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1. Inledning 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, är en fråga som under en längre tid lyfts fram som ett 

samhällsproblem (SOU, 2006). I en stor kvantitativ EU-studie (FRA, 2014), framkom att kvinnor i 

de 28 medlemsländerna är utsatta för ett omfattande kvinnovåld i form av fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld, som kränker kvinnors grundläggande rättigheter. Var tredje kvinna i EU beräknas ha 

utsatts för fysiskt eller sexuellt våld och nästan var fjärde kvinna beräknas ha blivit utsatt för fysiskt 

eller sexuellt våld av sin partner. Enligt studien beräknas runt hälften av de skandinaviska kvinnorna 

ha utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Även om siffrorna kan problematiseras och skilja sig åt i de 

olika länderna genom stora mörkertal, visar de höga siffrorna enligt oss, på ett omfattande 

samhällsproblem, där åtgärder behövs på internationell, såväl som nationell och lokal nivå. 

 

Även i Sverige, som räknas som ett av världens mest jämställda länder, visar forskning på att våld 

mot kvinnor är ett omfattande problem (SOU, 2006; Eliasson, 2003). Idag finns, som vi förstår det, 

en ökad medvetenhet om problemet och samhället har bland annat genom lagstiftning och olika 

stödåtgärder försökt ta sig an detta både preventivt och med våldsproblematikens följder. I den 

slutrapport som Inspektionen för vård och omsorg, IVO (2014) gjort, gällande den nationella 

tillsynen för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, 

framkommer dock att det finns stora brister och skillnader i hur arbetet bedrivs inom kommunerna. 

IVO skriver att “det är hög tid nu, 2014, att kommunerna tar sitt ansvar och i samverkan 

med hälso- och sjukvården och kvinnojourerna samt andra aktörer medverkar till att alla 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, oavsett var de bor i landet, 

uppmärksammas och får det stöd, vård och omsorg de har behov av samt rätt till, på kort 

och på lång sikt”. (Ibid., s.11) 

 

Även om det bedrivits forskning om våld mot kvinnor sedan lång tid tillbaka, har synen på våld mot 

kvinnor gjort att stödet till kvinnorna varit eftersatt (Münger, 2009). I den statliga offentliga 

utredningen Kvinnofrid år 1995, påtalades behovet av lagändringar och ett långsiktigt strategiskt 

arbete för kvinnan och hennes familj. I förståelsen av kvinnor som lever i våldsrelationer låg fokus 

länge på varför kvinnor stannar kvar i en våldsrelation och det saknades kunskaper hos olika 

samhällsaktörer om varför och hur kvinnan lämnar mannen. Det är först på senare år som 

myndigheters och andra samhällsaktörers sätt att agera i samband med våldsutsatta kvinnors 
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uppbrottsprocesser har börjat problematiseras. I en FoU-rapport beskriver Münger att frågan om 

kvinnors uppbrottsprocesser inte har stått tillräckligt i fokus och att inte heller någon kritisk 

granskning och utvärdering av samhällsaktörers arbete om uppbrott genomförts.  

Länsstyrelsen (2013) i Stockholms län gjorde under 2012 en kartläggning av socialtjänstens arbete 

mot våld i nära relationer. Kartläggningen visade att det fanns bristande baskunskaper om kvinnor 

som utsatts för våld och barn som bevittnat/ upplevt våld i nära relationer, inom alla socialtjänstens 

verksamheter. Endast ett fåtal respondenter i enkätundersökningen angav att de själva hade 

tillräcklig kompetens för att upptäcka, utreda och handlägga ärenden med kvinnor som utsätts för 

våld i nära relation. Cirka 20 procent av respondenterna uppgav att de helt saknade utbildning om 

våld i nära relation (Ibid.). Vi ser det därför som angeläget att se vilka kunskaper och föreställningar 

om uppbrottsprocessen som finns bland yrkesverksamma inom området. 

 

1.1 Problemformulering 

Vår genomgång av kunskapsfältet tyder på att det finns en gemensam grundsyn inom den svenska 

forskarvärlden hur våld mot kvinnor kan förstås, däribland uppbrottsprocessen (Holmberg & 

Enander, 2011; Hydén, 1995; Lundgren, 2004; Steen, 2003). Vi vill därför undersöka vilken 

kunskapssyn socialsekreterare och jourister har som arbetar inom området, våld i nära relationer. 

Har de som möter kvinnorna i sitt arbete samma syn som forskarna? Vilken förståelse 

socialsekreterare och jourister har på uppbrottsprocessen kan få betydelse för vilken syn på den 

våldsutsatta kvinnan de har och vilka insatser som ges.  

 

Den befintliga forskningen om de professionellas erfarenheter inom området är begränsad, då 

mycket av den svenska forskningen av uppbrottsprocessen har utgått från de våldsutsatta kvinnorna 

själva (Holmberg & Enander, 2011; Hydén, 1995; Scheffer Lindgren, 2009) och färre studier har 

gjorts av professionellas erfarenheter. Dessutom visar vår genomgång att den senaste svenska 

forskningen mestadels berör emotionella faktorer under uppbrottsprocessen och i mindre omfattning 

ekonomi, boendesituation och signifikanta andras betydelse (Holmberg & Enander, 2011; Hydén, 

1995; Scheffer Lindgren, 2009).  

 

Ökande kunskaper om professionellas syn på våldsutsattas uppbrottsprocesser skulle kunna vara en 

viktig pusselbit, inte minst inom socialt arbete, för att förstå vad som kan hindra eller underlätta för 

våldsutsatta att ta sig ur en våldsrelation och vilka faktorer som kan stödja den processen. 
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Vi menar att det är angeläget att de professionellas egna beskrivningar lyfts fram och har därför valt 

att göra en kvalitativ studie. Vi intervjuar sex personer från två olika grupper professionella som 

möter våldsutsatta kvinnor; socialsekreterare inom socialtjänsten och anställda socialarbetare på 

kvinnojourer, här kallade jourister. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur några professionella socialsekreterare och jourister beskriver och 

förstår våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser. 

 

Frågeställningar: 

● Hur beskriver de professionella kvinnornas känslolägen i olika delar av uppbrottsprocessen? 

● Vilken betydelse har kvinnornas ekonomiska förutsättningar och bostadssituation vid 

uppbrottsprocessen enligt de professionellas erfarenheter? 

● Vilka erfarenheter har de professionella av att familj, vänner och andra betydelsefulla 

personer hjälper eller hindrar kvinnorna vid uppbrottsprocessen?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

Med betydelsefulla/signifikanta andra avser vi de personer som är betydelsefulla för de 

våldsutsatta kvinnorna och kan påverka deras uppbrottsprocesser på olika sätt, till exempel vänner, 

släktingar, myndighetspersoner, terapeuter, (förutom den våldsutövande partnern). 

 

Med uppbrottsprocess menar vi i denna uppsats den process som ofta både föregår och efterföljer 

de våldsutsatta kvinnornas utträde ur en våldsrelation. 

 

Med våld avser vi inte enbart fysiskt våld, utan även andra former såsom psykiskt, sexuellt, 

ekonomiskt våld och försummelse, där våldet är relaterat till den våldsutövande partnerns makt och 

kontroll (Grände, Lundberg & Eriksson, 2009). 

 

Med våld i nära relationer avser vi det våld som sker inom en relation mellan 

makar/sambor/pojk- eller flickvänner och som även kan inbegripa barn som lever i familjen. Våld i 

nära relationer kan även beröra andra familjemedlemmar, men tas inte med i detta arbete. 
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1.4 Studiens avgränsningar 

Vi har avgränsat vår forskning till att gälla våld mot kvinnor i heterosexuella relationer i Sverige. Vi 

har därför inte tagit med kvinnors våld mot män, barn som våldsoffer eller våld vid samkönade 

relationer. Vi har också avgränsat oss från särskilt utsatta grupper såsom personer med 

funktionshinder, missbruk eller som är utsatta för hedersrelaterat våld. Även om forskningsområdet 

våld i nära relationer idag inte bara berör mäns våld mot kvinnor, anser vi att det fortfarande är 

aktuellt och nödvändigt att fördjupa kunskapen inom området.  

