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Sammanfattning 

I uppsatsen studeras unga kvinnors upplevelser av våld i nära relationer. I uppsatsen har              

kvalitativ metod använts, och vi har genomfört åtta intervjuer. Kvalitativ metod valdes för att              

få en djupare förståelse hur kvinnor påverkas efter att ha levt i en våldsam relation. Ämnet                

valdes för att uppmärksamma omvärlden kring kvinnors erfarenheter och upplevelser. I           

analysen har vi att utgå ifrån Scheffs teori om hur människan formas av de sociala banden till                 

andra människor, och därigenom använt oss av begreppen optimal, öppen- och           

underdifferentiering samt skam och stolthet. Vi har även använt oss av Goffmans            

dramaturgiska perspektiv, inkluderat med främre och bakre region samt give expression och            

give off expression. Slutligen har vi valt att använda Giddens teori om intimitet och rena               

relationer.  

 

Våra respondenter har upplevt bland annat fysiska slag, kränkningar och sönderslagna           

tillhörigheter. Dessa upplevelser har påverkat deras välmående i form av kontrollbehov,           

PTSD och mardrömmar. Respondenterna har mycket gemensamt när det kommer till           

erfarenheter, känslor och upplevelser. De tycker även att samhället behöver införa fler            

insatser för kvinnor som blir/har blivit utsatta för våld, vilket skulle kunna genomföras i form               

av föreläsningar, utbildningar eller krav på personal i form av att de måste våga ingripa med                

åtgärder när de anar att någon blir utsatt för våld. 

 

Nyckelord: Våld, partnerrelation, kvinnor, partnervåld, mansdominans. 
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Abstract 

This essay has been completed with qualitative method, and so we have interviewed eight              

women. We chose this method to receive a deeper understanding for women’s experiences             

after going through a violent relationship. It is important to enlighten the society when it               

comes to these exposed women, to be able to offer them the right help. For the analysis, we                  

have chosen Scheff’s theory about social bonding and how it defines a person, and from this                

theory we have also used the ideas optimal, open and under differentiation together with              

shame and pride. We have also used Goffman’s dramaturgical perspective, in which he talks              

about a front and a back region together with give expression and give off expression. Lastly                

we have also brought up Giddens theory about intimacy and pure relationships.  

 

Our respondents are deeply affected by violence that among other things includes; punches,             

offensive comments and ruined belongings. When the relationship is over, they are still             

affected in ways of control issues, PTSD and nightmares. The respondents experiences and             

feelings are similar to each other. They also have in common that they think that the society                 

needs to contribute with more efforts to help women who have been through a violent               

relationship. These kind of efforts could take place in lectures, education and demanding staff              

in school to have civil courage, meaning they must help when needed. 

 

Keywords: Violence, partner relationship, women, partner violence, male dominance. 
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1. Inledning 

Ungdomar i åldern 15-24 år är den grupp människor som är mest utsatta när det kommer till                 

våld. Trots det är forskning i ämnet begränsat, även när man söker internationellt (Nationellt              

Centrum För Kvinnofrid U.Å). Brottsförebyggande Rådet skriver att var femte ungdom i            

åldern 16-24 år har utsatts för någon form av brott av en partner. Det som kännetecknar just                 

våld i nära relationer är att förövaren har en nära anknytning till individen som utsätts, vilket                

ofta försvårar möjligheten för den utsatta att lämna relationen (Nationellt Centrum för            

Kvinnofrid U.Å). För att avgränsa detta arbete har vi valt att fokusera på kvinnor som har                

blivit utsatta av en partner och som numera inte är tillsammans med partnern som utsatt               

kvinnan, och därför kommer vi hädanefter att skriva våld i partnerrelationer istället för våld i               

nära relationer.  

 

Våra respondenter är åtta kvinnor som har blivit utsatta för våld i partnerrelation i ung ålder,                

med undantag för en kvinna som var lite äldre. Vi vill undersöka hur dessa kvinnor har blivit                 

påverkade av utsattheten, både under tiden som våldet har utövats men även efter att              

relationen har avslutats. Vi undersöker hur kvinnans hälsa har påverkats, hur behjälplig            

omgivningen och samhällets insatser varit och hur relationen mellan mannen och kvinnan sett             

ut. I uppsatsen kommer vi att referera till fyra olika sorters våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt               

och materiellt. Vi kommer att analysera resultatet utifrån följande teorier och begrepp;            

Scheffs teori om att sociala band är det som formar människan, och därmed kommer vi även                

att använda oss av begreppen optimal, öppen- och underdifferentiering samt skam och            

stolthet. Vi kommer även utgå ifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv, som inkluderar           

bakre och främre region samt begreppen give expression och give off expression. Slutligen             

använder vi oss även av Giddens teori kring intimitet och rena relationer.  

 

Efter att ha studerat 3 år på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet har vi lärt               

oss att analysera och tolka undersökningar med hjälp av olika teman. Inom vårt profilområde              

är livsvillkor ett tema som vi nu även har valt att använda oss utav i vår undersökning.                 

Kvinnor som utsätts för våld i partnerrelationer riskerar att påverka sina livsvillkor negativt.             
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Försämringen av kvinnornas livsvillkor kan innebära fysiska skador som exempelvis brutna           

ben, smärta eller blåmärken. Kvinnorna riskerar även att drabbas av psykiska skador som             

innefattar nedvärderingar, hot eller kränkningar. Kvinnans livsvillkor förändras hela tiden,          

dels blir kvinnan beroende av sin man när han manipulerar henne till att tro att hon inte                 

förtjänar bättre. Vi tror att efter att ha befunnit sig i en destruktiv partnerrelation kommer               

kvinnans livsvillkor alltid att se annorlunda ut, jämfört med andra som inte har levt i en                

destruktiv relation. Kvinnans livsvillkor påverkas även efter att relationen tagit slut eftersom            

att hon kan få svårt att lita på andra och våga knyta nya sociala kontakter.Vår förförståelse är                 

att det är många fler kvinnor som är utsatta än vad som som visas i statistik, kanske för att det                    

är svårt att få hjälp eller för att de inte vågar prata om det. Utsattheten kan ta sig uttryck på                    

många sätt, och i en ung relation kanske parterna inte riktigt vet vad som är rätt eller fel.                  

Därför känns det viktigt att uppmärksamma problemet, och upplysa ungdomar tidigt om vad             

som inte är acceptabelt att göra och inte göra i en relation. Vi brinner för ämnet eftersom att                  

vi har kommit kontakt med många personer som är utsatta, och vi hoppas verkligen att vårt                

arbete kan göra skillnad.  

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och förstå kvinnors erfarenheter och upplevelser efter              

att ha levt i en partnerrelation där de har utsatts för våld av sin partner. Vi studerar hur våldet                   

mot kvinnorna har sett ut, hur det har påverkat deras hälsa och hur omgivningen har reagerat                

på deras situation, både den närmsta omgivningen och stödet från vårdande institutioner.  

Vi har avgränsat oss till kvinnor som har levt i en våldsutsatt partnerrelation, men som nu har                 

tagit sig ur relationen. Vi undersöker vad kvinnorna anser att samhället kan göra bättre för att                

våldsutsatta kvinnor ska känna sig trygga. Efter att vi har genomfört åtta kvalitativa             

intervjuer, kommer vi att presentera de utsatta kvinnornas erfarenheter och upplevelser           

utifrån våra tre teman; relationen mellan mannen och kvinnan, upplevelsen av våldet samt             

stödet från andra i omgivningen.  
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1.2 Frågeställning: 

Huvudfråga: Hur upplever kvinnor som har utsatts för våld i en partnerrelation att utsattheten              

har påverkat dem och deras livsvillkor?  

Underfråga: Vad är de utsatta kvinnornas uppfattningar om insatserna för att stödja utsatta             

kvinnors som finns i samhället? 

 

 

 

2. Bakgrund 

Patriarkat beskriver de strukturer som förekommit i samhället sedan långt tillbaka i historien.             

Män har sedan långt i historien tillbaka haft både sociala och ekonomiska fördelar samt ett               

större politiskt inflytande än kvinnor. Strukturen som förekommer i samhället innefattar att            

män har mer makt än kvinnor när det kommer till exempelvis ekonomi, politik och sociala               

relationer. Dessa fördelar bidrar till att kvinnan hamnar i en underordnad position till             

mannen. Enligt Cuesta och Liinason riskerar kvinnor som befinner sig i en underordnad             

position mer än andra att råka ut för våld (Cuesta & Liinason 2016:125ff). Män väljer ofta att                 

identifiera sig med andra män, oftast kan man se det när män väljer att anställa andra män på                  

grund av likheter. Alla ‘’andra’’, exempelvis kvinnor, anses vara avvikande för att de inte har               

samma likheter som männen. Männen väljer då att agera homosocialt. Denna faktor är en              

bidragande orsak till den struktur som fortfarande förekommer i samhället, där kvinnor har             

det svårare än män att nå chefspositioner (Zetterqvist & Styhre 2007). Om vi vågar prata om                

ämnet mer i samhället kan normen att män dominerar i samhället brytas, det vill säga det                

patriarkat som råder som normkultur. Vi önskar därför att få svar på vilka verktyg våra               

respondenter tycker är bra att använda sig av för att få ett mer jämställt samhälle, eftersom att                 

vi anser att de har kunskap och erfarenheter kring hur omgivningen bör agera. 

 

På Brottsförebyggande rådets hemsida står det att under 2018 gjordes 16 000            

misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation till offret. Det innebär i              
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sin tur att gärningspersonen hade känslomässig anknytning till offret hen utför våldet mot.             

Statistik visar på att det är fler kvinnor som utsätts för våld i nära relationer än män. 40% av                   

händelserna när kvinnor utsätts för våld begås av någon närstående, medan det endast sker i               

3% av fallen för män. I BRÅs nationella kartläggning av våld i nära relationer visar det att de                  

vanligaste typerna av brott är systematiska kränkningar och inskränkningar på individens           

frihet. Individer som utsätts för en typ av våld utsätts även oftast för andra typer av våld, det                  

vill säga om en kvinna utsätts för fysiskt våld utsätts hon ofta av psykiskt våld också.                

Kvinnor som utsätts för våld löper större risk än män att behöva söka upp någon typ av vård.                  

BRÅ beskriver även vilka individer som löper högre risk än andra att utsättas för våld. De                

faktorer som spelar roll är ofta bakgrundshistoria som en person inte riktigt kan rå för. Några                

exempel är ålder, ekonomiska förutsättningar eller ensamstående föräldrar. Polisen ser en           

problematik i att det är en låg andel kvinnor som väljer att polisanmäla våldsbrott. Både män                

och kvinnor utsätts för våld, däremot är det betydligt fler kvinnor som utsätts för våld i sitt                 

eget hem (BRÅ 2019). 

