig att sluta umgås med mina 

vänner och han fick mig att sluta träffa min familj. 

 

Linnéa 
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Eliza beskriver att den våldsamma mannen stängde av hennes egna kontakter, men gav henne 

samtidigt det dubbla budskapet att hon fick träffa vänner. När och om hon träffade vänner blev den 

våldsamma mannen misstänksam och förhörde henne om vart hon hade befunnit sig: 

 

Han stängde ju av mina egna kontakter, inte så här att han sa, du får absolut inte träffa 

någon kompis, men varenda gång jag gjorde det så blev det... Blev han... Då blev det så 

här, förhör, har du verkligen varit verkligen där? 

 

Eliza 

 

 

Vi anser att det tydligt framkommer att de våldsutövande männen använder sig av kontrollerad 

isolering. Lundgren (2004) menar att när männen avskärmar kvinnorna ifrån deras nära och kära 

leder det till att deras livsutrymme förminskas. Normaliseringsprocessen kan förklaras som 

kvinnans sätt att anpassa sig efter mannens försök att upprätthålla och utöka kontrollen av henne. 

När mannen som misshandlade Eliza säger till henne att hon får umgås med sina vänner, men 

sedan genom sin förhörsteknik uttrycker att han inte tillåter det, anpassar hon sig genom att välja 

bort umgänge. Målet för mannen är att kvinnan inte ska ha någon annan än honom eftersom det 

försvårar kvinnans process att bryta upp och mannen har därmed säkerställt att hon kommer att 

stanna kvar hos honom. När en utsatt person är isolerad med sin förövare är det väldigt svårt att 

lämna relationen och det är också svårt för kvinnan att se vad som är normalt i relationen eftersom 

hon på grund av den kontrollerade isoleringen inte träffar någon annan än mannen. 

 

 
Anna får frågan om hon fick ha vänner och hon förklarar då att mannen styrde allt som hade med 

hennes sociala liv att göra: 

Nej. Han tog ju bort mitt Facebookkonto rätt fort. Och så sa han bara, men jag tar bort mitt 

också, men det gjorde han ju aldrig. Jag fick inte ha telefon, jag fick inte ha någonting. När 

jag väl fick ha telefon så var det enbart min mammas, min pappas och hans nummer som 

jag fick ha, han bytte ju mitt nummer varje gång någon hade fått numret. 

Anna 
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Det kan vara en skyndsam process att bli isolerad till mannen, vilket Rebecka beskriver: 

Det tog ett halvår ungefär så hade jag sagt upp kontakten med alla mina vänner. 

Rebecka 

 

 

Männens våld i Annas och Rebeckas situationer har, sett utifrån normaliseringsprocessen som 

analytisk lins, bestått av att männen använt sig av psykiskt våld i form av kontrollerad isolering. I 

både Annas och Rebeckas fall har det förekommit psykiskt våld där de har blivit kontrollerade och 

isolerande av deras män, vilket kan ha varit en bidragande faktor till att de stått utan något slags 

nätverk och utväg. I Annas situation har hon fått tillåtelse att ha kontakt med sina föräldrar, men 

kontakten har trots det varit styrd av mannen då han har valt ut de tillfällen när Anna fått lov att 

använda en telefon. I enlighet med Lundgren (2004) tolkar vi detta som att männen använder ett 

kontrollerat beteende med syftet att hindra kvinnorna från att ha kontakt med sin omgivning och 

på så sätt isolera kvinnorna och göra de beroende av dem 

 
5.2.4 Jag återvänder 

Kvinnor som överlever mannens våld under relationen kan vid flera tillfällen välja att lämna 

mannen för att sedan gå tillbaka till honom (Anderson & Saunders 2003). Av materialet från våra 

intervjuer är det möjligt att utläsa ett återkommande tema om att kvinnorna har återvänt till de 

våldsamma männen efter ett första uppbrott. Lisa berättar för oss att hon återvände till mannen ett 

flertal gånger då han ständigt sökte kontakt med henne: 

 
Så jag avslutade relationen ytterligare en gång i samband med att jag tog studenten när jag 

var 19. Och sen så var vi ifrån varandra ett halvårs tid och sen nästla han sig tillbaka. 

Lisa 

 

 
Även Linnéa beskriver att hon återvände mer än en gång till mannen eftersom hon bland annat 

fick fysiska symtom och ångest när hon var ifrån honom: 

 

Jag kunde inte hindra mig själv från att gå tillbaka till honom. Jag ville inte vara med 

honom, men jag fick sån ångest och jag fick sådana fysiska symtom när jag inte var i 

närheten av honom så att det gick inte det, det var det var fruktansvärt och det pågick ju 

flera år. Jag märkte ju själv att jag kan inte lämna honom. 
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Linnéa 

 
Lisa och Linnéa berättar båda att de återvände till männen som gjort dem illa. En misshandlad 

kvinna lämnar mannen i genomsnitt tre till fem gånger innan det definitiva uppbrottet sker 

(Eliasson 1997, se Holmberg & Enander 2011). När kvinnan lämnar mannen och sedan återvänder 

till honom flertalet gånger kan det bero på att kvinnan vill visa mannen att hon faktiskt klarar av 

att lämna honom, vilket innebär att hon varnar honom. Holmberg och Enander (2011) belyser att 

det är kärleken och känslan av hopp som tar över och ger kvinnan anledning att återvända. Dock 

finner vi att kvinnorna eventuellt inte har en längtan tillbaka till männen, utan vi vill ge utrymme 

för ytterligare tolkning om att kvinnorna i själva verket har känslan av att de inte har något annat 

val eller att de känner sig tvingade att återvända till männen eftersom ett liv med dem är det enda 

de vet och känner till. 

 

 
Henrietta berättar att hon försökt lämna mannen vid flera tillfällen, men att hon la skulden hos sig 

själv för hans handlingar och hon väljer att återvända till honom: 

 

Och man gav sig själv skulden hela tiden och gick tillbaka för att man trodde att ja, men 

det är jag som har gjort slut. Det är jag som har fått honom arg och det är ju inte meningen. 

Det är ju jättesynd om honom. Det är därför man går tillbaka. 

 

Henrietta 

 
 

Madeleine berättar hur mannen fick henne att tycka synd om honom och han fortsatte att utnyttja 

hennes känslor i syfte att hon skulle stanna kvar hos honom: 

 
Han fick ju också mig att känna att det var väldigt synd om honom och att han har mycket 

ångestproblematik och att han bara har sin mamma och att han inte klarar sig så bra. Han 

fick ju mig att tycka synd om honom på många sätt så att jag kände ju att han spelar väl på 

min empati som jag vet att många kan göra. 