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Sökprocess 

De databaser vi har använt oss av är: SwePub, Libris, Diva, Proquest Social Sciences, Google 

Scholar, JSTOR.  

 Sökorden har varit “våld i nära relationer”, “domestic violence”, “intimate partner 

violence”, “violence against women”, “kvinn* uppbrottsprocess*”, “leaving process”, 

“signifikanta andra”, “significant other”, “våld i nära relationer” AND “ekonomi* 

situation”, “violence against women” OR “intimate partner violence” AND “economic 

factors”.  

Kriterier vid sökningarna har varit att materialet ska vara peer reviewed eller scholarly journals. 

 

2.2  Våld i nära relationer - olika perspektiv vid beskrivningar av våldets orsaker 

Den tidigare forskningen dominerades av studier som utgick från våldets orsaker ur ett 

individperspektiv (Scheffer Lindgren, 2009). Här fanns ett fokus på förövarnas och offrens 

uppväxtvillkor, socioekonomiska faktorer och ett marginaliserande av gruppen, då bara vissa män 

eller kvinnor ansågs kunna bli förövare eller offer. Under 1990-talet och framåt har mycket av 

forskningen om våld mot kvinnor, utgått från feministiska perspektiv och könsmaktsteorier, där 

förklaringar enbart från individnivå inte anses tillräckliga (Holmberg & Enander 2011; Lundgren, 

2004; Scheffer Lindgren, 2009).  

 

I Sverige har två av de dominerande forskarna inom området varit Eva Lundgren (2004) och 

Margareta Hydén (1995). Lundgren (2004) har i sin forskning utgått från ett strukturellt perspektiv 

på våldets orsaker, där interpersonella maktrelationer ses som relaterade till övergripande 
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maktstrukturer i samhället. Genom sin teori om våldets normaliseringsprocess, visar Lundgren hur 

kvinnorna i en våldsrelation bryts ned psykiskt och fysiskt efter hand, för att så småningom 

internalisera den förövande mannens våld som något normalt. Genom att se våldet som ett 

kontinuum, där olika typer och grader av våld kan förekomma, ses våldet ur ett helhetsperspektiv, 

där inte bara enstaka grova våldshändelser betecknas som kvinnomisshandel. Hydén (1995) har haft 

ett mera socialpsykologiskt perspektiv och utgår från relationerna mellan makarna i en familj, där 

hon anser att den äktenskapliga misshandeln kan förstås som en social process och att våldet som 

utövas har individuella såväl som kulturella och samhälleliga aspekter. Hydén har velat 

problematisera bilden av kvinnan som offer och i stället visat på att kvinnan i förhållandet använder 

sig av olika motståndsstrategier. Steen (2003) skriver att den tidigare diskursen har utgått från att 

enda sättet för en misshandlad kvinna att få slut på våldet alltid innebär att hon måste lämna mannen, 

men att bilden av kvinnan som underordnat brottsoffer har börjat ställas mot andra föreställningar, 

där kvinnan även uppfattas som aktör, i likhet med Hydén. Steen har i sin studie beskrivit att 

förståelsen av våldsutsatta kvinnor kan ses som ett diskursivt slagfält, där gamla föreställningar om 

hur våldet ska förstås lever kvar hos samhällsaktörer, trots ett betonande av könsmaktsperspektivet. 

Steen frågar sig om könsmaktsstrategierna ändå har spelat ut sin roll, då detta synsätt kan ha 

inneburit att kunskapssökande om andra faktorers betydelse fått begränsat utrymme. 

 

Internationella exempel på mera sammansatta och komplexa perspektiv är Heises (1998) 

ekologiska modell och Johnsons (2008) typologier av våldsrelationer. Johnson (2008) ser på våld i 

nära relationer mera komplext än enbart från ett könsmaktsperspektiv. Han anser att kön är en 

aspekt av flera och som hänger samman med om makt och kontroll är inslag i en våldsrelation. 

Johnson kategoriserar fyra typer av våldsrelationer, som han ser att har olika uppkomst beroende på 

individuella, relationella och samhälleliga faktorer. Genom att särskilja på olika våldsrelationer avgör 

detta enligt Johnson hur vi förstår och arbetar med våldet.  

 

2.3 Våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser 

2.3.1 Emotionella faktorer 

I senare forskning har vi funnit att allt mer intresse riktats mot kvinnors uppbrottsprocesser och 

emotionernas betydelse vid uppbrottet. Fuchs Ebaugh (1988) har gjort en generell teoribeskrivning 

av olika exitprocesser och Holmberg & Enander (2011) har utgått från denna i sin studie av 

våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser. Holmberg & Enander anser i likhet med Lundgren 
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(2004), att kvinnovåldet måste förstås ur ett strukturellt perspektiv och menar att inte heller Hydéns 

(1995) beskrivning av maktrelationer som återskapas i vardagen, behöver stå i motsatsförhållande 

till detta. I sin undersökning av vilka faktorer som kan ses som frigörande respektive kvarhållande 

vid en våldsrelation, anser Holmberg & Enander att både Lundgrens betoning på kvinnans 

anpassning och Hydéns tolkning av kvinnans motstånd, behöver breddas och kan ses som mera 

komplexa än vad som tidigare beskrivits. Holmberg & Enander (2011; se även Enander, 2008) ser 

att en definitiv uppbrottsprocess hänger samman med var i den emotionella processen en kvinna 

befinner sig. De beskriver tre faser,  som de sett att kvinnorna i deras undersökningar genomgått, för 1

att på olika sätt frigöra sig från våldsrelationen.  

 

Även Scheffer Lindgren (2009) har fått ett liknande resultat som Holmberg & Enander (2011) i sin 

studie. Författaren har i sin avhandling gjort fyra delstudier för att få en bredare bild av våldsutsatta 

kvinnor utifrån olika kunskapsområden. I den första studien, där hon forskat i hur våldsutsatta 

kvinnor upplevt uppbrottsprocesserna, visade materialet att kvinnorna i samband med uppbrottet 

upplevde stark rädsla och att processen var komplex och utdragen. Kvinnorna i studien hade gjort 

flera uppbrottsförsök, innan de till slut kunde lämna relationen slutgiltigt. Under relationen hade 

kvinnorna utvecklat starka emotionella bindningar till männen. Kvinnornas rädsla kunde både göra 

att de inte vågade lämna relationen, men kunde samtidigt vara frigörande och leda till ett uppbrott, 

när rädslan blev starkare än de emotionella bindningarna till mannen. 

 

 

2.4 Övriga faktorers betydelse vid uppbrottsprocessen 

2.4.1 Betydelsefulla relationer och insatser från samhällsaktörer 

Vilken betydelse andra faktorer än de emotionella har vid kvinnors uppbrottsprocesser, har vi inte 

kunnat se lika ofta i den svenska forskningen. Holmberg & Enander (2011) tar upp de signifikanta 

andras betydelse vid uppbrottets olika faser. Då kvinnorna fortfarande befinner sig i ett 

misshandelsförhållande eller i ett tidigt skede i sin emotionella frigörelseprocess, kan de signifikanta 

andras uppmuntran till uppbrott i vissa fall leda till ett försvar och en ökad bindning till våldsutövaren. 