 

2.1 Begreppsförklaring 

Här kommer vi att förklara hur vi har tolkat de olika begreppen som vi kommer att referera                 

till genomgående i hela vår uppsats. Dessa skiljer sig åt från vår teoretiska och begreppsliga               

referensram som senare kommer att presenteras, eftersom att vi inte kommer analysera            

resultatet ifrån dem.  

  

2.4.1 Våld i nära relationer  

Våld i nära relationer är ett mönster av olika handlingar, det kan vara hårfina handlingar till                

grova brott, som kan leda till fängelsestraff. Våld i nära relationer kan uttryckas på flera sätt                

och det kan drabba vem som helst. Våld i nära relationer kan beskrivas som en kombination                

av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (Socialstyrelsen 2019). Våld i nära relationer            

karaktäriseras av att den som blir utsatt av våldet har en nära relation och starka               

känslomässiga band till den som utför våldet. Eftersom att den utsatta oftast har en nära               
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relation till den som utför våldet är det oftast svårare att göra motstånd och att anmäla.                

Relationen kan ha pågått i flera år vilket i sin tur gör att det är svårt att lämna den. Begreppet                    

våld i nära relationer handlar om både heterosexuella och samkönade relationer samt            

innefattar familje- och släktrelationer. Våldets syfte oavsett om det är fysiskt, psykiskt eller             

sexuellt är att etablera och utöva makt och kontroll över en annan individ. Våld i nära                

relationer skiljer sig oftast från andra former av våld då det med stor sannolikhet pågår under                

en längre tid (Nationellt Centrum för Kvinnofrid U.Å). Eftersom att våld i nära relationer              

omfattar alla typer av nära relationer, det vill säga inkluderar även familjerelationer, har vi              

valt att avgränsa oss till partnerrelationer. Detta innebär att vi endast kommer att undersöka              

kvinnor som har blivit utsatta i en kärleksrelation.  

  

2.4.2 Fysiskt våld  

Fysiskt våld handlar om allt det som skadar den utsatta personens kropp. Det finns många               

olika typer av våld som passar in under fysiskt våld, men några exempel på vad det kan                 

handla om är att slå, sparka, hålla fast eller kasta föremål på den utsatta (Samverkan mot våld                 

2019). 

  

2.4.3 Psykiskt våld  

Trots att det inte alltid syns utvändigt på en person, så kan en person ta stor skada av våld                   

som sker psykiskt. Psykiskt våld kan leda till rädsla, försämrad självkänsla och minskad             

kontakt med omgivningen. Det psykiska våldet kan ta form genom exempelvis att kritisera             

personens karaktär, förminska deras åsikter, minimera deras prestationer, hota att sprida           

privat information eller att skada familjemedlemmar eller värdefulla föremål (Samverkan mot           

våld 2019). 

  

2.4.4 Sexuellt våld  

Att bli utsatt för sexuellt våld kan ske med en partner, inom släkten, på arbetsplatsen eller                

skolan, eller helt enkelt på en allmän plats. Det kan till exempel handla om sexuella               
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trakasserier, att hota att sprida privata bilder, oönskade kyssar, oönskat sexuellt rörande eller             

våldtäkt (Samverkan mot våld 2019). 

  

2.4.5 Materiellt våld  

Materiellt våld kan ha att göra med att förövaren tar sönder saker som är av betydelse för                 

offret, eller när förövaren tvingar offret att göra det själv. Det kan även handla om att                

förövaren kontrollerar olika typer av tillgångar för offret, vilket försvårar möjligheterna som            

finns för offret att lämna relationen (Samverkan mot våld 2019). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de fem vetenskapliga artiklar som vi har använt i                 

uppsatsen. Samtliga artiklar är aktuella för vårt valda ämne och handlar om utsatta kvinnor,              

men även hur fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld kan skada en person. 

 

3.1 “Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet för våld - Också stora           

skillnader mellan olika studier” 

WHO - Världshälsoorganisationen uppmanar samhället till att uppmärksamma och arbeta          

mot våldet ur ett folkhälsoperspektiv. I artikeln kan vi läsa att ungdomar 16-24 år är en av de                  

grupper som utsätts mest för våld i samhället och trots det är forskningen om våld mot                

ungdomar begränsad både nationellt och internationellt. Artikeln vill förmedla kunskap om           

förekomsten av våld mot ungdomar i Sverige. Artikeln beskriver att studien har genomförts             

på en ungdomsmottagning där de intervjuat både kvinnor och män om de blivit utsatta för               

våld. Studien visar att kvinnor utsätts mer för sexuellt våld och män mer för fysiskt våld. De                 

individer som utsätter kvinnor för våld är ofta en förälder, partner eller före detta partner. När                

det kommer till hedersrelaterat våld är det 23 % flickor som inte får välja sin partner själv                 

medan det endast är 7 % pojkar som inte får det. Andelen ungdomar som har utsatts för våld                  
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de senaste 12 månaderna är hög och det är fler kvinnor som drabbas än män. I artikeln tas det                   

även upp att denna undersökning har gett högre svarsfrekvens än andra undersökningar,            

vilket tros bero på bland annat hur frågorna ställs men också att varje svarande är anonym.                

Utsattheten för våld och hot bland unga har ökat sedan 1900-talet. Kvinnor har en tendens att                

drabbas mer av psykisk ohälsa och det har skett en ökning främst bland kvinnor och               

ungdomar när det kommer till att de har vårdats i psykiatriska slutenvård. Slutsatserna som              

dras i undersökningen är att våldet måste uppmärksammas mer. 

 

3.2 “Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor” 

Lucas Gottzén analyserar i Sverige hur män som utövar våld mot kvinnor berättar om sitt               

våld för andra individer. Männen upplever våldet som skambelagt och skäms för sina             

handlingar, de är även rädda för det sociala nätverkets respons. Våldet mot kvinnor ses idag               

som ett allvarligt samhällsproblem och utövas numera inte bara i det privata hemmet utan              

även i sociala sammanhang, exempelvis på fester. Artikeln beskriver att det är viktigt i sin tur                

att analysera och undersöka hur män ser på sitt egna beteende när de utövar våld mot kvinnor.                 

Syftet med undersökningen är att undersöka våldsutövande mäns förväntningar på och           

erfarenheter av det sociala nätverkets respons, det vill säga hur människor i mannens närhet              

reagerar på och hanterar våldet. Syftet är också att analysera hur män berättar om sitt               

utövande av våld för andra och vilken respons männen får. Män som begår dessa handlingar               

har studerats länge och man menar att våldet kan bero på mannens barndom, missbruk,              

socioekonomiska problem eller strukturell obalans mellan könen i samhället. I artikeln           

beskrivs det att både män och kvinnor som befinner sig i dessa situationer upplever skam för                

vad andra ska tro om dem. Metoden som har valts har utgått från ett större projekt om det                  

sociala nätverkets respons på mäns våld mot kvinnor. Författaren har intervjuat 44 män som              

frivilligt deltagit i grupper för att tala om sitt våldsbeteende som de har blivit dömda för.                

Resultatet visar att männen upplever skam och att det hade varit bättre att vara mördare än                

kvinnomisshandlare. De vill inte tala om det för exempelvis vänner för de skäms mycket på               

grund av att kvinnan ofta är svagare och inte kan försvara sig. De intervjuade männen har det                 

gemensamt att deras vänner påpekat att det inte är en acceptabel handling. 
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3.3 “Ett litet ord betyder så mycket - Alliansregeringen, Handlingsplanen och           

betydelse- förskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor”  

Artikeln handlar om policymaking i det svenska samhället med fokus på mäns våld mot              

kvinnor. Undersökningen använder kvalitativ metod, och forskarna har intervjuat olika          

individer som ansvarar för den handlingsplan som skapas för att bekämpa mäns våld mot              

kvinnor. I artikeln beskrivs det att man studerat Unizon, som är Sveriges Kvinno- och              

Tjejjourers Riksförbund, samtidigt som den borgliga regeringen arbetat med att göra en            

förändring i politiken i området mäns våld mot kvinnor under år 2007-2010. Det beskrivs att               

en handlingsplan utarbetats med fokus på att minska våldet mot kvinnor, vilken omfattar 56              

åtgärder. Syftet med artikeln är dels att belysa hur olika begrepp som styr området mäns våld                

mot kvinnor i politiken har omdefinierats, konsekvenserna av detta samt hur vissa            

tjänstepersoner på Jämställdhetsenheten försökt att påverka denna omdefiniering. De material          

som man valt att analysera och tolka är offentliga dokument som är skapade av regeringen               

och offentliga myndigheter samt intervjuer med tjänstepersoner. Det resultat man kommit           

fram till är att det finns en konflikt på regeringskansliet mellan individer som arbetar på               

Jämställdhetsenheten, andra tjänstemän samt politiker. De åtgärder och förändringar man har           

gjort är att sätta individen i fokus när det kommer till frågan om våld. 

3.4 “Adult Attachment Styles, Destructive Conflict Resolution, and the         

Experience of Intimate Partner Violence”  

I studien undersöks hur olika sätt att fästa sig vid en människa relaterar till erfarenheten av                

sexuell och psykologisk misshandel, direkt eller indirekt genom destruktiva         

konflikthanteringsstrategier. För att samla in empiri deltog 216 spanska studenter i           

onlineundersökningar som berörde ämnet. Studien har delat in studenterna i olika kategorier            

utifrån deras svar så att forskarna kan undersöka ifall ett visst beteende kan leda till ett annat.                 

Den första kategorin handlar om personer som känner sig ångestladdade vid kontakt med             

andra människor efter att ha utsatts för misshandel. Den andra kategorin handlar om att              

personer helst undviker kontakt med andra människor. Den tredje kategorin handlar om            
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personer som ofta skapar konflikter. I resultatet visade det sig att personer som ingår i den                

ångestladdade kategorin samt kategorin som skapar konflikter är personer som har blivit            

utsatta för våld allra mest. Det visade sig även att personer som ingår i den ångestladdade                

kategorin upplever flest konflikter i deras vardag och dessa konflikter skapas både av dem              

och deras partners. Individer som har tendens att skapa konflikter och problem riskerar mer              

än andra att bli utsatta för sexuellt tvång och psykologisk misshandel. De individer löper              

alltså högre risk att drabbas av våld för att de startar konflikter. De personer som ingår i                 

kategorin som utmärks av den undvikande egenskapen, var kopplat till en högre grad av              

undvikande av konflikter. Det kännetecknades inga skillnader beroende på respondenternas          

kön. 

3.5 “I Love You but I Cyberbully You: The Role of Hostile Sexism”  

På senare tid har nätmobbning uppmärksammats mer, allt eftersom att aktivitet på sociala             

medier har ökat drastiskt bland unga. Den här studien fokuserar relationer som påverkas av              

sociala medier, mer specifikt bland de människor som faktiskt nätmobbar någon som de har              

inlett en romantisk relation med. De vill även undersöka sambandet mellan en sexistisk man              

och hur stor risk han löper för att begå våld mot sin partner. Det är 219 studenter från Spanien                   

som deltar i undersökningen. Resultatet visar att 48.4% av de deltagande har mobbat deras              

partner någon gång under det senaste året genom en mobiltelefon, och 37.5% har gjort det               

genom internet. Det visade sig att män är mer benägna att nätmobba sin flickvän än tvärtom,                

både när det gäller genom mobiltelefonen och/eller internet. Artikeln drar en parallell till att              

nivån av sexism som mannen besitter påverkar hur stor risken är för denne att nätmobba sin                

partner. 

