
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Teorier och metoder i socialt arbete C, 30 hp 
C-uppsats, 15 hp 
VT 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att lämna en våldsutövande man 

Det sociala nätverkets betydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Ellinor Jonsson 

Malin Welamsson 
 

Handledare:  
Anna Forssell 



Förord 
 
Först och främst skulle vi vilja tacka våra sju fantastiska respondenter som genom att ställa 
upp på intervjuerna gjort denna undersökning möjlig. Vi vill ge er alla ett stort tack för att ni 
delade med er av era erfarenheter. Vi beundrar ert mod att på ett så öppet sätt berätta om era 
svåra upplevelser, ni är alla fantastiska och starka kvinnor som förtjänar ett stort tack! 
 
Vi skulle även vilja ge en stor eloge till vår handledare Anna Forssell som genom sitt 
engagemang och sin kunskap bidragit till att göra denna uppsats så bra den kunnat bli. Tack 
för din feedback och all peppning vi fått!  
 
Ellinor Jonsson och Malin Welamsson 
Juni 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEAVING A VIOLENT MAN – THE SOCIAL NETWORK’S IMPORTANCE 
Ellinor Jonsson and Malin Welamsson 
School of Law, Psychology and Social Work 
Social Work Programme 
Theories and methods in social work C, 30 ECTS 
C-essay, 15 ECTS 
Spring term 2012 
 
 
Abstract 
Violence that occurs domestically in heterosexual relationships is the most common type of 
violence against females in Sweden. Despite a large estimated number of unknown cases 
regarding domestic abuse, the violence is often known by the women’s surroundings being 
that the women is often part of a social context. The social network’s response has a great 
impact on the relationship. Holmberg and Enander (2010) have described three subprocesses 
(physical, emotional and definition of violence) of when a female victim of violence leaves 
the relationship. The purpose of this study is to examine the impact the social network has 
during the breaking-up process’ three parts and to analyze the impact via symbolic interaction 
and the conception of shame. The study is qualitative and has been performed by interviewing 
seven women who have left a violent spouse. The results show, among other things, that the 
women would have required more support from their social network to express their feelings 
during the emotional process. The study shows that the media has a greater influence than 
social networks when understanding the violence and defining one's self as abused. 
 
Key words: domestic violence, abused women, social network, social support, leaving abusive 
relationships, shame.  
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Sammanfattning 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och våld som sker i vardagen utfört av 
män i heterosexuella relationer är den vanligaste typen av våld mot kvinnor i Sverige. Trots 
ett stort mörkertal gällande våld i nära relationer är våldet ofta känt av kvinnornas omgivning 
då kvinnorna ofta ingår i sociala sammanhang. Det sociala nätverkets respons har stor 
betydelse för relationen. Holmberg och Enander (2010) har beskrivit tre delprocesser (fysisk, 
känslomässig och att definiera våldet) när en våldsutsatt kvinna gör uppbrott från relationen. 
Syftet med denna studie är att studera vilken betydelse det sociala nätverket har haft under 
uppbrottsprocessens tre delar samt att analysera detta med hjälp av symbolisk interaktionism 
och skambegreppet. Studien är kvalitativ och har genomförts med hjälp av intervjuer med sju 
kvinnor som lämnat en våldsutövande man. Resultatet visar bland annat att kvinnorna hade 
behövt mer stöd från nätverket under den känslomässiga processen att kunna uttrycka både 
positiva och negativa känslor. När det handlar om att kunna förstå och definiera sig som 
misshandlad har det visat sig att media haft större betydelse än det sociala nätverket.   
 
Nyckelord: våldsutsatta kvinnor, socialt nätverk, socialt stöd, uppbrott, skam, våld i nära 
relationer, att lämna en våldsam relation. 
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Inledning 
Av alla kvinnor och flickor i världen utsätts en tredjedel en eller flera gånger för fysiskt våld 
eller våldtäkt. Våld i vardagen som är utfört av män i heterosexuella relationer är den mest 
förekommande formen av våld både mot kvinnor globalt och i Sverige (Johnsson-Latham, 
2008). Heterosexuella kvinnor i en parrelation är den grupp som primärt drabbas av 
vardagsvåldet och enligt Johnsson-Latham är den absolut farligaste platsen en kvinna kan 
vistas på, sitt eget hem. Det är i hemmet som kvinnor utsätts för fara och den vanligaste 
formen av våld utförs av nära anhöriga till kvinnan snarare än okända förövare. 
     Antalet polisanmälningar angående våld mot kvinnor ökar ideligen (Brottsförebyggande 
rådet, 2002). Många kvinnor är emellertid ovilliga att anmäla våldsförövaren som för det 
mesta är deras man eller partner (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 
Kvinnorna vill istället att våldet upphör och är inte intresserade av att ”sätta dit” mannen. 
Dock är det enligt Eliasson (2008) oerhört viktigt att kvinnorna blir bra bemötta och tagna på 
allvar samt får upprättelse och stöd från samhället.  
     Det är också angeläget att förstå vilka faktorer som gör att kvinnorna lyckats ta sig ur 
förhållandet för att på bästa sätt kunna stötta dem både under processen att lämna mannen och 
efteråt. Många ställer sig frågan om varför kvinnan inte bara lämnar mannen. Detta kan göra 
att en ansvarsroll läggs på kvinnan som egentligen är ett offer (Nordborg, 2008). Även enligt 
Hydén (2011) är den vanligaste frågan ”varför går hon inte?” från omgivningen när det 
handlar om våldsutsatta kvinnor. Hydén påstår att frågan är fel ställd och att våldsamma män 
alltid blir lämnade förr eller senare, och att frågan istället borde vara ”när går hon?”. Vidare 
menar Hydén att kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer har funderat på och 
förberett sig mentalt på att lämna mannen sedan första slaget. För att lyckas lämna mannen så 
tidigt som möjligt har dock det sociala nätverkets respons på våldet stor inverkan på kvinnan 
(Hydén, 2011). Kvinnor som blir utsatta för våld i relationer återfinns ofta i flera olika sociala 
sammanhang och därför är våldet ofta känt av flertalet personer i nätverket. Enligt Hydén får 
nätverkets reaktion stor betydelse för relationen och om våldet i den kan fortgå.  
    Isolering är emellertid en viktig ingrediens i ett våldsamt förhållande (Grände, Lundberg & 
Eriksson, 2009). Kvinnan får sitt livsutrymme alltmer begränsat i takt med att förhållandet 
fortlöper. Mannen börjar så smått att kontrollera kvinnan och isolera henne från familj och 
vänner. Detta sker undan för undan så att kvinnan till en början inte märker vad som sker. 
Enligt Grände m.fl. blir det till sist enklast för kvinnan att självmant ge upp kontakten med sitt 
sociala nätverk. Enligt Hadeed & El-Bassel (2006) har det sociala nätverket stor betydelse för 
att bryta isolering och nätverket bidrar även till bättre hälsa hos kvinnorna. Våldsutsatta 
kvinnor använder sig generellt sett mer av informellt stöd än av formellt när de söker hjälp 
och det är vanligt att prata med vänner, grannar och familjemedlemmar (Barett & St. Pierre, 
2011). Vidare menar Barett och St. Pierre att det finns en uppfattning om att misshandlade 
kvinnor är passiva och att inte så många känner till våldet, dock har det visat sig att kvinnor 
aktivt använder sig av informella resurser i sina nätverk för att antingen uthärda våldet i 
relationen eller för att lyckas lämna mannen. Hydén (2011) menar att våldsutsatta kvinnors 
sociala nätverk har betydelse för hur våldet och relationen utvecklar sig, och att responsen 
från kvinnans omgivning är avgörande för hur länge hon stannar i relationen.  
     Något som är vanligt att förknippa med våldsutsatta kvinnor är känslan av skam (Enander, 
2011). Emotionen skam hör starkt ihop med sociala band och skammen påverkar inte bara 
kvinnans relation till den våldsutövande mannen utan inverkar även på banden till sina 
medmänniskor. Enander kan urskilja olika huvudkategorier gällande skam och känslan av 
dumhet. Det kan exempelvis handla om att kvinnan känner sig dum och skamfylld över att ha 
stannat i relationen så länge, över att ha blivit manipulerad, över att andra dömer henne om 
hon klagar över relationen utan att lämna den eller över den allmänna föreställning människor 
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har om hur en misshandlad kvinna ska vara; om man är klok och duktig blir man inte 
misshandlad. Att en våldsutsatt kvinna känner skam över sin situation utgör ofta ett hinder för 
henne att lämna den våldsutövande mannen eller att söka hjälp (Buchbinder & Eisikovits, 
2003; Hadeed & El-Bassel 2006). 
     Som tidigare nämnts är det viktigt att våldsutsatta kvinnor får ett bra stöd från både 
samhället och sina sociala nätverk för att lyckas lämna mannen så tidigt som möjligt, och för 
att kunna bearbeta relationen på ett bra sätt efteråt. För att få en större förståelse för hur det 
bästa stödet till kvinnor ges kan teorin om uppbrottsprocessen användas, vilken Hydén (2011) 
varit delaktig i att utveckla. Uppbrottsprocessen innehåller tre sammanvävda processer. Enligt 
Nordborg (2008) innebär den första processen att fysiskt göra ett uppbrott från mannen, den 
andra handlar om att göra sig fri känslomässigt och i den tredje utvecklas förmågan att kunna 
förstå och definiera utsattheten och våldet i det före detta förhållandet. För att kunna hjälpa 
kvinnor som lever i våldsamma förhållanden krävs en stor kunskap angående 
uppbrottsprocesserna och hur de olika delstadierna påverkar kvinnan samt vad som kan 
underlätta för henne. Vi är intresserade av att undersöka hur det sett ut för kvinnor som 
lyckats ta sig ur våldsamma förhållanden. Eftersom det sociala nätverket har stor betydelse är 
vi vidare intresserade av att fördjupa oss kring hur kvinnorna använt sig av sina nätverk och 
hur de har påverkat kvinnorna under uppbrottsprocesserna. I och med att skam är en av de 
mest inflytelserika emotionerna vill vi även undersöka hur kvinnornas sociala nätverk har 
framkallat, eller förhindrat, uppkomsten av skamkänslor.  
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera och analysera vilken betydelse det sociala 
nätverket har haft för kvinnor som tagit sig ur våldsamma relationer. Vi studerar 
uppbrottsprocessens tre delar med hjälp av symbolisk interaktionism och skam- och 
stolthetsbegreppen. Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 
 

1. Hur har det sociala nätverket påverkat kvinnornas fysiska uppbrott samt hur har de 
påverkat ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv? 

 
2. Hur har det sociala nätverket påverkat kvinnornas känslomässiga bearbetning ur ett 

symbolisk interaktionistiskt perspektiv samt vilken påverkan har nätverket haft vid 
förekomsten av skam och stolthet? 

 
3. Hur har kvinnorna använt sig av sitt sociala nätverk för att kunna förstå och definiera 

våldet? 
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Studiens centrala begrepp 
I följande avsnitt definierar vi våld och socialt nätverk som är de två mest centrala begreppen 
i vår studie. Efter dem följer en kort presentation av några övriga begrepp som behandlas i 
studien. Uppbrottsprocesserna förklaras i ett senare avsnitt.  

Våld 

Det finns många typer av våld samt olika definitioner av våldet. I vår studie utgår vi från 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition av våld i nära relationer som lyder ”fysiskt 
aggressiva handlingar, psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt 
tvång, och olika former av kontrollerande beteende såsom att isolera en person från familj 
eller vänner eller att begränsa tillgängligheten till information och hjälp” (Holmberg & 
Enander, 2010, s. 23). 
     Psykiskt våld kan innebära verbala kränkningar såsom nedsättande ord eller uttryck, 
isolering från vänner och familj, ekonomiskt beroende, känslomässig utpressning, hot och 
skrämsel eller förstörande av kvinnans ägodelar. Fysiskt våld kan gestaltas på många sätt och 
innefattar all fysisk kontakt med mening att utöva maktutövning för att vinna kontroll. Fysiskt 
våld kan innebära allt från att bli knuffad till att bli huggen med kniv. Sexuellt våld handlar 
om allt ifrån att kvinnan tvingas till samlag direkt efter en misshandel till tvång att se på 
porrfilm eller annat sexuellt tvång (Holmberg & Enander, 2010).  
     I denna studie har vi utgått ifrån dessa definitioner av våld och kvinnorna som har 
intervjuats har alla blivit utsatta för en eller flera av dessa former av våld i sin relation 
(psykiskt, fysiskt och sexuellt våld).  

Socialt nätverk 

I studien har vi även fokuserat på hur kvinnornas sociala nätverk har påverkat dem och vi har 
då definierat socialt nätverk med att det innebär de personer som ingår i en individs närhet. 
Forsberg och Wallmark (2010) skriver att det inte går att fastställa hur stort ett nätverk är, 
utan att det beror på vilken begränsning som används. Det finns subjektiva och objektiva 
nätverk, samt formella och informella. Subjektiva nätverk innefattar personer som individen 
anser vara viktiga. Det informella nätverket innefattar personens familj och vänner och som 
personen själv har valt att umgås med. Det formella nätverket består av yrkespersoner som är 
viktiga, till exempel professionella hjälpare, polis, kvinnojourer, socialtjänst etc. (Forsberg & 
Wallmark, 2010). I vår studie menar vi alltså alla personer och kontakter, både informella och 
formella, som de intervjuade kvinnorna ansett ha haft betydelse för dem i de olika 
processerna. 

Övriga begrepp 

Med ”signifikanta andra” menar vi de personer i personens närhet som är viktiga för 
individen. ”Sociala världar” definierar vi som de olika sammanhang som personen ingår i och 
med ”sociala band” menar vi de relationer personen har till personer i sitt nätverk. 
 
Tidigare forskning 
I kommande avsnitt kommer vi att gå igenom tidigare forskning som gjorts inom området. Vi 
har delat in forskningen i fyra teman för att det ska bli mer lättöverskådligt. De teman som vi 
går igenom är a) forskning om uppbrott och de processer som uppkommer; b) betydelsen av 
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våldsutsatta kvinnors sociala nätverk, c) våldsutsatta kvinnors sociala nätverk vid uppbrottet 
samt d) uppkomst av skamkänslor. I slutet av detta avsnitt beskriver vi vart vår uppsats står i 
förhållande till den tidigare forskningen. 

Uppbrottsprocess 

Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) har fördjupat sig i hur det går till när människor träder ur en 
roll som de tidigare har identifierat sig med. Vare sig det gällde före detta nunnor, alkoholister 
eller prostituerade kunde Ebaugh urskilja processer som var gemensamma för de flesta 
människor. När en person går in i processen att bli ett ”ex” börjar det med det första tvivlet, 
det vill säga att personen inte längre tar sin roll för givet. Därefter börjar individen att leta 
efter andra alternativa roller för att i nästa steg, den så kallade vändpunkten, bestämma sig för 
att praktiskt lämna sin nuvarande roll. Centralt i dessa tre första steg är enligt Ebaugh vilken 
reaktion individen får från det sociala nätverket. En positiv reaktion leder till att personen får 
lättare att gå ur sin gamla roll genom den bekräftelse denne får på det egna tvivlet. Ger det 
sociala nätverket istället en negativ respons leder det ofta till att processen tar längre tid eller 
stannar upp helt. Det sista steget individen går igenom i Ebaughs exitprocess är skapandet av 
en ”exroll”. Detta sker då den gamla rollen läggs till det förflutna och individen skapar en ny 
identitet som en ”före detta”. Ebaughs forskning om exitprocessen har fått stor spridning 
eftersom den är intressant i många olika områden där människor träder ur roller och inte minst 
för kvinnor som önskar lämna en våldsam man. 

Det sociala nätverkets betydelse 

Det sociala nätverket har stor betydelse för kvinnor som lever i våldsamma relationer. 
Forskning har visat att omgivningen påverkar i hög grad om våldet ska få fortsätta eller om 
det upphör (Hydén, 2011). Responsen från både kvinnans och mannens sociala nätverk har 
stor inverkan på hur våldet utvecklas och huruvida mannen kommer att förändra sitt beteende 
eller inte. Det är dock mycket svårt för våldsutsatta kvinnor att både skapa och behålla ett 
socialt nätverk på grund av skamkänslor och rädsla och även på grund av att mannen i 
förhållandet tenderar att isolera kvinnan från sina nära (Larance & Porter, 2004). Familj och 
vänner har också svårt att förstå varför kvinnan stannar kvar i förhållandet och ger ofta ett 
otillräckligt känslomässigt stöd (Hadeed & El-Bassel, 2006). Många kvinnor som sökt hjälp 
från informellt och formellt stöd har upplevt att de inte blivit trodda och blivit behandlade på 
ett icke stödjande sätt (Bosch & Bergen, 2006). Enligt Bosch och Bergen fungerar stöttande 
personer dessutom som en hjälp för kvinnorna att lättare få tillgång till bredare informella och 
formella nätverk vilket också minskar den isolering kvinnorna ofta upplever. 