Holmberg & Enander anser att vilken betydelse de signifikanta andra får för kvinnornas 

uppbrottsprocess, till stor del beror på rätt “timing”, det vill säga att kvinnan befinner sig i en fas då 

1 En närmare beskrivning av dessa tre faser finns i uppsatsens teoriavsnitt. 

10 



 

hon kan ta emot råd och stöd, som en hjälp att frigöra sig. Holmberg & Enander betonar även de 

professionellas roll som viktig, då de uppfattas av kvinnorna som mera objektiva än anhöriga. Även 

Scheffer Lindgren (2009) ser att det externa stödet kan vara viktigt i slutfasen på 

uppbrottsprocessen.  

 

Abrahams (2007) har studerat kvinnor på ett skyddat boende i Storbritannien. Hon utgår i sin studie 

från Maslows behovshierarki för att beskriva hur våldsutsatta kvinnors behov kan förstås under 

uppbrottsprocessen. Genom att sätta kvinnors grundbehov främst, bland annat fysisk och mental 

säkerhet, visar hon att myndigheternas placering av kvinnor och barn på olämpliga boenden på 

grund av ekonomiska orsaker, medför försämrade möjligheter för dem att återhämta sig. Abrahams 

pekar på betydelsen av att stödet till kvinnorna ska öka deras egna möjligheter att vidta åtgärder, 

som en form av empowerment. Stödet som ges ska vara långsiktigt och hjälpa kvinnan att bygga 

upp självkänslan, för att få kontroll över sitt eget liv igen. Abrahams förordar att hjälp till våldsutsatta 

kvinnor ska ges från olika samhällsaktörer och ser en fara i att bara specialiserade professionella ges 

företräde att hjälpa. 

 

För att visa på annan kunskap på fältet vill vi också nämna en FoU-rapport (Münger, 2009), som 

utgår från kvalitativa metoder; litteraturstudie och intervjuer med våldsutsatta kvinnor. Münger 

beskriver att kvinnorna i studien, såg uppbrottsprocessen som komplex och där det privata 

nätverket spelade en viktig roll. Däremot hade kvinnorna en negativ bild av samhällsinstitutionernas 

stödinsatser. Münger problematiserar att forskningen har en stark brottsofferideologi, där kvinnan 

viktimiseras. Hon efterlyser ett större helhetstänkande i arbetet och forskningen om våld i när 

relationer och lyfter fram åtgärder som bättre samverkan och ökad kunskap som nödvändiga.  

 

 

2.4.2 Rättssystemet vid uppbrott från våld 

Två av Scheffer Lindgrens (2009) övriga delstudier syftade till att se på hur rättssystemet fungerar 

efter en uppbrottsprocess. Delstudie tre fokuserade på undersökningskvaliteten i polisens 

förundersökningsmaterial. Scheffer Lindgren skriver att även om synen på mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer idag ses som ett allvarligt brott och att ny lagstiftning införts, visar hennes resultat på 

att det fortfarande råder en brist på rättstrygghet för misshandlade kvinnor. I delstudie fyra gjorde 

Scheffer Lindgren en rättsfallsanalys och studerade genusrelationens betydelse i domstolshanteringen 

11 



 

av kvinnomisshandelsbrott. Hon skriver att “analysen visar, trots en könsneutral 

likabehandlingsideologi, att den praktiska rättshanteringen påverkas av en traditionell och 

stereotyp syn på kön” (Ibid. s.69-70). Även om det i förarbetena till kvinnofridsreformen tas upp 

betydelsen av att utgå från genusperspektiv, anser Scheffer att de hittillsvarande rättsliga diskurserna 

sätter sin prägel på rättshanteringen, då våldet inte problematiseras utifrån ett genusperspektiv (Jmf. 

Steen, 2003). 

 

2.4.3 Ekonomiska faktorer 

Vid vår kunskapsgenomgång har vi sett att socioekonomiska faktorers betydelse vid 

uppbrottsprocessen mera sällan lyfts fram som avgörande vid uppbrott i svensk forskning. Holmberg 

& Enander (2011, s.45) skriver att dessa faktorer inte saknar betydelse, men att “valet mellan att 

bryta upp eller ej ur en parrelation i dagens Sverige inte längre torde baseras främst på 

ekonomiska överväganden - utan snarare på emotioner”. I den internationella litteraturen har vi 

däremot sett att ekonomiska faktorer tas upp oftare. 

 

I Purvins (2007) studie utifrån etnografiska data, undersökte hon våldsutsatta mödrar med låg 

inkomst och samhällets stödåtgärder i en amerikansk delstat. I resultatet framgick att kvinnor som 

hade blivit våldsutsatta och hade låg inkomst i vissa fall stannade kvar hos våldsutövaren. Kvinnorna 

ansåg att de inte fick hjälp med basbehov såsom bostad och barnomsorg då samhällets skyddsnät 

var otillräckligt. Vår tolkning av Purvin är att den gängse feministiska forskningen om våld mot 

kvinnor bortser från de speciella behov som fattiga kvinnor kan ha. Detta skulle kunna tolkas som 

att det går emot Holmbergs & Enanders förståelse, samtidigt som det är viktigt att betona att olika 

samhällens stödåtgärder skiljer sig åt. 

 

Även Johnson (2008) beskriver utifrån den amerikanska kontexten, att ett uppbrott kan ta längre 

tid, eftersom kvinnan måste samla medel för att tryggt kunna lämna förövaren. Ibland kan kvinnan 

göra det själv men det förekommer oftare att kvinnan söker hjälp av signifikanta andra, exempelvis 

hos myndigheter som polis och rättsväsende, för att till sist våga ta steget att lämna. Kvinnorna 

börjar också arbeta eller utbilda sig för att utveckla sina inkomstmöjligheter. Abrahams (2007) ser 

också i sin brittiska studie att det är på grund av sociala och ekonomiska svårigheter som kvinnorna 

oftast återvänder till mannen. Här tolkar vi att det kan finnas skillnader i vilka stödmöjligheter som 

finns tillgängliga i respektive samhällssystem och vilken syn som finns på våldsutsatta kvinnor. 
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De amerikanska forskarna Buzawa & Buzawa (2013) och Matjasko, Holditch Niolon & Valle 

(2013 A) utgår från Johnsons (2008) förståelse av våld i nära relationer. Till skillnad från de svenska 

forskare som vi har redovisat ovan, betonar de individfaktorernas betydelse. Buzawa & Buzawa 

(2013) ser endast ett litet samband mellan våld mot kvinnor och ekonomiska förhållanden, utan 

betonar att individfaktorer som missbruk, etnicitet, låg inkomst hos både kvinnor och våldsutövare 

är mera betydelsefulla. Enligt Buzawa & Buzawa är ekonomisk status eller förankring på 

arbetsmarknaden låga riskfaktorer, som har samband med kontext-, individ- och relationsfaktorer, 

men som kan ha viss betydelse vid ett uppbrott och efteråt. Vilka åtgärder som kommer att vara 

betydelsefulla i arbetet mot våldet, exempelvis ekonomisk hjälp, beror enligt Buzawa & Buzawa helt 

på vilken typ av våld det finns i relationen. I jämförelse med flertalet svenska forskare (Jmf. Steen, 

2003), betonar Buzawa & Buzawa att samhällsaktörer ska ta hänsyn till de våldsutsatta kvinnor som 

önskar stanna kvar i relationen och förordar anpassad familjeterapi. 

 

Matjasko et al. (2013A, 2013B) ser även de att ekonomiska faktorer samverkar med andra 

riskfaktorer, men argumenterar mot Buzawa & Buzawa om ekonomins betydelse för våldsutsatta 

kvinnor, beroende på vilken typ av våld det finns i relationen (Jmf. Johnson, 2008). I de 

våldsrelationer där det saknas kontrollinslag, kan ekonomisk hjälp förhindra att våld uppstår. I de 

relationer där mannen utövar våld med kontrollinslag, ses ekonomisk hjälp underlätta ett uppbrott 

från mannen. Samtidigt anser Matjesko et al. att i denna typ av relationsvåld, kan kvinnans inträde 

på arbetsmarknaden göra att våldet kan öka, då mannens kontroll över kvinnan minskar. 