 

3.6 Tidigare studies betydelse för vår undersökning 

I första artikeln framgår det att fler kvinnor än män drabbas av våld, vilket för oss blir                 

relevant på grund av att vi har valt att undersöka kvinnor som har blivit utsatta för                

partnervåld. Utöver våld är det även större chans för en kvinna än en man att drabbas av                 

psykisk ohälsa, vilket skapar en nyfikenhet kring konsekvenserna av en destruktiv           
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partnerrelation. I artikeln framgår det att ungdomar 16-24 år är den grupp i samhället som               

utsätts mest för våld. Det i sin tur gör att vi lägger vårt fokus på de som har blivit utsatta i ung                      

ålder, eftersom att vi vill fånga den grupp som är oftast blir utsatt av våld. Eftersom att                 

kunskapen kring våld mot ungdomar är begränsad anser vi att det är viktigt att ha med                

artikeln för att ytterligare belysa hur viktigt det är att arbeta med just ungdomar. I andra                

artikeln ligger fokus på den manliga våldsutövaren. Våldet som kvinnor utsätts för sker inte              

längre endast i hemmet utan även i det offentliga rummet. Vi kommer därför fråga kvinnorna               

om de upplever att det är någon som har uppmärksammat utsattheten, och isåfall om denne               

person har ingripit. Den tredje artikeln beskriver 56 åtgärder som har gjorts inom politiken,              

med fokus kring mäns våld mot kvinnor. Den största åtgärden var att sätta individen i fokus                

när det kommer till frågan om våld. Därav väljer vi att låta varje respondent att berätta sin                 

egen historia under intervjuerna, för att de ska få chansen att berätta sin egen historia. Fjärde                

artikeln har inte fokus på varken ålder eller kön, vilket gör att den skiljer sig ganska mycket                 

från de andra artiklarna vi har valt. Vi menar att den här artikeln ändå är lämplig eftersom att                  

den handlar om hur våld påverkar personer som har blivit utsatta. Studiens bakgrund går hand               

i hand med vårt valda tema våld i partnerrelationer. Vår sista artikel hade fokus på unga                

personer, och de redovisar statistik på skillnaden mellan mäns våld mot kvinnor och kvinnors              

våld mot män. Studien visar att mäns våld mot kvinnor förekommer mer än vice versa. Att                

det är så många personer som har nätmobbat deras partner är även någonting som är aktuellt                

för oss, och på grund av det vill vi även undersöka detta område. Det kan handla både om                  

psykiskt och materiellt våld, beroende på hur våldsutövaren agerar. 

 

4. Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta kapitel kommer vi att beskriva våra valda teorier och begrepp, som senare i uppsatsen                

kommer att användas för att analysera vårt resultat. Vi har valt dessa begrepp för att dessa                

begrepp kan skapa en bredare förståelse för våldsutsattas kvinnors erfarenheter och           

upplevelser. 
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4.1 Sociala band 

Thomas Scheff är en amerikansk sociolog och socialpsykolog som menar att skapa sociala             

band är det viktigaste motivet i det mänskliga livet. De sociala banden formar varje människa               

till den person de är. Det som får samhället att hålla samman är säkra sociala band. Säkra                 

sociala band är sådana som innebär en balans mellan närhet och distans. Den här balansen               

innefattar tre olika typer av differentiering, vilka han kallar för; optimal, under- och             

överdifferentiering (Scheff 1994:4f).  

 

Optimal differentiering innebär att det sociala bandet är helt, och att bandet balanserar             

individens behov mot behoven som gruppen har. För att skydda det starka bandet till de som                

är olik en själv är det viktigt att ha förståelse för dem, vilket skapas genom närhet. Det krävs                  

även att det finns en viss distans, för att kunna acceptera deras olikhet och för att kunna                 

utveckla sin individualitet. Detta innebär rent generellt att individen är lika öppen för att              

lyssna till gruppens värderingar och tankesätt som hennes egna (Scheff 1994:4f). 

 

I en grupp där lojalitet endast skapas mellan de som är lika varandra uppstår              

underdifferentiering. I denna grupp är det inte acceptabelt att gå sin egen väg, utan alla               

personer förväntas vara likadana som resterande gruppmedlemmar. Gruppen är allt, individen           

är ingenting. Individen måste åsidosätta sina egna mål, värderingar och tankesätt för att sätta              

gruppen före. Allting görs för att gruppen i helhet ska ha det så bra som möjligt, och för att                   

varje individ ska vara lojal. Lojaliteten kan dock innebära att en individ inte är ärlig, för att                 

denne vill undvika osämja. När det däremot är individen som är allt, och gruppen ingenting,               

skapas överdifferentiering. Här ges de individuella behoven stort utrymme på gruppens           

bekostnad. Individen tar mer eller mindre bara hänsyn till sig själv, sitt eget välmående och               

egna värderingar. Det blir som att varje del i gruppen har individualiserats, och att de på så                 

sätt har blivit varsin egen självständiga pelare (Scheff 1994:4f).  

 

Scheff betonar att skam och stolthet är grundpelare till alla känslor en människa kan känna,               

och dessa känslor beror på tillståndet i ett socialt band. Genom att se på relationer genom                
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detta synsätt blir det tydligt att våra känslor påverkas av en relation till någon annan,               

samtidigt som känslorna också påverkas av hur individen värderar sig själv. Det skulle kunna              

tolkas så att skam är en grundkänsla för alla negativa känslor, och stolthet är en grundkänsla                

för alla positiva känslor. Med detta menas att om en individ är arg, rädd eller ledsen, tar dessa                  

känslor grund i skam. Skammen avgör hur de sekundära känslorna upplevs (Scheff 1994:4f). 

 

Scheff skriver också om Helena Lewis teoretiska och empiriska analys av skamkänslor.            

Lewis utvecklar den vetskap som redan finns kring skam, och analyserar utifrån riktig social              

interaktion, som har utspelat sig i kliniska sessioner. På detta sätt kom Lewis fram till att                

patienterna upplevde två olika typer av skam: Öppen, odifferentierad skam (Overt,           

undifferentiated shame) och Förbipasserad skam (Bypassed shame) (Scheff 1990:86f).  

 

Öppen, odifferentierad skam innebär smärtsamma känslor som inte identifieras som skam.           

Istället för att använda ordet skam, används ord såsom att vara dum, fånig, inkompetent, låg               

självkänsla, pinsam, osäker eller sårbar. Patienten i fråga utvärderar sig själv negativt, och det              

förekommer svårigheter i talet såsom att stamma, upprepa ord eller ta långa pauser (Scheff              

1990:86f (Lewis 1971).  

 

Den förbipasserande skammen börjar med att patienten i fråga har en negativ utvärdering av              

sig själv. Här verkar tankar och tal påverkas på det sättet att det går snabbare än vanligt, och                  

de upprepar ofta början av sina berättelser. Patienten verkar undvika slutet av berättelserna,             

antagligen för att undvika smärtan som finns där. Personen i fråga är intellektuellt aktiv men               

verkar vara oförmögen att ta egna beslut. Denne väger fördelar och nackdelar med ett beslut,               

men verkar inte tycka att någon av delarna är större än den andra. Patienten är så upptagen                 

med att tänka på ett tillfälle där denne har gjort ett misstag, att det är omöjligt att vara effektiv                   

i nutiden (Scheff 1990:86f (Lewis 1971). 
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4.2 Det dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffman studerar det sociala samspelet mellan människor utifrån sitt dramaturgiska           

perspektiv; livet är en föreställning och varje person spelar upp en pjäs. Individen använder              

sig av intrycksstyrning för att få önskad respons av publiken. Det vill säga, individen              

anpassar sitt agerande utifrån vilken respons denne vill nå (Goffman 2014:25ff). Goffman            

skriver även om olika regioner, där han främst urskiljer två centrala regioner; främre och              

bakre. Den främre regionen refererar till den plats där framträdandet äger rum, det vill säga               

på scenen framför en publik. Den bakre regionen utspelar sig bakom kulisserna, och här är               

det normalt att vilja bestrida det intryck som har skapats av framträdandet. Här kan den               

agerande stänga av sin fasad, och inte längre behöva fundera på hur den ska agera (Goffman                

2014:97ff).  

  

Goffman talar även om att individen har två sätt att uttrycka sig på; Give expression och Give                 

off expression. Give expression innefattar verbala symboler som individen använder vid           

kommunikation med en eller flera individer. Give off expression har att göra med de signaler               

som individen sänder ut, utan att egentligen ha att göra med kommunikationen individer             

sinsemellan. Dessa signaler omfattas oftast av aktiviteter som individer omkring använder för            

att karakterisera individen, för att veta hur de ska agera gentemot individen i fråga. Individen               

kan medvetet anpassa dessa två uttryckssätt för att påverka en annan individs uppfattning om              

en själv, vilket leder till att denne sänder ut felaktig information. Detta leder ofta till svek                

eller hyckleri (Goffman 2014:10ff). 

 

4.3 Könsskillnader, intimitet och rena relationer 

Anthony Giddens har studerat kring skillnaderna mellan de två könen och menar att den stora               

skillnaden mellan den omhändertagande kvinnan och den arbetande mannen uppkom i           

samband med att den manliga identiteten blev rationellt präglad i och med uppkomsten av det               

moderna samhället med början i 1700-talet. Denna rationalitet innebar en individualisering av            

mannen, och att denne avskildes från sociala nätverk. Mannen var tvungen att lägga ner så               
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mycket tid på sitt arbete att all tid gick åt till det, och därför tappade han möjligheten att                  

kontinuerligt underhålla sin emotionella identitet. I samband med detta uppstod ett beroende            

av kvinnan, som stod för det sociala, intima och omhändertagande i hushållet, och som              

tillfredsställde mannens emotionella och sociala behov. Den typiska kvinnligheten var          

omhändertagande av hushåll, barn och make, men även den sociala länken mellan vänner och              

släktingar. Det var kvinnan som såg till att familjen tog del av en viktig gemenskap. Det här                 

kallar Giddens för intimitet och den komplettära relationen mellan man och kvinna beskriver             

han som romantisk kärlek (Giddens 2002:108ff).  

 

Att vara ekonomiskt beroende av en man skapade en längtan efter frihet hos kvinnan.              