Det sociala nätverket när kvinnan lämnar mannen 

Det informella sociala stödet har en stor betydelse när kvinnorna söker hjälp (Barrett & St. 
Pierre, 2011). Våldsutsatta kvinnor använder sig främst utav vänner och familjemedlemmar 
när de söker hjälp. När kvinnor vänder sig till den formella hjälpapparaten, söker de sig oftast 
till en kurator. Att kontakta polisen är ganska ovanligt bland våldsutsatta kvinnor enligt Barett 
och St. Pierre. Reaktionen som kvinnorna får när de söker hjälp är av stor betydelse för om de 
kommer att lämna mannen eller inte (Haj-Yahia & Eldar-Avidan, 2001). Haj-Yahia och 
Eldar-Avidan menar att kvinnans sociala situation är en faktor som har stor påverkan på 
kvinnornas beslut. Kvinnorna vänder sig helst till sin familj när de söker hjälp för att ta sig ur 
relationen. Reaktionen från det sociala nätverket kan skilja sig mycket, från känslomässigt 
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stöd och praktisk hjälp till motstånd och kritik. Faktorer som kan hindra eller försena 
kvinnans beslut att lämna mannen är bland annat brist på konsekvent stöd från familj och 
vänner.  
     Bosch och Bergen (2006) menar att det inte räcker med bara känslomässigt stöd från 
nätverket eftersom detta inte kommer att stoppa våldet i sig. Stödet bör även ha en mer 
praktisk karaktär såsom att nätverket bekräftar våldet och hjälper kvinnorna att identifiera 
våldet, informerar om hjälpresurser, ger råd och motiverar dem till att söka hjälp. Det visar sig 
dock att när kvinnorna söker hjälp för att lämna mannen har de sällan fått den hjälp de behövt 
från det formella stödet i samhället (Bosch & Bergen, 2006). Kvinnorna har bland annat 
upplevt att de blivit bemötta på ett icke stöttande sätt och att de blivit nekade hjälp. De har 
även upplevt att familj och vänner ibland ifrågasätter, skyller på kvinnan eller missförstår 
deras situation. Enligt Goodkind, Gillum, Bybee och Sullivan (2003) ger vänner och familj 
mindre känslomässigt stöd ju fler gånger kvinnorna har lämnat och gått tillbaka till mannen 
och detta är mycket problematiskt eftersom det är just då kvinnorna behöver ett känslomässigt 
stöd. Att lämna en våldsam man är en utdragen process som ofta kräver flera separationer 
innan relationen definitivt är över. Goodkind m.fl. menar också att den negativa responsen 
från familj och vänner tillsammans med skadan som mannen vållar får kvinnorna att må ännu 
sämre över sin situation. Ett flertal studier pekar på att det sociala stödet är avgörande för att 
kvinnorna ska kunna gå vidare och bygga upp sina liv igen efter att ha lämnat ett våldsamt 
förhållande (Bosch & Bergen, 2006; Haj-Yahia & Eldar-Avidan, 2001; Hydén, 2011). 

Känslor av skam hos kvinnor som utsatts för våld 

Känslor av skam är vanligt förekommande när våldsutsatta kvinnor själva får berätta om sina 
upplevelser (Buchbinder & Eisikovits, 2003). Skamkänslan tenderar att fängsla kvinnan och 
har även en stor påverkan gällande kvinnans relationer med andra samt att skam kan utgöra ett 
hinder för kvinnorna att lämna det våldsamma förhållandet. Skam är ett kritiskt element som 
kan prägla kvinnornas självbild och leda till negativ interaktion med andra. Hadeed och El-
Bassel (2006) menar att känslor av skam kan göra att det blir svårt för våldsutsatta kvinnor att 
våga be om hjälp för att kunna lämna förhållandet. Vidare menar Harper och Arias (2004) att 
kvinnor som upplever skam har tendenser att reagera på det genom att bli deprimerade och 
inåtvända. 
     Mills (2008) menar att generellt sett finns det få studier som undersöker hur central 
skamkänslan är inom forskningsområdet våld i nära relationer. Mills menar att skamkänslor 
till och med kan kännas värre än offrets erfarenheter av våld. Genom att undersöka 
erfarenheterna av skam kan ny kunskap fås om uppkomsten till våld. Mills skriver vidare att 
genom att utveckla nya strategier för att identifiera och bemöta skam kan det leda till att 
avbryta våldet och förebygga våld hos nästa generations förövare och offer. Om skamfulla 
erfarenheter tillåts utrymme och uppmärksamhet kan kanske samhällets intolerans för våld i 
nära relationer öka och om människor tillåts erkänna sin utsatthet gällande skam och 
erfarenheterna kring detta kan offer för våld i nära relationer hämta sig bättre.  
   
Det har gjorts mycket forskning kring våldsutsatta kvinnors situation och hur de påverkas av 
sitt sociala nätverk. Det har även forskats kring hur känslor av skam kan påverka dessa 
kvinnors försök att ta sig ur förhållandet samt hur skam kan påverka kvinnans relation till 
andra personer. Det är känt att det sociala nätverket har stor betydelse för kvinnorna att i 
relationen klara av våldet samt när de beslutar sig för att lämna mannen. Forskning har även 
bedrivits angående hur det går till under uppbrottet och det har framkommit att det rör sig om 
flera processer som kvinnan går igenom för att kunna gå vidare och må bättre. Enligt Enander 
och Holmberg (2010) behövs mer forskning kring dessa processer eftersom de är mycket 
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komplexa och bland annat skriver de att betydelsen av signifikanta andra bör studeras 
ytterligare. Vi har upptäckt att det saknas studier som länkar samman teorier och forskning 
om tiden efter uppbrotten (uppbrottsprocessen) med hur det sociala nätverket har påverkat 
kvinnorna i deras bearbetning i de olika processerna samt hur kvinnorna har använt sig av sitt 
nätverk i dem. Vi har valt att lägga vårt fokus på just detta och även tittat närmare på hur det 
sociala nätverket kan påverka uppkomsten av skamkänslor och hur detta kan ha inverkat på 
kvinnornas bearbetning. 

Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som har använts för att 
analysera resultatet. Vi har valt att använda oss av Holmberg och Enanders teori om 
uppbrottsprocessens tre delar för att i första hand strukturera upp och tematisera intervjuguide 
och analys. Därefter har vi lagt fokus på den första och sista delen gällande 
uppbrottsprocesserna då dessa var de som hade störst relevans för resultatet som framkom i 
vår studie.  För att belysa det sociala nätverkets betydelse i uppbrottsprocessernas olika delar 
valde vi även teorier som utgår från det sociala samspelet människor emellan. Två teorier eller 
synsätt som förklarar detta på ett relevant sätt för vår studie är symbolisk interaktionism samt 
skam- och stolthetsbegreppen. 
 

Uppbrottsprocesser 

Enander & Holmberg (2010) menar att en våldsutsatt kvinnas uppbrottsprocess inte är en del 
utan tre delprocesser. Dessa tre är 1) att bryta upp, 2) att bli fri samt 3) att förstå våldet. Det 
fysiska uppbrottet handlar om att bryta upp och då kvinnan bestämmer sig för att fysiskt 
lämna mannen. Att göra sig fri känslomässigt innebär att det emotionella bandet till mannen 
bryts. Att förstå och definiera våldet i relationen innebär att kvinnan kan inse att hon varit 
misshandlad. Det är inte alltid dessa processer kommer i ovan nämnda ordning. Processerna 
kan ske parallellt och det är även vanligt att de överlappar varandra (Holmberg & Enander, 
2010). Nedan presenteras de tre processerna under var sin rubrik. 

Att bryta upp 
Holmberg och Enander (2010) skriver att det finns två olika varianter på vändpunkter för 
våldsutsatta kvinnor. Dessa är dels när ens eget liv är i fara och dels när någon annans liv är i 
fara. Denna vändpunkt företräds inte sällan av känslan av att ”ha nått botten”. Huruvida en 
kvinna känner att hon nått botten brukar ofta handla om hon är rädd för sitt eget liv, när hon 
känner att hon i annat fall kommer gå under. Rädslan för att gå under kan handla både om en 
fruktan för att mannen ska döda henne men även om att dö själsligt. En annan vändpunkt för 
kvinnor är när någon annan riskerar fara illa på grund av relationen. Det kan handla om att 
mannen ger sig på barn eller husdjur, eller hotar om detta.  
     Holmberg och Enander (2010) skriver att isolering är vanligt förekommande i våldsutsatta 
kvinnors relationer men att det trots detta, är det många signifikanta andra som känner till 
våldet. Kvinnan kan vara isolerad i relationen inte främst genom fysisk eller rumslig karaktär 
utan snarare vara emotionellt isolerad. I många fall har signifikantas påverkan mindre 
betydelse när det handlar om att få kvinnan att lämna relationen. Kvinnan kan veta om att hon 
borde lämna mannen men när signifikanta andra påpekar detta kan det få omvänd effekt så att 
kvinnan istället går in i försvarsposition och försvarar mannen gentemot de signifikanta andra.                        
    Anhörigas ingripande är därför inte ofta det som får kvinnan att nå vändpunkten och lämna 
mannen. De anhörigas agerande verkar inte heller kunna påskynda uppbrottet. Däremot när 
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kvinnan väl befinner sig vid punkten där hon tänker lämna mannen har de signifikanta andras 
reaktioner mycket större betydelse. Vid detta skede är det vanligt förekommande att kvinnan 
tagit kontakt antingen med en närstående, med utomstående eller med en kvinnojour. Denna 
tidpunkt kan vara skör och de signifikanta andras reaktioner, vare sig de är negativa, positiva 
eller om de uteblir helt, kan vara avgörande för om kvinnan lämnar mannen definitivt 
(Holmberg & Enander, 2010).  

Att bli känslomässigt fri 
Att bli fri emotionellt innebär att bryta det känslomässiga band kvinnan har till mannen 
(Holmberg & Enander, 2010). Att bryta upp rent fysiskt och att göra sig fri känslomässigt är 
två skilda processer som inte behöver infalla samtidigt. Kvinnan behöver nödvändigtvis inte 
ha kommit igenom den känslomässiga processen när hon lämnar mannen, utan detta är 
komplicerat och individuellt, dock med vissa gemensamma kännetecken. Det finns fyra 
emotionella stadier på vägen till att bli känslomässigt fri. Dessa är uppkallade efter den känsla 
som är starkast i varje stadium. Kvinnan kan bryta upp under alla fyra stadier även om hon 
går igenom alla fyra till slut. De fyra stadierna handlar om a) kärlek och förälskelse b) hat och 
vrede c) medlidande och ömkan samt d) likgiltighet inför mannen. 

Att förstå och definiera våldet  
Enligt Holmberg och Enander (2010) finns det ytterligare en process som innebär att kvinnan 
inser att hon varit i ett misshandelsförhållande och kan benämna sig själv som misshandlad. 
Detta är en komplicerad process som ofta kan vara smärtsam för kvinnan och det är inte alltid 
givet att kvinnan definierar det hon varit med om som misshandel. Holmberg och Enander 
skriver vidare att det är vanligt att kvinnan till en början inte anser att hon är utsatt för 
misshandel varken innan eller efter hon lämnat mannen. Detta kan bero på den bild som 
människor har av vad som klassificeras som misshandel och en misshandlad kvinna. Denna 
bild kan ha skapats av media som för det mesta inte rapporterar om annat än det fysiska och 
”allvarliga” våldet. Det psykiska våldet ges nästan inget utrymme alls i media, vilket kan göra 
att kvinnorna inte tror att det klassas som misshandel och därför inte ser sig som 
misshandlade.  
     Bilden av hur en ”misshandlad kvinna” ska vara och agera kan också vara en orsak till att 
kvinnorna har en benägenhet att inte klassa sig själva som misshandlade. Det finns enligt 
Holmberg och Enander (2010) en bild av att kvinnor som blir misshandlade är passiva och 
inte kämpar emot, medan det i själva verket är vanligt att kvinnor som utsätts för misshandel 
gör motstånd på ett eller annat sätt.  
     Som tidigare nämnts är att förstå och sätta ord på våldet ofta en komplicerad och smärtsam 
process. Om kvinnan trots allt går igenom denna process kan det betyda att kvinnan får mer 
verktyg till att hantera och bearbeta det hon varit med om. Genom att kvinnan inser att hon 
blivit utsatt för misshandel kan hon exempelvis bli av med en del av den skuld som är vanligt 
att hon går runt med. Hon kan också tillgodogöra sig litteratur och kunskap om vad 
misshandelsrelationer innebär och på så vis gå vidare när hon inser att det inte varit hennes fel 
(Holmberg & Enander, 2010). 
     Holmberg och Enander (2010) menar att i processen att förstå och definiera våldet är det 
viktigt med professionellas respons och hur de reagerar och förklarar våldet och mannens 
agerande. Det är vanligt att kvinnan i denna förståelseprocess behöver ha en utomstående och 
objektiv person som bedömer vad hon varit med om. Vidare skriver Holmberg och Enander 
(2010) att professionellas åsikter och respons har större betydelse för om kvinnan kan 
definiera sig som misshandlad än vänner och familj då professionella anses vara mer 
objektiva och auktoritära.  
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Symbolisk interaktionism 

Begreppet symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer och uppkom under tidigt 
1900-tal genom samhällsvetenskapliga och filosofiska diskussioner (Johansson & Lalander, 
2010). Anhängare av symbolisk interaktionism vidhåller att människan ska betraktas som ett 
reflekterande och tolkande väsen som använder symboler för att kommunicera. När 
människor möts i olika situationer i vardagslivet bildas fortlöpande ett mänskligt 
självmedvetande. Enligt symbolisk interaktionism är människans handlande och medvetande 
mycket komplexa och måste förstås genom individers benägenhet att vara självreflekterande 
och tolkande. Inom symbolisk interaktionism är det centrala tankesättet att människor i mötet 
med andra människor utvecklar något som kallas rollövertagande. Det innebär att individen 
ser sig själv med andras ögon. Människor handlar till viss del utifrån föreställningar om hur 
de tror andra förväntar sig att de ska handla. Detta är en viktig social förmåga som utgör 
grunden för ett liv tillsammans, ett gemensamt liv utan för mycket oförutsägbarhet (Johansson 
& Lalander, 2010). Det är även detta rollövertagande som skapar underlag för människans 
känsloliv. Människan tolkar vad den tror att den andre tycker om en och ser på en vilket kan 
leda till emotioner av stolthet eller skam. Om personen tolkar det som att den ses på ett 
ofördelaktigt vis kan det få som följd att individen får en känsla av att inte ingå i den sociala 
gemenskapen. Enligt den symboliska interaktionismen är det viktigaste i människors liv just 
sociala situationer och möten, och det är genom dessa som individer kan spegla sig och se sig 
själva genom rollövertagande (Johansson & Lalander, 2010).  
     En individs medvetande blir till, förändras och befästs genom vardagliga situationer, 
exempelvis i en kö i en affär, hemma i soffan eller i möten med vänner och bekanta, samt då 
människan funderar över framtiden och reflekterar över sig själva (Johansson & Lalander, 
2010). Inom symbolisk interaktionism undersöks hur människan ser på sig själv och hur 
tankar och handlingar ter sig i sociala situationer. Interaktionister betraktar hur individer ser 
på omvärlden och sig själv samt förändringen i möten med andra. Centralt inom 
interaktionismen är hur människan definierar sig själv men även hur människan tror att andra 
uppfattar henne (Johansson & Lalander, 2010).  
     Ett barn lär sig förstå både sig själv och omvärlden samt att handla på ett vis som är 
kulturellt normativt, genom socialisation (Johansson & Lalander, 2010). Socialisationen 
startar när ett barn föds och när barnet sedan möter sina signifikanta andra, exempelvis 
föräldrar, släkt eller andra nära individer. Samhället och gruppen barnet tillhör börjar 
internaliseras och även en personlig identitet skapas. Barnet lär sig att vara det kön det tillhör, 
att vara barn eller elev i skolan. Detta är en process som går ut på både anpassning och 
avskiljning till andra (Johansson & Lalander, 2010). Alla sociala världar är konstruerade med 
hjälp av människor som vävs ihop av samfällda aktiviteter och intressen (Skårner, 2007). 
Människorna i dessa sociala världar har gemensamma föreställningar och ett gemensamt 
synsätt på livet. Varje värld har olika prestige och karriärsvägar och något som ses som 
värdefullt i en värld kanske är meningslöst i en annan värld.  
     Skårner (2007) menar att människor kan ingå i olika sociala världar parallellt vilket 
innebär att individen måste hantera att på ett flexibelt vis använda sig av olika förhållningssätt 
och beteendemönster för att kunna tillmötesgå de olika kraven och förväntningarna från de 
olika världarna. Det finns världar som är nära besläktade gällande perspektiv och värderingar 
vilket underlättar växlandet mellan de olika världarna avsevärt. Däremot kan det uppstå 
problem om människor möter motsägelsefulla krav från de olika världarna individen ingår i. 
Detta kan leda till missförstånd, att livet blir komplicerat samt till inre konflikter. Dessa 
problem kan uppfattas som synnerligen komplicerade i perioder som innehåller stora sociala 
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förändringar. Om det förekommer motsägelsefulla förväntningar och krav kan individen 
tvingas välja mellan de olika världarna och perspektiven. Det som då avgör lojaliteten är den 
känslomässiga intensiteten i de sociala band som en individ har till signifikanta andra i 
respektive värld (Skårner, 2007).  

