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Abstract 
 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors 

mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter 

kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i 

uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. Uppsatsen är en 

kvalitativ studie och utgår från semistrukturerade intervjuer med tre jourkvinnor från olika 

kvinnojourer. Undersökningens resultat visar på att jourkvinnorna lättare identifierar 

förhindrande faktorer än underlättande samt att vissa faktorer kan både agera förhindrande 

eller underlättande, beroende på kontext. Utsatta kvinnor normaliserar våldet via en 

normaliseringsprocess, vilket innebär en anpassning till mannens våldsutövande. Informanter 

betonar att våldsutsatta kvinnor är rädda för ett ökat våldsutövande vid uppbrottet. Vidare är 

husdjur, känslan av hopplöshet, skam inför omgivningen och tidigare erfarenheter av våld 

förhindrande faktorer i uppbrottsprocessen. Individuella variabler hos de utsatta kvinnorna 

som ömma affekter till mannen, språksvårigheter och hedersförtryck är viktiga att beakta, då 

de enskilt kan agera som förhindrande faktorer. Underlättande faktorer erfars komma från 

jourkvinnors praktiska och psykiska stöd. Ekonomi, bostad, barn och kvinnans sociala nätverk 

är faktorer som kan verka positivt eller negativt i kvinnors uppbrottsprocess beroende på 

kontext. Samtliga informanter resonerar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer grundar 

sig i de patriarkala strukturer som råder. Problematiken bör uppmärksammas på individuell, 

grupp och strukturell nivå i samhället, vilket innefattar skola, media och olika 

samhällsinstanser. 
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1. Inledning  
 

I detta inledande kapitel kommer en presentation kring området att ges med fokus på ämnets 

glokala problematik och en överblick kring den rådande politiska sfären. Vidare presenteras 

strukturella och individuella faktorers roll i våldets uppkomst samt påverkande faktorer i 

våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. I kapitlet presenteras studiens problemformulering, 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redovisas studiens avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Mäns våld mot kvinnor – ett lokalt och globalt problem 
 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett nationellt omfattande hälsoproblem som bryter 

mot kvinnors mänskliga rättigheter. Nästan 30 procent av världens kvinnor uppger att de 

någon gång under deras livstid utsatts för våld i en nära relation. 38 % av mord mot kvinnor 

globalt begås av en manlig partner (Världshälsoorganisationen, 2017). Enligt Förenta 

Nationerna, FN, (2017) påverkar våldet kvinnans välmående negativt och hindrar henne från 

att delta i vardagliga aktiviteter. Våldet har inte negativa konsekvenser enbart för kvinnan, 

utan drabbar såväl anhöriga som samhället i stort, vilket medför kostnader inom sjukvården 

samt förluster i landets produktivitet. 

  

År 1993 antog FN (1994) “Declaration on the Elimination of Violence against Women” som i 

artikel 1 definierar våld mot kvinnor: 

 

“For the purposes of this Declaration, the term "violence against women" means any act of 

gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or 

psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.” (FN, s.3, 

1994). 

 

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett jämställdhetspolitiskt mål i Sverige. Regeringen 

betonar relevansen av att strategiskt arbeta förebyggande och har i budgetpropositionen för 

2017 uppgett målet att minska antalet kvinnor som utsätts för mäns våld i nära relationer 

(BRÅ, 2017). Vidare är ambitionen enligt Statens offentliga utredning (SOU 2015:55) att 

våldsutsatta kvinnors behov ska sättas i centrum för förslaget om en nationell strategi. En 
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fundamental aspekt är att våldsutsatta kvinnor erhåller adekvat stöd och skydd, vilket även 

verkar förebyggande, då risken för att utsättas för upprepat våld minskar. 

 

Mäns våld mot kvinnor är också ett brott mot svensk lagstiftning och primärpreventiva 

insatser ska nyttjas i syfte att motarbeta våldet (SOU, 2015:55). Det betonas att 

Polismyndigheten ”bedriver ett proaktivt, väl genomtänkt och planlagt brottsförebyggande 

arbete”. Specifikt fokus ska appliceras på det polisiära arbetssättet i syfte att förebygga mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer med hjälp av strategier och tillvägagångssätt som ska 

stoppa våldsutövare att bruka våld (BRÅ, s.6, 2017). 

 

1.2 Våldets uppkomst 
 

Enligt Tani, Peterson och Smorti (2016) är kvinnor en socialt utsatt grupp i samhället. De 

patriarkala strukturer som råder medför till att somliga män uppfattar kvinnan som 

underlägsen mannen. Detta kan resultera i att män i individuella heterosexuella parrelationer 

brukar våld mot kvinnor. 

 

Våld används som ett verktyg för att styra och kontrollera individer och har historiskt sett 

nyttjats av män för att förtrycka kvinnor. Att dagens samhälle blivit allt mer jämställt medför 

risker, som exempelvis intensifieringen av mäns våld mot kvinnor. Grundläggande är 

mannens behov av att bruka våld i syfte att behålla sin gynnande ställning (Gefter, Rood, 

Valentine, Bankoff & Pantalone, 2017). Kastling (2010) bekräftar detta och hävdar att våldet 

grundar sig på behovet att uppnå kontroll och bidrar till att upprätthålla en patriarkal ordning. 

Våldet är del av en hierarkisk maktutövning med intentionen att skapa och upprätthålla 

maktskillnader. Makt uppnås för stunden då mannen är överlägsen i situationen. Den 

traditionella definitionen av våld anses bestå av fysiska handlingar, men att den är begränsad 

och bristfällig för att karaktärisera våld i nära relationer. Våld i nära relationer existerar i olika 

former såsom fysiskt, psykiskt, materiellt, sexuellt och ekonomiskt våld. Våld som begås av 

mannen i hemmet kallas för våld i nära relationer.  

 

Män som utsätter kvinnor för våld begränsar sig inte till en specifik socioekonomisk 

bakgrund, religion, geografisk gräns, utbildningsnivå eller ett samhälle. Det antas vara mer 

relaterat till patriarkala kulturella värderingar (Tani et al., 2016). Världshälsoorganisationen 

(2017) och European Union Agency for Fundamental Rights, FRA (2014) hävdar att det 



 

 

7 

 

existerar en större benägenhet hos män att utöva våld mot kvinnor om de har lägre utbildning, 

utsatts för våld som barn, exponerats för våld mot sina mammor i hemmet, ett 

alkoholmissbruk samt en accepterande attityd för våld som resulterats av ojämlika 

könsnormer i samhället. Gefter et al. (2017) redogör för att våld kan normaliseras inom 

familjen och samhället, vilket resulterar i att mannen upplever våldshandlingar som en 

vedertagen handling. 

 

Vidare redogör Gefter et al. (2017) för hur evolutionära psykologer utifrån ett biologiskt 

perspektiv, presumerar att män i heterosexuella relationer brukar våld i syfte att säkra deras 

reproduktiva intressen. Detta antas grunda på sexuell avundsjuka. Mannen brukar våld i syfte 

att försäkra om sin kvinnliga partners reproduktiva exklusivitet. Dock är denna modell 

bristande då den förstärker stereotypiska könsroller som hävdar att män är dominanta medan 

kvinnor är passiva. 

 

1.3 Uppbrottsprocessen  
 

Uppbrottsprocessen anses vara en invecklad problematik som inkluderar komplexa och 

sammanflätade faktorer. Att lämna ett destruktivt förhållande är många gånger det sista 

alternativet och kräver beslutsamhet samt kurage. Våldsutsatta kvinnor genomgår ofta 

åtskilliga faser av anpassning till våldet innan de kommer till insikt för deras utsatthet och 

behov av frihet (Baholo, Christofides, Wright, Sikweyiya & Shai, 2014). 

 

Världshälsoorganisationen (2017) redogör för hur mäns våld mot kvinnor har enorm påverkan 

på de utsattas socioekonomiska status. De kan drabbas av isolering, oförmåga att arbeta, 

inkomstförluster, bristande umgänge med närstående samt en begränsad förmåga att sköta om 

sig själva och eventuella barn. Dessa faktorer påverkar våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess 

negativt. 

 

Våldsutsatta kvinnor söker sig många gånger till kvinnojourer i syfte att erhålla råd och stöd 

med intentionen att lämna det destruktiva förhållandet. I dag existerar cirka 200 kvinnojourer 

i hela landet och finansieras till viss grad med kommunala och statliga bidrag samt med ideellt 

arbetande jourkvinnor som håller i verksamheten. Samtliga kvinnojourer har som ambition att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor samt att stödja utsatta kvinnor i uppbrottsprocessen 

(Nationellt centrum för Kvinnofrid, NCK, 2017).  
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Kvinnojoursrörelsens framväxt har bidragit till synliggörandet av mäns våld mot kvinnor samt 

utvecklingen av hjälpåtgärder för de utsatta, vilket grundades som en respons på samhällets 

bristande kapacitet att skydda våldsutsatta kvinnor. I Sverige har kvinnojoursrörelsen under 

många år agerat som en pådrivande kraft i syfte att forma opinion i frågan. De första jourerna 

etablerades i slutet av 1970-talet och rörelsen expanderade hastigt under hela 1980-talet. År 

1984 grundades paraplyorganisationen Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige (Roks) 

och år 1996 inrättades Sveriges Kvinnojourers Riksförbud (SKR), numera Unizon (NCK, 

2017). 

 

1.4 Problemformulering 
 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem 

(Världshälsoorganisationen, 2017) och uppmärksamhet kring problematiken har höjts inom 

svensk politik (BRÅ, 2017; SOU, 2015:55). Detta gör det essentiellt att ha kunskap om de 

faktorer som kan förhindra respektive underlätta för våldsutsatta kvinnor i 

uppbrottsprocessen. Torres et al. (2015) redogör för att våldsutsatta kvinnors beslut att 

lämna/stanna i ett destruktivt förhållande har fått stor uppmärksamhet inom 

forskningsvärlden. Beslutet antas vara det viktigaste och mest komplicerade för kvinnor som 

utsätts för mäns våld i nära relationer. Samhällets roll är en fundamental aspekt att utforska, 

då mycket av vår förförståelse kring våld härstammar från dess normer och värderingar. Med 

denna studie kan redan existerande hjälpinsatser i dagens samhälle utvecklas samt att ny 

kunskap kring problematiken erhålls utifrån jourkvinnors skildrande. 

 

 

1.4.1 Syfte och frågeställningar  
 

Män som utsätter kvinnor för våld i nära relationer är ett rådande samhällsproblem. 

Våldsutsatta kvinnor kan uppleva faktorer som bidrar till att förhindra uppbrottsprocessen, 

men även faktorer som kan verka underlättande. Vad är jourkvinnors erfarenheter och 

upplevelser kring faktorernas roll i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motarbeta 

våldet? 
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Syfte:  

- Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter och tolkningar av 

faktorer som kan förhindra respektive underlätta för våldsutsatta kvinnor i 

uppbrottsprocessen samt samhällets roll i hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

kan bekämpas. 

 

Frågeställningar: 

     -     Vilka faktorer kan hindra kvinnor från att lämna destruktiva förhållanden? 

     -     Vilka faktorer kan underlätta kvinnors beslut att lämna destruktiva förhållanden? 

     -     Hur kan samhället arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor? 

1.5 Avgränsningar 
 

Våld i olika former inkluderades i studien vilket innefattar fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, 

materiellt och sexuellt våld. I studien studerades heterosexuella kvinnors relationer, vilket 

innebär en exkludering av icke-heterosexuella samt icke-binära individers relationer. 

Begreppet ”nära relationer” innefattar kvinnans make, sambo, särbo, eller pojkvän. I 

familjekonstellationen inkluderas kvinnor med barn respektive utan barn med mannen 

och/eller en före detta.  

1.6 Disposition 
 

Studien består av sex kapitel. I det första kapitlet presenteras inledning, problemformulering, 

syfte och frågeställningar, avgränsningar samt denna disposition. Det andra kapitlet redogör 

för aktuell forskning som är relevant för studien. I det tredje kapitlet presenteras de teoretiska 

perspektiv som nyttjats i analysprocessen. I kapitel fyra redogörs och motiveras studiens 

metod, vilket innefattar val av vetenskaplig positionering, urvalsförfarandet av respondenter 

och litteratur samt analysmetod. I det fjärde kapitlet presenteras även min förförståelse, de 

etiska överväganden samt en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet. I det femte 

kapitlet presenteras studiens resultat som består av det insamlade empiriska materialet och 

avslutas i en analysdel, där resultatredovisningen analyserar utifrån tidigare forskning och de 

teoretiska perspektiven. I det sjätte kapitlet förs en diskussion utifrån studiens resultat samt 

analys. Det sjätte kapitlet består även av en metoddiskussion och förslag till vidare forskning. 