 

I Tryggeds, Hedlunds & Kåreholts (2014) registeruppföljningsstudie visade resultaten att kvinnor 

som utsatts för våld i Sverige (som lett till sjukhusvistelse), hade en betydligt sämre ekonomisk 

situation ännu 10 år efter våldshändelsen, än jämförelsegruppen (kvinnor som inte utsatts för våld). 

De våldsutsatta kvinnorna hade en sämre inkomstutveckling, svårare att få fast jobb och fick oftare 

långvarigt försörjningsstöd. 

 

Münger (2009) visar på ett delvis annorlunda resultat, än Scheffer Lindgren och Holmberg & 

Enander. Müngers resultat visar att förståelsen av en kvinnas uppbrott och uppbrottsprocesser, i 

stor utsträckning beror på vilket perspektiv och teoretiskt ramverk forskaren utgår ifrån. Även om 

kvinnorna i hennes studie ser emotionerna som betydelsefulla, spelar de socioekonomiska 

förhållandena en central och ibland avgörande roll för uppbrottsprocessen. 
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2.5 Sammanfattning 

En stor del av den forskning vi funnit om våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser, handlar om 

emotionella faktorers betydelse (Abrahams, 2007; Holmberg & Enander, 2011; Scheffer Lindgren, 

2009). I dessa studier nämns också de signifikanta andra, som anses ha en viss betydelse för 

uppbrottsprocessen, men som vi funnit ändå får en mera undanskymd roll än emotionella faktorer. 

Vi ser att det finns en skillnad i svensk och internationell forskning när det gäller betydelsen av 

materiella faktorer (Matjasko et al., 2013 A; Purvin, 2007; Trygged et al., 2014) såsom ekonomi 

och bostad och det sociala stödets betydelse för uppbrottsprocessen. Utifrån detta finner vi det 

angeläget och av intresse att vidare studera hur de som arbetar inom området förstår fenomenet. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkter, som används som 

underlag för analysen. Vi utgår från Fuchs Ebaughs (1988) exitteori om uppbrottet som process och 

använder den tillsammans med Holmbergs & Enanders (2011) modell om uppbrottsprocesser, för 

att specifikt kunna se på våldsutsatta kvinnor. Vi kommer även att använda oss av Bronfenbrenners 

(i Andersson, 1986) utvecklingsekologiska modell, för att närmare kunna studera olika 

samhällsnivåers betydelse under uppbrottsprocessen.  

 

3.1 Exitteorin 

Då vårt syfte är att studera betydelsefulla faktorer vid kvinnors uppbrottsprocesser, har vi tänkt 

använda oss av Helen Rose Fuchs Ebaughs (1988) exitteori, eftersom den utgår från rollteori som 

beskriver hur människor socialiseras in i nya roller. Fuchs Ebaugh har även influerats av 

disengagemangsteorin, då hon utvecklar förståelsen av rollutträdet, som en process som kan ha stor 

betydelse för människors anpassning till nya roller.  

 

Fuchs Ebaugh (1988) använde sig av personer med olika typer av exitprocesser i sin forskning, om 

hur människors rollutträden ser ut och hur etablerandet av nya roller går till. Hon gjorde kvalitativa 

intervjuer med bland annat före detta nunnor som lämnat klosterlivet, personer som helt bytt yrke, 

transsexuella som bytt kön, kvinnor som skilt sig och gett upp vårdnaden av sina barn. I jämförelse 

med teorier om hur människor socialiseras in i nya roller, beaktar exitteorin även lösgörandet från 

gamla roller som en komplex process, som ofta inbegriper förändringar av människors tidigare 
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referensgrupper, sociala nätverk och av deras egen uppfattning om sin självidentitet. Under en 

exitprocess distanserar sig individen ofta bort från sin tidigare referensgrupp, samtidigt som också 

gruppen kommer att ha färre förväntningar eller krav på individen. På så sätt kommer det 

gemensamma lösgörandet att medföra att individens känsla av samhörighet med den tidigare 

gruppen minskar och en önskan om att få en ny tillhörighet och identitet kan uppstå. Exitteorin 

betonar också den betydelse som en tidigare rollidentifikation har när en ny roll ska etableras och 

den “gamla” identiteten ska införlivas i en ny identitet. Fuchs Ebaugh talar om vikten av att förstå 

denna “roll-residual”, eller det som finns kvar av den gamla identiteten hos en individ, när en 

rollförändring sker. Här lyfter hon även fram de sociala reaktioner som kan förekomma, när 

personer genomgår viktiga rollförändringar och som kan medföra svårigheter att hantera.  

 

Fuchs Ebaugh (1988)  upptäckte att många av exitprocesserna trots yttre olikheter, uppvisade 

gemensamma mönster när det gällde vilka faser som de intervjuade personerna genomgick under sin 

exitprocess. Fuchs Ebaugh beskriver fyra gemensamma faser: “de första tvivlen”, “att söka 

alternativ”, “vändpunkten” och “att skapa sig en ex-roll”. Under den första fasen, “de första tvivlen” 

börjar en individ omdefiniera en situation som tidigare togs förgiven. Det uppstår en diskrepans 

mellan en tidigare idealbild och verkligheten och tvivlen blir medvetna. Händelser börjar ges en ny 

mening och individen ser att det också kan finnas andra tänkbara alternativ. De signifikanta andra 

runt individen har en viktig roll, då deras reaktioner på individens tvivel, kan ge positiv eller negativ 

förstärkning på den fortsatta utträdesprocessen. Under nästa fas, “söka alternativ”, kommer 

jämförandet mellan olika rollalternativ ännu mera i fokus. Individen börjar identifiera sig med nya 

referensgrupper och de sociala reaktionerna man får, kan göra att individen fortsätter att söka 

alternativ eller dra sig tillbaka. Det sociala stödet individen får, kan göra det tydligt vilka för- och 

nackdelar ett rollutträde kan föra med sig. I den tredje fasen, “vändpunkten”, kommer individen att 

nå en punkt där hon bestämmer sig för att lämna den tidigare rollen. Fuchs Ebaugh beskriver olika 

typer av vändpunkter, exempelvis en person som känner sig ha nått botten och fått nog, en händelse 

av typen “droppen som får bägaren att rinna över”, eller en antingen/ eller-situation, där personen 

känner sig tvungen att bryta upp för att inte förlora sitt liv eller sig själv på något sätt. Efter själva 

vändpunkten kan individen få en period som kännetecknas av olika känslolägen. Omgivningen blir 

medveten om att ett rollutträde har skett och individen behöver få olika typer av stöd i sin process. I 

den sista fasen, “att skapa sig en ex-roll”, ska en ny identitet byggas upp runt den nya rollen, 

samtidigt som personen behöver förhålla sig till den gamla. Här beskriver Fuchs Ebaugh olika 
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svårigheter som kan uppstå i att få stöd i sin nya roll från omgivningen eller att bygga upp ett nytt 

socialt nätverk. 

 

Om vi försöker beskriva våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser enligt exitteorins mer generella 

modell, kan det naturligtvis innebära att det empiriska materialet inte överensstämmer med 

exitprocessens olika faser. Fuchs Ebaugh (1988) skriver själv att det kan finnas problem med så 

kallade fas-teorier och att uppbrott och rollutträden alltid måste ses som delar av en social process, 

som formas av olika socialhistoriska faktorer.  