Samhället var betydligt mer jämställt redan under moderniteten och det var då Giddens             

började spåra det rena förhållandet, där kvinnan och mannen var två självständiga pelare. Det              

vill säga; det var inte längre en part som stod för det ekonomiska och en part som stod för det                    

emotionella i förhållandet. I vår tid är det vanligt med en ren relation, där båda parterna bidrar                 

till förhållandet utifrån samma utgångspunkt, men de traditionella relationerna lever ännu           

kvar (Giddens 2001:60ff). 

 

4.4 Teorireflektion 

Thomas Scheffs teori kring de sociala banden valdes som huvudteori för att i ett destruktivt 

förhållande är de sociala banden inte säkra. Vi tror att varje sådan relation präglas av antingen 

över- eller underdifferentiering. För att kunna sätta ord på vad det är både kvinnan och 

mannen upplever för känslor i en relation där partnervåld har förekommit, valde vi även att 

använda oss utav Scheffs definition av skam och stolthet. Vidare valde vi Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv för att söka en förklaring till varför båda parter tenderar till att ljuga 

för sig själva och sin omgivning, när de blir utsatta eller utsätter någon för partnervåld. Den 

främre och bakre regionen beskriver att individen beter sig annorlunda beroende på vart den 

befinner sig. För att komplettera detta agerande ville vi även benämna att det finns olika sätt 

att uttrycka sig på, och vi valde därför att ta med give expression och give off expression som 

begrepp. Dessa två begrepp beskriver hur vi kan uttrycka oss för att påverka en individs 
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uppfattning om en, och att dessa uttryckssätt är enkla att manipulera. Slutligen ville vi hitta 

en anledning till varför våldet uppstår från första början, vilket vi anser Anthony Giddens 

begrepp intimitet och rena förhållandet beskriver bra. Genom dessa tre teoretikers teorier och 

begrepp hoppas vi kunna få en helhetsbild över varför våldet uppstår samt varför det ofta 

pågår under en lång tid. Samtliga teorier berör även temat livsvillkor, i den mån att de 

beskriver handlingar som påverkar livet för både mannen och kvinnan i en destruktiv relation.  

 

5. Kvalitativ metod 

I detta kapitel kommer den kvalitativa metoden att beskrivas samt den hermeneutistiska            

vetenskapsteorin. Vidare kommer även etiska aspekter, intervjuguide och tillvägagångssätt         

att beskrivas. 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden innebär att försöka               

få en djupgående förståelse för sina respondenter genom att använda sig av intervjuer eller              

observationer som en metod. När man använder sig av intervju som metod är det viktigt att vi                 

som undersökare förstår våra respondenter, vilket innebär att det är viktigt att vi ställer frågor               

och följdfrågor för att få en så pass omfattande och ingående bild av deras uppfattningar eller                

upplevelser i relation till det som studeras (Skärvad & Lundahl 2016). När man använder sig               

av kvalitativ metod kan man få mer djupgående svar än vad man får om man gör en                 

kvantitativ undersökning. Det är viktigt att inte blanda in sina egna åsikter i ett resultat utan                

endast återberätta det respondenterna berättat om. Barkman och Djurfeldt beskriver att när vi             

har fått ett svar på vår fråga av våra respondenter ska vi vara nöjda för det är deras svar som                    

räknas (Barkman & Djurfeldt 2015:34). Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt har vi           

genomfört åtta intervjuer. Fokus har varit på våra respondenter eftersom att det är deras              

erfarenheter, känslor, upplevelser och tankar som kan ge oss ett relevant resultat. Därför är              

det viktigt att vi som undersökare har en bred förståelse för deras resonemang (Barmark &               

Djurfeldt 2015:32f). Vi tycker att en kvalitativ metod är lämplig eftersom att vi undersöker              

ett känsligt ämne om kvinnors utsatthet för våld i partnerrelationer som kräver intervjuer med              

kvinnorna i fråga. Det hade varit svårt att få fram ett relevant och nyanserat resultat genom                
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enkäter. När vi använder oss av kvalitativ metod är det viktigt att inte några missförstånd               

sker, dels för att vi ska få ett så relevant resultat som möjligt men också för att våra                  

respondenter ska känna sig trygga. Den kvalitativa metoden kommer även att ge oss en              

djupare förståelse för våra respondenter. 

 

5.1 Hermeneutik & förförståelse 

I samband med vårt val av kvalitativ metod kommer vi att använda oss av den hermeneutiska                

vetenskapsteorin. Hermeneutik är en texttolkning och betraktas som den generella metoden           

för samhällsvetenskapen. Hermeneutiken beskriver att vi bör vara väl bekant med den            

mentala utvecklingsgång som alstrar och förmedlar mening i texter, vilket i sin tur innebär att               

vi som undersökare måste vara bekanta med det fenomen som vi studerar. Utifrån             

hermeneutiken måste vi även förstå det sociala system som skapar uttalanden, vilket i vårt              

fall innebär att vi måste förstå helheten som vårt fenomen ingår i (Aspers 2011:40f). Den               

hermeneutistiska vetenskapsteorin betyder läran om tolkning. Vetenskapsteorin handlar om         

att skapa en förståelse för det som man undersöker, i vårt fall önskar vi få en djupgående                 

förståelse för våldsutsatta kvinnors erfarenheter och upplevelser. Genom att använda sig av            

hermeneutik som vetenskapsteori söker vi efter att kunna förklara det fenomen vi valt att              

undersöka. Målet med hermeneutik är att få en förståelse hur hur andra människor skapar och               

ser på sin verklighet och sedan skapa en tolkning som ska överensstämma med det              

respondenten berättat. Huvudtanken i vetenskapsteorin är att förstå respondentens verklighet          

vilket vi endast kan göra om vi inte blandar in våra egna åsikter utan är transparenta (Skärvad                 

& Lundahl 2016). 

 

Den hermeneutiska cirkeln kan hjälpa oss undersökare att få en bättre och mer aktuell bild av                

ett fenomen. Cirkeln beskriver ett samband mellan olika delar och helheten. Vi som             

undersökare kommer genom vår studie att införskaffa ny kunskap som vi sedan omvandlar             

till nya tolkningar vilket i sin tur blir en ny förförståelse. Cirkeln skapas alltså när               

förförståelsen förändras i samband med att möten med andra människor sker. Inom            

vetenskapsteorin finns det något som kallas för dubbel hermeneutik som innebär att            
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intervjupersonen även tolkar sig själva. Svårigheten är att undersökaren måste förstå samt            

tolka respondenter som redan har tolkat sig själva i samband med vad de vill och önskar att                 

vara. Det ger oss undersökare en viktig uppgift att tolka och förstå våra respondenter så               

korrekt som möjligt (Gilje & Grimen 2007:175f). Vi anser att hermeneutikens           

vetenskapsteori kan hjälpa oss att skapa en förståelse för våra respondenter. Vi har             

införskaffat oss en förkunskap angående våld i partnerrelationer genom att läsa på om de              

olika typerna av våld och om olika kvinnor som har blivit utsatta, och en av oss har även                  

erfarenheter av att arbeta ideellt inom en tjejjour och kvinnojour.  

 

5.2 Intervjuguide 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer, vilket innebär att vi intervjuar individer              

och försöker att förstå deras upplevelser och erfarenheter utifrån deras berättelse. Vi kommer             

att genomföra semistrukturerade djupintervjuer, och därför har vi valt ut frågor som vi vill ha               

svar på, och därefter använder vi oss av öppna svarsalternativ (Brinkmann & Kvale             

2014:17f). Ett undantag sker eftersom att vi kommer låta respondenterna att berätta sin             

historia, och därefter ställa våra frågor vid behov. Vi anser att våra respondenter behöver få               

möjligheten till att berätta sin historia på sitt eget sätt och ges möjlighet att ta upp delar som                  

hon tycker är relevant. Om vi undrar något kommer vi att ställa vår fråga och ge våra                 

respondenter möjligheten att svara eller avstå efter de har berättat klart. Vissa frågor vi har               

valt i vår intervjuguide är utformade efter våra valda vetenskapliga artiklar. Några exempel             

på dessa frågor är om kvinnorna upplevt att samhället har visat civilkurage, och om de               

upplever att det är svårt att ta kontakt med nya människor och inleda nya relationer efter att                 

ha varit våldsutsatt. Våra valda teman under intervjuernas gång är relation, våld, sociala             

relationer, hälsa och samhället. Dessa teman var dock bara ett hjälpmedel för att vi lättare               

skulle kunna urskilja frågorna, och se vilka frågor hon svarar på själv respektive vilka frågor               

vi behöver ställa efter hon har berättat klart sin historia. Efter intervjuerna valde vi att               

utveckla dessa teman till; relationen mellan mannen och kvinnan, upplevelsen av våldet,            

stödet från andra i omgivningen, hur våldet påverkar den psykiska hälsan samt uppfattningar             

om samhällets insatser.  
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5.3 Tillvägagångssätt & urval 

Vi beslutade oss ganska så direkt för vårt valda tema våld i partnerrelationer, och kort               

därefter specificerade vi oss till att intervjua kvinnor som har levt i partnerrelationer i vilken               

någon form av våld har förekommit. När vi skulle komma i kontakt med våra respondenter               

använde vi oss av sociala medier. Vi presenterade oss själva och vad vi undersökte och               

delade på våra facebooksidor samt grupperna “Honey and the bees” samt “Pink room”, där              

alla medlemmar är sådana som inte identifierar sig som en cis-man. Efter att vi hade fått                

kontakt med åtta respondenter bestämde vi dag och plats som passade och utförde             

intervjuerna. Vi fick vid varje intervju tillåtelse att spela in samtalet, vilket i efterhand har               

underlättat för oss. Inspelningarna gjorde sedan att vi kunde transkribera varje intervju, och             

på så sätt transformerades intervjuerna till skriftlig form. Vi använde oss av ett             

bekvämlighetsurval som innebär att vi själva väljer ut vilka respondenter vi vill ha i vår               

undersökning. Respondenterna väljs ut efter vad som är passande för oss som undersöker             

(Barkman & Djurfeldt, 2015). Anledningen till att vi valde våra respondenter har berott på              

deras historia, ort samt vilken ålder den utsatte var vid den våldsamma relationen. Vi              

begränsade oss till Falkenbergs och Gislaveds kommun. 

 

5.4 Etiska reflektioner 

Vi undersöker ett känsligt ämne och fokus ligger på att återberätta kvinnornas upplevelser             

och erfarenheter, vilket ställer en del krav på oss som undersökare. Eftersom att vi undersöker               

känsliga frågor som berör våra respondenternas privatliv är det viktigt att vi som undersökare              

inte ställer frågor som kan väcka liv till problem eller uppfattas som stötande. Det finns fyra                

olika områden i etiska riktlinjer. Informerat samtycke innebär att vi informerar våra            

respondenter om syftet med undersökningen, vem som kommer att ta del av undersökningen             

samt viktiga saker som kan beröra respondenten. 