Avslutningsvis redovisas de referenser som nyttjats i studien samt bilagor (informationsbrev 

och intervjuguide). 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras forskning om samhällets syn på mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer samt hur samhället arbetar för att förebygga och uppmärksamma problematiken via 

juridiska åtgärder. Vidare presenteras litteratur som berör påverkande faktorer i våldsutsatta 

kvinnors uppbrottsprocess. 

 

2.1 Mäns våld mot kvinnor - ur ett samhällsperspektiv 
 

Våld ses ofta som en isolerad samhällsproblematik och sätts inte i sitt rätta sammanhang, 

vilket inkluderar ett ekonomiskt, hälso, rättsligt och socialt perspektivet. Trots att mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer indikerar en tydlig koppling mellan kön och makt, är 

genusperspektivet i många fall frånvarande. Begreppet genusperspektiv innebär att kritiskt 

ifrågasätta och reflektera över könets roll i våldsprocessen. Detta resulterar i att adekvat stöd 

ej nås ut till våldsutsatta kvinnor. En annan problematik är att kunskapen kring våldsutsatta 

kvinnor är varierande i olika samhällsinstanser samt vart i landet en befinner sig, vilket 

påverkar kvaliteten på stödet som erhålls (NCK, 2017). 

 

Vidare redogör NCK (2017) för att det existerar inrotade föreställningar kring våldets 

konsekvenser, orsaker samt prevalens och avspeglas i hur problematiken hanteras 

professionellt såväl som privat. Emotioner som skuld, skam och rädsla som våldsutsatta 

kvinnor många gånger upplever, riskerar att förstärkas och förtroendet för myndigheter kan 

fallera. Som resultat kan ett bristande helhetsperspektiv gällande mäns våld mot kvinnor 

uppstå. För den våldsutsatta kvinnan resulterar detta i uteblivet stöd och onödigt lidande. Den 

våldsutövande mannen går fri från juridiska åtgärder och våldspreventiva aktioner förhindras 

eller omöjliggörs. 

 

I dagens samhälle tas det större ansvar för insatserna mot mäns våld mot kvinnor, vilket 

efterfrågats under många år från den frivilliga och statliga sektorn. Under de senaste 20 åren 

har myndigheters ansvar inom området förstärkts och preciserats via stärkt lagstiftning, 

direktiv och övervakning. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är ett offentligt ansvar och ska 

motverkas av all offentlig verksamhet. Detta sätter krav på yrkesutövare som i sin profession 

möter våldsutsatta kvinnor. Somliga hävdar för ett rådande paradigmskifte i synen på mäns 
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våld mot kvinnor och menar att samhället nu under de senaste åren börjat ta problematiken på 

allvar (SOU, 2015:55).  

 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2015:55) är det förebyggande arbetet essentiellt i 

syfte att identifiera bakomliggande orsaker till mäns våldsbeteende samt att i god tid upptäcka 

våldsutsatthet. En förbättrad struktur, samordning och tydlighet krävs i arbetet samt i 

strategierna för att motarbeta mäns våld mot kvinnor på nationell nivå.  

 

2.2 Påverkande faktorer i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess 
 

Våldsutsatta kvinnor riskerar allvarliga konsekvenser på deras hälsa och psykofysiska 

välbefinnande. Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har en avsevärd höjd stress nivå 

med en rad negativa emotionella och fysiska konsekvenser. Kliniska och epidemiologiska 

studier visar att våld och våldsbeteenden i nära relationer leder till negativa hälsoeffekter. Den 

utsatta kvinnan kan drabbas av gynekologiska besvär, irritabelt tarmsyndrom, 

gastrointestinala störningar och andra smärtfyllda kroniska syndrom. Fysiskt och sexuellt våld 

har även associerats till psykiatriska och psykologiska problem, inklusive ångest, fobier, 

drogmissbruk och depression (Tani et al., 2016). 

 

Dufort et al. (2013) hävdar att även om våldet innebär negativa konsekvenser på våldsutsatta 

kvinnors hälsa, existerar det andra åtskilliga faktorer som kan verka förhindrande i sökandet 

av professionell hjälp. Dessa innefattar arbetslöshet, ett ekonomiskt beroende samt en låg 

utbildningsstatus. Alkoholmissbruk och kvinnans ömma affekter till den våldsutövande 

mannen kan negativt influera hennes beslut att lämna. Gemensamma barn med mannen har 

visats sig negativt påverka våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess, då det existerar en rädsla 

att förlora vårdnaden. Dock kan oron för barnens säkerhet öka chanserna att söka hjälp med 

intentionen att lämna förhållandet.  

 

Vidare redogör Dufort et al. (2013) för att kvinnans kulturella, traditionella och etniska 

härkomst påverkar den utsatta kvinnans uppbrottsprocess. Även kvinnosynen i hennes 

omgivning, inklusive de rättsliga myndigheterna, är en avgörande roll i kvinnans beslut att 

söka hjälp. Att bli allvarligt skadad, att frukta döden samt att inte kunna uthärda våldet mer är 

förekommande orsaker till att våldsutsatta kvinnor söker hjälp.  
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Tani et al. (2016) hävdar att våldsutsatta kvinnor ofta åtar sig attityder där hon skuldbelägger 

sig själv för våldet. Det existerar även en ökad tendens till sömnstörningar och tvångsmässiga 

beteenden. En form av självdistansering utvecklas hos kvinnan, vilket med tiden kan bli en 

integrerad del av hennes identitet. I möten med liknande situationer kan stressen återkallas. 

Kvinnan normaliserar våldet till en del av hennes ordinära tillvaro, vilket kan resultera i en 

oförmåga att möta verkligheten. Det blir mer komplicerat att konfrontera och erkänna de 

varningssignaler som existerar, vilket leder till en större utsatthet som verkar förhindrande i 

uppbrottsprocessen.  

 

Forskning tyder på att våldsutsatta kvinnor som utsatts för våld i barndomen upplever en 

större acceptans i deras relationer än de kvinnor som inte har tidigare våldserfarenheter. 

Exponering för våld i barndomen är förknippad till en högre risk att i vuxen ålder utsättas för 

våld i nära relationer (Dufort et al., 2013; Edward, Gidycz & Murphy, 2011). Kvinnor med en 

högre nivå av psykisk ohälsa och undvikande strategier, upplever en mindre tillfredställdhet i 

förhållandet, samtidigt som de agerar mer investerande i deras relation till mannen. Kvinnor 

som blir utsatta för psykiskt våld reagerar med att anpassa sig ännu mer i relationen. Ju mer 

våld hon utsätts för, desto mer investerar kvinnan i förhållandet (Edwards et al., 2011).            

 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer bör uppmärksammas i samhället. Att nyttja 

empowerment interventioner som exempelvis hembesök har visats sig förebygga eller 

reducera våldet (Världshälsoorganisationen, 2017). Det förekommer att våldsutsatta kvinnor 

aktivt, men indirekt söker hjälp. De indirekta försöken möts oftast otillräckligt eller olämpligt 

av potentiella hjälpare. Vanligen ingår det inte i rutinerna att fråga om och identifiera 

förekomsten av våld i hemmet som exempelvis inom sjukvården. Terapeutens bemötande 

med den våldsutsatta kvinnan kan vara avgörande i uppbrottsprocessen (Edwards et al., 2011; 

NCK, 2017).  

 

Enligt Torres et al. (2015) bör ett empatiskt, stödjande samt icke-dömande tankesätt 

appliceras i kommunikationen med den våldsutsatta kvinnan i syftet att underlätta 

uppbrottsprocessen. En ökad risk för eskalerat våld existerar när kvinnan väljer att lämna 

relationen. En bör beakta de faktorer som den utsatta kvinnan upplever förhindrande i 

uppbrottsprocessen och ta hänsyn till dessa i syfte att bistå kvinnan med adekvat stöd. 
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Nilsson (2002) redogör för att den minskade toleransen mot mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer i dagens samhälle är en orsak till varför fler kvinnor väljer att polisanmäla mannen 

och/eller lämna det destruktiva förhållandet. Att problematiken i allt högre grad betraktas som 

ett samhällsproblem har lett till förändringar inom lagstiftningen. Möjligheter till skyddad 

identitet och adressändring i form av ett trygghetspaket vid en polisanmälan av våld, har 

expanderats. Det växande antalet kvinnojourer har underlättat för kvinnor som är i akut behov 

av stöd. 
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3. Teoretiska perspektiv  
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som nyttjats i studien för att analysera det 

insamlade materialet: normaliseringsprocessen och det socioekologiska perspektivet. 

3.1 Normaliseringsprocessen  
 

Lundgren (2004) har utvecklat en teoretisk modell som går under benämningen 

normaliseringsprocessen för att erhålla förståelse kring mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer. Modellen konstrueras utifrån empiriska studier för att synliggöra hur gränserna 

förskjuts i en våldsam relation. Teorin redogör för hur kvinnan anpassar sig till mannens 

ansträngningar att upprätthålla och utöka sin kontroll över henne. Den långsamma 

våldsprocessen resulterar i att våldet normaliseras och kvinnor upplever det som 

problematiskt att lämna destruktiva förhållanden. 

 

Enligt Lundgren (2004) kategoriseras normaliseringsprocessen i 3 centrala segment: 

 

- Gränserna förflyttas och elimineras. I våldsrelationer gör mannen intrång på kvinnans 

integritet. Exempel är rätten att hantera sina pengar, ha relationer med anhöriga utanför 

förhållandet, inneha fritidsintressen samt att ha en egen klädstil. Rätten till en privat zon, att 

ostört konversera i telefon, ha tillgång till digitala konton samt själv öppna sin egen post, 

kränks. Även kroppsliga gränser inkluderas exempelvis när och hur kvinnan vill bli smekt, ha 

sex samt kost- och sömnbehov. Livsutrymmet som för kvinnan existerade i förhållandets 

debut, har inkräktats till fullo. Mannen åtar sig rätten att definiera kvinnans behov och 

tillvaro. Som konsekvens blir det omöjligt för kvinnan att urskilja vart gränserna går. 

 

- Isolering. Mannen skärmar av kvinnan från omgivningen i syfte att uppnå kontroll. Våldet 

tar sig an i större omfattning och mannen konstruerar ett ohämmat utrymme att agera i. 

Kvinnan undviker i samma takt socialt umgänge, i rädslan för att utomstående ska uppfatta 

henne som en oduglig kvinna som bör rättas till med våld. Hennes liv kretsar kring mannens 

bekräftelse och han börjar kontrollera kvinnans värderingar, åsikter och normer.           

                              

- Växling mellan värme och våld. Mannen demonstrerar två motsatta sidor av sig själv för att 

skapa förvirring. Våldsutsatta kvinnor skildrar ofta att de bevittnar en dubbelnatur hos 
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mannen. I takt med kvinnans ytterligare isolering, blir hon tacksammare över de tillfällen 

mannen visar ömhet. Han tröstar henne för de våldsamma gärningar han själv utsatt henne för.  

 

Vidare redogör Lundgren (2004) för undersökningar som demonstrerar varierande 

anledningar till varför män brukar våld. I vissa fall erkänner de sina våldshandlingar. Dock 

kopplar männen svaren till kvinnans “avvikande” beteende och skuldbelägger henne. Män 

redogör för kvinnans uppförande som motivet till hans våldsamma beteende samt att det 

enbart är hon som kan provocera honom. Mannen lägger tonvikt på att kvinnan är trött och 

sur, avvisar honom sexuellt, uppvisar missnöje samt inte har den utbildning eller det arbete 

hon strävar efter. Ett motsträvigt och upproriskt humör anser mannen som provocerande. De 

våldsamma männen redogör frekvent för hur deras partner bör vara och bete sig. Kvinnans 

uppträdande associeras till negativ kvinnlighet jämfört med vad männen anser representera 

positiv kvinnlighet.  

3.2 Socioekologiskt perspektiv 
 

Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som illustrerar samspelet mellan 

individen och samhället på mikro, meso och makronivå, har ett socioekologiskt perspektiv 

utvecklats. Ett socioekologiskt perspektiv utgår från att individens kön överlappar dessa 

nivåer och belyser individens faktiska och upplevda möjligheter i samhället kopplat till kön 

(Dahlgren & Whitehead, 2006). 