Madeleine 

 
Känslan av medlidande för mannen hos kvinnan är en emotionell fas som kan prägla en längre 

period av relationen, men känslan kan även stanna kvar efter uppbrottet (Holmberg & Enander 

2011). Madeleine tycks ha upplevt den känslan under förhållandets gång och det är möjligt att det 

var en påverkande faktor till varför hon stannade kvar. I den här fasen är det inte heller ovanligt att 
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kvinnan lämnar mannen, antingen tillfälligt eller definitivt (Holmberg & Enander 2011). Precis 

som Henrietta beskriver, kände hon också en skuld på grund av att ha lämnat mannen och 

återvände därför till honom. Utifrån ett intersektionellt perspektiv menar Anderson och Saunders 

(2003) att det finns rådande normer och värderingar i samhället på hur en kvinna ska vara som 

partner, fru och mamma. Kvinnornas skuldkänslor tolkar vi som att de kan kopplas samman med 

det ansvar som kvinnor har blivit lärda att ha, utifrån normer om hur en kvinna ska vara i 

relationer och vilken omsorg en kvinna ska ha gentemot sin man och familj. Om kvinnan 

dessutom är utsatt för våld, kan hon uppleva en skuld för vad som ska hända med mannen och 

familjen om hon lämnar relationen. 

 

 

5.3 Hur lyckades jag gå? 

 
Flera aspekter som vi lyft tidigare kan hindra kvinnan från att lämna den våldsamma relationen, 

men det finns också faktorer som kan uppmuntra kvinnan till att söka hjälp och bryta sig loss. 

Kvinnorna vi har fått intervjua har på något sätt lyckats lämna, antingen med hjälp av familj eller 

professionella, eller både och. Vi börjar med att beskriva deras olika vändpunkter. 

 
5.3.1 Vändpunkten 

Kvinnorna som vi har intervjuat har kunnat berätta om vilka faktorer som varit av betydelse när 

det gäller deras vändpunkter, det vill säga vad som fick dem att lämna de våldsamma männen. 

Anna berättar för oss att ingen ville hjälpa henne och hon tycks ha fått känslan av att hon stod 

mellan valen att dö av mannens våld eller att ta sitt eget liv: 

 
Jag kände bara okej, antingen kommer han döda mig eller så måste jag ta livet av mig 

själv. 

Anna 

 
För Anna blir vändpunkten när det gäller livet, vilken Holmberg och Enander (2011) beskriver 

som en av två vändpunkter i uppbrottsprocessen. Författarna skriver att de alternativ kvinnan 

upplever vid denna vändpunkt är att dö, att bli galen, att slå ihjäl mannen eller att lämna honom. 

Anna hade just en stark upplevelse av att hon kommer bli dödad av mannens våld om hon inte 

lämnar honom. 
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Linnéa kan till skillnad från Anna i stället vittna om att hennes vändpunkt var när det gäller någon 

annan. Hon berättar för oss hur hon gjorde för att ta sig loss och för att sonen skulle få ett bra liv: 

 

Och då vet jag att jag satt och sa till min son att; jag är jätteledsen för att det har blivit så 

här och vi skulle fått det bättre när vi flyttade hem till honom, men det här har blivit 

katastrof och jag är jätteledsen för att du har hamnat mitt i detta. Men två till tre veckor 

till sen har vi flyttat ut så att vi behöver hålla ut lite till, sen slipper du honom. Och den 

morgonen berättade jag för fritids och skolan och det var medvetet för att jag tänkte, nu 

måste jag. 

 

Linnéa 

 

 

Här blir det tydligt att det var barnets välmående som var Linnéas huvudfokus. Vändpunkten blir 

för Linnéas del när någon annan utsattes för och drabbades av mannens våld. Att se någon annan, 

till exempel en närstående, drabbas av mannens våld kan skapa kraften att gå (Holmberg & 

Enander 2011). 

 

 
5.3.2 Professionella 

Kvinnorna har kunnat beskriva hur olika aktörer och professionella spelat en avgörande roll i deras 

beslut att lämna de våldsamma männen. Anna beskriver hur en ungdomspolis i hennes närområde 

var avgörande för hur hon fick kontakt med olika kvinnojourer: 

 
Jag hade väldigt tur i att det fanns en ungdomspolis som jag och mina vänner hade träffat 

på rätt mycket så det var genom den här polisen jag började få kontakt med olika 

kvinnojour och allt sånt. 

Anna 

 
 

Liksom Anna beskriver även Rebecka att polisen haft en avgörande roll: 

 
Den enda instansen egentligen som, de som förstod först och bäst det var polisen. Och 

polisen gjorde otroligt mycket för oss som de inte behövt göra, hade jag inte haft stöttning 

från polisen vet jag faktiskt inte vart jag och [barnen] hade varit idag. 

 

Rebecka 
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För Anna var ungdomspolisen hennes väg till att komma i kontakt med kvinnojourer och med 

utgångspunkt i vad Rebecka berättar kan det verka som att polisen har gjort ett arbete där de 

utöver sina ordinarie arbetsuppgifter även axlat en roll vilken ligger utanför deras arbetsområde. 

Båda situationerna kan tolkas utifrån det intersektionella perspektivet, vilket belyser kvinnors 

olika förutsättningar och möjligheter till att både söka hjälp och få hjälp i sin situation (Darj 2021; 

Åkesson et al. 2018). Kvinnor undviker att kontakta institutioner för att de upplevt att institutionen 

inte kan vara behjälplig och för att deras ärende inte tas om hand (Ignjatović 2019). Tidigare 

forskning utifrån ett intersektionellt perspektiv visar även att benägenheten att kontakta polis och 

myndigheter i en våldssituation kan öka om kvinnan tror att hon kommer att få hjälp och bli trodd 

på om hon kontaktar det formella stödet (Barrios et al. 2020). Anna och Rebecka beskriver att de 

fått ett bra stöd från polisen, vilket skulle kunna bidra till att deras benägenhet att söka stöd hos 

polisen ökar vid eventuella framtida liknande situationer. Det är också möjligt att både Anna och 

Rebecka just hade goda förutsättningar att få stöd. Detta lämnar vi osagt, men vi tror dock att det 

är relevant i Linnéas fall. 