Skam och stolthet 

Skårner (2007) menar att det finns två primära emotioner som kan förknippas med socialt 
samspel. Dessa är varandras motpoler: skam och stolthet. Skam kan innebära en negativ 
värdering av individens själv och härstammar från känslan av att vara underlägsen eller 
otillräcklig. Dessa känslor härrör från negativt, nedvärderande och avvisande bemötande från 
andra. Stolthet skapas av respekt och bekräftelse från andra och leder till positiva värderingar 
av det sociala självet. Skårner menar vidare att individers erfarenhet av de sociala banden är 
det som utgör grunden för självkänslan.  
     Scheff och Starrin (2002) hävdar att många sociala problem kan förstås om kunskapen om 
emotioners inverkan på mänskliga relationer ökar. De analyserar skamemotionen ur ett 
interaktionistiskt perspektiv. Scheff och Starrin menar att skam och stolthet är de två 
emotioner som är de mest betydande känslorna när det kommer till individers självkänsla och 
sociala interaktion. Dessa känslor får dock stå undan i vårt moderna samhälle där 
tyngdpunkten ligger på handlingar och tankar istället för på känslornas betydelse. Vidare 
menar Scheff och Starrin (2002) att det finns en myt om en självbehärskande och rationell 
människa. 
     För att skam ska uppstå räcker det med att individen har en föreställning om att någon 
reagerar negativt om en (Scheff & Starrin, 2002). Dock behöver inte skam nödvändigtvis 
innebära att någon utomstående verkligen har en negativ reaktion om en utan sker istället ofta 
i individers fantasier. Det kan yttra sig genom dålig självkänsla, blyghet eller dåligt samvete. 
Skam kan uppkomma som ett resultat av verklig, väntad eller påhittad brist på respekt och alla 
människor är väldigt känsliga för hur mycket respekt de erhåller, vilket gör det aktuellt att se 
skam som den starkaste emotionen gällande sociala interaktioner (Scheff & Starrin, 2002).  
     Scheff och Starrin (2002) menar att alla relationer medför känslor. Om dessa känslor 
innebär skam eller känslor som är nära besläktade med skam uppstår automatiskt en vilja att 
försöka undertrycka och dölja känslorna. Om känslorna däremot blir synliga går det att se det 
som i andra fall är dolt, hur det egentligen står till i en relation. Känsloyttringar kan avslöja 
information om de sociala banden människor emellan. Stolthet är ett tecken på säkra och 
trygga sociala band medan skam kan vara tecken på osäkra eller hotade sociala band.  
      Om skamkänslor trycks undan kan det bli problematiskt att veta hur en relation till en 
annan individ verkligen är, och det blir komplicerat att fastställa om individerna är på ”rätt” 
avstånd i förhållande till varandra. Skam sågs förr som en konsekvens av den enskilda 
individens misslyckande att hålla sig till sina egna normer och värderingar, men Scheff och 
Starrin (2002) menar att människan fått sina ideal från samhället. Vidare skriver Scheff och 
Starrin att skam spelar en oerhört viktig roll när det handlar om individens förhållande till sina 
övriga känslor, exempelvis rädsla, ilska, kärlek och sorg. Individer har en tendens att hålla 
tillbaka dessa känslor för att individen är rädd att skämmas över dem.  
     I skamprocessen återfinns även en kognitiv fas som innefattar minnen och tankar från 
tidigare liknande situationer (Scheff & Starrin, 2002). De här tankarna kan medvetandegöra 
frågor såsom förmåga, skicklighet och styrka och individen kan få tankar om ”Jag är svag, 
dum, inkompetent” och den kognitiva fasen kan leda till funderingar kring självkänsla och 
egenvärde, individen kan tänka att den är värdelös. 
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Metod 
Under metodavsnittet presenteras vårt val av metod, hur vi sökt litteratur och vi redovisar 
källkritik, urval, bortfall samt konstruktion av intervjuguide. Vidare beskriver vi 
datainsamlingsmetoder och tillvägagångssätt, databearbetning och analysmetod samt validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Metodavsnittet avslutas med etiska överväganden och en 
metoddiskussion. 

Val av metod 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken betydelse det sociala nätverket har haft för 
kvinnor att ta sig ur våldsamma relationer. Vi är intresserade av att få en djupare förståelse 
och kunskap om hur våldsutsatta kvinnor upplevt uppbrottsprocessen. Genom studien vill vi 
fånga skillnader och likheter i kvinnors upplevelser. Eftersom undersökningen syftar till att 
beskriva människors individuella erfarenheter har vi valt att använda en kvalitativ 
forskningsmetod för att bäst uppnå detta. Enligt Holosko (2010) ska en kvalitativ metod väljas 
när studier syftar till att producera en rikare och beskrivande text utifrån individers egna ord 
om ett speciellt ämne. Holosko nämner även ett antal olika anledningar till varför en kvalitativ 
metod bör väljas, en av dessa är om informationen som ska samlas in har emotionellt djup och 
är känsligt. I vår studie är det sannolikt att känslig information kan framkomma eftersom det 
handlar om kvinnors egna ofta känslomässigt svåra upplevelser. Ett annat skäl till att välja 
kvalitativ metod är enligt Holosko om syftet är att fånga livserfarenheter och dess mening 
utifrån perspektiv från personer som själva haft en sådan upplevelse. Därmed motiverar detta 
till att valet hamnar på kvalitativ metod för vår undersökning.  
     Enligt Bryman (2008) är intervjuer den vanligaste metoden gällande kvalitativ forskning 
och det är även ett mycket flexibelt arbetssätt. Vi valde att använda oss av semi-strukturerad 
intervjuteknik. Detta innebär enligt Bryman (2008) att använda sig av en intervjuguide där 
intervjuaren har frågor och/eller ämnen uppskrivna som ska besvaras under intervjun. 
Samtidigt har dock den intervjuade personen frihet i hur den väljer att besvara frågorna, och 
det är inte givet i vilken ordning frågorna ställs. Intervjuaren har även möjlighet att ställa 
följdfrågor beroende på vilka svar den intervjuade personen ger. Valet föll på denna metod 
eftersom vi ville fråga våra intervjupersoner samma frågor så att vi lättare kunde analysera 
och jämföra, men ändå ha möjlighet att fånga upp och fråga om aspekter som skulle 
uppkomma i de enskilda intervjusituationerna. 

Litteratursökning och källkritik 

En litteratursökning inom området är viktigt innan studien påbörjas för att veta vad som redan 
är känt (Bryman, 2008). Forskare kan under detta steg införskaffa information gällande den 
nuvarande kunskapsbasen i deras forskningsområde, utveckla sina begreppsbildningar samt 
identifiera problem som kan uppkomma under forskningsprocessen (Sowers, Ellis & Dessel 
2010). Inför vår studie har vi sökt efter kunskap kring våldsutsatta kvinnors situation för att få 
en bild av vilken forskning som bedrivits inom området. Vi har främst sökt efter 
vetenskapliga artiklar i databaserna Social Services Abstract och PsycInfo. Vi har även sökt 
efter litteratur genom Google Scholar och Libris. I sökningen har vi använt oss av sökorden: 
domestic violence, abused women, social network, social support, leaving abusive 
relationships. Vi har också letat efter svensk litteratur inom vårt område genom Google 
Scholar och Libris, då vi använt oss av sökorden: våldsutsatta kvinnor, socialt nätverk, 
uppbrott. Genom ytterligare sökningar på stadsbiblioteket i Örebro samt Örebro 
universitetsbibliotek fann vi flera böcker som vi lånat och använt oss av, både på svenska och 
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på engelska. En bok om uppbrottsprocesser som vi bedömde vara av vikt för oss fick vi köpa 
via internet. Vidare har vi använt oss av artiklar från tidskriften Socionomen som har ett 
temanummer där mäns våld mot kvinnor uppmärksammas. 
     Genom litteratursökningen hittade vi ett antal artiklar och böcker som behandlade 
våldsutsatta kvinnors situation och vilken påverkan det sociala nätverket kan ha. Den mesta 
forskningen som vi använt oss av kommer från Nordamerika, men vi har också dragit nytta av 
forskning från Sydamerika, Norden och Mellanöstern. Genom en granskning av litteraturen 
uppmärksammas enligt Bryman (2008) också frågor som ännu inte blivit besvarade och som 
därmed kan vara intressanta för vidare forskning. Under litteratursökningen kunde vi således 
upptäcka vilka frågor som ännu inte blivit besvarade inom området kring våldsutsatta kvinnor 
och därmed kunde vi rikta in oss på det som vi tyckte saknades i kunskapsbasen. 
     Litteraturen som används i en studie bör granskas för att forskaren ska kunna bedöma om 
källorna är tillförlitliga eller inte. Enligt Thurén (2005) finns ett flertal principer som bör 
beaktas för att kunna bedöma en källas trovärdighet. Ett av dessa är att forskaren bör använda 
sig av primärkällor, vilket innebär att informationen tas direkt från dess författare istället för 
via någon annan som refererar till denne. Detta är viktigt eftersom människor tenderar att 
tolka text på olika sätt vilket kan leda till feltolkningar om en uppgift har gått i flera led. I vår 
studie har vi varit noga med att använda primärkällor, dock har det i några fall inte varit 
möjligt att få tag på den ursprungliga studien och därmed har vi varit tvungna att använda ett 
fåtal sekundärkällor. När det gäller forskning om uppbrottsprocesser har vi fått använda 
Holmberg och Enander när vi beskrivit Margareta Hydéns forskning eftersom vi inte har hittat 
hennes ursprungliga studie. Även gällande ett par källor i avsnittet om tidigare forskning har 
vi använt oss av sekundärkällor, dock kan vi anta att dessa källor är någorlunda trovärdiga 
eftersom mycket forskning visar på liknande slutsatser och därmed stämmer dessa överens 
med övrigt forskningsresultat. Kritik kan också riktas mot vår användning av artiklar från 
Socionomen eftersom detta inte är en vetenskaplig tidskrift. Vi har haft detta i åtanke och har 
inte lagt alltför stor tyngd vid dessa källor. 

Urval 

Eftersom detta är en kvalitativ undersökning finns inget intresse av att uppnå ett representativt 
urval som det går att generalisera utifrån och därför väljer vi respondenter utifrån ett icke 
sannolikhetsurval. Inom denna kategori av urvalsmetoder är bekvämlighets- och snöbollsurval 
två av de mest använda metoderna (Bryman, 2008). Nugent (2010) beskriver 
bekvämlighetsurval som en mycket enkel urvalsmetod där forskaren endast väljer ut de 
deltagare som är lättast att nå samt utifrån de kriterier som behövs för att kunna delta i 
undersökningen. Forskaren väljer således de respondenter som finns tillgängliga av rena 
bekvämlighetsskäl.  
     Vi har främst använt oss av bekvämlighetsurval vid sökandet av respondenter till vår 
studie. Kriterier för att kunna delta i vår studie är; a) att vara kvinna, b) ha levt i ett våldsamt 
förhållande med en man, c) lyckats lämna honom samt d) bearbetat upplevelserna till den grad 
att de är bekväma att dela med sig av erfarenheten. Vi har valt att rikta in oss på kvinnor som 
levt i våldsamma relationer i denna studie. Detta eftersom våld mot kvinnor är ett stort 
samhällsproblem som vi är intresserade av. Anledningen till kriterium d, att kvinnorna bör ha 
bearbetat sina upplevelser någorlunda väl, är att vi inte har möjlighet att ge kvinnorna något 
samtalsstöd eller terapeutisk hjälp om sådant behov skulle uppstå. Ett annat skäl är att detta är 
endast en studie på C-nivå och den kunskapsnivå som vi når upp till skulle antagligen inte 
väga upp det eventuella lidandet och den skadan studien kan medföra om kvinnorna 
fortfarande mår dåligt av sina upplevelser. 
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     Vi har fått kontakt med våra intervjupersoner genom att informera om vår studie via 
Facebook och att vi söker deltagare till den. Ett antal personer har sedan tagit kontakt med oss 
och visat intresse för att bli intervjuade. Vi har därefter gått igenom våra kriterier och valt ut 
de personer som är lämpliga för vår studie. En person erbjöd sig också att på Facebook 
kopiera vår annons för att nå ut till fler, vilket har bidragit till att vi fått tag på fler lämpliga 
respondenter. Detta sätt att hitta respondenter kallas snöbollsurval då en respondent bidrar till 
att forskaren kan hitta fler (Bryman, 2008). Vi fick tag på sju respondenter som ville delta i 
vår studie. Flera av respondenterna kände en av oss som genomfört studien på ett personligt 
plan och för att detta inte skulle påverka deras svar alltför mycket tog den andra av oss 
huvudansvaret för intervjun vid dessa tillfällen.  

Bortfall 

Då vi hade delat upp intervjuguiden i olika teman (fysiskt uppbrott, känslomässig bearbetning 
samt att kunna sätta ord på våldet) föll vissa delar av dem bort i några intervjuer eftersom 
kvinnan inte hade kommit så långt i uppbrottsprocessen. Vid ett tillfälle föll hela sista temat 
bort eftersom kvinnan inte upplevde sig som misshandlad. Vid en annan intervju hade 
kvinnan inte kommit över mannen känslomässigt och därför blev en del frågor i tema två 
obesvarade. 