 

Konfidentialitet innebär att vi informerar våra respondenter om vad som kommer att ske med              

den data som samlas in (Brinkmann & Kvale 2014:109). Eftersom att vi undersöker kvinnors              
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upplevelser och erfarenheter av våld i nära partnerrelationer är det viktigt att vi informerar              

våra respondenter om att de är anonyma och har rätt att be oss ta bort delar som de inte vill ha                     

med just för deras säkerhet. Den tredje riktlinjen är konsekvenser som innebär att             

konsekvenserna för våra respondenter ska vara så få som möjligt. I vårt fall lägger vi extra                

vikt på att låta våra respondenter vara anonyma för att de inte ska kunna kännas igen av                 

allmänheten och på så sätt riskera att utsättas för risker. Den sista riktlinjen är forskarens roll                

som innebär att vi ska återberätta respondenternas upplevelser och erfarenheter så konkret            

som möjligt och inte lägga in personliga åsikter eller värderingar (Brinkmann & Kvale             

2014:105ff). Det är därför viktigt att våra respondenter ska känna igen sig och tycka att det                

som beskrivs i uppsatsen stämmer överens med deras upplevelser och erfarenheter. 

 

5.5 Metodreflektion 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod eftersom att vi undersöker ett känsligt ämne                

om kvinnors utsatthet för våld i partnerrelationer. Vi vill komma nära våra respondenter på              

ett djupgående sätt för att kunna återberätta deras upplevelser och erfarenheter så korrekt som              

möjligt. Eftersom att det har varit vårt intresse som styrt vilket ämne vi vill fokusera på har                 

undersökningen även betydelse för oss personligen. Vi vill lära oss mer av ämnet och göra               

andra mer medvetna om hur en kvinna påverkas av att ha varit våldsutsatt. Vissa saker vi                

undrar över kan vara svårare att ta reda på men vi hoppas att få svar på vår undersökning med                   

hjälp av vår valda metod, eftersom att en kvalitativ metod kan ses som ett sätt att komma sina                  

respondenter nära och skapa en viss förståelse (Brinkmann & Kvale 2014). 

 

Vi bedömer att ämnet är känsligt eftersom att respondenterna berättar om deras upplevelser             

och erfarenheter där de blivit utsatta för någon form av våld, vilket gör att vi bedömer att det                  

är viktigt att ta hänsyn till våra respondenters anonymitet. Därför är det viktigt att vi som                

undersökare har en bred förståelse för deras resonemang. Vår förförståelse grundar sig i att vi               

har tagit del av olika sorters former av våld, eftersom att vi bör vara medvetna om vad det är                   

våra respondenter beskriver för att lättare förstå dem. Vår vetenskapsteori är hermeneutik            

som gör det möjligt för undersökaren att förstå helheten som vårt fenomen ingår i. Alla               
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kvinnor i samhället har inte råkat ut för våld, men det är viktigt att kunna visa förståelse och                  

respekt för de som har blivit det.  

 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera den insamlade empirin från intervjuerna, utifrån             

våra fem teman; relationen mellan mannen och kvinnan, upplevelsen av våld i            

partnerrelation, stödet från andra relationer, hur den psykiska hälsan har påverkats och            

uppfattningen kring samhällets insatser. Dessa teman har vi valt då de beskriver det som              

studien undersöker. 

  

6.1 Relationen mellan mannen och kvinnan  

Samtliga respondenter förutom D, som var 35 år, var mellan 13 och 20 år gamla när de                 

inledde relationen med pojkvännen som utsatte dem för partnervåld. Respondent A befann            

sig i sin relation i 6 år, respondent B i 2 år, respondent C i 4 år, respondent D i 7 år,                      

respondent E i 5 månader, respondent F i 5 år, respondent G i 4 år och respondent H i 4                    

månader. 

 

Samtliga respondenter beskriver att deras relation var kärleksfull. Relationen till sin partner            

beskriver kvinnorna som en relation fylld med kärlek som de aldrig tidigare har upplevt,              

vilket var det som fick kvinnorna att stanna kvar. Trots att våra respondenter har blivit utsatta                

för olika sorters våld har det varit den starka kärleken som drivit dem till att orka vara kvar i                   

relationen. Det är inte endast kärlek som kvinnorna har upplevt i sina relationer utan de har                

även upplevt en destruktiv relation som väckt starka känslor till hat och sorg. Sju av åtta                

kvinnor har blivit utsatta för fysiskt våld i form av slag, stryptag, knuffar etc. Responden E är                 

en av sju respondenter som blivit utsatt för fysiskt våld. 

 

Då satt jag i sängen och han satt vid datorn, och då flyger han över mig, sätter sig gränsle 

över mig och tar stryptag. Först kämpar man ju emot, men sen tänkte jag “nu kommer jag dö, 
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nu är det kört”. Så jag gav typ upp och tänkte “aa men låt mig dö då”. Men då släppte han 

och sa “det är bara kul så länge du kämpar emot”- E. 

Samtliga kvinnor har blivit utsatta för sexuellt våld, vilket har inneburit att kvinnorna har haft               

sex ett flertal gånger med partnern utan att de egentligen har velat det. Anledningen har varit                

för att de inte har velat starta en dispyt med sin partner. Fyra av åtta respondenter har blivit                  

utsatta för materiellt våld. Kvinnorna beskriver att de har fått sina egendomar förstörda av sin               

partner som de sedan själva har behövt betala kostnaden för. Saker som har blivit              

sönderslagna har varit allt från en mobiltelefon till en dörr i bostaden. Likaså har fyra av åtta                 

kvinnor blivit utsatta för psykiskt våld som har inneburit kränkningar, hot både verbalt och på               

sms. Ord som kvinnorna har fått höra har varit bland annat att de inte varit värda sitt liv eller                   

fula öknamn. Vi citerar;  

  

“Hur hela kontrollbehovet och den psykiska delen av våld började var med ord som hora, 

fitta, äckel och orden slutade inte. Jag slutade reagera på när han kallade mig för hora, det 

var som om jag bytt namn till hora” - A.  

  

6.2 Upplevelsen av våldet  

Det våld som kvinnorna har blivit utsatta för har varit fysiskt, psykiskt, materiellt och sexuellt               

våld. Vissa av våra respondenter har blivit utsatta för mer än en typ av våld. Gemensamt för                 

fyra av våra respondenter är att alkoholen har varit en bidragande orsak till att bråk och våld                 

har eskalerat. Däremot skiljer sig respondent A från övriga respondenter, hon beskriver            

nämligen att när hennes partner drack alkohol blev han hur snäll som helst mot henne. Detta                

ledde till att hon ofta lade upp förslaget att hon och hennes partner skulle åka på fest så att                   

hon kunde få en stund utan våld. Respondent B kan inte sätta fingret på vad som drev hennes                  

partner till våld, hon beskriver att våldet eskalerade när alkohol var med i bilden. Respondent               

B beskriver att hon ofta funderat över om det funnits något mönster eller en röd tråd som                 

drivit hennes partner till våld, men att hon idag insett att det inte finns någon röd tråd utan att                   

hennes partner helt enkelt gick igång på att misshandla.  
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Respondent E beskriver att hon i efterhand fick reda på att hennes partner använde droger,               

och att det antagligen var drogerna i kombination med hans diagnos som framkallade våldet.              

Även respondent D beskriver att hennes partner hade en diagnos vilket drev på partnerns              

förmåga att utsätta kvinnan för våld. Respondent F och G förklarar att det var de som hade                 

“gjort fel” enligt den dåvarande pojkvännen och att det var det som framkallade våldet. Det               

respondenterna har gemensamt är att de efter en tid i relationen själva trodde att det faktiskt                

var de själva som var orsaken till att våldet påbörjades i relationen. Männen i sin tur var så                  

övertygande om att kvinnorna gjort fel, vilket gjorde att de började att tvivla på sig själva och                 

gjorde allt för att inte göra sin partner arg.  

 

Samtliga respondenter har gemensamt att deras relationer idag är avslutade sedan en lång tid              

tillbaka. Respondent E och H blev lämnade av sin partner och i båda fallen har expojkvännen                

hört av sig efteråt och velat försöka igen, trots att det var han som valde att avsluta relationen.                  

Respondent E beskriver att hon en lång tid ville ha tillbaka sitt ex när inte han ville, men när                   

han sedan ville ha tillbaka henne hade respondent E insett att förhållandet inte var hälsosamt.  

  

Respondenterna som valde att avsluta sina relationer gjorde det på olika sätt. Respondent A              

beskriver att hon valde att avsluta relationen efter att ha fått en kniv tryckt mot sin hals och                  

insåg då att hon var tvungen att avsluta relationen för att ha kvar sitt liv. Hon valde att flytta                   

till en lägenhet på hemlig adress för att bygga upp sig själv innan hon kunde möta hennes ex                  

igen. Respondent B avslutade sin relation efter att hennes ex kommit in i militären och såg                

sin chans när han blev nedbruten, för då kände hon att hon hade mer makt över hennes                 

partner. Likaså valde respondent C att avsluta relationen efter att ha varit ifrån sitt ex under                

några veckor under sommaren. Respondent D och G har gemensamt att de har tagit hjälp av                

insatser från samhället för att kunna lämna sina relationer. Respondent D fick hjälp av              

socialen att fly från sitt hem och respondent G fick hjälp av en läkare att lämna sin                 

destruktiva relation.  
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6.3 Stödet från andra i omgivningen  

Gemensamt för fyra av åtta respondenter är att de har känt ett svag stöd från sin omgivning,                 

det vill säga från både vänner och familj. I många fall har familj och vänner valt att                 

ifrågasätta varför de stannar kvar i relationen och visat sig negativ till situationen.             

Respondent A upplevde att hennes mamma vände henne ryggen, hon tror att det idag beror på                

att hennes mamma inte klarade av att hantera situationen och inte visste hur hon skulle agera.                

Respondent D beskriver att hon kände att hennes mamma inte förstod henne, utan istället              

talade gott om hennes partner, trots att hon visste vad partnern var kapabel till. Respondent C                

beskriver däremot att hennes mamma försökte att stötta henne, men att det istället resulterade              

till att även hennes mamma blev drabbad av partnerns våldshandlingar. Respondent E och G              

beskriver hur kontakten med familjen och vänner påverkades, och menar på att de blev så               

pass kontrollerade att de inte fick träffa vem de ville av sin partner. Respondent E beskriver                

att när hon skulle samtala med en familjemedlem satt hennes partner och observerade             

samtalet så att inte E skulle berätta vilken destruktiv situation hon befann sig i. Samtliga               

respondenter beskriver att när de inlett nya relationer med andra män har dessa män fått stå ut                 

med många prövningar, på grund av exempelvis tillitsproblem och/eller PTSD. Fem av våra             

respondenter beskriver att de ofta vid bråk med sin nuvarande partner väljer att provocera              

partnern, för att testa ifall denne är kapabel till att begå våldsamma handlingar.  