 

 
Linnéa, som är utbildad socionom och har arbetat inom socialt arbete, får frågan om hon kände att 

hon saknade någon form av stöd när hon bestämt sig för att lämna den våldsamma mannen: 

 

Nej inte när jag hade bestämt mig för att lämna. Sen tror jag att det beror mycket på att 

jag visste exakt vad jag ville ha för stöd. 

Linnéa 

 

 

Hon berättar vidare för oss att hon tog hjälp av professionella, som hon visste kunde hjälpa henne, 

i sin uppbrottsprocess. Barrios et al. (2020) lyfter fram att sociokulturella faktorer, till exempel 

klasstillhörighet med avsikt på utbildningsnivå och anställningsform, ur ett intersektionellt 

perspektiv kan ha en påverkan på möjliggörandet för kvinnan att lämna den våldsamma mannen. 

Linnéa, som har både utbildning och arbetslivserfarenhet inom socialt arbete, har en viss 

klasstillhörighet och en särskild kulturell kompetens vad gäller just socialt arbete. Detta kan ha 

gynnat hennes möjligheter att söka hjälp och stöd för att kunna lämna den våldsamma relationen, 

medan andra kvinnor med annan utbildningsnivå kanske inte haft den möjligheten och tillgången. 

Linnéas arbetslivserfarenhet har visat sig ha betydelse i hennes kunskap om var hon kan vända sig, 

vilket kvinnor med annan arbetslivserfarenhet eventuellt kan sakna. Hennes klasstillhörighet kan 

antas ha haft en påverkan på vilket stöd hon sökte och fick tillgång till, då hon sedan innan visste 
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vilka alternativ som fanns. Måhända kan hon också antas ha fått ett gott bemötande av sina 

kollegor. 

 

 
5.3.3 Familjen 

I några fall har kvinnornas familjer spelat en avgörande roll i kvinnornas beslut att lämna mannen. 

Sara berättar just att hennes familj har varit hennes stöd för att lyckas gå och ta sig igenom 

uppbrottet: 

 
Min familj stod ju kvar vid min sida även om jag hade börjat bete mig dåligt och konstigt 

så på något sätt så… Jag visste att jag inte skulle vara ensam när jag kom ut ur det även om 

han skulle förstöra mitt liv som han sa så var det på något sätt… att det får vara så då, men 

jag är inte, min familj kommer inte sluta, han kan inte vända dem emot mig. Jag tror att jag 

förstod det till slut. Även om han skulle vända alla mina vänner emot mig så kunde han 

inte vända min familj emot mig för de stod kvar vid min sida. 

Sara 

 
 

Liksom Sara beskriver även Lisa att hon fick hjälp och stöd av sin familj i sitt uppbrott från 

mannen: 

 

Min familj. Det var dom som fanns där den natten när våldtäkten ägde rum, de har 

egentligen funnits där under alla gångerna. 

Lisa 

 

 

Barrios et al. (2020) visar att kvinnans personliga stöd är en individuell faktor som, utifrån ett 

intersektionellt perspektiv, kan komma att påverka och möjliggöra att kvinnan kan lämna den 

våldsamma mannen. Flera studier påvisar att kvinnans möjlighet till uppbrott ofta vilar på hennes 

andra relationer och omgivning (Anderson & Saunders 2003; Bermea et al. 2020; Ignjatović 

2019). Ignjatović (2019) menar att mannens agerande att isolera kvinnan och göra henne beroende 

av honom komplicerar hennes väg ut ur relationen. Detta överensstämmer med beskrivningen av 

normaliseringsprocessen, enligt vilken våldsutövande män använder kontrollerat våld och 

isolering i syfte att isolera kvinnan från sina anhöriga (Lundgren 2004). Vi finner att mannens 

kontrollerande isolering, som syftar till att avskärma kvinnan från hennes sociala nätverk, 

visserligen försvårar kvinnors möjlighet att nyttja den individuella faktorn personligt stöd som det 
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intersektionella perspektivet belyser som viktig i uppbrottsprocessen. Men också att stöd från 

familjen kan vara centralt för denna. Här skiljer sig våra resultat från Holmberg och Enanders 

(2011) beskrivning: de menar att de s.k. ”signifikanta andra,” i form av vänner och familj, sällan 

kan påverka ett uppbrott. 

 

 
5.4 Akut och långsiktigt stöd 

 
Att kvinnorna vi har fått intervjua har varit i behov av stöd, både av akut karaktär men också i 

form av långsiktiga åtgärder, har varit ett tydligt tema i samtliga intervjuer. Behovet av vilken 

form av stöd och från vem eller vilka har varierat i deras svar. Kvinnorna har vittnat om att de inte 

fått det stöd och den hjälp som de behövt i den mest akuta situationen och de har också vittnat om 

att de fortfarande är i behov av stödinsatser, trots att det gått flera år sedan uppbrottet. Det 

gemensamma för alla kvinnorna har varit att de har känt att de inte har klarat av att vara ensamma 

i situationen. 

 
5.4.1 Jag fick ingen hjälp precis när jag behövde den 

När vi frågar Anna om hon upplever att hon saknade något stöd i hennes uppbrottsprocess berättar 

hon att hon saknade så gott som alla former av stöd för att hon skulle kunna lämna. Hon uttrycker 

sitt svar i en stark frustration: 

 
Ja, allt stöd skulle jag nästan vilja säga. I hur man ens går tillväga, jag ville bara stå och 

skrika, vad ska jag göra? Jag visste inte ens vart jag skulle ta vägen, vem jag skulle ringa, 

vem jag skulle kontakta. Ingenting. Det var ju då jag inte ens litade på mina vänner. 

Anna 

 

 
Henrietta hade lyckats att lämna den våldsamma mannen och förflyttat sig till sin ursprungliga 

bostadskommun, dit hon vände sig för att söka skydd. Svaret ges med en ton av besvikelse: 

 

För jag fick nämligen ingen lägenhet när jag kom till [ort], även om vi försökte genom soc 

att jag behövde ett skyddat boende, fick inte jag något boende överhuvudtaget. 