Konstruktion av intervjuguide 

Inför intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide och valde att hålla intervjuerna på en 
semistrukturell nivå. Enligt Marlow (2010) har intervjuaren då viss frihet att gå efter 
magkänsla och kan improvisera frågorna. Vidare skriver Marlow att semistrukturerade 
intervjuer ofta har intervjuguider innehållandes frågor att ställa men att de inte är i 
frågeformulärformat. Vi valde denna typ av intervju eftersom vi på förhand ville förbereda 
frågor som sedan skulle hjälpa oss att besvara vårt syfte och frågeställningar, men samtidigt 
inte vara alltför bundna till intervjuguiden. Istället ville vi få möjlighet att följa upp svar som 
framkom hos de enskilda respondenterna och beroende på situation och relevans. Kvale 
(2009) menar att en intervju ger mer oväntade och engagerade svar om intervjusituationen 
inte är fullt så strikt.  
     Kvale (2009) skriver att en bra intervjuguide innefattar noga formulerade frågor. Vi lade 
ner mycket tid på att arbeta med intervjuguiden för att få fram frågor som dels skulle besvara 
vårt syfte och dels komma i logisk ordning samt ville vi att frågorna skulle kännas bra och 
bekväma för respondenterna. Vi testade intervjuguiden på varandra och reviderade den 
därefter. Vi lade också vikt vid att frågorna skulle vara lättförståeliga. Enligt Kvale (2009) ska 
frågorna anpassas till intervjupersonerna och inte vara för byråkratiskt formulerade. För att 
göra det lättare för oss delade vi upp intervjufrågorna i fyra olika teman: allmänna frågor, 
frågor gällande den praktiska biten i uppbrottsprocessen, frågor gällande den känslomässiga 
biten i uppbrottsprocessen samt frågor gällande att förstå och definiera våldet. Vi är medvetna 
om att de tre bitarna i uppbrottsprocessen inte alltid infaller efter varandra och att de kan ske 
parallellt, men för att senare kunna hantera resultat och analys på ett mer lättöverskådligt sätt 
valde vi att konstruera guiden på detta sätt. Detta tillvägagångssätt styrks av Kvale (2009) 
som framhåller att det är viktigt för forskaren att planera framåt och ha analys och 
rapportering i åtanke vid konstruering av intervjuguider och att forskare som är medvetna om 
vad de ställer för frågor och varför har lättare med analysarbetet.  
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Datainsamlingsmetoder och tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnts använde vi oss av intervjuer som vår primära datainsamlingsmetod i 
studien. För att få struktur på intervjuerna men ändå frihet att följa upp intressanta aspekter 
valde vi semistrukturerad intervjuteknik. Intervjuerna bokades in ett par veckor innan de 
genomfördes. Kvinnorna fick möjlighet att läsa igenom samtyckesbrev och vår intervjuguide 
innan intervjutillfället om de så önskade. Vår första intervju med en respondent såg vi också 
som pilotintervju och efter intervjun var genomförd fick vi feedback från respondenten samt 
diskuterade oss emellan huruvida frågorna och svaren på dessa ledde till relevanta svar för 
vårt syfte och våra frågeställningar, vilket vi ansåg att de gjorde och därför reviderade vi inte 
intervjuguiden. 
     Plats för intervjuerna gjordes upp tillsammans med kvinnorna. Fyra intervjuer ägde rum 
hemma hos en av oss och tre intervjuer genomfördes i kvinnornas hem, allt utifrån deras 
önskemål. Anledningen till att vi genomförde intervjuerna i någons hem var för att skapa en 
trygg och lugn miljö för att inte bli distraherade eller störda av utomstående. Intervjuerna 
varade mellan ca 40-50 minuter. Varje intervju spelades in för att senare kunna transkriberas. 
Då flera av respondenterna hade en personlig relation till en av oss valde vi att låta den andra 
ha huvudansvaret för dessa intervjuer för att minimera påverkan av respondentens svar. Vid 
dessa intervjuer ställdes i stort sett alla frågorna av den som inte kände kvinnan. Den andra 
flikade bara in med följdfrågor vid ett fåtal tillfällen. Under de intervjuer där ingen av oss 
kände kvinnan delade vi på ansvaret och skiftade roller som aktiv respektive passiv 
intervjuare. 
     Under intervjuerna använde vi oss även av nätverkskartor där varje kvinna fick fylla i tre 
kartor var, en för varje process gällande uppbrottsprocesserna. Dessa kartor syftade till att 
underlätta för oss under intervjuns gång, och i efterhand när vi sammanställde resultatet. 
Kartorna var även ett redskap för att underlätta för kvinnorna att få en tydligare bild av vilka 
personer i nätverket som var betydelsefulla samt för att kunna ställa följdfrågor om de olika 
personerna som kvinnorna ritade upp på kartan. Enligt Forsberg och Wallmark (2010) är 
nätverkskartor ett bra sätt att uppnå ett givande samtal både för intervjuaren och för 
respondenten då det ges en tydligare bild av nätverket och hur respondenten upplever 
nätverket, om detta konkret målas upp på papper.  

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in efter varje kvinnas godkännande. Därefter fördes ljudfilerna över till 
en dator för att sedan kunna transkriberas. Enligt Bryman (2008) finns det ingen poäng med 
att transkribera material som inte kommer vara användbart i studien. Vi har transkriberat i 
stort sett allt material men när det framkommit information som varit irrelevant för studien 
har vi valt bort det. Det har exempelvis handlat om utsvävanden om samhällsdiskussioner 
eller personligt småprat. Nätverkskartorna som användes vid intervjuerna har inte använts 
som analysunderlag utan syftade enbart på att underlätta för oss och kvinnorna vid 
intervjutillfällena. 
     Som analysmetoder valde vi meningskoncentrering, meningstolkning och tematisering. 
Kvale (2009) skriver att meningskoncentrering betyder att korta ned respondenternas 
intervjusvar till mer lätthanterliga meningar och att sammanfatta innebörden av vad de sagt 
till kortare svar. Genom att använda meningskoncentrering kunde vi ta ut det väsentliga och 
bearbeta det omfattande resultat vi transkriberat. Utifrån våra frågeställningar tematiserade vi 
även resultatet. Kvale (2009) menar att teman som tas fram genom meningskoncentrering 
senare ligger till grund för analys och tolkning. Vi analyserade sedan materialet med hjälp av 
meningstolkning, som enligt Kvale (2009) innebär att den som tolkar meningarna söker en 
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djupare innebörd än det som framkommit under intervjuerna för att kunna koppla detta till 
teorier. Vi tolkade respondenternas svar för att kunna analysera dessa med hjälp av skam- och 
stolthetsbegreppen och symbolisk interaktionism samt jämförde hur kvinnorna upplevt sina 
situationer med de tre delprocesserna i teorin om uppbrottsprocessen.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppen validitet och reliabilitet sägs vara mer aktuella inom den kvantitativa forskningen, 
men även inom kvalitativa undersökningar kan dessa begrepp ha relevans (Bryman, 2008). 
Larsson (2005) skriver att begreppen validitet och reliabilitet flitigt omdebatterats i den 
kvalitativa forskningsvärlden. Dilemman med att forskare inom kvalitativa undersökningar 
verkar som mätinstrument och sedan själva tolkar resultatet och analyserar informationen lyfts 
upp. Två forskare kan exempelvis tolka samma material på olika sätt vilket leder till att 
reliabilitet och validitetsfrågorna ifrågasätts. Vidare menar Larsson (2005) att reliabilitet och 
validitet ändå är av intresse inom kvalitativa metoder, men att det behöver granskas på ett 
annat sätt än vid kvantitativ forskning. Exempelvis blir begrepp som intern validitet och intern 
reliabilitet mer aktuella. Trots att dessa begrepp främst förknippas med kvantitativa 
undersökningar har vi tagit hänsyn till validiteten och reliabiliteten och försökt hålla goda 
diton, då validitet och reliabilitet enligt Larsson (2005) är krav som ställs på vetenskapliga 
undersökningar. 
     Basham, Jordan och Hoefer (2010) sammanfattar validitet med att forskaren mäter vad den 
avser att mäta, och ingenting annat. Vi har i undersökningen försökt uppnå god validitet 
genom att tydligt utforma syfte och frågeställningar och sedan strikt hållit oss till dessa under 
utformandet av undersökningen. Genom att lägga ner mycket tid på utformandet av 
intervjuguiden har vi försökt skapa frågor som avsett leda till besvarandet av våra 
frågeställningar. Vi genomförde en testintervju där den ena av oss tänkte sig in i rollen som 
respondent medan den andra intervjuade. Därefter diskuterade vi hur det kändes och huruvida 
vi tyckte det fattades frågor för att kunna svara på våra frågeställningar. Denna testintervju 
ledde till att fler frågor tillkom och att några omformulerades. 
     Reliabilitet innebär tillförlitlighet och att undersökningarna är gjorda på ett korrekt vis 
(Thúren, 2007). Enligt Basham m.fl. (2010) är grunden gällande reliabilitet att en 
undersökning ska kunna visa liknande resultat flera gånger, oavsett hur många gånger 
mätningen genomförs och av vilken forskare. Genom att använda vår intervjuguide skulle det 
vara möjligt att genomföra undersökningen igen, av andra forskare. Då svaren på frågorna 
skiljer sig åt emellan respondenterna skulle det dock kanske inte gå att få liknande svar igen, 
eftersom allas historier är olika. Dock har vi kunnat urskilja ett mönster och likartade svar 
från flera av våra respondenter, vilket skulle kunna syfta på god reliabilitet. Något som 
däremot kan ha påverkat reliabiliteten negativt är att en av oss känner flera av respondenterna 
väl. Detta är något som kanske kan ha påverkat respondenternas svar om de av personliga skäl 
inte ville svara sanningsenligt på vissa frågor med den av oss de kände närvarande. Samtidigt 
kan det också ha lett till motsatsen och gett högre reliabilitet då respondenterna kan ha känt 
sig tryggare att på ett ärligt och öppet sätt besvara frågorna i och med eventuell trygghet som 
närvaron av den av oss som de kände gav. 
     Intern reliabilitet betyder att om det finns fler än en forskare så ska alla forskare tolka 
materialet på ett liknande sätt (Bryman, 2008). Genom att fortlöpande diskutera, reflektera 
och utbyta tankar har vi tagit hänsyn till den inre reliabiliteten då dessa diskussioner lett till att 
vi kommit fram till gemensamma tolkningar och förståelseramar. För att ytterligare ta hänsyn 
till reliabiliteten lät vi respondenterna läsa igenom hur vi använt oss av materialet efter att vi 
sammanställt resultatet och analysen. De fick då möjlighet att komma med feedback eller 
förslag till ändringar om det var något vi missuppfattat eller något de inte ville att vi skulle ta 
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med. Detta ledde till att vi gjorde en liten korrigering efter att en av respondenterna påpekade 
en smärre missuppfattning. I övrigt hade respondenterna inga ändringar de ville ha 
genomförda vilket vi ser som ett tecken på att vi tolkat intervjuerna på ett korrekt sätt.  
     Intern validitet betyder om huruvida det finns en bra koppling mellan forskarens 
observationer och teoretiska utgångspunkter (Bryman, 2008). Av materialet som framkom 
under intervjuerna går det att dra tydliga kopplingar till tidigare forskning och litteratur och 
våra respondenter har gett svar som överensstämmer med teoretiska utgångspunkter som 
finns.  
     Generaliserbarhet är vanligt inom kvantitativa undersökningar och innebär enligt Marlow 
(2010) att studera ett stort antal subjekt för att sedan kunna generalisera resultaten på en så 
stor grupp som möjligt. Resultat från en studie kan användas för generalisering om resultatet 
går att applicera på en annan grupp än den som är specifik för just den genomförda studien. 
För att resultatet ska gå att generalisera krävs det att de observerade subjekten är 
representativa för grupper som forskaren vill generalisera resultatet på.  
     Vår studie är inte kvantitativ och därför är vårt mål heller inte att kunna generalisera vårt 
resultat. Vi är medvetna om att den grupp på sju kvinnor som vi intervjuat alla givit subjektiva 
berättelser som vi sedan tolkat, och är inte intresserade av att utvinna generaliserbarhet ur vår 
studie. Istället är vi ute efter förståelse. Kvale (2009) skriver att det inom hermeneutiken 
studeras och tolkas texter och att det är detta som är centralt gällande kvalitativa studier. Med 
en hermeneutisk tolkning är syftet att vinna en gångbar och allmän förståelse gällande 
meningen. Vårt mål med studien är alltså detta, och inte att studien ska gå att tillämpa på 
andra grupper.  

Etiska överväganden 

Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att undersökaren med stor noggrannhet 
överväger de etiska frågor som kan aktualiseras vid intervjutillfällen då intervjupersoner ofta 
kan komma att dela med sig av känslig och privat information. Att ge en enhetlig samling 
etiska regler kring intervjuer är komplicerat då det kan skilja sig väldigt mycket från individ 
till individ vilken information som framkommer och vilka förtroenden som skapas. Dock är 
det möjligt att ge en del allmänna etiska riktlinjer som kan knytas till rubriker såsom 
exempelvis informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser som medföljer om 
personen deltar i intervjun (Larsson m.fl., 2005). Inför utformandet av denna undersökning 
och tillhörande intervjuguide gjorde vi noga etiska överväganden kring den känsliga 
information som kunde framkomma. Vi kom i diskussioner fram till att för att undvika att 
hamna i etiska dilemman eller i situationer där respondenterna riskerade att må psykiskt 
dåligt, så krävdes det att de deltagande respondenterna kände att de hade tillräckligt med 
distans till sina erfarenheter. Om vi ändå skulle ha hamnat i en situation där vi skulle märka 
att personen mådde psykiskt dåligt av intervjun skulle vi råda denne att ta kontakt med en 
professionell hjälpare som kan ge henne terapeutiskt stöd. Om behovet fanns skulle vi även 
hjälpt henne med att ta kontakt med en lämplig professionell verksamhet som skulle kunna 
stötta henne på bästa sätt. Vi hade tillgång till telefonnumret till en kvinnojour om någon 
skulle känt behov av att få kontakt med en sådan verksamhet. 
     Vi skrev även ett samtyckesbrev som respondenterna fick läsa igenom och skriva under, 
vilket kallas informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att undersökaren gett 
information till de individer som deltar i undersökningen, om studiens syfte och struktur 
(Larsson m.fl., 2005). Informationen ska vara tillräckligt täckande för att intervjupersonen ska 
kunna ge ett väl avvägt beslut om att delta eller inte (Bryman, 2008). Kvale (1997, ref av 
Larsson m.fl., 2005) menar att intervjupersonerna också har rätt att bli informerade om vilka 
eventuella risker och fördelar deltagandet i intervjun innebär. Det är även viktigt att vara 
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medveten om att undersökningar kan skada respondenterna (Bryman, 2008). Situationen 
under en intervju kan skapa stress och sämre självkänsla hos respondenterna samt i vissa fall 
äventyra respondenternas fortsatta utveckling. Vidare bör intervjupersonerna vara väl 
informerade om att deras deltagande i studien är alldeles frivilligt och att de när som helst kan 
avbryta intervjun utan att lämna orsak till detta. Dessa krav är rimliga krav för undersökare i 
kvalitativa studier och bör respekteras. När vi formulerade samtyckesbrevet övervägde vi 
dessa aspekter för att respondenterna skulle få en så bra bild som möjligt om vad deltagande i 
undersökningen medför.  
     Konfidentialitet handlar om att den privata information som den intervjuade personen 
förmedlar till undersökaren inte kommer att behandlas i rapporten på ett vis som gör att 
intervjupersonens identitet kan komma att avslöjas (Larsson m.fl., 2005). Larsson m.fl. 
understryker att konfidentialitet är oerhört viktigt att respektera eftersom det är vanligt 
förekommande att intervjupersoner kan komma att berätta mer än de egentligen hade tänkt 
göra, just tack vare det faktum att de är trygga med att deras berättelser behandlas 
konfidentiellt. Under undersökningen och intervjusituationerna tog vi stor hänsyn till 
konfidentialiteten, för att respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt med att den 
känsliga information de berättade inte skulle komma obehöriga personer tillhanda. Vi nämnde 
därför inga namn under transkriberingen och inspelningarna förstördes så fort vi fått ner dem 
på papper. Materialet förvarades därefter hemma hos någon av oss för att det inte skulle 
komma någon obehörig tillhanda. Respondenterna har i studien fått fiktiva namn och blivit 
avidentifierade för att deras identitet inte ska kunna avslöjas. 
     Vetenskapsrådet (2012) menar att det finns fyra huvudkrav som forskare bör se till när 
vetenskapligt arbete bedrivs. Tre av dessa innefattar principer som beskrivits ovan; 
informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. Den fjärde etiska principen som 
är viktig att beakta är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att data insamlad om individer 
enbart får utnyttjas för forskningsändamål. Forskaren får inte lämna uppgifterna vidare, 
exempelvis för kommersiella ändamål eller för ändamål som inte är vetenskapliga. Vi 
kommer ta hänsyn till nyttjandekravet genom att enbart använda informationen från våra 
respondenter till denna uppsats.  

Metoddiskussion 

Beroende på vad som ska studeras så är olika slags metoder lämpliga att använda (Marlow, 
2010). Forskaren behöver fundera över vad denne vill veta och vad syftet med studien är för 
att kunna välja en lämplig metod (Kvale, 2009). I denna studie är syftet att få en djupare 
förståelse kring våldsutsatta kvinnors erfarenheter och därför har en kvalitativ 
forskningsansats tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer. Just denna intervjuform 
valdes eftersom vi ville ha någorlunda struktur på intervjun för att svara på frågeställningarna 
med ändå ge kvinnorna utrymme att berätta saker som är viktiga för just dem. Vi kunde ha 
valt att låta deltagaren berätta helt på egen hand om sina erfarenheter för att vi inte skulle 
färga berättelsen. En sådan intervjuvariant kallas narrativ intervju och deltagaren berättar fritt 
kring sitt liv eller en speciell period och forskaren fokuserar på de historier som framkommer 
(Kvale, 2009). Denna metod skulle dock riskera att lämna våra frågor obesvarade men en 
styrka skulle ha varit att kvinnan fick utrymme att helt avgöra själv vad som var viktigt för 
henne i uppbrottet från den våldsamme mannen. Hade vi istället använt till exempel enkäter i 
undersökningen skulle vi kanske nå ut till fler kvinnor, resultatet skulle haft minimal påverkan 
från oss som ställer frågorna samt att det hade varit mindre tidsödande än intervjuer (Marlow, 
2010). Dock överväger nackdelarna med att använda denna metod eftersom vi bland annat 
inte skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor på det som framkommer. Vi söker även en 
djupare förståelse kring deltagarnas erfarenheter kring våld och genom en enkätstudie skulle 
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det inte finnas möjligt att få en sådan förståelse av deltagarnas upplevelser. Det skulle vara 
svårt att uppnå eftersom en enkätstudie bör vara kort för att deltagarna ska ta sig tid att svara 
på den. Därmed är det inte troligt att vi skulle kunna få svar på våra frågor genom denna 
metod då det skulle krävas att deltagarna skrev långa svar på våra frågor och deltagarnivån 
skulle troligen bli mycket låg. 
     Om vi skulle göra om denna undersökning hade vi ha tänkt efter lite mer kring att vi hade 
en personlig relation till några av kvinnorna. Vi skulle främst försökt få tag på respondenter 
som vi inte hade någon personlig anknytning till. Därmed hade vi även sökt efter respondenter 
på ett annat sätt än via en annons på Facebook. Exempelvis hade vi kunnat söka efter 
respondenter genom att kontakta olika kvinnojourer som skulle kunna hjälpa oss att få tag på 
lämpliga deltagare. Om någon av oss trots allt skulle känna en respondent skulle vi istället låta 
den andra ta den intervjun helt på egen hand och den som känner kvinnan skulle inte närvara. 
Trots att vi inte upplevde att någon blev påverkad av detta i denna studie så skulle vi ändå ha 
gjort urvalet och intervjuerna annorlunda för att minimera all slags påverkan som skulle 
kunna uppkomma.      