  

Respondenternas kärleksliv har påverkats av det destruktiva förhållandet. Respondent E och           

F beskriver hur de har dragits till samma typ av kille efteråt, och de säger sig tro att de beror                    

på att det är för att expojkvännen drog ner deras självförtroende så pass mycket att de trodde                 

att de inte var värda mer än så. Respondent C beskriver även hon att hon drogs till                 

likasinnade killar efter sin relation med sitt ex. Hon berättar även att hon fick problem med                

alkohol och hamnade i fel umgänge efter att relationen avslutades. Respondent G berättar att              

hon rent allmänt känner sig otrygg att umgås med män, och respondent H har känt sig otrygg                 

så fort relationen har börjat luta åt att bli sexuell. Vi citerar;  
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“Jag har inlett ganska många kärleksrelationer efter detta, men så fort killen har velat ta 

steget till att ha sex har jag lämnat relationen utan att se tillbaka” - H.  

  

6.4 Hur våldet påverkar den psykiska hälsan  

Respondent A berättar att hennes hälsa har blivit bättre, trots det har hon idag ett enormt                

kontrollbehov, vilket leder till stress. Kontrollbehovet kan innefatta att hon behöver planera            

saker i god tid, hon beskriver även att hon har svårt för att göra saker utan att bedöma risker.                   

Respondent D beskriver att hennes hälsa har blivit mycket bättre sen hon lämnade sitt              

destruktiva förhållande, eftersom att ryggbesvären har blivit mildare. Respondent E och G            

berättar att de har fått PTSD, vilket kan drabba individer som varit med om svåra händelser i                 

livet. Respondent E menar på att hon inte kan slappna av för länge, inte mer än en helg som                   

mest, för då kommer bilder upp i huvudet av det hon har gått igenom. Det leder i sin tur till                    

att respondent E kan i vissa perioder känna sig stressad eftersom att hon behöver sysselsätta               

sig med saker för att inte tänka på sin tidigare relation. Respondent G känner att syndromet                

begränsar hennes liv på grund av de dagliga minnesbilderna som spelas upp, och på nätterna               

har hon mardrömmar vilket i sin tur gör henne utmattad på dagarna. Respondent F och H                

berättar att de också har påverkats mentalt, respondent F i den mån att hon under en period                 

efter relationen faktiskt inte ville leva längre.  

  

Sex av åtta respondenter har dåliga erfarenheter när det kommer till bemötandet av psykolog,              

kuratorer, sjuksköterska etc. De upplever att de inte blir tagna på allvar. Respondent E har               

verkligen försökt söka hjälp, men hon blir bara vidareskickad eller erbjuden tabletter istället             

för att ta itu med själva problemet. Respondent E förklarar att hon är alldeles för skadad för                 

att få hjälp på Vårdcentralen, men eftersom att hon inte har ett självskadebeteende finns det               

heller inte plats för henne på Vuxenpsykiatrimottagningen enligt de hon har talat med.             

Respondent F har bra erfarenhet av specialistmottagningar och känsloskola, vilka har gett            

henne verktyg att själv kunna hjälpa sig själv när det uppstår panikattacker eller minnesbilder.              

Respondent G upplever att hon fick bra hjälp, men att hon fortfarande har problem dagligen.  
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6.5 Uppfattningar om samhällets insatser  

Samtliga respondenter upplever att de har fått svag hjälp från samhällets insatser. Dessa             

insatser har varit skolsköterska, kuratorer, läkare, socialen, polisen. Det kvinnorna          

gemensamt har upplevt när de varit i kontakt med insatser i samhället har varit att de inte känt                  

sig tagna på allvar, utan snarare har blivit missförstådda. I vissa fall har kvinnorna upplevt att                

insatserna struntat i deras välmående. Respondent A beskriver att hennes erfarenheter kring            

skolans stöd är dåliga eftersom att hon har upplevt att personalen varit för fega för att agera.                 

Vid ett flertal tillfällen har de endast stått och tittat på när hon har blivit utsatt för fysiskt och                   

psykiskt våld. Respondent C beskriver att hennes erfarenhet är dålig när det kommer till              

polisen eftersom att hon vid ett tillfälle ville göra en anmälan men polisen sa att de inte kunde                  

hjälpa henne. Respondent D beskriver att hennes erfarenheter är dåliga när det kommer till              

socialen eftersom att hon aldrig varit på samtal där, likaså när det kommer till en Kvinnojour                

i Sverige eftersom att de aldrig hörde av sig till henne trots att de hade lovat att göra det när                    

hon lämnade sin relation. Däremot har hon fått god hjälp av en familjeterapeut och en lärare                

på en skola.  

  

Vad samhället kan göra för kvinnor som blivit utsatta för våld är fyra respondenter överens               

om att vi måste våga prata om ämnet genom att föreläsa för folk, utbilda personal inom                

skolan och lära oss att upptäcka risker i tid. Respondent B betonar att ett stort ansvar ligger                 

hos föräldrarna att upptäcka risker i tid. 

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Vårt resultat visar att kvinnor som upplevt våld i partnerrelationer har mycket gemensamt när              

det kommer till erfarenheter och upplevelser. Dels i form av det våld de har blivit utsatta för                 

vilket har varit fysiskt, psykiskt, materiellt och/eller sexuellt våld. Någon har blivit utsatt för              

alla fyra typer av våld, medan någon annan blivit utsatt för en typ av våld. Gemensamt för                 

kvinnorna är att de har påverkats mycket starkt av deras destruktiva förhållande. Det som har               

påverkats har varit deras hälsa, sociala relationer och synen på samhällets insatser. Samtliga             
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kvinnors hälsa har blivit bättre efter att de har kommit ur sitt destruktiva förhållande, men               

trots det har de flesta av kvinnorna fortfarande mardrömmar, kontrollbehov, rädsla för nya             

relationer etc. Gemensamt för kvinnorna är även att deras nya relationer har påverkats             

eftersom att de har valt att pröva relationen genom att vissa gånger provocera sin partner fram                

till bråk för att se om hen är kapabel till att utföra våld. Det i sin tur visar på att kvinnorna                     

fortfarande idag påverkas av sin tidigare partnerrelation. Samtliga respondenter menar på att            

samhällets insatser behöver arbeta mer för att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor. De menar             

även på att samhället måste våga lyfta frågan om våld i nära partner relationer för att inte göra                  

ämnet tabubelagt.  

 

7. Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys utifrån teman kopplat till kvinnornas              

upplevelser och erfarenheter. Detta kapitel presenteras utifrån fem teman; våldet kvinnorna           

har utsatts för genom underdifferentierade relationer, att dölja våldet i den främre regionen,             

överdifferentiering som strategi för att må bättre, differentiering, omgivningens och          

samhällets insatser, samt det mansdominerade samhället. Tillsammans med dessa teman          

kommer vi att analysera utifrån våra begrepp och teorier; sociala band, optimal-, över- och              

underdifferentiering, dramaturgiskt perspektiv, främre och bakre region, förbipasserad skam,         

öppen, odifferentierad skam samt intimitet och rena relationer. 

 

7.1 Våldet kvinnorna har utsatts för genom underdifferentierade relationer 

Majoriteten av våra respondenter har råkat ut för samtliga av de fyra typerna av våld; fysiskt,                

psykiskt, sexuellt och materiellt. Det fysiska våld har tagit form i slag, knuffar och/eller              

stryptag. Det psykiska våldet har varit hot, kränkningar och manipulering. De respondenter            

som har blivit utsatta av materiellt våld har fått sina egendomar förstörda, exempelvis en              

mobiltelefon eller möbler. Det sexuella våldet har inneburit att majoriteten av våra            

respondenter har idkat samlag trots att de egentligen inte ville. I vårt resultat framgår det att                

om en kvinna utsätts för en typ av våld, är risken stor att hon kommer utsättas för fler typer                   

30 



Josefin Ståhl 
Julia Fyhr 

Samhällsförändring och social hållbarhet 
2019-07-01 

också. I artikeln “Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet för våld - Också stora             

skillnader mellan olika studier’’ visar deras resultat att kvinnor utsätts mer för sexuellt våld              

än vad män gör. Att kvinnor utsätts för sexuellt våld framgår tydligt i vår undersökning               

också, eftersom att samtliga respondenter i vår undersökning har blivit utsatta för sexuellt             

våld. Fortsatt i artikeln beskrivs det att kvinnor som har blivit utsatta för våld kan delas in i                  

tre kategorier: de som får ångestladdade känslor vid kontakt med nya människor, de som              

undviker kontakt, eller de som skapar konflikter med andra människor. Våra respondenter har             

alla uttryckt sig på ett sätt som gör att vi hade kunnat placera dem i någon av dessa tre                   

kategorier, exempelvis berättar respondent H att hon har avslutat flera relationer så fort det              

börjar närma sig sex, eftersom att hon då börjar känna ångest.  

 

“Jag har inlett ganska många kärleksrelationer efter detta, men så fort killen har velat ta 

steget till att ha sex har jag lämnat relationen utan att se tillbaka” - H. 

 

Scheff’s begrepp underdifferentiering kan användas för att tolka den situation som kvinnan            

befinner sig i när hon förväntas tillgodose gruppens behov, i detta fall hennes relation med               

mannen. Begreppet beskriver huruvida det inte är acceptabelt att gå någon annan väg än              

resterande gruppmedlemmar, i detta fall mannens väg (Scheff 1994). Våra respondenter har            

ingått i en underdifferentierad relation eftersom att kvinnan har åsidosatt sina egna mål,             

värderingar och tankesätt och istället varit mannen lojal. Det har kvinnorna gjort genom att              

dels försöka att inte hamna i konflikt med mannen, utan istället hålla med om hans åsikter. De                 

har även dolt den misär de lever i inför omgivningen, för att mannen ska känna tillit till                 

kvinnan. Majoriteten av respondenterna har till en början tagit på sig skulden, på grund av att                

deras partner agerat manipulativt och intalat dem att det är deras eget fel. Scheff beskriver att                

säkra sociala band är det som får samhället att hålla samman (Scheff 1994). Genom att ha                

sociala band till andra individer skapas individens egen identitet, de säkra sociala banden             

balanserar närhet och distans i en relation. Kvinnan i relationen får en svår uppgift som               

innebär att inte skada de sociala banden, det vill säga att inte hamna i konflikt med mannen.                 

Om hon hamnar i en konflikt hade det kunnat resultera att kvinnan råkar ut för våld eller att                  

partnern väljer att lämna kvinnan. Kvinnan måste hela tiden anpassa sitt beteende efter hur              
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hon tror att mannen vill ha det och upplever på så vis en hög grad av underdifferentiering i                  

relationen. När kvinnan hela tiden måste tillgodose mannens behov skapas stress, vilket i sin              

tur gör att hennes livsvillkor försämras. Både mannen, kvinnan och omgivningens beteende            

inför andra syftar till att inte skada de sociala banden som finns sinsemellan, vilket ställer               

stora krav som kan vara påfrestande för samtliga. Mannen i sin tur måste upprätthålla en               

fasad och vara trevlig mot omgivningen för att hindra skamkänslor och inte avslöja det som               

pågår i relationen när ingen annan ser eller hör.  