Henrietta 



48  

Utifrån det intersektionella perspektivet finns det individuella faktorer som påverkar huruvida den 

våldsutsatta kvinnan har möjlighet att lämna relationen. Individuella faktorer kan vara till exempel 

hur redo kvinnan är att lämna den våldsamma mannen och det hur hennes personliga sociala stöd 

ser ut (Barrios et al. 2020). Annas svar tyder på att hon, som del av normaliseringsprocessen, blivit 

utsatt för kontroll och isolering av mannen. Det har medfört att hon inte hade något personligt 

stöd, vilket Lundgren (2004) förklarar är en del av mannens våld och våldets 

normaliseringsprocess. Anna kan ha känt sig redo att lämna den våldsamma relationen, men 

däremot har hon saknat det personliga stödet som enligt Barrios et al. (2020 är en viktig 

förutsättning för att överhuvudtaget kunna lämna. Likaså tolkar vi det som att Henrietta också varit 

redo att lämna den våldsamma mannen, men med skillnaden, jämfört med Anna, att stödet från 

samhällets sida svek henne. 

 
5.4.2 Det har gått flera år och jag behöver fortfarande hjälp 

Lisa berättar att hon själv har fått kontakta myndigheter och stödverksamheter för att få hjälpen 

hon behövt och fortfarande tycks behöva för att kunna förstå vad hon blivit utsatt för: 

 

Jag själv genom åren har behövt varit tvungen att dra i, alltså där jag själv tagit kontakt 

med psykolog omkring det, pratat om, både psykologer och kuratorer om det. För att kunna 

förstå varför det blivit som det blivit, varför jag kommit till att blivit som jag är. Och det är 

fortfarande än idag att jag har kontakt med psykolog. 

 

Lisa 

 

 

Vidare beskriver Rebecka vikten av att hon och många andra faktiskt är i behov av ett långsiktigt 

stöd och ett stöd från flera håll. Dock kritiserar hon att det har tagit så lång tid för henne att få de 

stöd och den hjälp hon varit i behov av: 

 

Man behöver någon att luta sig mot. Och det var det som blev bra i slutet. Jag kunde luta 

mig mot polisen, kunde luta mig mot hon som skötte utredningen, [namn]. Jag kunde luta 

mig mot barnläkaren och resursteamet. Efter sju år hade jag ju människor, men det ska inte 

behöva ta så lång tid för barnen. 

 

Rebecka 
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Studier har visat att kvinnor som lämnat en våldsam relation kan vara i behov av ett långsiktigt 

professionellt stöd. När en kvinna lämnar en våldsam relation kan hon drabbas av långsiktiga 

hälsoproblem såsom posttraumatisk stress och depressiva symtom samt ångestproblematik 

(Anderson & Saunders 2003; Page, Montalvo-Liendo, Nava, Chilton 2021). Uppbrottsprocessen är 

en process som kan ta lång tid (Holmberg & Enander 2011). Lisa beskriver att hon i efterhand 

varit i behov av ett långsiktigt stöd för att bland annat kunna bearbeta vad hon har varit med om 

och för att förstå varför hon blivit som hon är idag. Rebeckas berättelse tyder på att hon haft flera 

parallella processer i gång rörande uppbrottet från mannen, vilket är i linje med att ett 

intersektionellt perspektiv. Inom detta perspektiv lyfts fram att kvinnor kan komma att behöva 

stödinsatser från flera håll samtidigt (Darj 2021; Åkesson et al. 2018). Tidsaspekten, det vill säga 

att kvinnorna kan komma att behöva ett eller flera stöd under flera års tid efter uppbrottet, beaktas 

dock inte vilket öppnar upp för en framtida utveckling av perspektivet. 

 

 

 
5.5 Jag blir aldrig fri 

 
Kvinnorna har vittnat om att våldet samt rädslan för mannen och hans våld inte upphört trots att 

relationen i sig är avslutad. Kvinnorna har kunnat beskriva att de än idag lever i en jakt på friheten, 

vilket vi menar hänger ihop med föregående tema: att stödet från samhället brister. 

 
 

5.5.1 “Jag lever än idag i en jakt på friheten” 

Åren har gått och ett återkommande tema är att kvinnorna inte känt sig helt fria från männen, 

männens fortsatta våld och konsekvenserna som blivit av att de levt med våldsamma män. På 

frågan vad uppbrottet från mannen har inneburit svarar Anna så här: 

Det är klart det har varit skönt att inte behöva dras med honom, men jag lever än idag i en 

jakt på friheten och jag vet att den kommer aldrig att komma. 

Anna 

 
Rebecka förklarar att rädslan för vad mannen kan göra och att han fortfarande har koll, trots att det 

är 20 år sedan relationen avslutades, bidrar till att hon aldrig kommer kunna känna sig fri så länge 

mannen lever. Här är hennes ord: 

 

Man blir aldrig fri så länge han lever, så tror jag att det är. Såvida han inte skaffar en ny 

familj med nya barn och utsätter den kvinnan och deras barn, för då har de oftast fullt upp 
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med det, men så länge de inte skaffar barn, egna barn med en annan kvinna, tror jag att 

man ska passa sig. 

Rebecka 

 

 

Att kvinnorna upplever sig som fria från männen borde ha infunnit sig efter att relationen avslutats 

enligt den fjärde emotionella fasen i uppbrottsprocessen, som innefattar att relationen är helt 

avslutad och att våldet har upphört (Holmberg & Enander 2011). Dock är uppbrottsprocessen som 

teoretisk modell begränsad på ett sådant sätt att det inte är möjligt att förklara hur det kommer sig 

att kvinnorna inte upplever känslan av att vara fri trots att relationen är avslutad. Det gör det 

möjligt för oss att återigen kunna påpeka att uppbrottsprocessen kan vara i behov av en översyn 

och ett utvecklande arbete för att kunna inkludera ett våld som pågår efter att relationen är 

avslutad. 

 
 

När vi frågar Linnéa vad uppbrottet har inneburit för henne beskriver hon dock till skillnad från 

föregående kvinnor en lättnad och en större frihet, vilket illustreras nedan: 

 

Men när jag hade flyttat ut så hade jag större frihet. Då kunde jag sätta gränser på ett annat 

sätt. 

Linnéa 

 
Linnéa fortsätter beskriva hur uppbrottet påverkat henne och hennes barn där frihet och harmoni är 

nyckelorden: 

 

Vi har ju en sån frihet och sån harmoni i livet jämfört med honom. 