 

Figur 1. Modell av sociala determinanter av hälsa. Modellen är härledd från Dahlgren och 

Whitehead (2006). 
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I denna modell härled från Dahlgren och Whitehead (2006) presenteras de olika nivåer som 

existerar i dagens samhälle vilka innefattar: mikronivå: ålder, ärftliga faktorer, livsstil och 

personliga egenskaper; mesonivå: socialt nätverk, skola, arbete, utbildningsnivå och  

levnads- och arbetsvillkor samt makronivå: socioekonomiska, kulturella och miljömässiga 

faktorer. Individens kön överlappar dessa nivåer. Individen kan uppleva olika möjligheter i 

dagens samhälle baserat på om personen är en man eller kvinna. En våldsutsatt kvinna kan 

uppleva att faktorer som medfödda egenskaper, omgivning, socioekonomi och/eller 

samhällets kultur, agerar som barriärer i uppbrottsprocessen.  

 

Modellen konstrueras utifrån teorin om att det inte existerar en enskild faktor till varför 

kvinnor upplever det som komplicerat att lämna destruktiva förhållanden. Det 

socioekologiska perspektivet strävar efter att kombinera flera diverse teorier och tolkningar. 

Problematiken uppstår som en konsekvens av multipla faktorer som interagerar på individ, 

samhälles, relations och strukturell nivå med kön som en fundamental, komplex och 

organisatorisk princip i samhället (Landstedt, 2010). 

 

Kön anses vara en social konstruktion, där kvinnor förväntas upprätthålla feminina värden 

som exempelvis beroende, passivitet, skönhet, vårdande, empati samt sexuell 

tillfredsställande, vilka inte tillger den makt konstruktioner av maskulina värden ingiver. 

Femininitet bildas som en negation till det maskulina och kön illustreras som en social 

relation ansluten till mikro, meso och makronivåer. Maktförhållanden är inbäddade i hur 

individer relaterar till feminina och maskulina ideal. Könsordningen i den strukturella sfären 

karaktäriseras av ojämställdhet, där män är överordnade kvinnor. Upprätthållandet av 

maktrelationer förekommer även genom kulturella diskurser via öppna handlingar av 

dominans, såsom våld. (Landstedt, 2010). 
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4. Metod  
 

I detta kapitel presenteras studiens metod. En redogörelse för val av vetenskapsteoretisk 

positionering och min förförståelse kring det valda ämnet görs. I detta kapitel presenteras 

även hur urvalet av informanter gått tillväga, hur intervjuerna har utförts, vilken analysmetod 

som nyttjats samt uppsatsens validitet och reliabilitet. I slutet av kapitlet redogörs för etiska 

överväganden. 

 

I denna studie tillämpades en kvalitativ forskningsansats i avsikt att erhålla djupare förståelse 

om jourkvinnors erfarenheter. Kvalitativa intervjuer är ett adekvat tillvägagångssätt i syfte att 

utforska de frågeställningar som studien undersökt och bygger på induktion. En kvalitativ 

forskningsansats går ut på att skildra fenomen som grupper av individer erfars uppleva. Syftet 

är att uppnå en förståelse för individens upplevelser av sin omvärld samt omvärldens inverkan 

på individen. Forskaren ska sträva efter att förstå och skapa inblick i den undersökta 

individens värld. En kvantitativ forskningsansats fokuserar på att tydliggöra statistiska 

samband, där enkätundersökningar är förekommande. Fokus placeras på att mäta bredd, 

mängd och generaliseringar av populationer, vilket inte ansågs passande för denna studie. I 

den kvalitativa metoden ligger fokus på djup, helhet och nyanser vilket denna studie har haft i 

avsikt att mäta (Kvale & Brinnkman, 2014). 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk positionering 
 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse och tolka jourkvinnors erfarenheter i 

våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess och samhällets roll i bekämpandet mot våldet. Studien 

nyttjar en induktiv metod, vilket innebär att den är utformad efter insamlad empiri, därför har 

en hermeneutisk positionering valts. Det centrala temat i hermeneutiken är tolkning och 

förståelse av meningen som yttras med individens upplevelse i centrum. Specifikt fokus 

placeras på de meningar som eftersöks. Centrala delar inom den hermeneutiska traditionen är 

samtal och text. Tonvikt placeras även på forskarens förkunskaper om textens innebörd. 

Under rubriken ”4.6 Förförståelse” presenteras min förförståelse där jag redogör för mina 

förkunskaper kring studiens ämne (Kvale & Brinnkman, 2014).  

 

Underliggande faktorer som värden och föreställningar är fundamentala aspekter i individens 

förförståelse. Individen betraktas som en självtolkande varelse som formar sin förståelse 
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utifrån historia och traditioner. Detta medför svårigheter i att applicera resultatet på en större 

population. Dock är inte syftet inom hermeneutiken att uppnå sann kunskap, vilket det är 

inom positivismen. I det hermeneutiska synsättet strävas det istället efter att finna en 

gemensam och giltig förståelse av meningen i texten (Kvale & Brinnkman, 2014).  

 

4.2 Datainsamling  
 

Metod för insamling av data har utgått från semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Denna 

typ av forskningsintervju söker en djupare förståelse av jourkvinnors upplevelser, perspektiv 

och erfarenheter. Samtalsmetoden som nyttjades är halvstrukturerad, vilket innebär att 

frågorna inte är helt öppna likt ett vardagssamtal, men inte heller slutna likt ett frågeformulär. 

Fokus placerades på redan förbestämda teman och frågor som utgick från frågeställningarna. 

Jourkvinnorna uppmuntrades till att redogöra för deras erfarenheter och upplevelser inom det 

valda ämnesområdet. Intervjuernas syfte var explorativa, vilket karaktäriseras av ett öppet och 

semi strukturerat upplägg av frågor. (Kvale & Brinnkman, 2014). Respondenterna 

introducerades med problematiken kring mäns våld mot kvinnor samt med en orientering, 

vilket innefattar en kort redogörelse om utformningen kring upplägget. 

 

4.3 Urval 
 

I detta avsnitt presenteras studiens urval av respondenter och urvalsförfarande av litteratur.  

4.3.1 Urval av respondenter  
 

Den urvalsmetod som nyttjats i studien är målinriktad, vilket innebär att respondenterna 

strategiskt valts ut utifrån de som ansågs vara mest lämpade för forskningsfrågan (Bryman, 

2011). Enligt Kvale och Brinnkman (2014) är denna metod lämplig då forskaren själv väljer 

ut de individers som ska inkluderas för att besvara studiens syfte och frågeställningar.   

 

I urvalet av respondenter var kriteriet att respondenten arbetade som jourkvinna, vilket ledde 

till att jag sökte upp kontaktuppgifter till kvinnojourer på internet via sökmotorn Google. Jag 

började med att skicka informationsbrev via e-post (se bilaga 1) till kvinnojourers offentliga 

e-mail adress för att sedan, om jag inte fått svar på brevet, ringa upp några dagar efter för att 

försäkra mig om att informationen nått fram och uppfattats korrekt. Val av geografiskt 

område fokuserades i första hand till närheten av mitt geografiska läge, då jag strävade efter 
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att träffa respondenten i verkligheten för intervju. Bryman (2011) hävdar att en direktintervju 

ger information om respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan vara till fördel 

för forskaren. I en telefonintervju skapas andra förutsättningar och möjligheten att läsa av 

respondentens kroppsspråk försvinner. Dock kan en telefonintervju istället förenkla det för 

respondenten att ställa och besvara frågor av känslig karaktär, då respondenten kan känna en 

större trygghet på grund av den fysiska frånvaron.  

 

När det visade sig vara omöjligt att få tag i fler respondenter i närheten av mitt geografiska 

läge, började jag skicka informationsbrev till ytterligare kvinnojourer runt om i landet via e-

post för att väcka intresse om studien. Detta för att inte riskera ett allt stort bortfall av 

intervjuer. Totalt skickades informationsbrev till nio olika kvinnojourer. Av dessa uppgav tre 

kvinnojourer att de hade möjlighet att medverka i studien. Från varje jour hade en jourkvinna 

möjlighet att medverka, vilket har resulterat i att totalt tre respondenter medverkat i studien.   

 

4.3.2 Urvalsförfarandet av litteratur  
 

Litteraturen som nyttjats i denna studie har till största del erhållits via strategiska sökningar i 

samlingsdatabasen ProQuest Social Science som utgått från studiens syfte. I sökandet gjordes 

en avgränsnings till vetenskapligt granskade artiklar (peer review) skrivna på 2000-talet. De 

sökord som nyttjades var ”battered women”, ”violence against women”, ”abused women”, 

”mens violence against women”. Utöver sökningarna på ProQuest, gjordes även sökningar i 

Mittuniversitetets egna biblioteksfunktion Primo efter tidigare böcker och avhandlingar som 

ansågs relevanta i förhållande till studiens syfte. Genom att studera vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och böckers referenslistor har ytterligare litteratur erhållits. Litteratur har även 

erhållits utifrån förslag från handledare samt kurslitteratur från tidigare kurser inom 

utbildningen. 

 

4.4 Genomförandet av intervjuer 
 

Samtliga intervjuer genomfördes mellan 30 november - 6 december 2017. Respondenterna 

fick själva möjligheten att bestämma var intervjun skulle ta plats samt tid och datum. 

Intervjuerna varade mellan 30–45 minuter. En intervju skedde på respondentens arbetsplats 

och två intervjuer utfördes via telefon, då avståndet i det geografiska läget gjorde det omöjligt 

att utföra en direktintervju. Intervjun konstruerades utifrån en egen gjord intervjuguide med 
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frågor som grundar sig på studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Vid de tillfällen jag 

inte förstod respondentens svar, bad jag respondenten att upprepa sitt uttalande i syfte att 

kontrollera de tolkningar jag gjort. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med appen Röstmemon på mobiltelefon. Mobilens batteri 

laddades innan varje intervju i syfte att försäkra att mobilen inte stängdes av under inspelning. 

Innan intervjuernas genomförande sattes mobilen på flygplansläge i syfte att samtal och sms 

inte skulle levereras för att undvika störningsmoment. Ljudkvalitén på appen kontrollerades 

innan varje intervju för att försäkra att ljudupptagningen höll en god kvalitet. Transkribering 

av intervjuerna skedde så tätt in på intervjutillfället som möjligt. Allt som yttrades i samtalen 

skrevs ner för att inte utelämna viktiga detaljer och har lästs igenom ett flertal gånger. Vissa 

delar av intervjuerna lyssnades om för att kontrollera de interpretationer som gjorts. 

 

4.5 Analysmetod  
 

För att analysera materialet tillämpades en tematisk analys, vilket är en allmän analysmetod 

som nyttjas inom kvalitativ forskning. Utgångspunkten har varit att strukturera upp det 

insamlade materialet under olika teman som framkommit och utifrån det sammanfatta 

resultatet (Bryman, 2011).  

 

Analysprocessens första steg bestod av att lyssna igenom intervjuerna så tätt inpå 

intervjutillfället som möjligt i syfte att skapa förståelse och tolka det insamlade materialet. 

Vidare utfördes ordagranna transkriberingar till text som sedan lästes igenom upprepande 

gånger. Allt insamlat material studerades och relevanta uttalanden markerades med olika 

färger utifrån meningens innehåll. Exempelvis markerades alla förhindrande faktorer med röd 

färg. Resultatet från analysen bildade fyra teman som utgår från studiens frågeställningar: 

förhindrande faktorer, underlättande faktorer, förhindrande respektive underlättande faktorer 

beroende på kontext samt jourkvinnors syn på hur samhället kan motverka våldet. Under 

dessa teman identifierades en mängd relevant material grundat på respondenternas uttalanden 

som bildat flera subteman. Dessa har sammanställts och analyserats utifrån de teoretiska 

perspektiven. 
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4.6 Förförståelse 
 

Min förförståelse kring det valda ämnet - mäns våld mot kvinnor i nära relationer, härstammar 

från min socionomutbildning och sociala medier. Inom socionomutbildningen är ambitionen 

att hjälpa utsatta grupper, inklusive våldsutsatta kvinnor. Vidare är jag aktiv i diverse grupper 

och sidor som uppmärksammar de patriarkala strukturer som råder, vilka anses vara en 

bidragande faktor till problematiken. Att jag strävar efter att i framtiden arbeta för att främja 

kvinnors rättigheter influerar mitt ställningstagande. Vid vidare reflektioner har tankar och 

frågor kring vilka faktorer som underlättar respektive förhindrar våldsutsatta kvinnors 

uppbrottsprocess samt hur samhället kan motverka mäns våld mot kvinnor uppstått. Med detta 

vill jag belysa att jag innehar en medvetenhet om min förförståelse, de tillvägagångssätt som 

nyttjats för att undersöka området samt utformningen av syfte, frågeställningar och 

intervjufrågor. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet karaktäriseras av tillförlitligheten i mätinstrumenten, att andra som utför samma 

studie ska få identiska resultat, vilket är svårt att applicera i kvalitativa studier. Inom 

kvalitativa studier kan begreppet tillförlitlighet nyttjas istället för reliabilitet. Tillförlitligheten 

handlar om forskarens förförståelse samt förmåga att intervjua. En hög trovärdighet i det 

insamlade materialet samt en god kvalitet i intervjuernas förfarande kan öka tillförlitligheten 

(Bryman, 2011). I syfte att förbereda mig inför intervjuerna gjordes i en inläsning av litteratur 

om ämnet, intervjuguiden (se bilaga 2) samt om olika scenarion som kan uppkomma under 

intervjuernas gång. Frågorna har varit öppna för att låta informanterna svara utifrån deras 

egna perspektiv i syfte att stärka tillförlitligheten. (Kvale & Brinnkman, 2014). 