 

7.2 Att dölja våldet i den främre regionen  

Majoriteten av våra respondenter har gemensamt att deras partner agerar utifrån ett            

dramaturgiskt perspektiv, det vill säga att partnern visar sig vara en annan person i samspel               

med andra individer än när partnern och kvinnan är själva (Goffman 2014). Det visar sig               

tydligt genom att i den främre regionen, alltså vid bemötandet av andra individer än bara               

kvinnan, är mannen charmerande och trevlig. Respondent D beskriver till exempel att hennes             

mamma inte riktigt förstod att mannen inte var snäll mot mot kvinnan, eftersom att han var så                 

trevlig mot familjen. I den främre regionen visar både mannen och kvinnan tecken på att de                

använder sig av intrycksstyrning, eftersom att de båda två undviker att visa vad som sker               

bakom kulisserna - i den bakre regionen. Kvinnan styr intryck genom att inte berätta för               

någon vad som sker, utan istället agerar som om allting är bra. Mannen i förhållandet               

använder intrycksstyrning genom att utåt se ut som en bra pojkvän, och därför söker han en                

positiv respons av publiken som gör att ingen anar vad som sker egentligen i förhållandet.               

Respondent E berättar hur hon blir observerad av sin partner under telefonsamtal, för att se               

till att hon inte avslöjar den destruktiva relationen. Även detta är ett exempel på              

intrycksstyrning från kvinnan, hon agerar såsom hon förväntar sig att mannen vill att hon ska               

agera inför släkt och vänner. Mannen styr kvinnans intrycksstyrning genom att bevaka            

kvinnan.  

 

I den bakre regionen utspelar sig händelser som är svåra att upptäcka för omgivningen              

(Goffman 2014). Majoriteten av våra respondenter har blivit utsatta för psykiskt våld i den              

bakre regionen. Denna typ av våld är extra svår att upptäcka, eftersom att det inte finns                
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fysiska tecken på att det har hänt. I några fall har trakasserier skett i den främre regionen med,                  

men här har civilkuraget varit alldeles för svagt och därmed har omgivningen varit en publik               

istället för att träda in och sätta stopp.  

 

I artiklen “Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor” beskrivs det att män               

skäms för sina handlingar för att mannen är orolig vad omgivningen ska tycka. När mannen i                

sin tur begår våldshandlingar skäms han för omgivningen, för att han vet att kvinnan är               

svagare och inte kan försvara sig. Mannen är medveten om att det han gör är fel, vilket gör att                   

han känner skam, och agerar därför inför omgivningen som att han inte begår våldsamma              

handlingar utan snarare är en bra partner. Denna skamkänsla kan också vara i enlighet med               

hur Scheff beskriver de sociala banden, att skammen är en grundkänsla som kan ta form i                

andra känslor (Scheff 1994). Om mannen redan känner skam för att ha begått en              

våldshandling och skäms för den, kan hans skam ta form i ilska, vilket vidare kan leda vidare                 

till att han begår en våldshandling igen.  

 

Goffman beskriver give expression som verbala symboler som individen använder sig i            

kommunikation med andra och give off expression där individen sänder ut signaler utan en              

direkt kommunikation med andra (Goffman 2014). Mannen i sin tur manipulerar           

omgivningen genom att ändra både på sitt give expression och give off expression. Genom att               

göra så minskar mannen risken att hans kriminella beteende ska bli upptäckt. I vissa fall kan                

mannen till och med manipulera kvinnan så att även hon förändrar båda formerna av intryck,               

detta kan till exempel handla om kvinnans åsikter, värderingar eller klädstil.  

 

7.3 Överdifferentiering som strategi för att må bättre 

Samtliga respondenter har brutit sig loss från den destruktiva relation som de tidigare har              

befunnit sig i, vilket kan relateras till Scheffs begrepp överdifferentiering; individen är allt             

och gruppen ingenting, det vill säga att individen lyckats bryta sig loss från gruppen och               

väljer att gå sin egen väg (Scheff 1994). Respondenterna beskriver i resultatet att de inte vill                

hamna i ett destruktivt förhållande igen som kan innefatta slag, kränkningar, hot och kontroll.              
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Det innebär i sin tur att kvinnorna intar ett överdifferentierat förhållningssätt för att undvika              

att hamna i samma situation igen, genom att hålla en distans till sin omgivning och sätta sig                 

själva i det första rummet. Genom att kvinnan väljer att distansera sig från sin omgivning               

påverkas både kvinnan och samhället. Dels förlorar kvinnan sin sociala omgivning, och            

samhället påverkas eftersom att det blir svårare för samhället att nå ut med en hjälpande hand                

till kvinnor som väljer att isolera sig. Fortsatt gör det även att några av kvinnorna väljer att                 

inte ingå i nya kärleksrelationer och de kan även ha svårt för att skapa nya               

vänskapsrelationer, eftersom att de har svårt för att lita på andra människor. I nya relationer               

väljer en del av kvinnorna att provocera sin partner till bråk, för att se om partnern är kapabel                  

till att begå våldsamma handlingar.  

 

Samtliga respondenter beskriver att deras hälsa har blivit bättre eftersom att de numera             

känner sig friare och inte behöver vara rädd för att göra sin partner arg. Det kan kopplas till                  

Scheffs definition om stolthet, vilket är en grundkänsla för alla positiva känslor (Scheff             

1994). Våra intervjuade kvinnors hälsa har blivit bättre, vilket bidrar till att kvinnorna är              

gladare och därmed kan börja arbeta med att hitta sig själva igen samt vara stolta för att de                  

har tagit sig ur relationen. Trots att samtliga respondenter idag mår bättre efter att brutit sig ur                 

deras tidigare relation, har relationen gett konsekvenser för kvinnorna. Det i sin tur går att               

koppla till Scheffs begrepp öppen, odifferentierad skam som visar på att individen kan få              

svårigheter i tal, genom att upprepa ord och ta långa pauser (Scheff 1990). Det traumatiska               

som kvinnan har varit med om har in sin tur lett till konsekvenser, i den här undersökningen                 

har det uttryckt sig i form av kontrollbehov, posttraumatiskt stressyndrom, mardrömmar           

och/eller ångest. De konsekvenser kvinnorna upplever i efterhand visar på att trots att de har               

brutit sig ur ett destruktivt förhållande, kan de behöva fortsatt hjälp av samhällets insatser. 

 

7.4 Differentiering, omgivningen och samhällets insatser  

Även om ingen av våra respondenter är kvar i ett destruktivt förhållande, behöver de              

fortfarande stöd från omgivningen och samhällets insatser. Trots detta behov beskriver några            

av respondenterna att omgivningen ingår i en förnekelsefas, och att de därför inte förstår              
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konsekvenserna av att ha levt i ett destruktivt förhållande. Om relationen mellan de utsatta              

kvinnorna och samhällets insatser hade varit optimala, så hade även kvinnorna fått den             

hjälpen de behöver. Majoriteten av våra respondenter beskriver att de inte har fått tillräckligt              

med stöd från insatser i samhället i form av kuratorer och sjuksköterskor. Det ställer krav på                

att samhället behöver radera ut underdifferentiering, när individens behov inte tillgodoses.           

Respondenterna kan tolkas efterlysa relationer som utmärks av Scheffs begrepp optimal           

differentiering, där en acceptans av andra individer och en förståelse för varandras olikheter             

främjas (Scheff 1994).  

 

I artikeln “Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor” menar de att mäns               

våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och att detta inte sker endast i hemmet               

utan även i offentliga och sociala sammanhang. I vår undersökning kom det fram att de allra                

flesta blev utsatta bakom kulisserna, i deras eget hem. Däremot var det någon som hade blivit                

utsatt i skolan, framför en lärare som istället för att agera, hade gått därifrån. Nästan alla                

respondenterna uttrycker även sitt missnöje över att samhällets institutioner inte är tillräckligt            

bra på att ge stöd åt utsatta kvinnorna, vilket tyder på att det är ett samhällsproblem som inte                  

tas på tillräckligt stor allvar. I artikeln står det även att mäns våld mot kvinnor ofta beror på                  

mannens uppväxt, missbruk av till exempel droger, socioekonomiska problem eller          

strukturell obalans mellan de två könen. Alla dessa anledningar är sådana som även våra              

respondenter uttrycker att de tror är anledningen till att mannen i deras relation begår              

våldshandlingar.  

 

Artikeln “Ett litet ord betyder så mycket - Alliansregeringen, Handlingsplanen och betydelse-            

förskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor” beskriver åtgärder som har gjort för             

utsatta kvinnor, vilket bland annat är att sätta den utsatta individen i fokus. Varje individ har                

individuella erfarenheter, behov och upplevelser och därför är det viktigt att göra så. Våra              

respondenter menar dock att de inte alls har blivit behandlade individuellt, utan snarare att de               

har blivit satta i ett fack. Detta fack har dessutom inte tillräckligt anpassade             

behandlingsmetoder till just våldsutsatta kvinnor, utan de blir istället skickade fram och            

tillbaka mellan olika institutioner - eftersom att de inte passar in. Respondent E beskrev det               
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som att hon var alldeles för skadad för att få hjälp av Vårdcentralen, men inte tillräckligt                

skadad för att få hjälp av Vuxenpsykiatrimottagningen.  

7.5 Det mansdominerade samhället 

Lewis beskriver enligt Scheff att den odifferentierade skammen uttrycks i ord som att             

individen är dum, fånig och pinsam (Scheff 1990). Samtliga respondenter har blivit utsatta             

för psykiskt våld, vilket för deras del bestod av ord som kränker och nedvärderar. Den               

odifferentierade skammen upplever kvinnan när mannen kränker kvinnan, samtidigt som          

kvinnan upplever det när mannen inte säger det till kvinnan. Genom att mannen manipulerar              

kvinnan till att tro att hon är pinsam, dum och fånig blir det egenskaper som kvinnan till slut                  

tillskriver sig själv. Den förbipasserande skammen som innebär att en ser negativt på sig själv               

upplever majoriteten av kvinnorna efter att de har lämnat den destruktiva relationen. I             

följande citat kan vi läsa hur respondent A uttryckte sig om att tillskriva sig själv dessa                

egenskaper;  

 

“Hur hela kontrollbehovet och den psykiska delen av våld började var med ord som hora, 

fitta, äckel och orden slutade inte. Jag slutade reagera på när han kallade mig för hora, det 

var som om jag bytt namn till hora” - A. 