Linnéa 

 

 

 

 
Känslorna av frihet och harmoni som Linnéa beskriver stämmer överens med hur den fjärde 

emotionella fasen enligt uppbrottsprocessen ska gå till utifrån hur Holmberg och Enander (2011) 

beskriver den. Mannen har nu inte längre någon emotionell makt över Linnéa och det är nu hon 

kan gå in i den tredje processen i uppbrottsprocessen (att förstå). 
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5.5.2 Våldet upphör inte 

Ett återkommande mönster i kvinnornas berättelser är att våldet inte upphör efter att relationen är 

avslutad. Linnéa ger en tydlig beskrivning över hur våldet har fortsatt efter att relationen har 

avslutats: 

Han har hotat via sms och sen har han backat på det och försökt få tillbaka mig via sms. 

Jag har blockat honom överallt. Först fick jag inte tillbaka mina saker, för jag hade några 

saker kvar i huset, så jag fick ta hjälp av Kronofogden för att få dom så det var en process 

på ett halvår innan jag fick tillbaka de sakerna. Och sen har jag blockat honom överallt, jag 

har talat om för honom att, jag vill inte ha kontakt, men det respekterar han inte heller. 

Linnéa 

 

 

 
Liksom Linnéa har även Madeleine fått utstå hot om materiellt våld efter att relationen avslutats: 

 
 

Men han sa att han skulle slänga ut mina grejer och bränna upp dem på ett bokbål. Och att 

jag aldrig skulle få tillbaka dom. 

Madeleine 

 
 

Som vi beskrivit innan innefattar den fjärde emotionella fasen i uppbrottsprocessen att relationen 

är helt avslutad samt att mannens emotionella makt bryts när kvinnan slutar känna någonting för 

honom (Holmberg & Enander 2011). Dock kan mannen i stället använda sig av trakasserier och 

hot för att fortsatt skapa förtryck efter uppbrottet (Ignjatović 2019). Precis som Brännvall (2016) 

finner vi det problematiskt att kalla kvinnorna för fria, då våldet fortsätter efter att relationen 

avslutats. Brännvall (ibid.) lyfter fram att Holmberg och Enanders modell över uppbrottsprocessen 

inte tar hänsyn till att våldet kan pågå efter kvinnan blivit emotionellt fri och efter att relationen 

avslutats. I stället, menar Brännvall, kan kvinnan ses som fri först när mannen har upphört med 

alla former av våld och inte längre kontrollerar hennes liv. 

Ignjatović (2019) visar vidare att det fortsatta våldet inte behöver vara av fysisk karaktär, utan det 

kan uppenbara sig i allt från trakasserier och hot, utmattande rättstvister, hot om att skada eller 

bortföra barn, pressa barn på information, till icke önskvärd uppvaktning samt hotfulla 

telefonsamtal. Kvinnorna har kunnat vittna om stalking och kontroll som fortsätter efter att 

relationen är avslutad. Under vårt samtal med Henrietta beskriver hon hur mannen fortfarande 

klamrar sig fast i hennes liv: 
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Han håller på fortfarande och stalkar mig här hemma, kan komma och knacka på 

nätterna…. Och jag kommer inte härifrån, helt enkelt. 

Henrietta 

 
Henrietta fortsätter berätta om ett tillfälle efter att relationen avslutades när den våldsamma 

mannen höll henne inlåst i hennes lägenhet i ett och ett halvt dygn. Under inlåsningen blev hon 

utsatt för grovt våld och mannen uttryckte starkt att han fortfarande ansåg att de var ett par: 

 

Och han höll mig väl i lägenheten i 1,5 dygn. Han terroriserade mig där. 

Henrietta 

 
När inlåsningen skedde ska mannen också ha hotat henne till livet om hon funderade på att bli 

intim med en annan man. Även fast Henrietta har avslutat relationen med den våldsamma mannen 

fortsatte våldet gentemot henne, vilket delvis skulle kunna analyseras utifrån 

normaliseringsprocessen och delvis utifrån feministisk teori om mäns våld mot kvinnor. 

Normaliseringsprocessen beskriver hur männen normaliserar våldet som de utövar gentemot 

kvinnorna (Lundgren 2004) och det är möjligt att mannen i Henriettas fall försöker att normalisera 

det våld som han utövar genom att söka upp henne upprepade gånger och terrorisera henne under 

en längre period. Att mannen uttrycker att han fortfarande anser att de är ett par och att han utsätter 

henne för ett grovt våld i hennes hem talar för att han utifrån en feministisk teori om mäns våld 

mot kvinnor utövar våldet för att vidmakthålla en skev fördelning mellan könen vad gäller 

personlig trygghet, vilket Enander (2008) menar är kännetecknande för att förklara mäns våld mot 

kvinnor ur en feministisk teoretisk synvinkel. 

 

 
Rebecka beskriver hur hon redan innan uppbrottet visste att mannen inte skulle lämna henne och 

barnen ifred. Hon beskriver detaljerat hur mannen inte släpper taget trots att det gått ett tjugotal år 

sedan hon lämnade honom: 

 

Efter tre år miste han vårdnaden, efter sju år… fick han besöksförbud så nu har han, han 

fick ju ingenting efter det då. Och då trodde ju barnen att vi skulle må bra. Jag visste ju 

tyvärr att det gör vi inte för det är nu vi kraschar. Det har varit, det här uppbrottet… Jag 

vet inte om det någon gång tar slut vill jag nog säga, för även om han inte får lov att 

kontakta och söka upp gjorde han ju det. 

Rebecka 
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Hon fortsätter med att beskriva att hon upplever att de alltid kommer känna sig otrygga, så länge 

han lever: 

 

Vi, vi är ju inte trygga nu, vi kommer ju aldrig vara trygga så länge han lever. Jag ser ju 

honom varje dag. Vi har skyddat telefonnummer, barnen med. 

 

Rebecka 

 

 

Rebeckas före detta man har ett kontaktförbud utfärdat gentemot Rebecka och deras gemensamma 

barn, vilket betyder att han inte får lov att kontakta dem. Trots att det finns ett utfärdat 

kontaktförbud fortsätter mannen att kontakta Rebecka och deras gemensamma barn, och våldet 

kan därmed fortgå. För att Rebecka och hennes barn ska känna sig trygga och för att de inte längre 

ska vara utsatta för våld av mannen krävs det eventuellt ytterligare åtgärder för att mannen inte ska 

komma åt dem. Att våldsutsatta kvinnor kan komma att behöva flera insatser från olika aktörer är 

något som förespråkas inom det intersektionella perspektivet eftersom kvinnors möjlighet till 

uppbrott från våldsamma män kan klassas som en könsfråga (Darj 2021). En viss grupp av kvinnor 

kan ha ett sämre stöd på en generell samhällsnivå och det kan krävas fler riktade insatser för att i 

slutändan nå samma resultat i jämförelse med en annan grupp kvinnor (Åkesson et al. 2018). Det 

kan därför vara fruktbart att ge våldsutsatta kvinnor ett faktiskt individanpassat och 

situationsanpassat stöd. 