Resultat och analys 
Resultatet är uppdelat i tre delar utifrån teorin om uppbrottsprocessens delar om fysiskt 
uppbrott, att bli känslomässigt fri samt att förstå våldet och dessa är analyserade var för sig. 
Dessa tre processer behöver som tidigare nämnts inte följa i denna ordning men vi har valt att 
göra på detta sätt för enkelhetens skull och för att det ska vara lättöverskådligt. För flera av 
kvinnorna i studien har dock processerna skett parallellt eller i en annan ordning än den som 
vi presenterar nedan. För att analysera vårt resultat har vi använt oss av de teoretiska 
utgångspunkter som tidigare presenterats i uppsatsen. Resultatdelen inleds dock med en 
presentation av kvinnorna som deltagit i studien.  

Presentation av de intervjuade kvinnorna 

För att genomföra denna undersökning har vi utfört sju djupintervjuer med kvinnor som levt i 
relationer med våldsamma män och som lyckats lämna dem. Kvinnorna kontaktade oss 
självmant efter annonsering på Facebook, vilket vi såg som ett gott tecken på att de själva 
ville berätta om sina upplevelser. Relationerna kvinnorna levt i har varierat både gällande 
grad av utsatthet och våld och gällande längd på förhållandet. Vi har givit kvinnorna 
möjlighet att välja varsitt fiktivt namn, och i de fall där de inte kommit på något har vi valt. 
Nedan följer en kort presentation om kvinnorna.  
 
Linda. Levde i förhållandet under ca 4 års tid. Linda var sambo med mannen. Våldet var 
fysiskt, psykiskt och sexuellt. 
 
Marie. Levde i förhållandet under ca 2,5 års. Marie hade ett distansförhållande med mannen 
men träffade honom varje eller varannan helg. Våldet var psykiskt. 
 
Elin. Levde i förhållandet under ca 2,5 års tid. Elin var sambo med mannen. Våldet var 
fysiskt och psykiskt. 
 
Annelie. Levde i förhållandet under ca 4 års tid. Annelie var sambo med mannen och har barn 
med honom. Våldet var främst psykiskt med hot om fysiskt våld. 
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Gunilla. Levde i förhållandet under ca 2 års tid. Gunilla var sambo med mannen. Våldet var 
fysiskt, psykiskt och sexuellt.  
 
Hanna. Levde i förhållandet under ca 2,5 års tid. Hanna var sambo med mannen. Våldet var 
psykiskt och fysiskt i form av knuffar. 
 
Sofie. Levde i förhållandet under ca 2 års tid. Sofie var sambo med mannen. Våldet var 
psykiskt med hot om fysiskt våld. 
 
Samtliga kvinnor träffade den våldsamme mannen när de var mellan 20 och 30 år utom Linda, 
som var något yngre. Relationerna avslutades för 1-30 år sedan. 

Den fysiska uppbrottsprocessen 

I resultatet inleder vi med att ge en kort beskrivning av hur kvinnorna använt sina sociala 
nätverk för att ge en inledande presentation av hur kvinnornas situationer såg ut. Därefter 
följer analysen av det övriga resultatet och som tolkningsverktyg har vi använt Holmberg och 
Enanders första del i teorin om uppbrottsprocessen. Vi har även tolkat resultatet utifrån 
begreppet sociala världar inom symbolisk interaktionism. 

Hur kvinnorna använt sitt sociala nätverk i den fysiska uppbrottsprocessen 
När kvinnorna i vår studie skulle lämna relationen med den våldsutövande mannen använde 
majoriteten av kvinnorna sig på ett eller annat vis av sina sociala nätverk. De flesta kvinnorna 
fick hjälp från familj och vänner med att hämta sina saker och flytta. Elin fick hjälp av 
klasskamrater att flytta och hon hade även stöd i att prata med nätverket om hon kände behov 
av det. Sofie fick hjälp av en nyfunnen vän hon träffat genom en självhjälpsgrupp. Denna vän 
hjälpte henne att ordna med flytten och Sofie uppgav att hon knappt behövde hjälpa till vilket 
hon ansåg vara väldigt skönt. I några fall var det mannen som skulle flytta ut ur kvinnans 
lägenhet och även för dessa kvinnor fanns det hjälp från omgivningen att tillgå. Gunilla 
berättade emellertid att hon ordnade det mesta praktiska själv och att hon inte hade så mycket 
stöd från sitt nätverk, men att en av mannens kompisar hjälpte henne att få tillbaka nyckeln.  
     Annelie lämnade mannen sammanlagt tre gånger och tog hjälp av en kvinnojour vid alla 
tillfällena. Hon fick mycket stöd av sin mamma. Det var också mamman som stöttade och var 
med och ringde till kvinnojouren vid det definitiva uppbrottet. Annelies mamma hjälpte också 
till med skjuts när det behövdes och även andra praktiska saker. Liknande var det vid Hannas 
uppbrott då även hennes mamma var mycket viktig. Hannas mamma hade fått nog av mannen 
som hennes dotter var tillsammans med och hon ringde först och sa åt honom att flytta vilket 
han tog som ett hot och polisanmälde henne. Mamman kom då istället dit dagen efter med 
poliseskort och fick mannen att flytta därifrån. Fast Hanna vid tillfället var mycket arg på sin 
mamma är hon i dagsläget väldigt tacksam över det hon gjorde. Hanna fortsatte dock att träffa 
mannen i smyg men beslöt sig sedan för att bryta upp helt. 
     Flera av kvinnorna tog hjälp av en professionell innan uppbrottet för att få stöd att ta 
beslutet. Hanna hade kontakt med en psykolog på Brottsofferjouren som hon kände att hon 
fick stöd av. Elin och Marie hade båda två börjat gå till kuratorer som hjälpte dem igenom 
processen. Sofie hade kontakt med en kvinna på en kvinnojour som stöttade henne på vägen 
till uppbrottet. Gunilla och Linda var de enda kvinnorna i undersökningen som inte hade 
någon kontakt med professionella vid det fysiska uppbrottet. Annelie tog hjälp av 
kvinnojouren när hon väl hade bestämt sig till skillnad från Hanna, Elin, Marie och Sofie som 
hade kontakt med professionella innan de tagit det definitiva beslutet.  
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Det sociala nätverkets påverkan i fysiska uppbrottsprocessen 
Enligt Holmberg och Enander (2010) brukar våldutsatta kvinnor komma till någon slags 
vändpunkt när de bryter förhållandet. En rädsla för sitt eget liv eller en känsla av att gå under 
själsligt kan innebära vändpunkten för kvinnorna. Även en fruktan att andras liv är i fara kan 
få kvinnan att lämna mannen. Annelie uppgav att ”det var bara en insikt liksom. Nej, jag orkar 
inte längre. Eller jag vågade inte heller vara kvar”. Hon berättade även att hon var rädd att 
deras gemensamma barn var i fara efter att mannen hade hotat Annelie med en kniv. Annelie 
var dock den enda kvinnan i vår studie som uppgav rädsla som anledning till uppbrottet. 
Hanna fick i slutet av relationen smyga med att hon fortfarande träffade mannen och det 
gjorde att hon mådde dåligt och efter att han hade gett henne en smäll så kände hon att ”nu får 
det fan vara bra, nu orkar jag inte mer”. Detta kan ses som den vändpunkt som Holmberg och 
Enander (2010) skriver om. Tre av kvinnorna berättade däremot att de lämnade mannen på 
grund av att han var otrogen, ofta hade det också hänt förut och med flera olika kvinnor. 
Kvinnorna uppgav att de då hade fått nog av mannens beteende och lämnade honom med 
anledning av detta. Linda berättade att hon tog tillfället i akt och lämnade mannen när han 
hade träffat en ny tjej. Hon kände att det underlättade om han kanske var lite kär. Elin hade 
istället fått intresse för en annan man och fick lite bättre självkänsla som hjälpte henne att 
lämna den våldsamme mannen. 
     De flesta kvinnor i studien uppgav att ett flertal personer i deras sociala nätverk visste om 
att det förekom våld i relationen, i några fall visste alla om våldet. Två kvinnor berättade att 
deras nätverk hade misstankar om våld och att de kände att relationen inte var bra för kvinnan. 
Holmberg och Enander (2010) menar att signifikanta andra ofta känner till våldet men att 
kvinnorna ändå tenderar att bli isolerade. Det handlar inte alltid om en fysisk isolering utan 
ofta en känsla av emotionell isolering genom att andra vet om vad som försiggår. Detta 
upplevde ett flertal kvinnor i studien. Många berättade om en fysisk isolering orsakad av 
mannen som begränsade dem men flera kvinnor talade även om känslan av att alla visste men 
ingen gjorde något, vilket kan ses som den emotionella isolering som Holmberg och Enander 
(2010) beskriver. Gunilla berättade att alla runt henne visste om våldet och också såg det, men 
var för konflikträdda att de inte gjorde någonting. Även Lindas sociala nätverk visste om vad 
som skedde men vissa valde att inte bry sig. ”Det är någonting som sker men det är ju så 
normalt så vi pratar inte ens om det”, berättade Linda. Det ledde till en slags 
normaliseringsprocess eftersom våldet inte fördes på tal. Hon tyckte också att det jobbigt att 
alla visste och hon skulle gå runt och verka glad ändå. 
     Holmberg och Enander (2010) menar vidare att signifikanta andra har en liten påverkan 
när det gäller att få kvinnan att bryta upp. Detta kan enligt dem bero på det starka 
känslomässiga bandet som kvinnan har till mannen. Linda berättade till exempel att personer i 
nätverket tjatade på henne att hon skulle lämna mannen men att hon inte lyssnade till detta. 
Samma sak berättade Gunilla då hon inte lyssnat om någon sagt åt henne att lämna mannen. 
Vidare uppgav Marie att när omgivningen påpekade hur fel hon blev behandlad av mannen 
blev hon ledsen och hon trodde att detta till och med försvårade det för henne att bryta upp. 
Enligt Holmberg och Enander kan omgivningens agerande få omvänd effekt och kvinnan 
börjar istället försvara mannen, vilket alltså var precis vad som skedde i Maries fall, men även 
för flera andra kvinnor i vår studie. När Lindas omgivning antydde att det förekom våld 
försvarade hon honom och menade att han inte alls var våldsam eller elak mot henne. Även 
Gunilla påpekade att om nätverket hade varit mer på henne att hon skulle bryta upp hade hon 
nog börjat försvara hans beteende. Hon tog upp i intervjun att man nog behöver komma till 
insikt på egen hand, att det inte spelade någon roll hur mycket andra än försökte. Det sociala 
nätverket verkar alltså ha mindre betydelse när det gäller att få kvinnan att bryta upp, vilket 
stämmer med Holmberg och Enanders upptäckter. Detta är särskilt intressant i Hannas fall då 
hon berättade om när hennes mamma kom hem till henne med polisen och fick mannen att 
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flytta. Trots detta fortsatte Hanna att träffa mannen i hemlighet under en period. Hon bröt till 
sist självmant med mannen då hon kände att hon inte orkade mer. I just detta fall syns det 
tydligt att trots alla ansträngningar från utomstående behövs ofta en insikt ifrån kvinnan själv 
för att förhållandet ska få ett definitivt slut. 
     När kvinnan däremot funderar på att bryta upp är signifikanta andras reaktioner av större 
betydelse och dessa kan helt avgöra om kvinnan lämnar mannen till slut (Holmberg & 
Enander, 2010). Alla kvinnor som intervjuades uppgav att de fick stöd när de berättade att de 
tänkte göra slut och de fick även stöd när de till slut lämnade mannen. Kvinnorna upplevde att 
alla signifikanta andra i nätverken var mycket glada över deras beslut.  
 

De vart väl lättade, att äntligen liksom, du ska inte behöva leva i det där. Du har 
ju blivit helt annorlunda själv och sådär så att… Så de var ju med och stöttade 
hela vägen tillbaka, både vänner och familj. (Hanna) 

 
Även de andra kvinnorna i studien uttryckte sig liknande som Hanna om att när de väl 
bestämt sig för att lämna männen fick de stort stöd från sina nätverk. Detta kan ha haft ett 
stort inflytande att kvinnorna till slut lyckades avsluta relationen. 

Sociala världars påverkan i den fysiska uppbrottsprocessen 
Det finns enligt Skårner (2007) olika sociala världar som personer kan tillhöra samtidigt och 
för att göra detta på ett smidigt sätt behöver personen kunna använda sig av skilda 
förhållningssätt och sätt att bete sig på för att kunna möta förväntningar och krav från de olika 
världarna. Om personens olika världar kräver olika saker av individen kan det tillstöta 
komplikationer, särskilt om individen genomgår perioder av sociala förändringar (Skårner, 
2007). Alla kvinnorna i studien berättade under intervjun att deras sociala nätverk minskade i 
takt med att förhållandet med mannen fortgick. Detta kan ses som en period av sociala 
förändringar då kvinnorna förlorade många vänner. En del av kvinnorna minskade själva 
umgänget, såsom Hanna som uppgav att hon försummade sina vänner på grund av mannen. 
Även Marie minskade sitt umgänge eftersom hon kände att vännerna tyckte att hon var dum 
som stannade vilket ledde till att hon inte ville umgås med dem utan istället umgicks bara med 
mannen och hans vänner. En del kvinnor tvingades mer eller mindre att minska sina sociala 
nätverk, som till exempel Annelie som berättade att mannen dels präntade i henne att hennes 
vänner var ”dåliga” och var så svartsjuk att han inte tillät henne att gå knappt gå ut. Vidare 
kontrollerade han tidsåtgången när hon skulle till affären för att se till att hon inte fick någon 
chans att prata med andra killar. Även Sofie berättade att mannen var sjukligt svartsjuk och att 
hon förut umgåtts med killar i klassen hon gick i men slutade med det på grund av mannens 
svartsjuka och krav.  
     Skårner (2007) skriver vidare att i de fall där det förekommer motstridiga krav mellan de 
olika sociala världarna kan personen behöva välja mellan världarna och att lojaliteten då 
avgörs av styrkan i de sociala band som personen har till de anhöriga i de olika världarna. Det 
går att anta att kvinnorna under tiden de fortfarande var tillsammans med männen hade sin 
lojalitet hos honom, och därför av olika skäl tvingades att välja bort personer från sina sociala 
nätverk som ingick i andra sociala världar. 
 