Transkriberingen utfördes på egen hand, vilket inte givit tillfälle att jämföra den interpretation 

som gjorts med en utomstående. Delar av intervjuerna lyssnades om för att kontrollera de 

interpretationer som gjorts vid transkriberingen under analysprocessen.  

 

Inom kvalitativa studier kan begreppet trovärdighet nyttjas istället för validitet. 

Trovärdigheten redovisas genom att forskaren noggrant dokumenterar och skriftligt redogör 

för hur forskningsprocessen gått tillväga samt att den valda metoden är relevant för studiens 

syfte (Bryman, 2011). Trovärdigheten för denna studie har visats genom att jag redovisat för 

min egen förförståelse, hur urvalsförfarandet gjorts samt hur datainsamlingen och 

analysprocessen gått tillväga. Syftet med denna studie har varit att undersöka jourkvinnors 
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erfarenheter kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. För att öka studiens trovärdighet 

har intervjuerna utgått från en intervjuguide, där frågorna utformats från studiens syfte och 

frågeställningar, vilket innebär att studiens mät det som avses mätas. Vid behov har ledande 

och kritiska uppföljningsfrågor som inte förekommer i intervjuguiden ställts, för att undvika 

missuppfattningar respondenternas uttalanden, men även i syfte att öka samt kontrollera 

tillförlitligheten och trovärdigheten. 

 

4.9 Etiska överväganden  
 

Respondenterna har informerats både skriftligt och muntligt kring de etiska aspekter som 

studien utgår från, vilka bygger på fyra forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet (2002) - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Principerna föreligger inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningen.  

 

Respondenterna informerades muntligt och skriftligt utifrån informationskravet angående 

studiens syfte och frågeställningar och kring studiens upplägg. I och med detta anses 

informationskravet vara uppfyllt. I samband med informationskravet informerades 

respondenterna att medverkan var frivilligt och kunde avbrytas under studiens gång. Med en 

respondent utfördes en direktintervju och en skriftlig samtyckesblankett skrevs under. Från de 

två intervjuerna som skedde över telefon fick jag istället respondenternas muntliga samtycke 

till studien, vilket innebär att samtyckeskravet uppfyllts. Vidare informerades respondenterna 

om att informationen som samlas in via intervjuerna enbart kommer att nyttjas i 

forskningssyfte. Det inspelade materialet och transkriberingarna raderas efter att kursen 

avslutats. Allt insamlat material har enbart nyttats för denna studie och medför till att 

nyttjandekravet uppfyllts. Respondenterna informerades vidare om att en godkänd studie 

publiceras i struktur av en C-uppsats inom socialt arbete på universitetets hemsida och blir 

därmed en offentlig handling.   

 

Jag var tydlig med att uppmärksamma respondenterna om att allt insamlat material hanteras 

konfidentiellt, då de verksamma arbetar under sekretess och stor aktsamhet. Utifrån 

informationskravet informerades respondenterna om att endast jag som undersökare lyssnar 

på intervjuerna som spelas in samt att respondenterna kommer att avidentifieras i studien. Det 

insamlade materialet har bevarats på min privata dator, där endast jag har tillgång till 
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lösenordet i syfte att obehöriga inte ska komma åt intervjuerna. I resultatredovisningen har 

respondenternas tilldelats fingerade namn samt att deras ålder ej har uppgetts. 

Konfidentialitetskravet anses härmed uppfyllt.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras det sammanställda resultatet med hjälp av en tematisk analys som 

bildat fyra teman: förhindrande faktorer, underlättande faktorer, förhindrande respektive 

underlättande faktorer beroende på kontext samt jourkvinnors syn på hur samhället kan 

motverka våldet. Under dessa fyra huvudteman presenteras flera subteman som identifierades 

under analysen.   

 

Fokus har lagts på att identifiera uttalanden från informanterna som ska besvara studiens 

frågeställningar. Kapitlets inleds med en presentation av informanterna som sedan följs av 

resultatredovisningen. I slutet på kapitlet analyseras resultatet utifrån teoretiska perspektiv och 

tidigare forskning. 

   

5.1 Presentation av informanterna  
 

Studiens informanter består av tre jourkvinnor som arbetar på olika kvinnojourer. Två av 

informanterna har en pedagogisk utbildning i grunden och inriktar sig på våldsutsatta kvinnor 

med barn, varav en innehar en socionomutbildning. Samtliga informanter har arbetet mellan 

1,5-5 år som jourkvinnor, varav två av informanterna verkat ideellt innan anställning.  

Informanterna tilldelas dessa fiktiva namn i resultatredovisningen: Anna, Maria och Sara.   

 

Det våld som är mest förekommande är informanterna oense om: två informanter menar att 

det psykiska våldet är vanligast medan en uppger det fysiska våldet. Dock resonerar samtliga 

informanter om att det utöver det psykiska våldet, även kan förekomma andra former av våld. 

Det ekonomiska våldet anses vara framträdande bland de kvinnor som söker hjälp från 

kvinnojourer. Två av informanterna hävdar att materiellt våld betraktas som förekommande. 

Samtliga informanter resonerar om att det sexuella våldet antas vara utbrett, men att många 

kvinnor kan ha svårigheter att berätta om det på grund av dess grymma natur.  

 

5.2 Förhindrande faktorer 
 

I detta avsnitt presenteras faktorer som jourkvinnorna upplever förhindrar våldsutsatta 

kvinnors uppbrottsprocess. Inom temat förhindrande faktorer identifierades elva subteman: 

normaliseringsprocessen, skuldbeläggande, tidigare erfarenheter av våld, rädsla för att inte 
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bli betrodd, skam inför omgivningen, rädsla för eskalerat våld, hopplöshet, husdjur, det 

traumatiska bandet samt andra faktorer.  

 

I informanternas resonemang framkommer att våldsutsatta kvinnor genomgår en 

normaliseringsprocess. Processen karaktäriseras av att kvinnan normaliserar våldet tills hon 

upplever det som en normalitet i hennes vardag. I normaliseringsprocessen anpassar kvinnan 

sig till mannens ansträngningar att upprätthålla och utöka sin kontroll över henne. Den 

långsamma våldsprocessen resulterar i att våldet normaliseras. Informanterna menar att 

normaliseringsprocessen gör det svårt för kvinnan att lämna det destruktiva förhållandet och 

verkar förhindrande i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess.  

 

”Absolut. Normaliseringsprocessen tycker jag är en jättebra förklaringsmodell som kan vara 

användbar när man pratar med kvinnor /…/ våldet har successivt blivit en del av vardagen ” 

(Maria). 

 

”Det är ju jättesvårt för dem, det är ju en normalisering som sker” (Anna). 

 

När våldet normaliseras till en del av kvinnans vardag, blir även våldets gränser mer diffusa. 

En informant resonerar om att somliga kvinnor till en början inte vill tillskriva våldet som 

legitima våldshandlingar, vilket är ett resultat av normaliseringsprocessen. Processen bidrar 

till kvinnans förflyttning av gränser rörande vilka våldsamma handlingar hon accepterar. I 

inledningen uppkommer hos kvinnan reflektioner kring mannens våldsamma beteende. 

Tankar väcks kring att lämna mannen när han börjar bruka fysiskt våld. Det fysiska våldet kan 

då inledningsvist vara milt med exempelvis knuffar och kvinnan kan istället tänka att hon 

lämnar relationen om mannen utsätter henne för grövre fysiskt våld. När han utsatt henne för 

det grövre våldet exempelvis som att dra henne i håret, kan kvinnan reflektera för att våldet 

inte var så allvarligt som hon förställt sig. Dock reflekterar hon för att lämna relationen om 

våldet blir grövre och en ond cirkel uppstår. Med detta tankesätt normaliserar kvinnan våldet 

via en normaliseringsprocess, vilket resulterar i svårigheter att lämna förhållandet. Hon kan 

förminska och normalisera våldet som mannen har brukat emot henne. I nedanstående citatet 

beskrivs det att många kvinnor tänjer på de våldsamma gränser som dessa utsatta kvinnor inte 

tidigare hade accepterat. Vad som framträder är att våldet succesivt blir grövre samtidigt som 

kvinnan tänjer på gränserna för vad hon accepterar.  
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”Det är väldigt många kvinnor som ringer in och säger, ja alltså han har inte varit fysiskt 

våldsam, och då är det oftast att de tänker på knytnävar, slag mot ansiktet eller kroppen. Han 

har inte varit fysiskt våldsam, men han har ju knuffat mig, han har ju tryckt in mig mot 

väggen, han har hållit stryptag mot mig, han har liksom haft sex med mig fast jag inte velat 

och det är ju våld som de beskriver. Men de vill inte kalla det för våld till en början” (Maria). 

 

Vidare redogör två informanter för en ytterligare del av normaliseringsprocessen, att 

våldsutsatta kvinnor använder sig av ursäkter och bortförklaringar i syfte att förklara mannens 

våldsamma handlingar. Mannens värk i kroppen, alkoholbruk samt arbetssituation tas upp 

som exempel på bortförklaringar informanterna fått höra från utsatta kvinnor. På så sätt 

förminskas mannens våldshandlingar och risken för att våldets egentliga omfattning 

reducerats, ökar.  

 

”Han har haft det lite jobbigt på jobbet, han har druckit lite mycket eller han har en sån värk 

i kroppen. Man hittar ju också ursäkter till det här och det är ju en del av den här 

normaliseringsprocessen” (Anna). 

 

Inom normaliseringsprocessen ingår även att mannen uppvisar en dubbelnatur, vilket många 

våldsutsatta kvinnor skildrat för informanterna. I inledningen på relationen är mannen 

fantastisk och behandlar henne väl, vilket senare leder till en så kallad våldsspiral. Mannen är 

våldsam i perioder, men ångrar sig och vill gottgöra för det onda han vållat kvinnan genom att 

behandla henne väl, i avvaktan på nästa våldsamma period. Somliga kvinnor står ut med den 

våldsamma perioden, då den icke-våldsamma delen i kontrast upplevs som fantastisk.  

 

Samtliga informanter resonerar att en del kvinnor skuldbelägger sig själva för våldet mannen 

utsätter dem för. Mannen förmedlar att kvinnans uppförande är orsaken till hans våldsamma 

agerande, vilket leder till att kvinnan kan uppfatta hennes beteende som defekt. I själva verket 

är det mannen som vill uppnå makt och kontroll över kvinnans handlingar, då han anser 

hennes uppförande som felaktigt i kontrast till vad han upplever sig vara ett rättfärdigt 

beteende. 

 

”Ja det är en väldigt stor anledning och i och med att mannen många gånger säger att det är 

hennes fel, att han inte hade slagit henne om inte hon hade .. och så kan det ju vara precis vad 

som helst. Så att hon upplever ju en skuld till att det har hänt” (Sara). 
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”Sen är det ju många som hamnar i den här internaliseringen, att hans syn på mig, den blir 

min egen. Men det var väl nog för att jag gjorde sådär och det är ju för att jag är ju väldigt 

klumpig och jag ställde in det fel i diskmaskinen. Så det är ju en process som det är svår att 

gå in och bryta” (Anna). 

 

I ovanstående citat hävdar informanten att många våldsutsatta kvinnor internaliserar sig med 

mannen, hans syn på henne blir hennes egen. I denna kontext innebär internaliseringen att 

kvinnan uppfattar sig själv som orsaken till våldet, då mannen införlivat henne med det 

tankesättet. Kvinnan kan börja bete sig så som mannen önskar i syfte att undvika våld och 

konfrontationer samt att hon anser att hennes beteende är skamligt. Skuldbeläggandet är en 

svår process att bryta och verkar förhindrande i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. 