 

Det som Sara vittnar om kan tolkas som fortsatt kontroll efter att relationen avslutats: 

 
Han hörde ju av sig skitmycket, ringde hela hela tiden, smsade och höll på. Han gick in på 

mina sociala medier och… jag blev ju inte av med honom, han var ju överallt 

Sara 

 
 

Anna berättar att hon var kontrollerad av mannen i två år efter att hon avslutat relationen: 

 
Grejen var den att han var tillsammans med mig i tre år. Men jag gjorde slut med honom 

efter ett år. Det tog två år att bli av med honom och under den tiden levde jag som ett litet 

dubbelliv. Jag var kontrollerad utav honom, men jag hade en mejl och sånt där jag kunde 

ha kontakt med andra personer utan att han visste om det. 

Anna 
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De kontrollerande beteenden som Sara och Anna beskriver kan, utifrån feministisk teori om mäns 

våld mot kvinnor, tolkas som att Saras och Annas före detta partners anser sig ha mandat att 

kontrollera och bestämma över kvinnor som de har, eller har haft, en privat relation med. Vilket i 

sin tur kan kopplas till övergripande maktstrukturer relaterade till kön. Vad feministisk teori om 

mäns våld mot kvinnor däremot inte kan förklara är varför just dessa män brukar våld och varför 

inte alla män gör det för att kontrollera och bestämma över de kvinnor som de har någon form av 

relation med (Engdahl & Lindgren 2017; Steen 2003). 

 

 
5.5.3 Samhället sviker 

Att olika aktörer och samhällsorgan har svikit kvinnorna i deras försökt att få stöd och hjälp i 

processen att lämna den våldsamma mannen har varit ett genomgående tema. Kvinnorna beskriver 

att de inte fått någon hjälp och att de inte blivit trodda eller lyssnade på. Vi börjar med att lyfta 

fram Annas skildring: 

 
Gång på gång blev jag sviken av samhället och alla runt omkring mig, det var inga som 

ingrep om man skulle slå till mig offentligt. Det var aldrig någon som ingrep, ingenting. 

Anna 

 

 

 
På frågan om Anna någon gång under relationen försökte få stöd och hjälp från någon i hennes 

omgivning eller av samhället berättar hon: 

 
Ja, jag sökte ju stöd och jag var på massa så här olika möten och grejer men det var ingen 

som trodde på mig. Det var lite där problemet hängde, så de bara, ja ja men vi kan sätta dig 

på ett sånt här kvinnohem. Jag sa men nej, det går inte. Jag behöver annan hjälp. Jag 

behöver antingen få bo själv för jag litar inte på människor, eller så behöver jag få någon 

annan slags hjälp. De bara, men då kan vi nog inte erbjuda dig någon någon hjälp alls. 

Anna 

 

 
Utifrån det intersektionella perspektivet kan en kvinna som levt i en våldsam relation behöva stöd 

och hjälp inom flera livsområden och kan därför vara i behov av insatser från flera håll för att 

kunna förbättra sin livssituation. Det kan för kvinnan vara brist på ekonomiska resurser vilket gör 

uppbrottet ännu svårare att genomföra. Kvinnans möjlighet till uppbrott kan därför enligt ett 



55  

intersektionellt perspektiv tolkas som både en klass- och könsfråga (Darj 2021). En viss grupp av 

kvinnor kan ha ett sämre stöd på en generell samhällsnivå och det kan krävas fler riktade insatser 

för att i slutändan nå samma resultat i jämförelse med en annan grupp kvinnor. Ett samhälle styrs 

av normer och det kan ge konsekvenser i form av att normerna påverkar socialarbetares 

bemötande gentemot den våldsutsatta kvinnan, men också hur stödet till den våldsutsatta kvinnan 

utformas och vilka insatser som finns till hands (Åkesson et al. 2018). Anna vittnar om att hon inte 

fått det stöd och den hjälp som hon känt att hon haft ett behov av. Stödet som hon har efterfrågat 

har inte kunnat anpassas till hennes situation, utan det har i stället varit ett strikt begränsat utbud 

av stödmöjligheter. Det är därför möjligt att reflektera kring att bemötandet från de professionella 

gentemot Anna kan ha präglats av rådande normer i samhället och att normerna har fått vara 

styrande i huruvida det är möjligt att hjälpa Anna eller inte. 

 
Under årens lopp har Rebecka vänt sig till flera myndigheter, organisationer och verksamheter för 

att få hjälp i sin situation, men hon menar att inte ens socialtjänsten kunde hjälpa till: 

 

Och vi fick ingen som helst hjälp ifrån socialtjänsten, inte något. 

Rebecka 

 
Rebecka fortsätter sin historia och berättar om insikten i att hon och hennes barn blivit svikna av 

samhället: 

 

Jag kände att vi hade blivit misshandlade av [namn], men jag kände att misshandeln från 

samhället var dubbelt så hårt. 

Rebecka 

 

 
Trots att det intersektionella perspektivet förespråkar att kvinnor kan komma att behöva hjälp och 

stöd från flera håll och instanser för att förändra sin situation (Darj 2021), verkar det inte ha varit 

ett arbetssätt som använts i Rebeckas fall. Rebecka beskriver att hon har vänt sig till många olika 

myndigheter, organisationer och verksamheter för att få hjälp i sin situation, men trots det har hon 

inte fått den hjälp och det stöd som hon efterfrågat. Det skulle, enlighet med Åkesson et al. (2018), 

kunna förklaras genom att de rådande normer som avgör hur, var och när samt vilka kvinnor som 

får hjälp inte är tillräckligt tydliga med vem som ska hjälpa och på vilket eller vilka sätt. 
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Eliza berättar att hon i samband med ett läkarbesök, där sjukskrivning diskuterades, försökte 

berätta om det grova våldet som hon blev utsatt för i sitt hem av sin partner: 

Jag tror det var kanske någon månad innan när jag, i samband med att jag blev av med mitt 

jobb, för att jag mådde så dåligt och jag kände, jag kan inte söka ett annat jobb och då 

försökte jag på något sätt säga det till den här läkaren. Ja men, jag har en jättesvår 

hemsituation, men han var lite så här, det där är sociala problem. Det kan inte jag hjälpa 

dig med. Jag är läkare. 