 

Det råder en mansdominans i samhället som traditionellt alltid har sett ut på så vis att mannen                 

är den dominerande i samhället. Mannen förlorade sin emotionella identitet när han intog sin              

arbetsroll i samband med framväxten av det moderna samhället och fick istället en rationell              

präglad identitet. Giddens använder begreppet intimitet för att beskriva att kvinnan historiskt            

sett har varit ansvarig för hushåll, barn och make och uppdelningen mellan könsrollerna             

ökade i och med att kärnfamiljen ersatte storfamiljen från 1700-talet och framåt (Giddens             

2002). Samtliga respondenter visar att de väljer att tillgodose mannens behov för att göra              

honom lycklig och nöjd, eftersom att de själva inte vill råka ut för våld.  

 

Giddens begrepp intimitet går att koppla till kvinnans situation som hela tiden resonerar             

utifrån mannens vilja och tankar, och därför agerar efter vad mannen vill trots att det inte                
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alltid räcker till för mannen. Den traditionella mansdominansen som funnits i samhället lever             

fortfarande kvar, eftersom att kvinnan intar rollen att ta hand om sin make. De rena               

relationerna, det vill säga när båda parterna i förhållandet får bidra inom både det ekonomiska               

och det emotionella, uppstår först när det det är jämställt mellan kvinnan och mannen              

(Giddens 2002). Det är ett samhällsproblem på grund av att det inte är jämställt mellan               

kvinnor och män generellt, trots det går det att öka jämställdheten en relation åt gången. Att                

ha det jämställt i en relation kan förhoppningsvis minska klyftorna som skapas mellan             

kvinnan och mannen, och även göra så att båda parterna uppskattas av varandra. Det vore nog                

även bra om kvinnorna fick lära sig att de kan vara självständiga, och kan klara sig utan en                  

man som begår våldshandlingar.  

 

De flesta av respondenterna tycker att fler personer måste våga prata om ämnet våld i               

partnerrelationer, för att kunna motverka problemet på samhällsnivå. Om vi pratar om ämnet             

mer, kommer förhoppningsvis normen kring mansdominans brytas. För att nå ut till så många              

som möjligt kan vi använda föreläsningar och utbildningar som verktyg. Respondent B påstår             

även att föräldrarna innehar ett stort ansvar, och att vi måste uppfostra männen till att visa                

respekt mot alla människor. Problemet ligger trots allt inte i att kvinnor inte klär sig ordentligt                

eller är tillräckligt försiktiga, utan snarare att män inte kan kontrollera sig och/eller vet vad               

som är rätt.  

 

8. Avslutande sammanfattning 

Våra frågeställningar är: Hur upplever kvinnor som har utsatts för våld i en partnerrelation              

att utsattheten har påverkat dem och deras livsvillkor? Och vad är de utsatta kvinnornas              

uppfattningar om insatserna för att stödja utsatta kvinnors som finns i samhället? 

 

Scheffs definition av skam drabbar både mannen och kvinnan. Mannen eftersom att han             

skäms inför omgivningen för det han utsätter kvinnan för, eftersom att han vet att det är fel.                 

Kvinnan i sin tur skäms också inför omgivningen för det hon “tillåter” sig själv att utsättas                

för. Resultatet överensstämmer med Goffmans teori om intrycksstyrning, eftersom att          
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mannen och kvinnan beter sig annorlunda gentemot omgivningen i den bakre regionen            

jämfört med den främre. Både mannen och kvinnan har gemensamt att uppträda inför             

omgivningen som om allting är bra, för att dölja den destruktiva relationen och inte riskera att                

bli upptäckt. Konsekvenserna för kvinnan kan resultera i hot, slag och kränkningar.  

 

Det sociala bandet försöker både mannen och kvinnan upprätthålla, mannen genom att            

manipulera kvinnan och få henne att tro att det mannen säger är det enda rätta. Kvinnan i sin                  

tur gör allt för att upprätthålla det sociala bandet genom att tillgodose mannens behov.              

Balansen mellan att tillgodose sina egna behov och gruppens behov förekommer inte i ett              

destruktivt förhållande. Kvinnan befinner sig i en underdifferentierad relation när hon lever            

med mannen som begår våld, vilket innebär att kvinnan endast tillgodoser mannens behov.             

Först när kvinnan bryter sig ur det destruktiva förhållandet intar kvinnan en            

överdifferentierad position, och då ligger fokus istället på att tillgodose endast sina egna             

behov. Det vi även har undersökt i vår studie är hur kvinnors uppfattningar kring samhällets               

insatser för våldsutsatta kvinnor ser ut. Resultatet vi har fått fram är att alla i samhället                

tillsammans måste sträva mot att bryta den mansdominans som traditionellt sett alltid funnits.             

Giddens definition av det rena förhållandet som innebär att mannen och kvinnan bidrar till              

förhållandet likgiltigt, och är två självständiga individer är något som samhället måste sträva             

mot. I vår inledning beskriver vi att det finns många insatser i samhället som hjälper               

våldsutsatta kvinnor i form av exempelvis kvinnojourer, tjejjourer och mansjourer. Dessa           

organisationer upplever att de inte är många som söker hjälp. Enligt de intervjuade kvinnorna              

har de dåliga erfarenheter när det gäller samhällets insatser såsom skola, läkare, socialen och              

kvinnojour. 

 

9. Reflektion 

Vi var i inledningen av uppsatsarbetet överens om att vi ville skriva om ämnet våld i nära                 

relationer, och bestämde att avgränsa oss till partnerrelationer. Vi hade egna erfarenheter som             

hade påverkat oss, vilket gjorde att vi ville lyfta ämnet så att fler i omvärlden blir medvetna                 

om hur omfattande problemet idag är. Samhället måste alltså skapa ett tryggare och mer              
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hållbart system som kan skapa förtroende till våldsutsatta kvinnor så att de i sin tur vågar att                 

söka hjälp. Kvinnor som blir utsatta för våld är oftast redan sårbara vilket gör att de har svårt                  

att skapa förtroende för andra, och har de en gång blivit svikna av samhällets insatser kan det                 

vara svårt att vinna tillbaka förtroendet. Därför måste samhällets insatser göra rätt från början,              

vilket de gör genom att lyssna på utsatta kvinnors berättelser, erfarenheter och upplevelser             

och därefter skräddarsyr en behandling.  

 

Vi som är författare till denna uppsats har fått höra berättelser som gett oss gåshud och tårar i                  

ögonen. Genom dessa berättelser har vi börjat inse hur viktigt det är att vi i samhället vågar                 

prata om våld i partnerrelationer för att kunna hjälpa varandra. Det viktigaste enligt             

kvinnorna är att vi i omvärlden lär oss att bedöma risker och agera innan det är för sent. Det i                    

sin tur gäller både föräldrar till pojkar och flickor, samt skolor som träffar pojkar och flickor                

dagligen och därmed har en stor påverkan på deras beteende. Omvärlden måste ha en              

gemensam syn när det kommer till våld i partnerrelationer, att det inte är accepterat              

någonstans. Trots att det har varit ett betungande ämne har vi kommit varandra närmare och               

fått en mer förståelse dels för varandra, men även för kvinnor som blir utsatta för våld i                 

partnerrelationer. Innan vi intervjuade kvinnorna hade vi uppfattningen att våld i           

partnerrelationer är ett ämne som det pratas alldeles för lite om, och att det är nog fler som är                   

utsatta än vad vi är medvetna om. Innan vi började skriva hade vi nämligen pratat med                

kvinnor i vår omgivning, och varje person vi pratade med hade egna erfarenheter när vi               

beskrev vart gränsen för våld går. Att styra över någons liv och skylla på svartsjuka är en typ                  

av våld, men många tänker nog inte på det eftersom att det “bara” är ord. Likväl som våra                  

misstankar var, berättar flera av våra respondenter att det tog ett tag innan de insåg att de var                  

utsatta för våld i partnerrelation, eftersom att de faktiskt upplevde kärlek i relationen. 

 

Efter vår genomförda undersökning vill vi kunna uppmärksamma omvärlden om ämnet våld i             

partnerrelationer. Vi vill belysa ämnet för att kvinnorna ska känna sig sedda och hörda, och               

därmed inte ses som en kategori som inte är hanterbar. Vi menar att det är viktigt att börja                  

med åtgärder och insatser i tidig ålder, eftersom att ungdomar som befinner sig i åldern 15-24                

år är de som löper störst risk för att hamna i relationer där våld förekommer. Ungdomarna i                 
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samhället är vår framtid, det är de som i sin tur kommer att bygga vårt samhälle vidare. För                  

att det ska vara möjligt måste vi stötta och hjälpa dem i sin ungdom så att de i framtiden kan                    

stötta och hjälpa oss i vår ålderdom.  

 

Det framgår även att våldet har ökat sedan 1990-talet och vi i samhället måste arbeta emot att                 

en utveckling mot våldet sker. Vi tror att man måste börja hos den grupp individer som är                 

mest utsatta, få en bild av deras egna erfarenheter och upplevelser för att sedan samhället ska                

kunna sätta in åtgärder. Samhället måste uppmärksamma ämnet mer och förklara att det inte              

är kvinnans fel för att ha blivit utsatt. Men även förklara vart gränsen går för vad som är                  

acceptabelt i förhållanden, så att unga personer vet det innan någon råkar illa ut. Vi behöver                

fler föreläsningar och utbildningar kring ämnet, men även att man tar upp det på till exempel                

sexualkunskapen på mellan- eller högstadiet. Det kan inte heller skada att upprepa sig, så att               

det verkligen är någonting som följer med ungdomarna in i deras relationer. Det viktigaste vi               

kommer att ta med oss som vi även önskar att ni kommer att ta med er är att våga agera, våga                     

säga ifrån. Våga vara kvinnornas röst när de själva inte längre orkar. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Relation 

- Hur länge varade relationen innan du lämnade relationen där du blev utsatt för 

partnervåld?  

- Vad fick dig att stanna kvar?  

- Vad fick dig att lämna?  

- Fanns det kärlek i relationen? 

 

Våld 

- Vilken typ av våld blev du utsatt av? (Fysiskt, psykiskt, digitalt, sexuellt, ekonomiskt)  

- Vad var det som framkallade våldet?  

- Tyckte hen att du gjorde fel?  

- Varför tror du att just hen utövade våld?  

- Har du behövt skyddad identitet?  

 

Socialt 

- Hur har relationen med familjen och vänner påverkats?  

- Hur har följande kärleksrelationer påverkats? 

- Har du haft någon relation efteråt? Jämför gärna.  

 

Hälsa 

- Hur har relationen påverkat din fysiska och psykiska hälsa? 

- Har du träffat en psykolog/kurator eller liknande på grund av din utsatthet?  

- Berätta lite om upplevelsen i bemötandet.  

- Har du haft kontakt med andra som också upplevt våld i partnerrelation?  

- Stödgrupp? Vänner? Bekanta?  

 

Samhället 

- Vilka insatser är du medvetna finns som hjälp för någon som blivit utsatt?  
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- Behövs fler insatser göras?  

- Behövs mer information om insatserna?  

- Bör någonting göras annorlunda?  

- Vad kan samhället göra för att förhindra våld i partnerrelationer? 
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