 

Enligt två informanter är sannolikheten större att kvinnor med tidigare erfarenheter av våld 

hamnar våldsamma relationer. Den tredje informanten framhåller en annan åsikt och menar att 

hon inte ser ett samband i detta påstående. Informanten hävdar att somliga kvinnor tror att de 

är orsaken till att de befinner sig i en våldsrelation, men att det inte nödvändigtvis handlar om 

att kvinnan haft tidigare erfarenheter av våld. Att kvinnan tror att hon är orsaken till att hon 

hamnar i destruktiva förhållandet kopplas istället till tidigare nämnda faktorer såsom 

skuldbeläggande samt internalisering av mannen. Dock betonar samtliga informanter att 

våldsbenägna män generellt sätt är experter på att söka upp kvinnor som kan påverkas och 

kontrolleras.  

 

Vidare framkommer i informanternas resonemang att utsatta kvinnor upplever en rädsla för 

att inte blir betrodd av sin omgivning ifall de skulle berätta om sitt våldsamma förhållande. 

Vid exempelvis en polisanmälan upplever många våldsutsatta kvinnor att ifrågasättandet vid 

polisförhöret är ett tecken på misstro, när det i själva verket rör sig om rutinfrågor. En 

informant resonerar om att den våldsamma mannen utåt sett kan uppträda som normal och 

mycket trivsam. För omgivningen blir det svårt att misstänkta eller tro att en sådan man är 

kapabel till att bruka våld. Som resultat kan kvinnan uppleva det som mer komplicerat att 

erhålla sina närståendes tillit. 

 

”Det kan ju vara så att du har en man som är otroligt trevlig och fungerande utåt och hur ska 

jag få mina vänner och min familj kanske att förstå att jag faktiskt inte ljuger” (Anna). 
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Många våldsutsatta kvinnor känner skam inför sin utsatthet och vill därför inte berätta för sin 

omgivning om sitt destruktiva förhållande. Ur en informants resonemang konstrueras en bild 

av att somliga kvinnor medvetet döljer våldet för sina anhöriga på grund av samhällets syn på 

hur en misshandlad kvinna är, att hon ses som ett svagt offer. Många av dessa kvinnor 

betraktar inte sig själva som offer och vill inte heller att omgivningen ska göra det. I dagens 

samhälle är det inte socialt accepterat att slå en kvinna. Detta medför till att en del våldsutsatta 

kvinnor inte vill associeras till det som avses ”avvikande” och väljer att hålla sin utsatthet 

hemligt. Även rädslan för att såra eller för att skydda sina närstående är orsaker till varför 

många kvinnor väljer att inte berätta om våldet.  

 

”Dem flesta tycker ju att det är skamligt att slå en kvinna det är ju liksom inte socialt 

accepterat o ena sidan, så därför behöver det hållas hemligt” (Maria). 

 

Vad som framträder i informanternas resonemang är att somliga kvinnor är livrädda för att 

våldet ska eskalera i uppbrottsprocessen. Vissa kvinnor vågar inte lämna i rädslan för att 

mannen ska söka upp dem eller att deras familj ska bli utsatta för våld, hot eller 

påtryckningar. Dödshot från mannen är förekommande. En informant menar att det dödliga 

våldet oftast uppstår i samband med kvinnans lämnande och associeras som en enorm 

riskfaktor i uppbrottsprocessen.  

 

”Det är farligt att bryta upp med sin partner för att det är ju i den processen som kvinnor blir 

mördade eller allvarligt slagna” (Sara). 

 

Utifrån informanternas resonemang framkommer att en del våldsutsatta kvinnor känna 

hopplöshet inför sin situation, vilket kan verka som en barriär i uppbrottsprocessen. För 

kvinnan kan flera positiva händelser som ingiver hopp, fallera av ett negativt besked.   

 

“Jag tror att det går lite upp och ner. Ibland så pratar man med någon som är väldigt stark 

och som är så på gång och känner att nu har det hänt en massa saker som är bra och sen 

behövs det bara att det kommer en motanmälan eller att barnen inte vill“ (Anna). 

 

Två informanter redogör för begreppet traumatiska bandet. Det traumatiska bandet innefattar 

termer som representerar förhindrande faktorer i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. 
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Dessa termer består av sammanhållande faktorer som binder ihop mannen och kvinnan, bland 

annat ekonomi, skuld, skam, kärlek och hat. I ett destruktivt förhållande verkar dessa 

sammanhållande faktorer negativt och kvarhållande i uppbrottsprocessen. Bland annat 

innefattas skuld och skam i det traumatiska bandet, vilka tidigare berörts under temat 

förhindrande faktorer. Kärlek och hat är två starka känslor som går ihop med varandra. Att 

känna ett extremt hat men samtidigt vara djupt förälskad i mannen leder till att de 

känslomässiga banden förstärks, vilket gör det svårt för den utsatta kvinnan att ta sig ur 

förhållandet. Ekonomin är en faktor som kan agera kvarhållande om kvinnan upplever sig 

vara ekonomiskt beroende av mannen. 

 

“Det finns ju nånting som heter traumatiska bandet /…/ Det finns ju jättemycket som man 

har, jättemånga trådar som gör ju att det blir svårt att ta sig ur” (Anna). 

 

Samtliga informanter hävdar att husdjur är en förhindrande faktor i uppbrottsprocessen. 

Många män hotar kvinnor med att skada husdjuren om hon lämnar honom i syftet att 

skrämma och kontrollera kvinnan. Husdjur kan ibland ha samma effekt på kvinnan som barn 

har, att kvinnan hyser modersinstinkter till djuret, vilket ytterligare försvårar 

uppbrottsprocessen.  

 

”Husdjur är en sådan sak. De har ungefär samma effekt som barnen har ibland. Det är 

väldigt, väldigt vanligt att mannen tar ut sina aggressioner på husdjuren” (Anna). 

 

Vidare resonerar samtliga informanter om att det förekommer andra faktorer som kan försvåra 

uppbrottsprocessen. Två informanter menar att hedersförtryck är dylikt en faktor och belyser 

hederskulturer inom Sverige såväl från andra länder. Kvinnor som är nyanlända i Sverige kan 

ha begränsad kännedom kring vilka rättigheter de har, vart de kan söka hjälp eller inte 

behärskar språket, vilket försvårar deras möjligheter att kontakta myndigheter. Faktorer som 

kärlek för mannen, ett gemensamt socialt liv, gemensamma intressen och minnen tillsammans 

spelar roll. Kärlek är en kvarhållande faktor som tidigare belysts i begreppet traumatiska 

bandet. Dessa sammanhållande element kan i en gynnsam relation verka positiva, men 

fungera negativt i en destruktiv relation, då de verkar kvarhållande. Medlidande för mannen är 

dessutom en faktor som kan verka förhindrande. Dock betonar en informant att det existerar 

individuella faktorer som kan agera kvarhållande i uppbrottsprocessen. Kvinnan kanske inte 

vill lämna relationen då hon inte vill bryta kontakten med mannens familj eller barn från hans 
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tidigare relation. För en annan kvinna kan det exempelvis röra sig om att de gemensamt äger 

ett lantställe som hon inte vill mista. Det är därför viktigt att beakta kvinnans individuella 

situation i uppbrottsprocessen. 

 

5.3 Underlättande faktorer 
 

I detta avsnitt presenteras faktorer som jourkvinnorna upplever som underlättande i 

våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. Inom temat underlättande faktorer identifierades tre 

subteman: praktiskt stöd, skyddat boende och mentalt stöd. 

  

Utifrån samtliga informanternas resonemang framkommer det praktiska stödet våldsutsatta 

kvinnor erhåller från kvinnojourer som underlättande i uppbrottsprocessen. Det stöd kvinnan 

erhåller varierar beroende på hennes individuella situation samt behov och kan bestå av 

exempelvis hjälp till skuldsanering, ansökan om skilsmässa och/eller uppehållstillstånd. Dock 

uppmuntras de utsatta kvinnorna att i alla fallen, oavsett situation och behov, uträtta en 

polisanmälan. 

 

"Men det är klart att det finns många olika praktiska saker som hon behöver hjälp med. En 

del behöver ju hjälp med att kanske ansöka om uppehållstillstånd. En del behöver hjälp om 

att göra någon skuldsanering, en del behöver hjälp med polisanmälan, så att där finns ju 

många praktiska saker " (Sara). 

 

I intervjuerna framträder stödinsatsen skyddat boende som en underlättande faktor i 

våldsutsatta kvinnors i uppbrottsprocess, vilket erbjuds av samtliga kvinnojourer. 

Informanterna resonerar om hur denna insats kan vara livsavgörande för utsatta kvinnor som 

riskerar att förföljas av den våldsutövande mannen eller är i behov av extra stöd i 

uppbrottsprocessen. 

 

"Vi har ju också ett skyddat boende där man kan komma och bo under en period om man 

behöver skydd eller om man behöver extra stöd just i den här uppbrottsprocessen " (Maria). 

 

Förutom det praktiska stödet, är den psykiska biten en vital del att arbeta med i syfte att stödja 

kvinnorna. Fokus läggs på att hjälpa de utsatta kvinnorna att förstå att de själva inte är orsaken 
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till våldet. Somliga kvinnor behöver stöd till att stärka sitt självförtroende, att se positivt på 

sig själva och sin framtid i syftet att mentalt underlätta i uppbrottsprocessen.  

 

”Och ett F är ju att rent praktiskt flytta ifrån varandra. Ett annat F är ju att förstå att det han 

gör mot mig, det har ingenting med mig att göra, utan det här är nånting som han gör /…/ 

Och sen också att frigöra sig mentalt” (Anna). 

  

I ovanstående citat redogör en informant för de tre FFF:en. Dessa innefattar att flytta från den 

våldsamma mannen, att förstå att kvinnan inte är orsaken till våldet och att frigöra sig mentalt 

från situationen. Informanten hävdar att dessa tre faser är essentiella och underlättande i 

våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. Vissa våldsutsatta kvinnors första steg är att flytta, 

medan andra kvinnor istället börjar med att förstå att de inte är anledningen till våldet. Dock 

spelar det ingen roll vilket steg utsatta kvinnor börjar med, utan det viktigaste är att kvinnorna 

tar ett steg framåt i uppbrottsprocessen.  

 

5.4 Förhindrande respektive underlättande faktorer beroende på kontext  
 

I detta avsnitt presenteras faktorer som jourkvinnorna upplever förhindrande respektive 

underlättande beroende på kontext i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. Inom detta tema 

identifierades fyra subteman: ekonomi, boende, barn samt kvinnans sociala nätverk. 

 

I informanternas resonemang framträder ett ekonomiskt beroende som en förhindrande faktor 

i uppbrottsprocessen. Många kvinnor har en gemensam ekonomi med mannen och anser att de 

inte kan leva självständigt. En del män kan sluta bruka våld när de polisanmäls, men strävar 

istället efter att kontrollera kvinnan ekonomiskt. Det ekonomiska våldet är förekommande 

bland våldsutsatta kvinnor, vilket innefattar bland annat att mannen kontrollerar hennes 

tillgångar. 

 

”De här våldsamma männen sitter och tar lån i kvinnans namn så att hon sitter med skulder. 

Eller att det är han som äger huset och bilen, så att de då undrar hur ska jag klara mig 

ekonomiskt” (Maria). 
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”De har kontroll över deras bankkonton, de kanske har skrivit över så att lånen ligger på 

kvinnan /…/ det är gärna så att huset kanske står på mannen, alltså att det rent ekonomiskt är 

svårt att ta sig ur” (Anna). 

 

”Det är ju ingen ekonomisk fördel att lämna ett våldsamt förhållande. Det är många som får 

jättetufft med ekonomin” (Sara). 

 

I ovanstående citat framträder det som en ekonomisk nackdel att för våldsutsatta kvinnor 

lämna destruktiva förhållanden. Många gånger har mannen tagit lån i kvinnans namn som 

givit henne skulder. Det händer även att boendet och eventuella transportmedel står i den 

våldsamma mannens namn. För den utsatta kvinnan kan dessa ekonomiska omständigheter 

försvåra uppbrottsprocessen. 

 

Vad som framkommer i informanternas resonemang är att en ekonomisk självständighet hos 

kvinnan verkar underlättande i uppbrottsprocessen. Känslan av att kunna klara sig själv utan 

mannen är även essentiell del för att bli oberoende mannen i den ekonomiska aspekten. En 

informant menar att våld även förekommer i välbärgade familjer där våldsutsatta kvinnor har 

en god inkomst, vilket tyder på att en stabil ekonomi inte nödvändigtvis fungerar som en 

underlättande faktor. 

 

”Det handlar inte bara om ekonomiskt, ekonomiskt pengar utan det handlar ju också om 

känslan av att jag kan klara mig själv. För har du blivit kontrollerad under många, många år 

så tror du ju inte mycket om dig själv. Så är det ju, så det handlar ju om en självkänsla också 

naturligtvis” (Anna). 