Eliza 

 

 
Sara, som var tonåring när hon blev utsatt för våld av sin pojkvän, försökte berätta för en anställd 

på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) om pojkvännens kontrollerande beteende: 

Jag gick på BUP i början när vi blev tillsammans och jag vet att jag nämnde lite hans 

kontrollerande beteende där men… det var ingen som tog fasta på det där heller. 

Sara 

 
 

Hälso- och sjukvården tillhör Sveriges regioner, vilka ska tillhandahålla relevant och adekvat 

sjukvård till de som söker hjälp och vård (Sveriges kommuner och regioner 2021a). NCK (2010) 

har dessutom dragit slutsatsen att erfarenheter om våld i nära relation är en fråga som ska 

diskuteras mellan sjukvårdspersonal och alla patienter som sökt hjälp inom all hälso- och sjukvård. 

Både Eliza och Sara har fått ett bemötande som tyder på att den aktör de har vänt sig till med sin 

fråga, eller sin vädjan om hjälp i sin situation, brustit såväl i kunskap om våld och i sitt uppdrag. 

Tidigare forskning visar just, i enlighet med vad Eliza och Sara berättar om, att våldsutsatta 

kvinnor upplevt personal inom olika organisationer och myndigheter som återhållsamma och 

olämpliga, samt rapporterar brist på information och stöd samt konkret hjälp (Barrios et al. 2020; 

Ignjatović 2019). 

 
De flesta deltagarna har befunnit sig i tonåren när de har inlett relationen som sedan kom att bli 

våldsam. Utöver maktordningen kön kan deras ålder med utgångspunkt i ett intersektionellt 

perspektiv betraktas som en maktordning och faktor som påverkat huruvida de har erbjudits stöd 

eller inte samt deras möjlighet till att lämna relationen. Deras unga ålder kan ha bidragit till att de 

inte har blivit trodda på, lyssnade på eller att den professionella ansett att ansvaret legat på en 

annan instans, eller rent av varit ett ansvar som varit knutet till deras vårdnadshavare. Deras unga 
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ålder talar också för att de inte har haft möjligheten att skapa sig bra förutsättningar i form av 

individuella och sociokulturella faktorer, till exempel anställning och utbildning, vilka Barrios et 

al. (2020) menar påverkar våldsutsatta kvinnors möjlighet att lämna en våldsam relation. 

 
Avsaknaden av blåmärken och polisanmälan har medfört att Henrietta inte fått det stöd och den 

hjälp av samhället som hon önskat: 

 

Eftersom åklagaren anser, eftersom inte jag har gjort en anmälan, alltså inte blivit riktigt 

slagen, utan det här har ju bara handlat om, som dem som säger, här handlar det bara om 

knuffar. Det här handlar bara om att han har gapat, skrikit, kastat porslin. Jag hade inga 

blåmärken och jag blev nekad skyddat boende, kontaktförbud och alltihopa igen. 

Henrietta 

 
 

Även i Henriettas situation är det möjligt att tolka citatet med utgångspunkt i ett intersektionellt 

perspektiv där rådande normer i samhället har fått vara styrande över vilken hjälp och vilket stöd 

hon har blivit erbjuden och tillhandahållits (Åkesson et al. 2018). Vi gör tolkningen att det finns en 

rådande norm över vad en våldsutsatt kvinna är, hur hon bör agera och hur hon ser ut. Henriettas 

situation är även möjlig att tolka utifrån normaliseringsprocessen sedd ur organisationsperspektiv, 

vilket innebär att organisationer utgår från en viss bestämd norm kring hur våld i nära relation bör 

se ut. De bestämda normerna resulterar i att våldsutsatta kvinnor riskerar att förbises och uteslutas 

från insatser. Citatet ovan antyder att rättsväsendet anser att en våldsutsatt kvinna bland annat bör 

ha blåmärken och hon ska våga polisanmäla för att hon ska kunna få hjälp och stöd i sin situation. 

Eftersom Henrietta inte passar in på den beskrivningen faller hon inte inom normen för vad en 

våldsutsatt kvinna är, hur en våldsutsatt kvinna ser ut och hur en våldsutsatt kvinna bör agera och 

hon blir därmed sviken av samhället i den stunden hon nekas hjälp och stöd. 
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6. Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam 

relation och vad som varit av betydelse för att de skulle kunna lämna den våldsamma mannen. 

Uppsatsens frågeställningar avser vilka interna och externa hinder upplever våldsutsatta kvinnor i 

uppbrottsprocessen och vilken eller vilka faktorer tycks möjliggöra att kvinnor kunnat lämna den 

våldsamma relationen. Dessa har analyserats utifrån två teoretiska modeller, 

normaliseringsprocessen (Lundgren 2004) och uppbrottsprocessen (Holmberg & Enander 2011), 

samt utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 
Vad gäller den första frågeställningen fann vi att de mest centrala interna hinder för kvinnorna att 

kunna lämna den våldsamma relationen var starka känslor av att vara kär, samt känna hat, tomhet, 

ingenting, ensamhet och skam. Förälskelsekänslorna har vi kunnat koppla till den emotionella 

uppbrottsprocessens första stadium ”jag älskar honom” och det emotionella bandet kärlek. 

Skamkänslorna har till viss del har kunnat förklaras utifrån uppbrottsprocessen. Upplevelsen av 

och isolering menar vi härrör från att kvinnorna utsatts för kontrollerad isolering som vilket är en 

del av normaliseringsprocessen. Att vara – eller bli – beroende av mannen, kan också ses som ett 

resultat av normaliseringsprocessen samt beskrivs även som en del av det traumatiska bandet i 

uppbrottsprocessen. De externa hindren i uppbrottsprocessen visade sig vara ett bristande nätverk 

och att samhället sviker. På den andra frågeställningen fann vi att de faktorer som tycks 

möjliggjort att kvinnorna kunnat lämna de våldsamma relationerna är stödet från deras familjer 

och professionella. Däremot har vi funnit att stödet från samhället i stort har varit bristfälligt både 

före, under och efter uppbrottet vilket vi har kunnat påvisa med stöd av ett intersektionellt 

perspektiv. Det personliga stödet i kvinnornas berättelser har kommit från både familjen och 

professionella och det är det bandet som tycks ha varit avgörande i de olika situationerna, vilket 

tyder på att det är systemet i stort som brister i hur, när och var de våldsutsatta kvinnorna ska 

hjälpas och stöttas. 