Hans sätt att tänka liksom det blev mitt sätt till slut. Det är svårt att förklara om 
man inte… om man kanske inte varit med om det själv liksom, men att… Hans 
värderingar och allting blev ju mina till slut. Så jag trodde ju också på det. 
(Annelie) 

 
I Annelies fall kan det ha funnits motstridiga krav mellan hennes olika världar och eftersom 
hon hade ett så starkt socialt band till mannen kan lojaliteten ha hamnat hos honom, vilket 
gjorde att hon valde bort andra i sitt nätverk. Andra exempel på att kvinnorna hade sin lojalitet 
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hos männen var att flera av dem försvarade männen inför andra. Linda berättade exempelvis 
att hon förnekade att något var fel när hennes pappa sa åt henne att hon inte kunde bo där om 
mannen slog henne. Samma sak när en granne kommenterade att hon hört bråk från deras 
lägenhet. Gunilla berättade att när hon fick åka ambulans efter att mannen misshandlat henne 
vid ett tillfälle, så sa ambulanspersonalen till henne att lämna mannen. Gunilla gjorde dock 
inte det och berättade i intervjun att det inte spelade någon roll vad omgivningen hade sagt, 
”de hade kunnat stånga sig blodiga”, och att hon kanske till och med hade försvarat mannen.  
     Som ovan nämnts förekom det mycket motstridiga krav från de sociala världarna. Dels 
från männen som ville att kvinnorna skulle bete sig på ett visst sätt, och dels från de sociala 
nätverken som ibland krävde att kvinnorna skulle lämna mannen. Linda berättade exempelvis 
att hennes vänner frågade om hon var dum i huvudet och inte bara kunde flytta därifrån. 
Likaså Sofies vänner gav en respons om att ”herregud, gå bara!” vilket ledde till att Sofie 
kände att hon upplevde mer press än stöd när hon pratade om det. Marie berättade att när 
omgivningen påpekade hur fel mannen behandlade henne så blev hon ledsen och det 
försvårade för henne att göra slut. Hon upplevde att hon befann sig i något hon inte kunde ta 
sig ur och omgivningens respons om att det ”bara var att göra slut” gjorde att hon kände sig 
svag och det försvårade beslutet att lämna mannen. Dessa olika krav som kvinnorna upplevde 
dels från männen och dels från sina anhöriga kan ha försvårat och fördröjt deras fysiska 
uppbrottsprocess, då det enligt Skårner (2007) kan vara problematiskt om individer upplever 
olika krav från olika sociala världar. 

Att bli känslomässigt fri 

Liksom i förra avsnittet inleder vi med att presentera hur kvinnorna använt sig av sina sociala 
nätverk under denna process. Efter detta följer analysen där vi har använt oss av symbolisk 
interaktionism samt skam- och stolthetsbegreppen för att tolka vårt resultat. Eftersom den 
känslomässiga processen blev ett så stort avsnitt har vi delat upp resultatet och analysen i 
olika teman som vi upptäckt har varit viktiga för kvinnorna.  

Hur kvinnorna använt sitt sociala nätverk i den känslomässiga processen 
Många av kvinnorna i studien berättade att det var svårt att prata med familj och vänner om 
känslorna som uppkom i samband med relationen. De flesta uppgav att de istället pratade med 
kuratorer eller andra professionella men att de skulle ha velat ha mer stöd från sina informella 
nätverk. Några av kvinnorna berättade emellertid att de inte fick tillräckligt känslomässigt 
stöd av professionella heller. Så var exempelvis fallet för Gunilla som några år efter hon 
avslutat relationen bröt ihop och kontaktade en kurator. Hon berättade dock att hon mest 
pratade om triviala saker med kuratorn. I Sofies berättelse fanns liknande inslag. Sofie tog 
liksom Gunilla kontakt med en kurator för att kunna bearbeta känslorna. Hos kuratorn fick 
hon dock inget känslomässigt stöd utan när relationen hade avslutats ansåg kuratorn att 
problemet var löst och att Sofie kunde klara av resten på egen hand. Sofie berättade i intervjun 
att hon inte ville prata med vänner, hon kände att vännen som hon hade pratat med började 
tröttna på att lyssna och därför drog hon sig för att prata med sina vänner. Sofie har istället i 
dagsläget fått en kontakt hos en kvinnojour som hon går till en gång i månaden för att prata 
om känslorna. 
     Linda hade ett stort socialt nätverk med många vänner och hon upplevde att hon fick stöd 
av dem, dock inte tillräckligt i den känslomässiga processen. Vissa vänner kunde hon prata 
med och de stod också ut med hennes ”utbrott och konstiga saker hon gjorde”. Andra fanns 
där bara, som hon kunde umgås och ha roligt med. Linda gick också till en KBT-terapeut men 
där pratade de inte något om förhållandet. Linda hade endast nämnt för en vän att hon kände 
saknad och kärlekskänslor till mannen. Hon kände inte att hon kunde prata med någon om 
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detta. Linda träffade också mannens ex-flickvän ett par gånger och pratade vilket hon känt 
varit mycket viktigt för henne. Lindas nya pojkvän stöttade henne mycket och genom honom 
kunde hon till slut släppa alla känslor kring det våldsamma förhållandet. Elin i sin tur hade 
både vänner att prata med samt en kurator som stöttade henne. Elin berättade trots det att hon 
inte behövde prata så mycket utan mest umgicks med vänner för att inte känna sig ensam. Elin 
hade bearbetat mycket av känslorna när hon var i relationen och det gick relativt snabbt för 
henne att bli känslomässigt fri efter uppbrottet. Hanna hade liksom Elin både vänner, familj 
och en professionell att få stöd av i den känslomässiga processen. Hon upplevde att hon kunde 
prata med i stort sett alla i sitt sociala nätverk.  

Behovet av att få uttrycka sina känslor  
Fem av sju kvinnor i studien uttryckte en önskan att få prata mer om de känslor som uppkom i 
den känslomässiga processen. De allra flesta respondenter upplevde känslor av saknad, sorg 
och kärlek till mannen efter att de hade lämnat honom. De önskade att det hade varit lättare att 
prata om känslor med det informella nätverket, exempelvis vänner och familj. De uttryckte 
även en önskan att få prata med en professionell i nära samband med separationen för att 
kunna bearbeta känslorna som relationen inneburit. Däremot uppgav de flesta kvinnorna att 
det sociala nätverket gav stöd i att uttrycka de negativa känslorna de hade för mannen, 
exempelvis hat och ilska. Linda berättade att hon kände kärlek, saknad och sorg efter hon 
lämnat mannen men att hon inte kunde prata med någon om dessa känslor. Hon tror dock att 
det är viktigt att få säga saker högt för att kunna lägga det bakom sig. Även Marie uttryckte att 
hon hade behövt mer stöd att få prata om känslor som uppstod i samband med uppbrottet.  
 

Att någon hade frågat hur känns det egentligen? För det blev bara såhär ”japp, 
nu är det slut, nu går vi vidare”. Inte liksom bearbeta det hela utan ”ja men vad 
bra, du är klar”. Och kanske lite mer förståelse för vad som händer, att det är 
process. (Marie) 
 

Annelie berättade att hennes familj ansåg att det bara fanns dåliga aspekter kring mannen och 
att hon därför inte kunde prata om de positiva känslorna hon hade kvar för honom. Hon 
uppgav att hon inte kunde ta upp detta med familjen eftersom att det kändes fel att uttrycka 
kärlekskänslor till mannen som behandlat henne illa. Enligt Johansson och Lalander (2010) 
lär sig människor sedan barnsben genom socialisation vad som är kulturellt normativt och lär 
sig att handla utefter det, liksom det sociala nätverket också handlar efter dessa normer. En 
anledning till att kvinnornas nätverk har svårt att ta till sig kvinnornas positiva känslor till 
männen kan vara att det inte hör till normen att tycka om någon som gör en illa och därmed 
blir dessa känslor inte accepterade i nätverket. Detta gör att kvinnorna kan uppleva att det 
finns ett motstånd i nätverket till att de positiva känslorna ens förekommer, vilket gör att det 
kan bli väldigt svårt att prata om dessa. En jämförelse kan göras med hur enkelt det verkade 
vara för det sociala nätverket att bemöta kvinnornas negativa känslor till männen, då dessa 
känslor kan anses vara mer ”normala” och förväntade. Som ovan nämnt tenderade till 
exempel Annelies familj att enbart vilja prata om det som var dåligt i relationen. Så var även 
fallet för Linda som berättade att hennes nätverk endast hade negativa åsikter att uttrycka om 
mannen och gav henne inte utrymme att prata om de positiva känslor hon hade kvar för 
honom.  
     Skårner (2007) skriver att i en social värld har människorna i interaktion med varandra 
skapat gemensamma föreställningar och synsätt på vad som är viktigt. Genom detta synsätt 
går det att urskilja att även kvinnorna kunde känna svårigheter till att ta upp dessa känslor 
eftersom det inte anses accepterat i den gemensamma föreställningen i den sociala världen de 
ingår i. Linda menade att det inte går ihop att först låta nätverket lyssna på vilken idiot 
mannen är för att sedan höra att han trots allt var rolig att umgås med. Maries åsikt var av 
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liknande karaktär, då hon upplevde att det kändes fel när de runt omkring henne var så glada 
över att hon lämnat ”den där jävla idioten” att det kändes konstigt att därefter säga att hon 
saknade honom. Detta går att koppla till det som Skårner (2007) beskriver om att individen i 
en viss social värld måste anpassa sitt beteende för att uppfylla de krav och förväntningar som 
finns däri. Kvinnorna i studien kan därför ha känt sig tvungna att avstå från att prata om dessa 
känslor som saknad och kärlek eftersom de inte velat gå emot de förväntningar som finns på 
dem i deras sociala värld.  

Den negativa responsens påverkan på kvinnorna 
Flera av kvinnorna upplevde att de fick negativ respons från nätverket när de försökte prata 
om sina känslor. Linda berättar bland annat att personer i hennes nätverk kunde bli arga på 
henne för att hon tjatade om förhållandet och känslorna hela tiden. Till slut ville de inte umgås 
med henne längre. Att nätverket tröttnade på att lyssna på det hon hade att berätta ledde till att 
hon istället slutade prata om det. Linda berättar även att folk har reagerat negativt och har 
tyckt att det var konstigt att hon fortsatte tycka om honom. 
 

Dom kunde inte fatta det. Så då var det väl nån gång man fick höra ”va fan, gå 
tillbaka till den där jävla idioten då, du verkar ju inte vilja ha nåt annat”. Sådana 
där konstiga saker. (Linda) 

 
Detta påverkade henne mycket och hon blev väldigt ledsen av denna respons. Samtidigt ledde 
det till att hon blev arg på sig själv för att hon tyckte att hon var dum i huvudet som inte 
kunde glömma honom. Även Sofie upplevde att personer omkring henne tröttnade på att 
lyssna och inte förstod. Detta ledde till att hon blev rädd för att verka tjatig och därför låter 
hon helt bli att prata med sin omgivning. Sofie berättade att hon gick till en kurator för att 
prata om sina känslor men fick dåligt gensvar i och med att kuratorn ansåg att hon kunde 
hantera sin situation på egen hand när hon väl hade lämnat mannen. Sofie försökte trots detta 
behålla kontakten med kuratorn men denne avfärdade hennes behov av att prata om känslorna 
och visade oförståelse, vilket resulterade i att Sofie valde att inte försöka mer. Johansson och 
Lalander (2010) skriver att symbolisk interaktionism handlar om att människan är tolkande 
och självreflekterande och att varje individs medvetande är komplicerat och måste ges 
förståelse genom att människan är just tolkande i möten med andra. I möten med andra 
uppstår också det som inom symbolisk interaktionism kallas rollövertagande som innebär att 
personen ser på sig själv med någon annans blick (Johansson & Lalander, 2010). Att Linda 
fick skäll när hon försökte prata med nätverket om sina känslor och därmed ansåg sig själv 
vara ”dum i huvudet” och slutade prata om känslorna, kan vara ett exempel på 
rollövertagande som Johansson och Lalander (2010) beskriver. Att nätverket visade ilska och 
oförståelse kan ha lett till att Linda såg sig själv på det sättet som omgivningen gjorde: jobbig 
och tjatig. Att Sofie upplevde att folk i hennes närhet tröttnade på det hon hade att säga eller 
bemötte henne på ett negativt sätt vilket ledde till att hon slutade prata om sina känslor helt 
och hållet, kan också vara en form av rollövertagande. Linda och Sofie kan ha tolkat 
omgivningens negativa respons som att det inte är okej att prata om känslorna, och genom 
nätverkens omgivning sett sig själva som tjatiga.  

Internaliserade känslor av stolthet och skam 
Johansson och Lalander (2010) menar att rollövertagande är det som ligger som grund för 
känslolivet hos alla individer. Personen gör ständigt tolkningar om vad andra anser om en och 
vad de har för syn på en, vilket leder till emotioner av stolthet eller skam. Marie berättade att 
hon kände att hon blev dömd för sina känslor och skulle velat ha annorlunda respons på det 
sättet att nätverket skulle förstå att inget var svart eller vitt. Gunilla uppgav i intervjun att hon 
ansåg att hon var en ”dålig människa” och var misslyckad.  
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Folk som råkar ut för misshandel och såhär, det har man ju fått höra är 
misslyckade människor som lever i dåliga förhållanden och sånt här. Och där 
var ju jag. Så att självförtroendet var väl inte på topp. (Gunilla) 

 
Gunilla berättade att hon inte fick något som helst stöd i det känslomässiga från sina föräldrar, 
syskon och vänner. Hon hade även en känsla av att omgivningen skulle säga ”vad var det jag 
sa?” och därför valde hon att inte ta upp dessa känslor med nätverket. Vidare valde även Sofie 
att inte prata med personer i nätverket eftersom hon hade en föreställning om att de skulle 
tycka att hon var knäpp som kände som hon gjorde. Skårner (2007) skriver att människans två 
främsta emotioner är skam och stolthet och att dessa har stark samhörighet med socialt 
samspel. Skam kan handla om negativ eller avvisande respons och avvisande från andra. 
Scheff och Starrin (2002) menar att skam inte behöver uppstå från en verklig händelse utan att 
det är tillräckligt att personen tror att någon tänker i negativa termer om henne. Marie kände 
att hon blev dömd för sina känslor men har inga konkreta exempel på hur nätverket dömde 
henne. Det kan istället ha handlat om en känsla eller föreställning hon hade om hur hon tror 
att nätverket skulle ha reagerat om hon berättade om sina känslor. Denna föreställning kan ha 
lett till att Marie kände skamkänslor och därför valde att inte ens försöka prata med nätverket 
eftersom hon var rädd att de skulle döma henne. Gunilla kände att hon inte fick något stöd 
från sitt nätverk men samtidigt uppgav hon att hon inte pratade om sina känslor med familjen. 
Hon uppgav vidare att hon såg sig själv som misslyckad på grund av den bild hon hade om 
hur hon trodde att andra såg på misshandlade kvinnor. Detta kan kopplas till att skam inte 
behöver härstämma från en verklig händelse utan att det räcker med en föreställning om hur 
man tror att andra ska reagera för att skam ska uppstå. Scheff och Starrin (2002) menar att 
skam är följden av verklig eller inbillad brist på respekt och att varje människa är ömtåliga för 
hur mycket respekt de får. Detta gör att skam är en av de starkaste känslorna när det gäller 
socialt samspel. Skårner (2007) skriver att människors upplevelser av sociala interaktioner 
lägger grunden för individers självkänsla. De föreställningar Gunilla hade om att hennes 
anhöriga skulle döma henne eller säga ”vad var det jag sa” kan ha varit ett resultat av inbillad 
brist på respekt vilket lett till skamkänslor hos Gunilla, och till att hon fått dålig självkänsla. 
Även Maries föreställningar om dömande från nätverket kan ha lett till skamkänslor och dålig 
självkänsla kring att ta upp detta med sin omgivning.  
     Stolthet är också en av människans primära emotioner och enligt Skårner (2007) uppstår 
stolthet när människor får bekräftelse och respekt av andra. Detta gör att individer upplever 
positiva värderingar om sig själva. Hanna berättade att hon fick blandade reaktioner när hon 
berättade om sina känslor för sin omgivning. När hon pratade om att hon fortfarande saknade 
och var kär i mannen kunde vissa, exempelvis några av hennes kollegor, undra hur hon kunde 
göra det efter allt han gjort mot henne. Samtidigt kunde hon prata om sina positiva känslor 
med sin familj och sina vänner och få förståelse över att hon fortfarande saknade honom, då 
de levt så länge ihop och att det då var naturligt att fortfarande känna kärlekskänslor och 
saknad. Att Hanna fick bekräftelse på sina känslor från många i sitt nätverk kan ha lett till 
stolthet och bra självkänsla, vilket kan ha gjort att hon kunde avfärda de få negativa reaktioner 
hon fick när hon berättade om känslorna. Även Elin uppger att nätverket reagerade på ett 
positivt sätt och att hon hade vänner att prata om sina känslor med om hon ville. Elin 
berättade att killar i hennes klass förut brukade skämta på ett kvinnonedvärderande sätt, samt 
om kvinnomisshandel, men att hon då berättade vad hon varit med om. Detta ledde till att 
killarna i klassen slutade skämta på det sättet de gjort förut. Hennes nätverk gav henne alltså 
respekt och bekräftelse på sina upplevelser vilket kan ha gett henne en känsla av stolthet och 
bra självkänsla, som i sin tur kan ha bidragit till att Elin relativt lätt kom över relationen. 
Scheff och Starrin (2002) skriver att stolthet innebär trygga och stabila sociala band och att 
skam kan innebära sociala band som är hotade eller otrygga.  Både Hanna och Elin uppgav att 
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de hade ett bra nätverk och som gav dem det stöd de behövde för att prata om sina känslor, 
vilket kan tolkas som att nätverket förmedlade stolthet och att de hade stabila och säkra 
sociala band. 