 

3.2 Holmbergs & Enanders modell av uppbrottsprocessen 

Holmberg & Enander (2011; se även Enander, 2008) har i sin forskning om uppbrottsprocesser 

utgått från Fuchs Ebaugs exitteori. Då exitteorin är en generell teori, har Holmberg & Enander 

utvecklat en modell, som enbart fokuserar på våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser. Vi ser ändå 

att både exitteorin och uppbrottsmodellen uppvisar likheter i sin beskrivning av de olika tidsmässiga 

faserna under ett uppbrott och har därför valt att använda dem tillsammans. 

 

Holmberg & Enander (2011) utgår från Lundgrens (2004) teori om våldets normaliseringsprocess. 

Genom att tillföra begreppet det traumatiska bandet, har de utvecklat förståelsen av hur de 

våldsutsatta kvinnorna långsamt bryts ner och internaliserar våldet. Det traumatiska bandet kan 

förstås som de olika emotionella band i form av kärlek, rädsla, hat, medlidande skuld och hopp, 

som under en våldsrelation vävs samman och gör att kvinnan har svårt att bryta sig loss från den 

andra. Till det traumatiska bandet hör även de sammansatta banden, där kvinnan har en stark vilja 

att förstå mannen, blir beroende av honom och till slut internaliserar hans uppfattningar, även hans 

våldsuppfattningar, som sina egna. 

 

Holmberg & Enander (2011) ser att en definitiv uppbrottsprocess hänger samman med var i den 

emotionella processen en kvinna befinner sig. De beskriver tre faser, som de sett att kvinnorna i 

deras undersökningar genomgått, för att på olika sätt frigöra sig från våldsrelationen. I den första 

fasen, att bryta upp, sker det direkta fysiska uppbrottet, då kvinnan lämnar mannen. Här kan 

kvinnan beskrivas med att ha nått botten och kommit till en vändpunkt, där hon uppfattar att det 

gäller en fara för hennes eget liv eller någon annans. Holmberg & Enander talar om 

uppbrottsprocesser, då kvarvarande emotionella band till mannen ofta gör att kvinnorna gör flera 
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uppbrottsförsök innan de lyckas göra det definitiva uppbrottet. I nästa fas, att bli fri, sker en 

emotionell frigörelseprocess, där huvuddelen av de emotionella banden till mannen bryts. I denna fas 

ses kvinnan fortfarande ha kvar olika ambivalenta känslor, som kan växla från kärlek, hopp, hat, 

medlidande, till likgiltighet inför mannen. I den sista fasen, att förstå, sker en kognitiv process hos 

kvinnan, där hon kan definiera de våldshändelser hon varit med om som misshandel och förstå dem 

utan att känna sig som avvikande eller ha skuldkänslor. 

 

Det sätt vi kommer att använda oss av exitteorins och Holmbergs & Enanders (2011) beskrivning 

av de olika faserna, gäller framför allt när vi studerar uppbrottets mittersta faser. Här ser vi stora 

likheter mellan exitteorins vändpunktsfas och Holmbergs & Enanders faser “att bryta upp” och “att 

bli fri”. Även faserna “att skapa sig en ex-roll” och “att förstå” uppvisar likheter. Både dessa 

modeller tror vi kan hjälpa oss att förstå vilka faktorer som varit verksamma vid kvinnornas uppbrott 

och för deras formande av en ny roll efteråt.  

 

Holmberg & Enander (2011) beskriver, liksom Fuchs Ebaugh (1988) om de signifikanta andras 

betydelse vid uppbrottets olika faser. Med de signifikanta andra avser de släktingar, vänner, 

terapeuter, kvinnojourer eller andra personer som varit betydelsefulla i kvinnornas liv. Då kvinnorna 

fortfarande befinner sig i ett misshandelsförhållande eller i ett tidigt skede i sin emotionella 

frigörelseprocess, kan de signifikanta andras uppmuntran till uppbrott i vissa fall leda till ett försvar 

och en ökad bindning till mannen. Holmberg & Enander (2011) anser att vilken betydelse de 

signifikanta andra får för kvinnornas uppbrottsprocess, till stor del beror på rätt “timing”, det vill säga 

att kvinnan befinner sig i en fas då hon kan ta emot råd och stöd, som en hjälp att frigöra sig. De 

betonar även de professionellas roll som viktig, då de uppfattas av kvinnorna som mera objektiva än 

anhöriga. 

 

 

3.3 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Vi har också valt att ha med Urie Bronfenbrenners (i Andersson, 1986) utvecklingsekologiska 

modell, för att kunna analysera faktorer i respondenternas berättelser utifrån ett mera 

systemteoretiskt synsätt. Modellen kommer att användas genom hela analysdelen, men främst under 

de avsnitt som fokuserar på ekonomi, boende och betydelsefulla andras inverkan på 

uppbrottsprocessen. 
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Bronfenbrenner (i Andersson, 1986) har utvecklat en övergripande systemteoretisk modell, där en 

individs utveckling måste förstås genom den interaktion som sker mellan individen och omgivningen. 

Utvecklingsprocessen påverkas av såväl närmiljön, som av relationer mellan övriga omgivande 

miljöer och större sammanhang som omger dessa. En viktig aspekt i den utvecklingsekologiska 

forskningen är det fenomenologiska perspektivet, att inte endast studera de objektiva förhållandena, 

utan även förstå betydelsen av hur en individ faktiskt upplever sin omgivande miljö. 

 

Bengt-Erik Andersson (1986), som under många år samarbetat med Bronfenbrenner, beskriver 

Bronfenbrenners modell, som den miljö som omger en individ, genom en serie sammanhängande 

strukturer som omger varandra på olika nivåer. Längst in finns mikronivån, som är den omedelbara 

närmiljö, som finns runt individen, exempelvis den våldsutsatta kvinnans egen kärnfamilj. Mellan 

komponenterna, eller familjemedlemmarna i denna närmiljö, utvecklas nätverk av relationer, som på 

olika sätt påverkar varandra. Förutom i detta mikrosystem, kan kvinnan och familjen även ingå i 

andra mikrosystem såsom grannskapet, arbetsplatsen, barnens skolor och vänrelationer. Relationer 

mellan dessa närmiljöer kan i sin tur bilda system, mesosystem, som kommer att påverka kvinnan 

och hennes familj. Även de miljöer som kvinnan och hennes familj inte har direktkontakt med, som 

hur arbetsförhållanden ser ut i kommunen, eller vilka stödinsatser för våldsutsatta kvinnor som finns 

tillgängliga, får konsekvenser för kvinnan på nästa systemnivå, som benämns exonivån. Alla de olika 

system som finns på mikro-, meso- och exonivån, hänger i sin tur samman med de övergripande 

ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingar och förhållanden som finns i ett 

samhälle vid en given tidpunkt på en makronivå. Synen på våld mot kvinnor i nära relationer har 

förändrats i Sverige under de senaste hundra åren och detta har avspeglats i vilka diskurser som har 

funnits och hur lagstiftning och stödåtgärder utformats inom makrosystem, för de våldsutsatta 

individerna. 

 

Att vi använder oss av dels en teori och dels två olika modeller som teoretisk utgångspunkt, kan 

göra att analysen blir bredare och täcker flera områden. En nackdel kan vara att analysen kan 

upplevas mera splittrad och göra det svårare att få grepp om helheten.  
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4. Forskningsmetod  

4.1 Metodval och vetenskapsteoretiska perspektiv  

Nyare forskning rörande uppbrottsprocesser har haft större fokusering kring emotioners betydelse 

och mindre på ekonomiska faktorer och signifikanta andras betydelse. Då vi i vår studie har ett 

särskilt intresse att lyfta fram ekonomiska faktorers betydelse vid uppbrottsprocesser och vi i 

huvudsak funnit kvantitativ tidigare forskning om detta, har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer som empiri - insamlingsmetod. Vi anser att den kvalitativa metoden är mera lämplig för 

vårt syfte, då vi är intresserade av att få de intervjuades egna beskrivningar och utsagor. Genom 

fokusgrupper kunde vi ha nått flera respondenter, men metoden hade kunnat leda till en annan typ av 

intervjuer. Uppsatsens ämne, där frågor om konfidentialitet är synnerligen viktigt, hade kanske gjort 

det svårare för intervjupersonerna att ge vissa belysande exempel och en gruppintervju hade kunnat 

ge uttryck för mera socialt önskvärda uppfattningar. Med kvantitativ metod, där det på förhand har 

formulerats exakta frågor med givna svarsalternativ, skulle vi inte kunna få fram samma nyanser av 

de intervjuades förståelser och fånga deras erfarenheter. 