 
Våra resultat överensstämmer till stor del med de teoretiska modeller vi använt för att analyserar 

dem, men pekar också i andra riktningar och mot att modellerna behöver utvecklas, vilket vi ser 

som en angelägen uppgift för den framtida forskningen. Med anledning av att kvinnorna beskriver 

ett svikande samhälle, anser vi vidare att forskning kring hur nuvarande stöd för våldsutsatta 

kvinnor kan utvecklas och revideras för att faktiskt vara till stöd är ett lämpligt förslag på framtida 

forskning. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
Anslag 

 

Kvinna över 18 år, se hit! 
 

Har du lämnat en man som gjort dig illa? 

Kan du tänka dig att berätta om dina erfarenheter 

för två socionomstudenter som skriver uppsats? 

Vi heter Isabel Aldén och Alexandra Jäderström och är socionomstudenter som skriver c-uppsats 

denna termin vid Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet. Vår uppsats ska handla 

om kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam relation. Uppsatsen bygger på intervjuer med 

kvinnor som lämnat en psykiskt eller fysiskt våldsam man och nu söker vi informanter. Vi är 

därför intresserad av att få intervjua Dig som: 

 
 

● har varit utsatt för fysiskt och eller psykiskt våld av en man som du varit tillsammans 

med och 

● har lämnat denna man, definitivt, för minst ett år sedan 

 

 

Om du är intresserad av att få veta mer om undersökningen och eventuellt kan tänka dig att delta, 

mejla till oss på någon av adresserna nedan: 

 

 
Isabel Aldén, isabelalden@outlook.com 

 

Alexandra Jäderström, gusjadeal@student.gu.se 
 

 

 

Intervjuerna kommer att ske löpande från och med vecka 42 till och med vecka 44. 

mailto:isabelalden@outlook.com
mailto:gusjadeal@student.gu.se
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Bilaga II 
Informationsbrev till informanter 

 

 
Göteborgs universitet 

Institutionen för socialt arbete 

2021-10-11 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi vill genomföra en studie som undersöker kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam 

relation och vi vill veta vad kvinnorna anser varit av betydelse för att de skulle kunna lämna den 

våldsamma relationen. För att genomföra vår studie har vi valt ett tillvägagångssätt som grundar 

sig i att vi önskar få intervjua dig som våldsutsatt kvinna. Vi anser att din berättelse är värdefull 

och kan bidra till att hjälpa de kvinnor som lever i våldsamma relationer. 

 
Vi undrar därför om du skulle vilja delta i en intervju för att berätta din historia? Intervjun tar cirka 

en timmes tid. För att få delta i studien behöver du vara fyllda 18 år gammal och ha levt i en 

heterosexuell parrelation där du blivit utsatt för någon form av våld från mannen. Det är också 

önskvärt att det gått minst ett års tid från det att du lämnat den våldsamma relationen. Du väljer 

form för hur intervjun går till, vi kan till exempel träffas i en miljö där du känner dig trygg eller 

via ett digitalt forum. Ditt namn och andra personuppgifter kommer att förbli anonyma under hela 

processen eftersom vi på bästa möjliga sätt vill se till att skydda din anonymitet. 

 
Intervjun kommer att utföras utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet. Innan du medverkar kommer du 

att ge oss ett muntligt eller skriftligt samtycke till din vilja att delta i studien. Du kan när som helst 

under studiens gång meddela oss att du inte längre önskar att medverka eftersom hela studien 

bygger på frivillighet. Du ska också veta att din berättelse endast kommer att användas till vår 

studie där vi och vår handledare är de som kommer att ta del av informationen. Om du väljer att 

avbryta din medverkan kommer din berättelse att raderas. Med ditt godkännande av medverkan 

godkänner du även att vi spelar in intervjun där du berättar din historia. Efter intervjun kommer vi 

att överföra din berättelse till text, så kallad transkribering och när vi är klara med transkriberingen 
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kommer inspelningen att raderas. Forskningsresultaten kommer att presenteras på ett sätt som gör 

det omöjligt att identifiera dig eller dina nära anhöriga. 

 
Vi ser fram emot att få höra din berättelse. 

 
 

Med vänliga hälsningar, 

Isabel Aldén, 0768-191879 eller isabelalden@outlook.com 

Alexandra Jäderström, 0701-491654 eller gusjadeal@student.gu.se 

Göteborgs Universitet, Socionomprogrammet 

 
Handledare 

Viveka Enander 

viveka.enander@socwork.gu.se 

Göteborgs Universitet 

Universitetslektor 

mailto:isabelalden@outlook.com
mailto:gusjadeal@student.gu.se
mailto:viveka.enander@socwork.gu.se
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Bilaga III 
Intervjuguide 

 
Relationen 

- Kan du presentera dig själv för oss? 

- Kan du berätta om relationen som du lämnade? 

- Kan du berätta hur er relation började? 

- Kan du beskriva hur mannen var i början av relationen? 

- Kan du berätta om när började mannen göra dig illa? 

- Kan du berätta för oss vilka sätt som mannen gjorde dig illa på? 

 
 

Uppbrottet 

- Kan du berätta för oss vad det var som fick dig att lämna relationen? 

- Hur var det att fatta ett beslut om att lämna relationen? 

- Har du lämnat mannen vid flera tillfällen? 

- Hade du tänkt länge på att lämna mannen innan du lämnade honom? 

- Hade du försökt lämna mannen vid tidigare tillfällen? Vad hände då? 

- Behövde du stöd från någon annan? Vem fick du hjälp av? 

- Visste du vad det fanns för hjälp och stöd att få? 

- Har du försökt få hjälp och stöd tidigare i relationen? Om nej, vad hindrade dig? 

- Var det något form av stöd som du saknade när du väl bestämt dig för att lämna 

relationen? 

 
Efter uppbrottet 

- Kan du berätta vad uppbrottet inneburit för dig? 

- Vilka tankar och känslor har uppbrottet medfört? 

- Vad känner du för honom idag? 

- Hur har allt det du beskrivit om vad han gjorde mot dig påverkat dig? 

Om kvinnan anser att hon blivit utsatt för våld: 

- När förstod du att du blivit utsatt för våld? 

- Hur hanterade du insikten i att du blivit utsatt för våld? 

Om kvinnan inte anser att det är våld: 

- Hur tänkte du när du svarade på vårt anslag? 

- Är det något som du skulle vilja berätta som känns viktigt som vi inte talat om? 