 

En informant hävdar att somliga kvinnor inte främst reflekterar över deras boendesituation i 

uppbrottsprocessen, utan deras primära fokus är att ta sig ur förhållandet. Enligt två 

informanter är det gemensamma boendet en faktor som kan förhindra våldsutsatta kvinnors 

uppbrottsprocess. 

 

"Man bor tillsammans, man har en lägenhet tillsammans väldigt ofta står mannen på 

kontraktet /…/ boendet är en utav dom största kvarhållande faktorerna /.../ att få komma till 

en trygg bostad, det är den absolut viktigaste faktorn" (Sara). 
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I ovanstående citat framträder boendet som den största kvarhållande faktorn i 

uppbrottsprocessen samt att många våldsutsatta kvinnor skulle flyttat mycket tidigare om de 

fått möjligheten. Att få komma till en trygg bostad är startpunkten till en strukturerad vardag. 

Många gånger står mannen på kontraktet, vilket försvårar kvinnans möjligheter att själv 

behålla bostaden. Samtidigt menar informanten att den utsatta kvinnan med stor sannolikhet 

inte hade behållit bostaden även om hon fick möjligheten, då många kvinnor är rädda för att 

mannen ska söka upp dem eftersom att han då vet vart hon bor.   

 

Barn i förhållandet är en förhindrande faktor i uppbrottsprocessen, vilket framträder i samtliga 

informanters resonemang. En informant menar att många kvinnor stannar med argumentet om 

att mannen är en lämplig fadersfigur samt med antagandet att barnen inte påverkas av våldet 

som sker. De utsatta kvinnorna menar att barnen inte ser eller hör av det som försiggår, men 

informanterna hävdar att barn är väldigt uppmärksamma på om våld inträffar i hemmet. 

Somliga kvinnor stannar med tanken för våra gemensamma barns skull och/eller på grund av 

rädslan för att i en eventuell separation få delad vårdnad. En del kvinnor stannar kvar i 

relationen längre på grund av barnen, men även i fruktan för barnens välmående samt risken 

för att mista vårdnaden. 

 

”Jag tror att det är väldigt olika från kvinnor till kvinnor. En del kvinnor de stannar ju kvar i 

relationen längre för att det finns barn naturligtvis. Man är rädd för att mista vårdnaden om 

barnen. Man är rädd för att barnen ska må dåligt om inte hela familjen är samlad” (Anna). 

 

Vad som framkommer i informanternas resonemang är att våldsutsatta kvinnor tar steget att 

lämna förhållandet när de inser att barnen skadas av relationens natur. Själv kan kvinnan utstå 

våldet, men väljer att lämna när barnen far illa. Barn kan därför också fungera om en drivkraft 

i uppbrottsprocessen.  

 

”När mamman förstår att barnen tar skada då kan det vara en sån faktor som gör att hon 

lämnar för att hon inser att hon själv kan stå ut med precis vad som helst /.../ Så att barnen 

kan både vara kvarhållande, men också det som gör att hon faktiskt tar steget” (Sara). 

 

Anhörigas stöttande påverkar våldsutsatta kvinnors självkänsla i uppbrottsprocessen och 

demonstreras ofta i emotionellt stöd, men även ekonomiskt och bostadsmässigt. Kvinnans 

kontakt och nätverk kan vara en avgörande och underlättande faktor. Många anhöriga ringer 
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till kvinnojourer om råd och tips om hur de ska stötta en våldsutsatt anhörig/väninna.  En 

informant hävdar att det i större utsträckning bor utländska kvinnor i deras skyddade boende 

än etniskt svenska kvinnor. Detta antas bero på att etniska svenskar vanligen har ett bredare 

socialt nätverk, vilket simplifierar processen att hitta en vän eller släkting att bo hos. Familj 

kan även verka förhindrande, då det förekommer att vissa uppmuntrar kvinnan till att stanna 

kvar med mannen.  

 

"Sen stöter vi också på kvinnor som säger att deras familj har sagt nej men du har gift dig 

med din man och du ska hålla ihop med honom livet ut oavsett hur han behandlar dig" (Sara). 

 

I ovanstående citat hävdar en informant att de stöter på våldsutsatta kvinnor med familjer som 

säger att kvinnan ska hålla ihop med mannen oavsett hur hans behandlar henne. Att vissa 

anhöriga uppmuntrar kvinnan att stanna med den våldsamma mannen antas bero på familjens 

kulturella och traditionella värderingar kring hur en kvinna förväntas bete sig. Mannen är 

överordnad och har rätten att ”disciplinera” kvinnan genom våld om hon inte beter så som han 

önskar.  

 

5.5 Jourkvinnors syn på hur samhället kan motverka våldet 
 

I detta avsnitt presenteras jourkvinnorna syn på hur samhället kan motverka våldet. Under 

detta tema identifierades två subteman: ojämställdhet i samhället och media. 

 

Gemensamt för samtliga informanter är resonemanget om att mäns våld mot kvinnor är en 

maktproblematik som grundar sig i de patriarkala strukturer som råder. Samhället är 

ojämställt där män som grupp besitter mer makt än kvinnor, vilket uttrycker sig i dynamiken 

bland heterosexuella relationer. Åtgärder som motverkar på samhällsnivå är att 

uppmärksamma manliga och kvinnliga normer inom skolan, media samt olika myndigheter.  

Vad som framträder i informanternas resonemang är att samhället på ett sätt accepterar mäns 

våld mot kvinnor, då det görs väldigt lite i syfte att reducera och stoppa mäns våldsutövande. 

Istället läggs fokus på att ge bidrag till kvinnojourer runt om i landet. 

  

"Vi ser ju på det här som att männen är som grupp generellt överklass än vad kvinnor är /…/ 

jämställdheten är ju en jätteviktig del som vi jobbar på" (Anna). 
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"Vår utgångspunkt här på jouren det är våran feministiska grundplåt. Samhället är ojämställt 

där män som grupp har mer makt än kvinnor och våldet är en av de konsekvenserna" (Maria). 

 

Utifrån ovanstående citat hävdar informanterna att ojämlikheten mellan män och kvinnor i 

dagens samhälle är en bidragande orsak till mäns våld mot kvinnor. Män har i regel mer makt 

än kvinnor, vilket grundar sig i de patriarkala strukturer som råder. En essentiell del är att 

arbeta med jämställdheten i syfte att förebygga våldet. En informant hävdar att kvinnojouren 

utgår från ett feministiskt perspektiv i arbetet för att motverka våld samt för att stötta 

våldsutsatta kvinnor. Inom feminismen är målsättningen att kvinnor ska ha samma rättigheter 

som män. 

 

“Det är ju att arbeta feministiskt på alla plan. Att jobba förebyggande med unga och 

diskutera normer” (Maria). 

 

Att arbeta med jämställdheten och att uppmärksamma problemet redan i skolan är en 

fundamental aspekt, då barn i unga år implementeras med ett tänk kring hur män och kvinnor 

förväntas bete sig. Fokus bör även ligga på att förändra attityderna kring könsnormerna, då 

kvinnans förväntade beteende i dagens samhälle manifesteras på strukturell nivå. För att 

motverka de faktorer som bidrar till ojämställdhet som enligt samtliga informanter är en 

bidragande orsak till denna problematik, krävs grundläggande förändringar i samhället. En 

informant betonar vikten kring ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor via utbildning inom 

olika myndigheter såsom socialtjänsten, polisen och rättsväsendet. Män som utsätter kvinnor 

för våld bör även erbjudas hjälp tidigare för att kunna hantera problematiken. 

 

Vidare är det essentiellt att uppmärksamma och föra en dialog kring mäns våld mot kvinnor i 

samhället. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer måste ses som en samhällsproblematik och 

inte som ett situations eller individproblem. Det bör satsas mer på att förebygga 

problematiken. Mäns våld mot kvinnor bör ses som det egentliga brott det är och rädslan för 

att peka ut en man som i själva verket är oskyldig bör inte sätta stopp i jakten på brottslingen.  

 

“Man måste våga prata om det. Vi får inte hålla på och sopa problemet under mattan och det 

får inte bli så att vi är så rädda för att någon ska bli utpekat oskyldigt så att vi på nåt vis 

glömmer av brottslingen helt“ (Sara). 
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Vad som framträder i informanternas resonemang är att media påverkar hur individer i 

samhället uppfattar mäns våld mot kvinnor. Media har en tendens att omskriva problematiken 

och lägga fokus på kvinnan som offer, men inte mannen som brottsling. Det är essentiellt att 

lägga ansvaret på mannen som bär skulden och utövar våldet.  

 

“Mannens roll i det hela försvinner precis som jag sa innan, att man bara fokuserar på offren 

och de här stackars kvinnorna, men man lyfter inte fram brottslingarna i den omfattning som 

skulle göras. Media måste tänka jättenoga på hur de använder sina ord för det betyder ju 

samma sak kan man säga, fast värderingarna är ju så olika i om Johan har slagit Eva eller 

om Eva utsätter sig för en destruktiv relation. På nåt sätt gör man det till hennes fel, så det 

tror jag är jätteviktigt” (Anna). 

 

I ovanstående citat menar informanten att medias beskrivning på problematiken samt vart i 

skildrandet värderingarna sätts, påverkar de individer som läser och hör om situationen 

medvetet och/eller omedvetet. För att undvika skuldbeläggning av våldsutsatta kvinnor krävs 

det att media kritiskt granskar skribenters skildrande av mäns våld mot kvinnor innan det 

publiceras. 

 

Det florerar just nu en uppmärksammad rörelse på sociala medier som går under namnet 

#metoo. Syftet med denna hashtagg är att uppmärksamma det sexuella våldet och de sexuella 

trakasserier som män utsätter kvinnor för. Den har fått en internationell spridning och har i 

Sverige fått stort medialt intresse med många kvinnor, även offentliga personer, som kommit 

fram med händelser där män sexuellt ofredat dem.  

 

“Det är ju det som är så otroligt bra med den här metoo kampanjen som nu visar sig att det 

finns ju en acceptans också mot män som beter sig på många olika sätt” (Anna). 

 

Informanterna menar att #metoo är ett effektivt och bra sätt att uppmärksamma det sexuella 

våldet och de sexuella ofredanden som män utsätter kvinnor för. Rörelsen är ett tecken på att 

samhället vaknat till och fått nog av mäns frihetsberövande av kvinnor.  
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5.6 Resultat analyserat utifrån teorier och tidigare forskning 
 

Lundgren (2004) beskriver normaliseringsprocessen som en process där våldet normaliseras. 

Mannens våld upptrappas tills kvinnan upplever det normalt i hennes vardag, vilket kan 

observeras i resultatet. Följaktligen hävdar Lundgren (2004) att kvinnan nyttjar 

bortförklarande termer för att förminska våldet samt ursäkter till varför mannen brukar våld. 

En internalisering sker, vilket innebär att kvinnan upplever hennes beteende som roten till 

våldets uppkomst, hans syn på henne blir hennes egen. I informanternas resonemang 

framträder normaliseringsprocessen som en förhindrande faktor i våldsutsatta kvinnors 

uppbrottsprocess. 

 

Att kvinnor upplever en dubbelnatur i mannens beteende gentemot dem, framträder i samtliga 

informanters resonemang och är i linje med teorin om normaliseringsprocessen. Lundgren 

(2004) redogör för att den våldsamma mannen kan uppvisa en dubbelnatur. Detta anses vara 

en effektiv strategi. Mannen växlar ständigt mellan värme och våld, vilket resulterar i att 

ytterligare gränser suddas ut. Med denna metod tycks våldets påverkan förstärkas och bli mer 

effektfull, även när mannen agerar välmenande. När mannen emellanåt demonstrerar ömma 

och kärleksfulla affekter upplever kvinnan en större tillgivenhet, vilket förstärker det 

känslomässiga beroendet. Perioderna utan våld kan ingiva hopp hos kvinnan i tron om att 

relationen kan förbättras och att våldet ska upphöra. 

 

I intervjuerna framkommer att kvinnans gränser ständigt förskjuts. Våldet trappas sakta upp i 

en process och accepteras senare av kvinnan. Enligt Lundgren (2004) förflyttas gränserna och 

elimineras. Mannen kontrollerar kvinnans livsutrymme genom att styra över vad hon tillåts 

göra, tänka, känna och säga. Kvinnan kan rättfärdiga mannens agerande och åta sig skulden 

för hans handlande. 

 

Kvinnor som tidigare i livet blivit utsatta för våld har en större risk att hamna i våldsamma 

relationer (Världshälsoorganisationen, 2017; FRA, 2014), vilket konfirmeras av två 

informanter, varav den tredje hävdar att resonemanget inte kan appliceras på alla kvinnor. 