 

I vår analys av intervjumaterialet använder vi oss av hermeneutisk metod. Hermeneutik handlar om 

att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och förklara (Widerberg, 2002). Grunderna i hermeneutiken 

är att mening skapas, delarna är beroende av helheten och omvänt och den är kontextbunden. All 

vår uppfattning är uppbyggd på någon teori eller “glasögon” när vi ser på en viss företeelse och 

tolkningar hänger ihop med våra förväntningar (Ibid.). Det innebär att vi i vår forskning ska redovisa 

vilka förväntningar och vilken förförståelse vi hade med oss i forskningsprocessen. Ju noggrannare vi 

redovisar dessa antaganden desto tydligare blir alla momenten i tolkningsprocessen. 

 

4.2 Urval, tillvägagångssätt och insamling av empiri 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

Våra respondenter är socialsekreterare och jourister på kvinnojourer. Vi har dels använt oss av våra 

kontakter på socialtjänst och kvinnojourer och dels har vi gjort slumpmässiga urval genom att skicka 

ut förfrågningar via mejl till olika socialkontor och kvinnojourer, för att hitta lämpliga respondenter 

(se bilaga nr 1). Vid vår förfrågan vände vi oss till olika delar inom Stor-Stockholm, dvs. att ha en 

geografisk spridning. I det följebrev som bifogades förfrågan, uttryckte vi önskemål om att få 

intervjua de socialsekreterare respektive jourister som arbetar specifikt inom området våld i nära 
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relationer. Vi skickade ut fem förfrågningar till olika kvinnojourer varav tre tackade ja och som vi 

senare intervjuade. Vi gjorde fem förfrågningar på olika socialtjänster, där samtliga tackade ja. Vi 

intervjuade sammanlagt fyra socialsekreterare, men använde oss av endast tre av intervjuerna. Efter 

att ha gjort fyra intervjuer med socialsekreterare valde vi bort att använda oss av den fjärde intervjun 

och att inte intervjua den femte. Anledningen till detta var att vi bedömde  att vår empiri var mättad. 2

Dessutom hade den fjärde respondenten minst erfarenhet inom området. En annan anledning till att vi 

valde bort två av socialsekreterarna var att vi beslöt oss för att vi lättare kunde göra jämförelser 

mellan yrkesgrupperna, om vi hade lika många respondenter i varje grupp. Kvale & Brinkmann 

(2009) beskriver att val av antal respondenter beror på syftet med uppsatsen.  

 

4.2.2 Urval 

Vårt urval består av sex respondenter, varav tre är socialsekreterare från socialtjänsten och tre är 

socialarbetare från kvinnojourer. Samtliga arbetar i Stockholms stad och i kranskommunerna. 

Respondenterna är alla verksamma inom området våld i nära relationer och deras erfarenheter 

sträcker sig från allt från ca två till tjugo år inom området. Ett flertal av dem har erfarenheter från 

olika stadsdelar och kommuner i Stor-Stockholm. Alla respondenter är kvinnor i olika åldrar. 

Respondenterna och deras arbetsplatser har anonymiserats genom fingerade namn och genom att vi 

ändrat vissa personigenkännande detaljer.  

 

4.2.3 Intervjuerna 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ska intervjuerna göras på ett ställe där intervjupersonerna känner 

sig trygga. Vi har därför låtit intervjupersonerna välja plats och de flesta har valt sitt kontor eller 

något besöksrum på sin arbetsplats. Innan vi påbörjade våra intervjuer, bad vi om godkännande från 

respondenterna att få spela in. Vi använde oss av en bandspelare och för säkerhetsskull en mobil 

med diktafon-app, för att kunna spara inspelningarna inför transkriberingen. Genom detta kunde vi 

koncentrera oss på intervjudynamiken och lyssna aktivt, för att senare kunna göra transkriberingar 

och få korrekta citat (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna varade från cirka femtio minuter till 

en timme. 

 

2 i samråd med vår handledare 
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Vi har gjort semistrukturerade intervjuer där vi ibland ändrade ordningsföljd på frågorna under 

intervjun, för att kunna följa upp relevanta trådar från intervjupersonerna. Vid samtliga 

intervjutillfällen var vi båda med för noggrannhetens skull. Under intervjuerna växlade vi turvis om att 

vara den som i huvudsak ställde frågorna. Den andra hade en mer observerande roll, för att se att 

inga viktiga frågor glömdes bort och för att fånga upp viktiga trådar från intervjupersonen. Enligt 

Bryman (2012) ska kvalitativa intervjuer vara anpassningsbara med öppna frågor för att kunna ta 

del av respondentens livsberättelse. Vi har använt oss av en intervjuguide som vi har utgått ifrån, där 

vi har tagit med öppna frågor på de teman vi vill belysa (se bilaga nr 2). Som stöd har vi använt oss 

av några frågor som finns i Holmberg & Enanders intervjuguide (2011, s.142).  

 

4.3 Databearbetning och analys  

Enligt Bryman (2012) ska kvalitativa intervjuer spelas in och sedan kort därpå transkriberas, vilket 

vi har gjort. Vi delade upp intervjuerna så att vi transkriberade tre intervjuer var och efter det läste vi 

igenom ljudinspelningarna och korrigerade varandras transkriberingar. Vi har varit noggranna och 

transparanta med transkriberingarna av intervjuerna. Vid transkriberingarna hade vi kvar talspråk för 

att inte ändra något i innehållet och för att kunna återge citat på bästa sätt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi har i vissa citat i vår resultatdel tagit bort talspråk och ifyllnadsord som vi ansett att inte 

har någon betydelse för sammanhanget. Däremot har vi varit noga med att inte ändra citatet i övrigt 

för att inte gå miste om information av vikt (Ibid.). Genom att använda oss av hermeneutisk analys 

vid genomläsningen av intervjuerna, har vi kunnat få en helhetsbild av materialet och också se de 

olika delarnas betydelse i sammanhanget Vi har strukturerat materialet genom att identifiera och 

färgkoda olika teman, som vi har placerat under olika tidsstadier. Detta har vi sedan analyserat 

vidare i resultatdelen under tre områden utifrån våra teoretiska verktyg. Dessa tre områden knyter 

nära an till studiens frågeställningar. Genom att analysera dessa tre olika delar hoppas vi ge en bild 

av vilka föreställningar de personer som arbetar inom socialtjänst och kvinnojourer har, om de 

våldsutsatta kvinnor som de möter och som de i sina respektive arbeten ska hjälpa och stötta. 

Genom detta hoppas vi också kunna ge ett svar på våra frågeställningar och vårt syfte. 