Att trycka undan känslor 
Att inte få prata ut om de känslorna som kommer efter att ha levt med en våldsam man kan 
leda till att de istället trycks undan, vilket flera av kvinnorna i studien har erfarit. Enligt 
Scheff och Starrin (2002) uppstår känslor i alla relationer människor emellan och känslorna 
kan yttras genom skam eller stolthet. När känslorna präglas av skam vill personen automatiskt 
dölja och trycka undan dessa. Flera kvinnor i vår studie upplevde att deras omgivning inte var 
villiga att stötta dem i den känslomässiga processen och detta kan ha lett till att det 
uppkommit känslor av skam i relationen till sitt sociala nätverk. Linda berättade att hon inte 
pratade känslor med sina vänner men att de gärna umgicks med henne och då låtsades som 
om inget hade hänt. När Linda hade druckit alkohol kom dock känslorna fram i form av gråt, 
vredesutbrott och panikattacker. När skamkänslor trycks undan får individen svårare att 
förhålla sig till andra känslor som till exempel sorg, ilska, rädsla och kärlek (Scheff & Starrin, 
2002). Linda kan genom skammen tryckt undan de känslor hon kände och därmed fått svårt 
att förhålla sig till dessa. Även Gunilla höll tillbaka sina känslor efter förhållandet och 
upplevde inte att någon ville lyssna på henne. Hon berättade att hon flera år senare bröt ihop 
och förlorade matlusten. Allt Gunilla kunde tänka på då var mannen som hade misshandlat 
henne. Hon kände stor ilska mot honom och hon gick in i en depression. Scheff och Starrin 
(2002) menar att känslor av skam har stor betydelse för hur andra känslor hanteras samt att 
personer då tenderar att hålla tillbaka känslorna för att de är rädda för att skämmas över dem. 
En anledning till att Gunilla vid ett senare tillfälle bröt ihop kan bero på att hon upplevt skam 
i samband med de känslorna hon kände och därmed tryckt undan dessa. Detta kan sedan ha 
lett till att hon fått svårt att hantera känslor som ilska och sorg och därmed gått in i en 
depression. Annelie berättade också att hon stängde in de känslor hon kände och vad hon 
upplevt samt att hon länge mått dåligt och haft depressioner utan att veta vad de berott på. 
Hon kunde nu i efterhand koppla depressionerna till det våldsamma förhållandet. Att Annelie 
stängde in sina känslor kan ha berott på skam och kan ha varit en faktor som bidragit till att 
hon fått depressioner. 
     Känsloyttringar såsom skam kan vara ett tecken på osäkra sociala band mellan människor 
(Scheff & Starrin, 2002). Det blir genom skammen svårt att veta hur en relation till en annan 
människa verkligen ser ut samt om personerna har lämpligt eller ”rätt” avstånd till varandra 
för att kunna ha en stabil relation. Att Linda, Gunilla och Annelie valt att hålla tillbaka de 
känslor de känt kan bero på att deras relation till sina sociala nätverk har varit osäkert och 
otryggt vilket har uttryckt sig genom uppkomsten av skamkänslor. Skammen kan sedan ha lett 
till att de skämts över sina känslor och därmed tryckt undan dem istället för att göra dem 
synliga. Detta är enligt Scheff och Starrin (2002) en automatisk process på grund av 
skamkänslan, men leder dock till större svårigheter i det sociala livet. Linda, Gunilla och 
Annelie berättade liknande beskrivningar om att de kände en ovilja från det sociala nätverket 
att lyssna när de ville prata om de känslor de kände. När dessa kvinnor inte fick möjlighet att 
synliggöra känslorna trycktes de undan och det kan ha bidragit till känslomässiga svårigheter 
såsom depressioner och panikattacker. 
     På samma sätt som skam är ett tecken på osäkra sociala band präglar stolthet trygga och 
säkra sociala band (Scheff & Starrin, 2002). Elin och Hanna berättade att de kunde prata med 
sin omgivning om de känslor de hade och de fick stöd och bekräftelse från nätverket. Deras 
band till sina sociala nätverk kan då anses ha varit säkra och trygga då de upplevt att de fick 
möjlighet att synliggöra alla slags känslor. Ingen av dem tryckte undan några känslor i 
samband med det våldsamma förhållandet och varken Elin eller Hanna har upplevt några 
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problem senare i livet på grund av sina erfarenheter. Detta kan jämföras med Linda, Gunilla 
och Annelie som alla tre tryckte undan sina känslor och på olika sätt fick problem att hantera 
andra känslor senare i livet.  

Att förstå och definiera våldet 

Vi inleder även denna del med en kort beskrivning av hur kvinnorna använt sig av sina sociala 
nätverk. Först följer dock en kort introduktion till denna process som tenderar att vara relativt 
komplicerad att förstå. Därefter analyserar och jämför vi resultatet med Holmberg och 
Enanders tredje del i teorin om uppbrottsprocessen. 
 
Holmberg och Enander (2010) har som den tredje och sista delen i uppbrottsprocessen 
kommit fram till att förstå och definiera våldet är en viktig del i våldsutsatta kvinnors 
bearbetning och uppbrott. Genom att gå igenom den här processen är det möjligt för kvinnan 
att släppa en del skuldkänslor som relationen inneburit och få möjlighet att helt bearbeta det 
hon varit med om.  

Hur det sociala nätverket använts för att sätta ord på våldet 
Marie fick mycket hjälp av sin kurator att förstå att det handlade om psykiskt våld. Hon tror 
inte att hennes övriga nätverk hjälpte henne att förstå. Även Hanna berättade att psykologen 
var ett stort stöd i att sätta ord på våldet. Hanna kunde dock också prata med sitt övriga 
sociala nätverk. De fanns där för henne och lyssnade så att hon kunde prata ut. Linda 
upplevde också att hon fick hjälp av sitt sociala nätverk. Hon pratade med sina vänner samt 
mannens ex-flickvän. Linda använde sig även av böcker för att kunna definiera våldet. Media, 
oftast i form av böcker utnyttjades också av Elin, Annelie och Gunilla. För dessa tre kvinnor 
var olika slags media det enda de använde sig av för att sedan på egen hand sätta ord på våldet 
och till slut definiera sig själva som misshandlade. Under Sofies intervju framkom det att hon 
inte såg sig själv som misshandlad och hon uppgav att hon inte heller hade berättat hela bilden 
till sitt sociala nätverk. 

Det sociala nätverkets påverkan och hur kvinnorna tagit sig igenom processen 
I vår studie hade sex av sju kvinnor kommit igenom denna process och definierade sig som 
misshandlade. Detta hade tagit olika lång tid, allt ifrån något halvår till drygt tjugofem år. Det 
vanligaste var att det tagit kvinnorna några år att kunna säga för sig själva och andra att de 
levt i en misshandelsrelation. Holmberg och Enander (2010) skriver att det oftast är jobbigt 
och plågsamt för kvinnorna att kunna se sig själva som misshandlade och att processen är 
komplicerad. Detta är något som styrks av svaren i vår studie, då flera av kvinnorna behövt 
lång tid på sig för att kunna definiera sig själva som misshandlade.  
     Linda förstod att hon blivit misshandlad efter ”rätt många år”. Innan dess tänkte hon inte 
på sig själv på det viset. Hon uppgav också att hon inte ansåg sig vara misshandlad eftersom 
hon inte ansåg att en örfil var misshandel, och inte heller att psykiska kränkningar och hot var 
det. Även Annelie hade till en början svårt att definiera sig som misshandlad och det tog 
henne ungefär fyra år innan hon kunde använda ordet om sig själv. Hon räknade inte heller 
det psykiska våldet som misshandel utan menade att när hon tänkte på misshandel tänkte hon 
på någon som var blå och slagen i ansiktet. Enligt Holmberg och Enander (2010) är det 
vanligt att kvinnor till en början inte ser på sig själv som misshandlad och att det kan ha sina 
anledningar i den rådande bild som finns i samhället om vad misshandel är och hur en 
misshandlad kvinna ”ska” vara. Vidare skriver Holmberg och Enander att det i media ofta 
bara lyfts fall av fysiskt och grovt våld och att annan typ av våld knappt figurerar i media. 
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Detta kan bidra till att våldsutsatta kvinnor förringar det de varit utsatta för och inte klassar 
sig som misshandlade.  
     Gunilla, som levde i en misshandelsrelation för ungefär trettio år sedan, har bara på senare 
år börjat förstå att hon varit utsatt för misshandel. Hon uppgav i intervjun att hon brukade 
göra motstånd och slå tillbaka ibland. Holmberg och Enander (2010) skriver att ytterligare en 
orsak till varför kvinnor inte definierar sig som misshandlade kan vara den bild som media 
förmedlar om hur en misshandlad kvinna ”ska” vara och den bilden kan gå ut på att 
misshandlade kvinnor ses som passiva offer som bara accepterar våldet, men att det är vanligt 
att kvinnor bjuder motstånd. Att det tog Gunilla så pass lång tid att inse att hon varit utsatt för 
misshandel kan vara en följd av detta, att hon inte kunde identifiera sig med den bild av 
passivt offer som media förmedlat.  
     Holmberg och Enander (2010) hävdar att i denna förståelseprocess är professionellas 
respons och bemötande av yttersta vikt och att det är vanligt förekommande att kvinnan måste 
ha en utomstående person som sätter ord på det hon varit utsatt för. Professionella anses ha 
mer betydelse än anhöriga eftersom deras åsikter väger tyngre då de är mer objektiva. Marie 
berättade i intervjun att några personer i hennes nätverk kallade det hon varit med om för 
psykisk misshandel men att hon då inte kunde ta det till sig. Istället var det med hjälp av 
kuratorn Marie gick hos som hon fick hjälp att förstå att hon varit med om misshandel. 
Kuratorn tog Marie igenom processen och definierade vad som inte var okej bit för bit vilket 
ledde till att Marie kom till insikten om att hon varit misshandlad. Hanna beskrev ett liknande 
scenario i intervjun, där hon berättade att hennes pappa i ett skede kallat det hon varit med om 
för psykisk misshandel. Hanna såg sig då inte som misshandlad och ifrågasatte och menade 
att hon inte alls var misshandlad. Det var sedan psykologen på Brottsofferjouren som Hanna 
gick hos som fick henne att definiera relationen som en misshandelsrelation.  
     Sofie uppgav i intervjun att hon inte ser sig själv som misshandlad, och hon har därmed 
inte gått igenom denna process. Däremot skulle hon kalla någon annan i samma situation som 
hennes för misshandlad, men hon ville inte använda det ordet på sig själv. Som tidigare 
nämnts är professionellas respons på kvinnornas berättelser om våldet av stor vikt (Holmberg 
& Enander, 2010). Sofie berättade i intervjun att hon uppsökte en kurator som ansåg att Sofie 
skulle klara av sin situation själv efter att hon lämnat mannen. När hon återigen uppsökte 
kuratorn för att hon ändå kände ett behov av att bearbeta sina känslor kring relationen blev 
hon ännu en gång bemött av oförståelse. Denna respons från kuratorn kan vara en bidragande 
orsak till att Sofie ännu inte kunnat definiera sig som misshandlad. Detta kan också bero på 
det som Holmberg och Enander skrivit om att det är en komplex process att kunna definiera 
sig som misshandlad. Eftersom det inte var så längesedan Sofie lämnade mannen och det för 
de flesta andra kvinnorna i studien tagit många år innan de kommit igenom denna process är 
det inte orimligt att det är därför hon inte definierat sig som misshandlad ännu. 
     Vidare skriver Holmberg och Enander (2010) att när kvinnor genomgår 
förståelseprocessen får de möjlighet att öka kunskapen och sätta sig in i litteratur om våld och 
misshandel. Flera av kvinnorna i studien trycker på medias betydelse för att ha kommit till 
insikt om våldet och de uppgav också att det sociala nätverket inte haft så stor inverkan. Linda 
berättade att hon läst mycket litteratur om våld och på så vis kommit till insikt. Även Annelie 
berättade att hon genom böcker om andra som varit med om liknande relationer kunnat förstå 
och definiera sig själv som misshandlad. Elin och Gunilla uppgav att för dem har media haft 
stor påverkan.  
 

Man hör ju mer om det nu, det gjorde man inte förut. Jag tror folk blivit mer 
öppna. Jag tror att media har haft stor betydelse. (Gunilla) 

 
Att flera av kvinnorna anser sig ha blivit hjälpta genom media går att koppla till vad 
Holmberg och Enander (2010) skriver om att våldsutsatta kvinnor genom olika slags media 
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såsom exempelvis böcker kan det få bli lättare att förstå att misshandeln inte är ens eget fel 
och kvinnan får därmed bättre redskap att bearbeta erfarenheterna.  

Diskussion och slutsatser 
Under detta avsnitt börjar vi med att återupprepa studiens syfte och frågeställningar för att 
därefter gå in på vilka slutsatser vi dragit utifrån studien. Dessa jämförs med tidigare 
forskning. Vi går även igenom studiens styrkor och svagheter för att avsluta med att skriva 
om studiens praktiska implikationer och ge förslag till vidare forskning. 
 