 

Vad som framträder i informanternas resonemang är att somliga kvinnor upplever en 

hopplöshet inför situationen. Lin-Roark, Church & McCubbin (2015) hävdar att upprepat våld 

leder till att våldsutsatta kvinnor känner en hopplöshet. Kvinnan kan avsluta sina aktiva 

försök i syfte att stoppa våldet, vilket även kan orsakas av mannens tendens att nyttja 
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repressalier om hon gör motstånd. En långvarig exponering för okontrollerbara händelser är 

en orsak till varför kvinnans ser sig själv som otillräcklig, svag och hjälplös. 

 

Utifrån informanternas resonemang bildas ett traumatiskt band till den våldsutövande 

mannen, vilket innefattar åtskilliga termer som kan förhindra kvinnors uppbrottsprocess. 

Kvinnan upplever skuldkänslor och fruktan för allvarliga konsekvenser i uppbrottsprocessen. 

Detta verifieras av Holmberg & Enander (2011) som redogör för fenomenet traumatisk 

bindning. Starka känslomässiga band utvecklas mellan två individer som innefattar 

exempelvis kärlek, skuld, rädsla, hat, medlidande och hopp. Mannens växlande beteende 

mellan värme och våld intensifierar känslorna och resulterar i att kvinnan upplever sig 

“trollbunden”. Grundläggande är en ojämn maktbalans med återkommande våld, där mannen 

är överordnad kvinnan. 

 

Husdjur är enligt samtliga informanter en förhindrande faktor i uppbrottsprocessen. Holmberg 

& Enander (2011) redogör för hur män använder husdjur för att hota och kontrollera kvinnan. 

Mannens våldshandling får dubbel effekt: djuret skadas och en otrygghet i kvinnans tillvaro 

skapas. 

 

I intervjuerna framträder att våldsutsatta kvinnor inledningsvis genomgår tre faser i 

uppbrottsprocessen början vilket innefattar att flytta från mannen, att bli fri genom att bryta 

känslomässiga band samt förstå att hon är misshandlad. Detta kopplas till Holmberg & 

Enander (2011) som redogör för dessa tre uppbrottsprocesser: att bryta upp fysiskt, att bli fri 

mentalt och att förstå att mannen utsätter henne för våldshandlingar. Samtliga informanter 

menar att en del kvinnor inte vill identifiera sig som offer för våld. Kvinnan kan förneka att 

hon är ett offer på grund av att media porträtterar våldsutsatta kvinnor som svaga, men även 

på grund av smärtan som uppstår med att definiera sig själv som ett våldsoffer. Dock är 

insikten mycket essentiell i erkännandet för att komma ur ett destruktivt förhållande. 

 

Vidare resonerar samtliga informanter om att kvinnan lämnar den våldsamma relationen när 

hon förstår att barnen kommer till skada. Dufort et. al. (2013) hävdar att gemensamma barn 

med den våldsamma mannen är en drivande faktor i uppbrottsprocessen. Dock kan barn ha en 

kvarhållande effekt, då kvinnan kan anta att det är bäst för barnen om familjen håller ihop. 

Holmberg & Enander (2011) konfirmerar detta och redogör för två vändpunkter då 

våldsutsatta kvinnor lämnar relationen: kvinnan upplever stark rädsla att dö och/eller blir 
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medveten om att anhöriga direkt eller indirekt skadas av mannens våld, i detta fall barn. 

Gemensamt för vändpunkterna är kvinnans känsla av hopplöshet och rädsla för att mannen 

ska utsätta barnen för våld. Rädslan för att barnen ska omhändertags av sociala myndigheter 

kan kopplas till Dufort et. al. (2013) som hävdar att våldsutsatta kvinnor upplever fruktan för 

att mista vårdnaden, vilket verkar förhindrande i uppbrottsprocessen. Barn som växer upp i 

våldsamma familjer riskerar att drabbas av beteende- och känslomässiga störningar, vilka kan 

förknippas med våldsutövning eller att uppleva våld senare i livet (Världshälsoorganisationen, 

2017). 

 

Holmberg & Enander (2011) redogör för begreppet sammansatta band, vilket karaktäriseras 

av att kvinnan upplever sig beroende av mannen samt att hon internaliserar sig med honom. 

Vad som är framträdande i informanternas resonemang är att kvinnan upplever ett beroende 

av mannen i olika aspekter såsom bostad och ekonomi. Mannen kan stå på kontraktet, 

eventuellt äga bostaden vilket försvårar kvinnans utflytt. Svårtillgängliga bostäder i dagens 

bostadsmarknad underlättar inte situationen. Ett ekonomiskt beroende förhindrar 

uppbrottsprocessen, då det påverkar kvinnans potentiella chanser att försörja sig själv samt 

eventuella barn. Även känslan av autonomi är betydelsefull, då mannen många gånger kan 

påpeka att utan honom är kvinnan oväsentlig. Kvinnan internaliserar och identifierar sig med 

mannen, hans syn på henne blir hennes egen vilket kan kopplas till Lundgrens (2004) 

normaliseringsprocess. 

 

Element som omgivningens påverkan har en betydande roll i kvinnans upplevda möjligheter 

att lämna ett destruktivt förhållande. Kvinnans familj och vänner har tankar och värderingar 

kring vad som anses vara ett socialt accepterat beteende hos kvinnor. Samtliga informanter 

hävdar att familjen kan verka underlättande, men även förhindrande i uppbrottsprocessen 

beroende på deras syn på mäns våld mot kvinnor. Detta kopplas till sociokulturella normer 

inom det socioekologiska perspektivet, där kvinnans roll i samhället porträtteras. 

Informanterna beskriver att somliga kvinnor inte uppfattar det som våldshandlingar, dels för 

att kvinnan till en viss grad normaliserat våldet, men även att det förekommer kvinnor som 

accepterar våldet, då det är integrerat i kulturella normer. Som kvinna förväntas en 

tillfredsställa mannen och han ges rätten att utsätta henne för våld om hon inte lever upp till 

hans förväntningar (Landstedt, 2010). Världshälsoorganisationen (2017) bekräftar detta och 

hävdar för att kvinnor har en större tendens att bli utsatta för våld om de har indoktrinerats 

med antagandet att kvinnan är underordnad mannen. 
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Gemensamt för samtliga informanter är att de anser ojämställdheten i samhället som en 

huvudsaklig faktor till att män brukar våld mot kvinnor. Enligt Lundgren (2004) blir 

våldsutövande män manliga på våldets arena, vilket resulterar i negativa konsekvenser för 

kvinnan. En normalisering av våldet sker till följd av samhällets manliga och kvinnliga 

normer samt hur heterosexuella par ska uppföra sig. För de som är involverade i våldet hänger 

uppfattning om kön, våld, makt och sexualitet ihop. Kulturen influerar de inblandades 

förståelse när de resonerar för orsakerna till våldets uppkomst. Gränsen mellan våld och 

kärlek utplånas. 

 

I intervjuerna framkommer att ett feministiskt arbetssätt är det ultimata i syftet att förebygga 

och motverka mäns våld mot kvinnor samt att främja jämställdheten. Lundgren (2004) menar 

att det inom den feministiska förståelsen existerar ett samband mellan makt, våld och 

normalitet. Våld baseras ofta på makt och kontroll. En ojämn maktbalans råder, där mannen är 

överordnad kvinnan, vilket är en integrerad del av kulturella normer och kan leda till att män 

brukar våld mot kvinnor. Världshälsoorganisationen (2017) hävdar att en fundamental aspekt 

i förebyggandet av våld är att implementera lagstiftning som främjar jämställdheten med 

fokus att stoppa diskrimineringen mot kvinnor. 

 

Utifrån det socioekologiska perspektivet är våldsutsatta kvinnors upplevda möjligheter att 

lämna ett destruktivt förhållande i samspel med mikro, meso och makro nivåerna (Landstedt, 

2010). Samtliga informanter resonerar att kvinnans biologiska kön, ur ett maktperspektiv, är 

orsaken till våldets uppkomst. Dock resonerar ingen för personliga egenskaper som en faktor 

då det antas bero på kringliggande omständigheter. 

 

Hur en kvinna bör bete sig manifesteras på strukturell nivå och implementeras i individers 

tankesätt, medvetet och/eller omedvetet (Landstedt, 2010). I informanternas resonemang 

framträder ojämställdheten mellan män och kvinnor i dagens samhälle som en anledning till 

varför män brukar våld mot kvinnor. Även de rådande manliga och kvinnliga normerna 

påverkar problematiken, då kvinnan förväntas agera med underordning och mannen vara 

dominant, vilket observeras i destruktiva förhållanden. I informanternas resonemang 

framkommer att en del våldsutsatta kvinnors familjer uppmuntrar kvinnorna att stanna kvar 

med den våldsamma mannen, vilket kan kopplas till kulturella och traditionella värderingarna. 
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Kulturella värderingar manifesteras på strukturell nivå som sedan påverkar individer på meso 

och mikro nivå.   

 

Ur informanternas resonemang framträder medias roll som en del av problematiken, då de 

framställer utsatta kvinnor som våldsoffer, men inte belyser de våldsutövande männens roll. 

Dahlgren & Sandell (2014) redogör för hur media fokuserar på att beskriva den utsatta 

kvinnans brister samt orsaken till varför mannen brukat våld som exempelvis 

alkoholmissbruk, psykisk ohälsa eller skilsmässa, men inte han som våldsutövare. I 

skildrandet skuldbeläggs kvinnan för våldet och situationen framställs som en individuell 

händelse. I verkligheten är mäns våld mot kvinnor en strukturell problematik. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens främsta resultat. En diskussion kring ämnesområdet 

görs vilket även involverar den valda metodens för och nackdelar, uppsatsens kontribution till 

social forskning samt förslag till framtida forskning. 

 

Studiens syfte var att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring faktorer som kan underlätta 

respektive förhindra våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess samt hur samhället kan arbeta för 

att motverka mäns våld mot kvinnor.  

 

Vad som framkommer är att det existerar åtskilliga faktorer som verkar underlättande och 

förhindrande i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess, men att det förekommer faktorer som 

kan verka både positivt eller negativt, beroende på kontexten. Vad som framträder i 

resultatredovisningen är att jourkvinnorna har lättare att identifiera förhindrande faktorer än 

underlättande faktorer i våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. De förhindrande faktorerna 

grundar informanterna sina resonemang utifrån ting som kvinnan själv upplever försvårande. 

Samtliga informanter betonar att våldsutsatta kvinnor kan innefattas av rädslan för mannen 

och omgivningens reaktion i samband med eventuella konsekvenser som uppkommer i 

uppbrottsprocessen. Vidare resonerar informanterna för hur rädslan för eskalerat våld är en 

förhindrande faktor. Många gånger skuldbeläggs kvinnan av mannen samt av sin omgivning 

som orsaken till våldets uppkomst och kvinnan kan internalisera sig med dessa påståenden. 

Två informanter resonerar för hur skam inför att omgivningen kan betrakta henne som ett 

svagt offer, hindrar kvinnor från att skildra om det pågående våldet. En del kvinnor ser inte 

sig själva som våldsoffer och vill ej att utomstående ska uppfatta henne som ett. Somliga vill 

skydda sina närstående och väljer att inte tala om sitt destruktiva förhållande. Emotioner som 

hopplöshet hos kvinnan kan verka förhindrande i uppbrottsprocessen, vilket samtliga 

informanter redogör för.  

 

Rädslan för att inte bli betrodd av sin omgivning som anhöriga och myndigheter, kan hindra 

kvinnan från att skildra våldet hon utsätts för, vilket framträder i informanternas resonemang. 

Tidigare erfarenheter av våld kan resultera i att kvinnan med större sannolikhet hamnar i en 

våldsam relation enligt två informanter. En informant redogör för att tidigare 

våldserfarenheter inte rimligtvis leder till att kvinnan senare hamnar i ett destruktivt 
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förhållande. Parallellt hävdar samtliga informanter, med betoning på mannen, att 

våldsbenägna män är skickliga på att finna påverkbara kvinnor.  