  

Vår analys och vårt resultat av empirin har påverkats av vårt val av teori och vetenskapligt 

perspektiv. Hermeneutiken anser att vi tolkar verkligheten med hjälp av vår egen förförståelse 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det är därför viktigt att klargöra sin egen förförståelse innan man 

börjar sin forskning och även vara medveten om den under hela forskningsprocessen. Vår egen 
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förförståelse är färgad av att våld i nära relationer kan förstås ur ett könsmaktsperspektiv, där 

kvinnors emotioner spelar en stor roll för uppbrottsprocessen. Våra erfarenheter från socialtjänst 

och kvinnojour, där vi har sett praktiska och sociala problem för våldsutsatta kvinnor, har även 

påverkat vår förförståelse. Forskarens förförståelse innebär alltid risker vid bland annat bearbetning 

och tolkning, men vi har dock i denna uppsats försökt att lägga vår tidigare förförståelse åt sidan och 

ta oss an uppsatsen med forskarens “glasögon”. Under hela arbetet har vi kontinuerligt diskuterat 

med varandra om vår egen förförståelse, prövat olika tolkningar och vi har tagit hänsyn till att även 

de professionella har sin förförståelse, när vi har tolkat empirin. Holmberg & Enander (2011) skriver 

att förförståelsen kan vara både ett hinder och en tillgång under arbetsprocessen. Förförståelsen kan 

bidra till motivation och hypoteser, samtidigt som den kan begränsa forskningen genom att man bara 

ser det förväntade eller bortser från andra möjliga perspektiv. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) får 

den hermeneutiska tolkningen olika betydelser beroende på vem som tolkar och vilka antaganden 

denna texttolkare gör. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) betyder validitet att forskningen ska undersöka det som vi har för 

avsikt att undersöka. Vi har därför lagt stor vikt vid intervjuguiden, för att med hjälp av den kunna få 

svar på alla frågor vi har tänkt undersöka, och även på själva intervjuutförandet. Vi har arbetat med 

att formulera öppna frågor i vår intervjuguide och försökt undvika att ställa ledande frågor. 

Kvaliteten på intervjun är avgörande för kvaliteten på resultat och analys. Kvalitativa intervjuer 

handlar mycket om intervjuarens hantverksskicklighet och lyhördhet. Forskaren ska ifrågasätta och 

kontrollera tolkningen av respondentens svar via teorin för att nå högre validitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har därför valt att vi gemensamt ska läsa igenom och tillsammans 

problematisera alla delar i vår studie för att nå högre validitet. Genom att vi har “arbetat” med vår 

förförståelse genom hela studien, har vi försökt öka studiens tillförlitlighet (Widerberg, 2002). I 

metodlitteratur framhålls ofta att reliabilitets- och validitetsfrågor ska bedömas annorlunda än vid 

kvantitativ forskning (Larsson, 2005) och begrepp som trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

kan användas istället (Bryman, 2012). Efter att transkriberingarna var klara skickade vi en förfrågan 

till alla respondenter, om de ville ta del av transkriberingarna, för att fastställa att vi har förstått deras 

svar rätt. Två av respondenterna önskade ta del av sin transkribering, men ingen av dem har velat 

ändra något. Detta ser vi som något som kan höja reliabiliteten i vår resultatdel. Det som kunde 

sänka reliabiliteten i vår studie är att en semistrukturerad intervju med öppna frågor, troligen inte 
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skulle ge samma resultat om den genomfördes igen (Kvale & Brinkmann, 2009). Även om vi har ett 

begränsat och eventuellt icke representativt urval av respondenter anser vi att vårt resultat ändå kan 

bedömas utifrån ovanstående begrepp. 

 

Larsson (2005) skriver att det är svårt att generalisera kvalitativ forskning eftersom den brukar ha 

små, syftesbestämda eller icke slumpmässiga urval. Enligt begreppet extrapolering finns inom 

kvalitativ metod “möjligheten att göra försiktiga uttalanden om huruvida resultaten kan vara 

tillämpbara på situationen som uppvisar liknande men inte exakt samma förhållanden”. 

(Ibid., s. 118) Även Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det viktigaste inte är om resultatet är 

generaliserbart i största allmänhet, utan om den specifika kunskap man fått via kvalitativ metod kan 

användas på andra betydelsefulla situationer. Vårt urval är begränsat och materialet inte helt 

slumpmässigt, exempelvis vad gäller spridning av längden på respondenternas erfarenheter. Avsikten 

i kvalitativ metod är inte att generalisera utan att få beskrivningar och gå på djupet, för att få fram 

material för framtida forskning. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Vid studier som berör känsliga uppgifter hos utsatta individer, som t.ex. våldsutsatta kvinnor, gäller 

att under hela arbetet ta stor hänsyn till etiska aspekter. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2014) 

fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Respondenterna 

har blivit informerade på förhand om syftet med vår uppsats, om att deltagandet är helt frivilligt och 

att de har rätt att avbryta deltagandet när som helst, utan att det medför negativa konsekvenser. Vi 

har anonymiserat våra respondenter och även övriga personuppgifter och detaljer som har kommit 

fram i berättelserna Vi har förvarat uppgifterna så att ingen obehörig kan ta del av dem och 

uppgifterna får endast användas för vårt forskningsändamål.  

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat som har framkommit, då vi har analyserat vårt 

material. Vi har undersökt hur socialsekreterare och jourister förstår våldsutsatta kvinnors 

uppbrottsprocesser, genom att fokusera på hur de beskriver viktiga faktorer runt 

uppbrottsprocesserna. Dispositionmässigt kommer vi att inleda med två kortare avsnitt, där vi kort 

presenterar vilka insatser som respondenterna tillhandahåller på sina respektive arbetsplatser och en 

23 



 

beskrivning av hur de ser på det våld kvinnor utsätts för. 

Därefter kommer vi att utgå från den tematisering vi har gjort av vår insamlade empiri, där våra 

intervjupersoner beskriver våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser. Våra teman behandlar 

“beskrivningar av våldsutsatta kvinnors känslolägen”, “beskrivningar av ekonomins och 

boendesituationens betydelse” och “beskrivningar av betydelsefulla andra”. De två första av 

ovannämnda teman, kommer att speglas genom de faser som Holmberg & Enander (2004) nämner i 

sin modell: det fysiska uppbrottet, den emotionella fasen och den kognitiva fasen, som vi i vår studie 

kallar för “tiden före lämnandet”, “tiden efter lämnandet” och “en längre tid efter lämnandet”. Det 

tredje temat, om hur de professionella beskriver betydelsefulla andras påverkan på kvinnornas 

situation, har vi valt att dela in två områden: dels hur våra respondenter ser på kvinnornas privata 

sociala nätverk och dels hur de beskriver andra samhällsaktörer. Här genomlyser vi våra områden 

genom att använda oss av olika samhällsnivåer och studera deras påverkan på vår empiri.  

I resultatdelen beskrivs de viktigaste resultaten som vi fått fram i vår empiri. För att belysa det våra 

intervjupersoner sagt, har vi tagit med citat från intervjuerna i resultatdelen. Efter beskrivningen av 

varje fas inom delområdet, gör vi en analys med våra tolkningar av materialet och en mera 

övergripande analys i slutet, efter att ha beskrivit alla de tre olika delområdena.  

Våra sex respondenter består av tre jourister från kvinnojourer som vi kallar: Jenny, Julia och Josefin 

och tre socialsekreterare som vi kallar Stina, Sanna och Sofia. 

 

5.1 Tillgängliga insatser för våldsutsatta kvinnor 

De vanligaste insatserna som socialsekreterarna nämner att de kan erbjuda våldsutsatta kvinnor är 

olika former av råd och stöd, såsom stödsamtal, rådgivande och bearbetande samtal, skyddat 

boende och tillfälligt boende med boendestöd. De kan även hjälp till med olika former av praktisk 

hjälp, till exempel myndighetskontakter, slussa kvinnorna vidare till andra aktörer och skriva olika 

intyg.  

Jouristerna på kvinnojouren berättar att de dels erbjuder skyddat boende för de kvinnor som 

behöver skydd, då de lämnar en våldsam relation. Dels har de en öppen verksamhet, där kvinnor 

kan komma på stödsamtal, innan, under och efter ett eventuellt uppbrott från mannen. Jouristerna 
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nämner att de också kan erbjuda mycket praktisk hjälp och att kvinnor kan få en ideell 

kontaktperson, som kan sägas utgöra ett mera vardagsnära stöd.  