Studien syftade till att studera vilken betydelse det sociala nätverket haft för våldsutsatta 
kvinnor när de tagit sig ur våldsamma relationer. Detta har studerats utifrån flera olika 
aspekter, däribland ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv och med hjälp av begrepp 
som skam och stolthet. Resultatet har även analyserats utifrån olika uppbrottsprocesser som 
framkommit i tidigare forskning. De frågeställningar vi sökte svar på riktade sig mot var sin 
av dessa uppbrottsprocesser. 
     Studien visar att i det fysiska uppbrottet använde kvinnorna sitt nätverk för att få hjälp med 
att flytta och andra praktiska saker. Flertalet kvinnor hade också tagit hjälp av professionella 
för att få stöd i beslutet att lämna mannen. Det var inte lika vanligt i vår studie som i annan 
forskning (jmf Holmberg & Enander, 2010) att kvinnorna bryter relationen på grund av 
rädsla. Endast en kvinna bröt upp med anledning av rädsla för sitt liv.  I studien var det många 
personer i kvinnornas nätverk som visste om våldet och flera kvinnor talade om känslan att 
ingen gjorde något. Dock menade flertalet samtidigt att det nog inte hade hjälpt om nätverket 
försökte få dem att göra slut. Detta stämmer överens med Holmberg och Enanders (2010) 
forskning. Liksom deras forskning visar vår studie att det inte spelade någon roll vad andra 
gjorde, kvinnorna bröt först upp när de själva var redo för det. Vår studie visade också att 
motstridiga krav samt press från olika delar i nätverket försvårade för flera kvinnor att bryta 
upp och vissa gick istället in i en försvarsposition för mannen. När kvinnorna väl hade 
bestämt sig för att bryta upp är det viktigt att deras sociala nätverk stöttar dem i beslutet. 
     Vidare visar studien att kvinnorna inte pratade så mycket med familj eller vänner om hur 
de kände utan de vände sig hellre till professionella i den känslomässiga processen. Det 
framkom i studien att flertalet kvinnor inte fick stöd av det sociala nätverket i att bearbeta alla 
slags känslor som uppkommit, framförallt när det gällde känslor av saknad och kärlek till 
mannen. Dessa känslor kändes inte normala för kvinnorna och bemöttes även ofta som 
onormala av det sociala nätverket. Detta gjorde att flera kvinnor slutade prata med sitt nätverk 
om hur de verkligen kände. Nätverkets respons gjorde att flera kvinnor började se på sig 
själva som dumma, tjatiga och även misslyckade och dåliga. Den negativa responsen från det 
sociala nätverket ledde även till att flera kvinnor upplevde känslor av skam vilket även det 
bidrog till att de höll känslorna inne. Studien visar även att de kvinnor som tryckt undan 
känslor kopplade till förhållandet har senare haft svårt att förhålla sig till andra känslor vilket 
kan ha bidragit till att dessa kvinnor lidit av depressioner och ångest. De kvinnor som upplevt 
stort stöd från sina nätverk har däremot kunnat ta upp alla slags känslor och känt sig 
accepterade. Dessa kvinnor har inte upplevt några skamkänslor och har heller inte haft några 
känslomässiga svårigheter som går att koppla till deras erfarenheter. 
     Den sista delen i studien handlar om hur kvinnorna har använt sig av sina nätverk för att 
kunna förstå och sätta ord på våldet. Det framkommer att kvinnorna främst använt sig av 
professionella och media, oftast i form av böcker. Studien visar att de informella sociala 
nätverken har liten påverkan när det gäller att kunna definiera våldet. Däremot har det 
formella nätverket större betydelse för att kvinnorna ska förstå att det handlat om misshandel. 
Böcker som behandlar ämnet har även varit behjälpligt för kvinnorna i studien. 
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     Liksom flera andra studier (Bosch & Bergen, 2006; Haj-Yahia & Eldar-Avidan, 2001) har 
även denna visat att det sociala nätverket har stor betydelse för hur våldsutsatta kvinnor 
hanterar sina erfarenheter. Bosch och Bergen menar att nätverket behöver göra mer än att 
endast ge känslomässigt stöd för att få kvinnan att bryta upp eller för att våldet ska upphöra. I 
vår studie visade det sig dock att nätverket har en relativt liten inverkan på om kvinnan ska 
bryta upp förrän hon själv är redo. I likhet med Hadeed och El-Bassels (2006) samt Bosch och 
Bergens forskning pekar även vår på att kvinnorna behöver mer känslomässigt stöd och att 
omgivningen behöver bemöta kvinnorna på ett mer stödjande sätt för att de ska kunna 
bearbeta det som de varit med om. Brist på stöd från det sociala nätverket har förlängt och 
försenat kvinnornas känslomässiga bearbetning vilket Haj-Yahia och Eldar-Avidan (2001) 
istället pekar på när det gäller det fysiska uppbrottet. Skam hade en stor påverkan på 
kvinnorna och ledde till att de såg sig som dumma, skämdes över sina känslor, blev inåtvända 
och vissa hade senare problem med ångest och depressioner (jmf Harper & Arias, 2004). 
Buchbinder och Eisikovits (2003) pekar också på att skam har en stor inverkan när det gäller 
våldsutsatta kvinnors relation till andra samt att det är ett hinder för dem att bryta upp med 
mannen. När känslor av skam uppkommer tenderar detta att prägla kvinnans självbild och kan 
leda till en negativ syn på sig själv. Vår studie har visat liknande resultat. Vi tittade dock 
endast på skamkänslor när det gäller att bearbeta den känslomässiga delen, men tidigare 
forskning har visat att skam finns som ett inslag i många andra aspekter i en våldsutsatt 
kvinnas situation. Detta skulle vara intressant att studera vidare för att få en större förståelse 
för kvinnans utsatthet och hur de påverkas av sin omgivning. 
     En svaghet med studien som kan ha påverkat resultatet kan ha varit att en av oss kände 
flera av respondenterna, varav en väldigt väl. Det kan ha påverkat den intervjun negativt om 
kvinnan inte vågade vara öppen och ärlig med hur det sociala nätverket påverkat henne då en 
av oss ingick i nätverket under tidpunkten för förhållandet. Kvinnan har dock själv i efterhand 
uppgivit att hon inte såg det som något negativt att hon kände en av oss och har hävdat att hon 
inte skulle ha svarat på något annorlunda sätt om personen hon kände inte var med. Även fler 
respondenter var bekanta till en av oss men vi tror inte att resultatet påverkats av detta utan 
tror istället att kvinnorna upplevt en trygghet i att ha med någon de känner under intervjun. Vi 
har efter intervjuerna fått positiv feedback från majoriteten av kvinnorna som uppgett att de 
tyckt att det kändes bra att prata om sina upplevelser. 
     Under några av intervjuerna visade det sig också att inte alla kvinnor genomgått alla 
processer vilket vi från början hade som kriterium för delaktighet i studien. Eftersom vi 
annonserade efter respondenter på Facebook fick kvinnorna självskatta hur långt de kommit i 
processerna och det kan ha varit en brist. Om vi istället hade använt oss av respondenter som 
tillhandahållits oss från exempelvis en kvinnojour kanske samtliga respondenter genomgått 
alla processer. Dock anser vi att detta kan ha varit en styrka med studien då vi fått möjlighet 
att jämföra de respondenterna som inte genomgått alla processer med de respondenter som 
gjort det och deras nätverk och på så sätt fått en tydligare bild hur den sociala omgivningen 
påverkat deras bearbetning.  
     En annan eventuell svaghet med studien är att för några av kvinnorna var det många år 
sedan de lämnade förhållandet och minne kan vara en faktor som spelat in. Enligt Thurén 
(2005) är en källa mer pålitlig ju mer aktuell den är och om detaljerad kunskap eftersöks är 
samtidskravet av ännu större vikt. Det går att spekulera i att några av frågorna vi ställde kan 
ha varit svårt att svara på för en del kvinnor då det gått så lång tid sedan deras upplevelser. 
Dock har många kvinnor ändå beskrivit sina upplevelser och känslor på ett liknande sätt, 
vilket gör att minnet kanske trots allt inte varit en faktor som påverkat resultatet alltför 
mycket. 
     En styrka med studien kan vara att vi efter att vi sammanställt resultatet och analysen lät 
kvinnorna läsa igenom texten och komma med feedback samt att de gavs möjligheter att 
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påpeka om det var något av det som stod om dem som de ville ändra eller ta bort ur studien. 
Samtliga kvinnor gav sitt samtycke till hur vi använt intervjuerna i det sammanställda 
resultatet.  
     En annan styrka kan vara att vi undersökt hur det sociala nätverket påverkat under de tre 
delprocesserna under uppbrottet, något vi inte sett någon annan undersöka tidigare. Detta kan 
ha gett en större klarhet i vad som är viktigt för våldsutsatta kvinnor under varje process och 
hur det sociala nätverket påverkat dem konkret under de olika delarna.  
     Något som framkom under studien var som sagt var betydelsen av stöd under den 
känslomässiga biten och att kvinnorna velat ha större stöd från sina sociala nätverk gällande 
att uttrycka känslor om relationen efter uppbrottet, såväl positiva som negativa. Därför är det 
av betydelse att anhöriga och allmänheten får en ökad kunskap och förståelse om hur viktigt 
det är för våldsutsatta kvinnors bearbetning att de ges möjlighet att uttrycka alla sina känslor. 
Det behövs en större kunskap om att det är en komplicerad process att lämna en 
våldsutövande man och att det är normalt att känna även saknad och kärlek till mannen samt 
att känslomässigt stöd är av vikt under en lång period efter att förhållandet tagit slut. Om 
kvinnorna inte får stöd från sina sociala nätverk är det av ännu större betydelse att bemötandet 
från professionella är bra och att de professionella ger kvinnorna kunskap om att det är 
normalt att ha känslor av kärlek och saknad till mannen efteråt för att inte känslorna ska 
tryckas undan och leda till skamkänslor. Professionella behöver kanske även informera 
kvinnors anhöriga om hur kvinnorna kan komma att reagera och känna och trycka på att det är 
viktigt att låta kvinnorna få prata om sina känslor om relationen med nätverket. 
     Studien visar också att media har stor betydelse för om huruvida kvinnorna definierat sig 
som misshandlade eftersom det i media mest ges utrymme om grovt fysiskt våld, vilket gör att 
flera kvinnor inte kunnat uppfatta att det de varit med om varit misshandel. Vi anser att media 
borde ta ett större ansvar och ge mer utrymme till det psykiska våldet så att våldsutsatta 
kvinnor och anhöriga får en större kunskap om att det också klassas som misshandel. Detta 
kan göra det lättare för utsatta kvinnor att benämna sig som misshandlade och på så vis prata 
om det och därmed gå vidare. Genom att frågan lyfts mer i media blir ämnet mindre och 
mindre skambelagt vilket kan göra att det blir lättare för både våldsutsatta kvinnor och de 
sociala nätverken att prata om det de utsatts för vilket kan vara en viktig förutsättning för att 
kunna gå vidare i livet på ett bra sätt.  
     Eftersom denna undersökning är en kvalitativ studie i liten skala skulle det vara intressant 
att utifrån resultatet av denna utföra en kvantitativ undersökning. Med hjälp av enkätfrågor 
skulle en större undersökning kunna göras kring hur det sociala nätverket påverkat 
våldsutsatta kvinnor under den fysiska och känslomässiga biten samt i delen om att förstå och 
definiera våldet för att ytterligare öka kunskapen i området. Det skulle även vara intressant att 
vidare titta på hur skam påverkat våldsutsatta kvinnor när de behövt söka stöd ifrån sina 
sociala nätverk. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Presentation och etiska aspekter 
1. Presentera studien. 
2. Berätta om frivillighet att delta i studien. 
3. Berätta om möjlighet till att läsa och ha synpunkter på materialet. 
4. Berätta att intervjun kommer att spelas in och att materialet sedan kommer att 

förstöras. 
5. Berätta att ingen person kommer att kallas vid dess namn och att inga känsliga 

uppgifter som kan röja respondentens identitet kommer att användas. 
 
Tack så mycket för att du vill vara med i vår studie. Vi kommer först att ställa lite allmänna 
frågor kring dig och din relation med X. Hur vill du att vi benämner mannen? Vid namn, exet, 
mannen osv. 
Vi kommer sedan att prata lite om ditt sociala nätverk såsom det såg ut under ert förhållande 
och perioden efter uppbrottet. Därefter går vi in på hur själva uppbrottet har gått till, och hur 
ditt sociala nätverk har påverkat dig under de olika delprocesserna.  
 
Allmänna frågor 
Kan du berätta lite om dig själv? – Ålder, sysselsättning, familj/barn, m.m, 
 
Hur gammal var du när ni inledde relationen? 
 
Hur länge var ni ett par?  
 
Hur började våldet? När började det? Var det psykiskt eller fysiskt?  
 
Berätta lite om hur våldet kunde uttrycka sig i vardagen i ert förhållande. – Hur ofta? 
 
Visste någon om vad som försiggick i relationen? Vad fick du för respons från omgivningen? 
 
Hur stark hotbild upplevde du i samband med när du lämnade honom? Var du rädd? 
Förändrade du ditt sätt att vara eller bete dig? Undvek du vissa platser? 
 
Försökte du lämna honom tidigare? Vad fick du för respons från omgivningen då? 
 
Upplevde du att folk omkring dig tog dig mindre på allvar om du tidigare sagt att du ska 
lämna mannen och inte gjort det? Kan du beskriva hur?  
 
Vad fick dig att bestämma dig för att lämna honom för sista gången? 
 
Det sociala nätverket 
Vilka fanns i ditt nätverk vid slutet av relationen? 
 
Vilka fanns i nätverket i början av relationen? 
 
Berättade du för någon att du skulle lämna honom?  
 -Vad tyckte de? Vad sa de? Upplevde du att du fick stöd av de som kände till våldet?  
 
Det sociala nätverkets påverkan under den praktiska processen 
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Kan du berätta om hur det gick till när du lämnade honom? 
 
Upplevde du att du fick stöd av din omgivning när du skulle lämna honom? På vilket sätt?  
 
Fick du någon praktisk hjälp av någon i nätverket? –Att ta sig därifrån, hjälp att packa, hjälp 
med ev. barn? Behövde du haft mer sådan hjälp? Vem/vilka tycker du skulle ha bistått med 
sådan? 
 
Vart tog du vägen? Hur hittade du ny bostad? 
 
Kunde du få sällskap om du ville för att inte vara ensam? 
 
Känner du dig sviken av någon? 
 
Om du ser tillbaka, skulle du velat ha mer/mindre praktiskt stöd? Vad i så fall? 
-Kände du att du kunde berätta vad du behövde? –Vad skulle kunnat underlätta att berätta vad 
du hade behov av? 
 
Det sociala nätverkets påverkan att bli känslomässigt fri 
Kan du berätta hur du känner för honom idag? Känner du sorg, saknad, likgiltighet, ilska 
m.m.  
 
Vad gör du när du får de här känslorna? Kontaktar du någon när du får dessa känslor? Vem 
eller vilka?  
 
Kände du att du kunnat prata med någon i nätverket om dina känslor och upplevelser? 
Kontaktade du några när du kände dessa känslor? Vem eller vilka kontaktade du då?  
 
Känner du att det har hjälpt att ta kontakt med de du tagit kontakt med? Hur, i så fall? Om nej, 
vad hade kunnat hjälpa tror du?  
 
Har du fått stöd i att både få känna positiva och negativa känslor kring relationen? 
 
Har någon reagerat negativt om du berättat precis vad du känt? Hur i så fall? Hur fick det dig  
att känna dig? Hur har det påverkat dig? 
 
Har du gått i samtalsterapi för att prata om dina upplevelser? Om inte, har du känt behov av 
det? Har du kunnat bearbeta det på något annat sätt? 
 
Om du ser tillbaka, skulle du velat ha mer/mindre stöd? 
 
Det sociala nätverkets påverkan att förstå och definiera våldet 
När du tänker tillbaka på ert förhållande, hur ser du på det du varit med om?  
 
Upplever du dig som misshandlad? – Om inte, hur skulle du beskriva det du varit med om? 
 
Skulle du använda det ordet om dig själv? - Hur lång tid tog det efter att du hade lämnat 
honom innan du kunde säga för dig själv och andra att du blivit misshandlad?  
 
Har någon runt omkring dig kallat dig för misshandlad kvinna? Vem? Hur upplevde du det? 
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Minns du hur andra har reagerat när du berättat att du blivit misshandlad/berättat om 
förhållandet? Hur påverkade det dig? 
 
Vilka har varit viktiga i processen att förstå våldet? Hur har de varit viktiga? 
 
Om du ser tillbaka, skulle du velat ha mer/mindre stöd? 
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ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete 
C-uppsats 
 

ATT LÄMNA EN VÅLDSAM MAN                                     
En kvalitativ undersökning om hur det sociala nätverket påverkar våldsutsatta kvinnors 

uppbrottsprocess. 
 

Vi vill börja med att tacka dig för att du är intresserad av att delta i vår studie. Syftet med 
studien är att undersöka vilken betydelse familj, vänner, bekanta och professionella har haft 
för våldsutsatta kvinnor under uppbrottet. Vi är intresserade av att undersöka kvinnors 
upplevelser av hur deras omgivning har påverkat dem ur både ett positivt och negativt 
perspektiv. Att ta sig ur ett våldsamt förhållande innebär inte bara att praktiskt lämna mannen, 
man behöver också bli känslomässigt fri och sedan kunna se och sätta ord på våldet 
(Holmberg & Enander, 2010, s. 75). Känslor som kärlek, sorg och saknad till mannen behöver 
kvinnan bearbeta och släppa för att kunna bli känslomässigt fri från förhållandet. Under 
intervjun kommer vi att ställa frågor om hur du har upplevt ditt sociala nätverk under 
processen att bli fri och vad det eventuellt haft för påverkan under uppbrottet. 
 
Intervjun är frivillig och kommer att spelas in för att underlätta bearbetningen av 
intervjumaterialet. Det inspelade materialet kommer inte hanteras av någon annan än oss två 
och kommer efter vår transkribering att förstöras. Eftersom intervjuerna kommer behandla 
känslig information vill vi utifrån ett etiskt perspektiv att du själv upplever att du har distans 
till dina erfarenheter och att det känns bekvämt att prata om dina upplevelser. Du kan när som 
helst avbryta intervjun utan att förklara varför. Intervjun beräknas ta mellan 60-90 minuter. Vi 
kommer inte att nämna några namn eller andra personuppgifter i studien. Eventuella 
nackdelar med att bli intervjuad kan vara att svåra känslor väcks om du inte bearbetat 
upplevelserna nog. Observera att vi tyvärr inte har möjlighet att erbjuda terapeutiskt stöd om 
behovet skulle uppstå. Fördelar med att bidra till studien genom att bli intervjuad är att öka 
förståelsen av upplevelsen att bryta upp från ett våldsamt förhållande och skulle kunna hjälpa 
samhället att förstå det sociala nätverkets betydelse. Resultatet av denna undersökning kan 
komma att publiceras offentligt, men vi kommer givetvis inte att nämna några namn eller 
andra personuppgifter i den färdiga uppsatsen.  
 
Tack för ditt deltagande i vår undersökning! Vid frågor kontakta oss gärna. 
Med vänliga hälsningar, Ellinor & Malin. 
 
Ellinor Jonsson, XXXX-XXXXXX 
Malin Welamsson, XXXX-XXXXXX 
 
Vetenskaplig handledare: 
Anna Forssell, 019-301391 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att bli intervjuad. Jag är 
införstådd med att intervjun kommer att användas i en C-uppsats och godkänner att denna 
publiceras offentligt förutsatt att mina uppgifter inte kan identifieras. 
 
---------------------------------------- 
Intervjupersonens namnunderskrift samt dagens datum 