 

Vidare utgår samtliga informanterna utifrån Lundgrens (2004) normaliseringsprocess som ett 

teoretiskt perspektiv för att illustrera våldsprocessen olika stadium samt kvinnans 

normaliserande av våldet. Samtliga informanter resonerar att husdjur kan verka förhindrande i 

uppbrottsprocessen. Mannen kan hota med att skada husdjuren om kvinnan avslutar 

förhållandet. Dock är individuella variabler viktiga att beakta, då de i vissa fall kan agera som 

enskilda faktorer. Medlidande inför mannens tillstånd samt emotioner för han och hans familj 

kan verka förhindrande i uppbrottsprocessen. Ting som en gemensam stuga kan agera 

kvarhållande om kvinnan inte vill gå miste om det. För kvinnor som lever under 

hedersförtryck med etnisk svensk och utländsk bakgrund, kan omgivningens påverkan 

försvåra uppbrottsprocessen. Exempelvis kan nyanlända kvinnor inneha språksvårigheter och 

knapp kännedom om vart en våldsutsatt kvinna kan söka hjälp. Med det sistnämnda kan 

slutsatser dras angående existensen av bristfällig information som nås ut över språkliga och 

kulturella barriärer rörande kvinnors rättigheter. Samhället bör satsa på att nå ut till alla 

kvinnor, oavsett etnisk och kulturell härkomst genom att anpassa sin upplysning kring denna 

problematik till minoritetsgrupper.  

 

Underlättande faktorer kommer från jourkvinnors stöd och upplevs för kvinnan som ett 

hjälpmedel i uppbrottsprocessen. Kvinnornas behov av hjälp från kvinnojourerna ses som 

både akuta och långvarande, med mycket fokus kring det praktiska stödet. Dock betonas 

betydelsen av det psykiska stödet. Den assistans som erbjuds tycks utgå från den våldsutsatta 

kvinnans behov. Stödet som ges riktar in sig på att främja våldsutsatta kvinnors 

uppbrottsprocess. 

 

Vidare framkommer i informanternas resonemang att faktorer som kan verka både positivt 

och negativt i uppbrottsprocessen beroende på kontext, är kvinnans omgivning samt 

socioekonomiska position. En finansiell stabilitet är en grundläggande aspekt för att vara 

oberoende mannen, enligt samtliga informanter, men att kvinnor trots en god ekonomi, kan ha 

förhinder att lämna. För det specifika kvinnorna konstateras att det existerar andra 

förhindrande faktorer i uppbrottsprocessen. Möjligheten att flytta och erhålla en bostad verkar 

underlättande och anses av en informant vara det primära steget i uppbrottsprocessen. 
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Samtliga informanter resonerar hur ett gemensamt hem verkar förhindrande och kvarhållande, 

då kvinnan blir tvungen att dagligen vistas med den våldsamma mannen.  

 

Enligt Holmberg & Enander (2011) lämnar våldsutsatta kvinnor förhållandet i två 

vändpunkter: rädslan för att själv dö eller rädslan för att närstående ska skadas. I 

informanternas resonemang framträder hur våldsutsatta kvinnor lämnar förhållandet vid 

insikten om att barnen skadas av relationens våldsamma natur. Barn kan dock även verka 

förhindrande i utsatta kvinnors uppbrottsprocess. Hon kan välja att stanna grundat på rädslan 

av att mista vårdnaden och/eller med antagandet att en samlad familj är det ultimata för 

barnen.  

 

Vidare antas anhörigas stöd vara en fundamental aspekt i kvinnans upplevda möjligheter att 

lämna det destruktiva förhållandet och uttrycker sig i ett emotionellt stöd, men även 

ekonomiskt och boendemässigt. Det förekommer att en del familjer uppmuntrar kvinnan att 

stanna kvar i det våldsamma förhållandet och bör själv lösa sina problem med mannen. 

Etniskt svenska kvinnor antas ha ett bättre socialt nätverk gällande stöd till bostad, då det 

bevittnas att fler utländska kvinnor bor i kvinnojourernas skyddade boenden.  

I informanternas resonemang ifrågasätts inte antagandet om att manliga könsnormer i 

samhället kopplat till makt och kön, giver mannen en strävan efter att befinna sig i en 

maktposition. Samtliga informanter resonerar om hur de patriarkala strukturerna i samhället är 

bidragande faktorer till varför män brukar våld mot kvinnor. Kunskapen kring mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer bör utvecklas inom olika samhällsinstanser. Media innehar ett enormt 

inflytande på hur samhället betraktar våld. Informanterna hävdar att media bör lägga fokus på 

mannens våldsutövande och inte skuldbelägga kvinnan i relationen.  

 

Att informanterna kom från olika jourer bidrog till varierande svar i resultatet, men 

presenterar även kvinnojourers gemensamma ambitioner i arbetet. Fler informanter kunde ha 

ökat resultatets generaliserbarhet, men svårigheten att finna respondenter under den utsatta 

tidsramen ledde till en avgränsning i antalet. Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats 

med semistrukturerade intervjuer som utgångspunkt. Individers personliga upplevelser 

analyseras, vilket gör forskningen högst subjektiv. Mänskliga faktorer hos intervjupersonen 

och forskaren kan medföra partiskhet (Kvale & Brinnkman, 2014), vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Jourkvinnornas åsikter och värderingar har influerat deras yttranden. 

Missuppfattningar i kommunikationen kan vara en faktor. Min förförståelse, som jag tidigare 
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redogjort för, påverkar i högsta grad studiens utgångspunkt, men har i uppsatsens syfte lagts 

åt sidan i avsikt att objektivt observera resultatet.  

 

Vid intervjuernas genomförande bör undersökaren vara välorienterad inom områdets tidigare 

forskning samt i intervjuguidens struktur (Kvale & Brinnkman, 2014). Ursprungligen var min 

intention att intervjua våldsutsatta kvinnor och hade utformat mitt syfte samt mina 

frågeställningar utifrån det perspektivet. Dock existerar etiska problem, men även praktiska 

problem som att finna respondenter som är villiga att skildra sina upplevelser. Mitt fokus 

skiftade till att intervjua jourkvinnor om deras erfarenheter kring våldsutsatta kvinnor. Jag 

anser att intervjuernas resultat kunde ha förbättrats om uppsatsen från start utformats med ett 

tydligare syfte och väl avgränsade frågeställningar, då de reviderades under studiens gång. 

Djupare litteratursökningar kunde då gjorts för att identifiera relevant forskning, vilket skulle 

medfört till en ökad förberedelse inom det specifikt valda ämnesområdet. I förebyggande 

syfte kunde en lämpligare förarbetning av studiens omfattning och syfte gjorts. 

 

De upplevelser och erfarenheter våldsutsatta kvinnor hade kunnat skildra, skulle resulterat i 

nya perspektiv och infallsvinklar inom forskningsvärlden som jourkvinnorna inte kunnat 

framföra. Att intervjua våldsutsatta kvinnor kring studiens frågeställningar hade givit ett mer 

omfångsrikt material att forska utifrån, då de med egna ord kan skildra kringliggande 

faktorers påverkan i uppbrottsprocessen.  

 

Att nyttja normaliseringsprocessen som en teori för att analysera materialet har givit möjlighet 

att synliggöra våldets normalisering ur kvinnans perspektiv. Att nyttja det socioekologiska 

perspektivet har givit möjlighet att ur mikro, makro, meso perspektiv, studera könets 

inflytande i uppbrottsprocessen, ur ett maktperspektiv. Min önskan är att detta arbete kan 

initiera för vidare diskussioner gällande kunskapen kring mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer inom det sociala arbetet, men även inom andra samhällsinstitutioner, då jag 

betraktar området som en mycket angelägen problematik att uppmärksamma. Vidare krävs 

reflektioner kring våldets uppkomst samt för utvecklingen av nya strategier i syfte att 

motarbeta våldet. Ytterligare bör åtgärder för att våldsutsatta kvinnor ska erhålla adekvat stöd 

i uppbrottsprocessen, strävas efter och utvecklas.  

 

För vidare forskningen skulle det vara intressant att utforska och kritiskt granska varför det i 

dagens samhälle läggs mindre fokus och resurser på våldsbenägna mäns praktiska och 
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psykiska behov av stöd i syfte att hjälpa dem att sluta  bruka våld. Majoriteten av resurserna 

läggs idag på redan våldsutsatta kvinnor, när roten på problematiken är de våldsutövande 

männen. Varför anses det mer naturligt att avlägsna kvinnan från hennes hem i form av ett 

skyddat boende på en kvinnojour, istället för att placera den våldsamma mannen? Hur kan 

samhället hjälpa våldsutövande män och istället skydda de utsatta kvinnorna på deras villkor? 
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Bilagor  
 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev  

 

Hej, 

Jag är en socionomstudent som studerar mitt sista år på Mittuniversitetet i Östersund. Jag 

skriver just nu på min C-uppsats om mäns våld mot kvinnor och skulle vilja intervjua 

jourkvinnor som vill medverka i min studie. Syftet är att ta reda på deras erfarenheter kring 

vad som har förhindrat respektive underlättat för våldsutsatta kvinnor att lämna ett destruktivt 

förhållande. 

 

Jag är intresserad av att intervjua jourkvinnor som har kommit i kontakt med denna grupp 

kvinnor. Alla deltagare kommer att avidentifieras och materialet hanteras konfidentiellt, 

enbart jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet under studiens gång.  

Intervjun kommer att ta cirka 30–45 minuter och kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Det finns även möjlighet att göra intervjun över telefon. Om inspelning inte är 

ett alternativ kan anteckningar föras. Uppsatsen kommer att publiceras i skolans databas. Det 

är viktigt att intervjupersonen är bekväm i miljön hon intervjuas i och denne får bestämma 

själv vart intervjun ska ske. Att medverka i studien är frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan i studien även om du tidigare sagt ja. Ett samtyckesformulär kan fyllas 

i på plats. Intervjuerna sker under vecka 48 och 49. 

Hör gärna av dig så fort som möjligt om du vill medverka eller om det är fler frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Selam Tesfaye 

 

Mail:  

Telefon:  

 

Ansvarig handledare från avdelning socialt arbete, Mittuniversitetet 

Jessika Svensson 

Mail: 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Kan du berätta om jouren? 

Hur länge har du jobbat här? 

Vad har du för utbildning? 

Hur kommer det sig att du har sökt till jourverksamheten? 

Hur ser våldet ut bland de kvinnor som kommer till er? Våld existerar i olika former som 

fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld, vilka är de som förekommer mest? 

 

Vilka faktorer kan hindra kvinnor från att lämna destruktiva förhållanden? 

Kan du berätta varför du tror att en del kvinnor har svårt att lämna förhållandet? Ibland pratar 

man om en normaliseringsprocess, är det något ni ser i ert arbete? Upplever ni att det kan bero 

på att mannens våld pågått så pass länge att kvinnan normaliserat våldet till hennes vardag? 

På vilket sätt erfar du att ekonomin spelar en roll i kvinnans beslut att lämna? 

Hur upplever du att boendesituationen, som svårighet att hitta en bostad, påverkat kvinnans 

upplevda möjligheter att lämna förhållandet? 

På vilket sätt har rädslan för att bli utsatt för mera våld vara en anledning till att inte lämna 

relationen? Det dödliga våldet? 

Upplever du att skam för att omgivningen som exempelvis att familj/vänner ska få reda på 

hennes situation kan vara en orsak ibland? Kan du berätta om det? 

Vad är dina tankar om att det ibland kan finnas erfarenheter kring våld tidigare i livet eller i 

tidigare relationer som gör kvinnan mer accepterande för våldet? 

Upplever du att kvinnorna har känt hjälplöshet som har hindrat dem från att agera för att 

komma ur det destruktiva förhållandet? 

På vilket sätt tror du att ha barn påverkat kvinnans möjligheter att lämna relationen, om barn 

funnits? 

Finns det andra faktorer som gör det svårt för kvinnor att lämna relationen? 

 

Vilka faktorer kan underlätta kvinnors beslut att lämna destruktiva förhållanden? 

På vilket sätt uppfattar du att barnet/barnen kanske kan bidra till att uppmuntra kvinnan att 

lämna förhållandet? 
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Upplever du att en mer tryggad ekonomi och ekonomisk självständighet hos kvinnan kan 

underlätta att lämna relationen? 

Vilket stöd uppfattar ni att kvinnorna får från familj/vänner för att lämna förhållandet? 

Emotionellt stöd? Ekonomiskt stöd? Bostad? 

Vad tror du att det kan finnas mer för faktorer som kan underlätta för kvinnor att lämna en 

relation där de är utsatta för våld? 

Hur har ni stöttat kvinnorna för att komma ur förhållandet? Vilken typ av hjälp erbjuder ni? 

 

Hur kan samhället arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor? 

Tycker du att det finns en koppling mellan ett ojämställt samhälle med patriarkala strukturer 

och mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

I så fall, hur ser du att samhället skulle kunna på ett mer övergripande sätt försöka motverka 

de faktorer som kan bidra till samhällelig ojämställdhet vilka kan bidra till våldet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