 

5.2 Hur beskrivs våldet 

Både socialsekreterarna och jouristerna beskriver alla det våld som kvinnorna har utsatts för i sina 

relationer på ett ganska likartat sätt. De nämner att kvinnorna oftast har utsatts för olika typer av 

våld, men att framför allt de kvinnor som placeras på ett skyddat boende nästan alltid har varit 

utsatta för fysiskt våld. De har även träffat på kvinnor som endast har upplevt psykiskt våld och 

Josefin säger att det psykiska och det latenta våldet, hotet om våld, nästan kan vara värre än det 

rent fysiska våldet. Jouristen Josefin säger: 

“Dom som bor hos oss, rent generellt kan jag säga att dom har ju ofta varit utsatta för nån form av fysiskt våld., 

för dom har ju blivit placerade genom socialtjänsten. Så det är ofta då det är uttalat att det finns en hotrisk. 

Dom som kommer för samtal, där kan det ibland vara varierande. Att man kanske har levt i en destruktiv 

relation, psykiskt, mer psykiskt våld.” 

Alla respondenter tar upp att det fysiska våldet nästan alltid förekommer tillsammans med det 

psykiska och sexuella våldet. Det ekonomiska våldet är också något som alla respondenter 

beskriver. Kvinnorna de möter kan vara svårt skuldsatta genom att männen har tagit lån i deras 

namn, de har inte haft tillgång till egna konton eller fått ha en egen ekonomi.  

 

5.3 Beskrivningar av kvinnornas känslolägen 

5.3.1 Innan kvinnan lämnar förhållandet  

Samtliga respondenter berättar att kvinnorna kan ha levt länge i sina våldsrelationer och att beslutet 

att lämna mannen har försiggåtts av en lång period där kvinnan både har brottats med olika känslor 

och haft funderingar på de praktiska konsekvenser ett lämnande kunde innebära. Att ha ett 

stödjande nätverk, i form av familj och vänner, som kan hjälpa till med praktiska saker, eller hjälp 

med boende och ekonomi, kan vara en underlättande faktor. Samtidigt framhåller ett par av 

respondenterna, att även om kvinnorna ofta framhåller praktiska svårigheter som orsaker till att de 

inte lämnar, så kan de känslomässiga banden, de” traumatiska banden”, ändå vara det som gör att 
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kvinnorna inte tar steget att frigöra sig. 

Socialsekreterarna Sofia och Stina beskriver båda att de kommer i kontakt med kvinnorna när de 

uppsöker socialtjänsten för att de på något sätt fått nog och inte längre kan leva i sin relation. En 

viktig faktor är att kvinnorna sett att barnen farit illa. Sanna säger att det är vanligare att 

socialtjänsten får kontakt med kvinnorna via en polisanmälan. Sanna ser att kvinnorna då inte är i ett 

direkt sökande, utan det har uppstått en akut situation där det finns fara för ens liv och hälsa och i 

den situationen har polisen kontaktats. Kvinnorna har just då inte bestämt sig för hur de vill göra 

med relationen eller hur de ska gå tillväga rent praktiskt, bara att de vill få ett slut på våldet. Även 

Sofia tar upp att det väldigt ofta är i samband med ett polisingripande, som kvinnornas tidigare 

funderingar på att lämna mannen tar fart: 

“... det är antingen något barn som ringer polisen när pappa slår mamma, eller någon granne och ibland är 

det kvinnan själv också. Eller att hon går och berättar för någon; till sin lärare eller någon annan och den 

personen gör en anmälan.”  

Jouristerna beskriver att de också får kontakt med kvinnor, som fortfarande lever i en våldsrelation 

och behöver råd och stöd. Jenny berättar att det finns skillnader mellan de kvinnor de får kontakt 

med. Kvinnorna som kommer via socialtjänsten till deras skyddade boende, är oftast väldigt rädda, 

känner sig hotade och upplever att de har nått botten. De kvinnor som ringer till kvinnojouren, kan 

fortfarande ha en känsla av att de kan kontrollera sin situation hemma. Även Josefin nämner att 

kvinnor ringer för att de börjat fundera på att lämna och att det kan vara första gången som kvinnan 

vågar berätta eller sätta ord på att hon varit utsatt för våld. Josefin tror att det kan vara lättare för 

kvinnorna att ringa till en ideell organisation som kvinnojouren, där man får vara anonym, istället för 

en myndighet som socialtjänsten. Josefin upplever att kvinnorna som kommer till kvinnojouren oftast 

har gjort någon känslomässig bearbetning av sina våldsupplevelser eller definierat för sig själva att de 

är våldsutsatta. Även Julia tror att de flesta kvinnor som kommer till kvinnojouren är klara i sina 

beslut att skiljas, även om det också finns kvinnor som vill ge sina förhållanden en chans till: 

“Jag tror att dom flesta har funderat färdigt ... dom söker en utväg. Det är då när dom hör att det finns 

kvinnojourer som hjälper, då kontaktar dom oss. Det är klart att det inte är efter ett beslut man lämnar allting 

bakom sig. Dom startar en process då och det är det fysiska uppbrottet som startar hela processen på något 

sätt. Fast det psykiska momentet har redan börjat innan, att dom har börjat fundera hur det ska gå med dom 

och hur dom ska klara sig och hur dom ska göra med barnen...(och att kvinnorna då, vår anm.) behöver lite 

push och stöd på vägen.” 
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Det som återkommer i samtliga respondenters beskrivningar av de våldsutsatta kvinnorna, är att de 

upplever att kvinnorna kommer till någon slags brytpunkt eller “droppen som får bägaren att rinna 

över”. Detta uttrycker respondenterna som att våldet har eskalerat och gjort att kvinnorna börjat 

förstå att de kan riskera att bli svårt misshandlade eller i värsta fall dödade. Vanligt är också att 

barnen reagerar på våldet och får kvinnorna att inse att barnen riskerar att fara illa, om de inte gör 

någonting åt situationen. Några av respondenterna har också beskrivit att kvinnorna har börjat se ett 

mönster i våldet. Jenny säger: 

“När dom kommer på det skyddade boendet är det absolut akut. Så det är just den här insikten att “så här kan 

jag inte ha det”... Det har hänt någonting som gör det tydligt att man inte kan bortförklara vad som har hänt, 

utan man ser oftast också en sorts kontinuitet i vad som händer … och när kvinnan ser det, fattar att det här 

kommer att hända igen, det är då dom söker hjälp.” 

 

Vi tolkar respondenternas berättelser så, att de kvinnor som de oftast möter redan har påbörjat eller 

redan genomgått olika faser, bland annat emotionellt och där kvinnorna även har funderat över vilka 

alternativ som kan stå till buds, om de väljer att lämna mannen (Jmf. Holmberg & Enander, 2011). 

Jouristerna och socialsekreteraren Sanna nämner att det också är vanligt att de träffar kvinnor, som 

inte tagit ett beslut om att lämna mannen och där kvinnan inte har hunnit bearbeta sina händelser 

emotionellt eller ens börjat definiera sig som våldsutsatt kvinna. Att respondenterna uppfattar att 

kvinnorna befinner sig i olika faser känslomässigt, kan bero på att socialsekreterarna och jouristerna 

träffar kvinnorna vid olika tidpunkter i kvinnornas uppbrottsfaser. Respondenternas beskrivningar 

kan förstås som att de kvinnor som kommer till det skyddade boendet, uppfattas ha kommit längre i 

sin känslomässiga process. De kvinnor som fortfarande är osäkra på om de vill/kan lämna 

relationen, kunde enligt exitteorins definitioner sägas befinna sig i något av stadierna “de första 

tvivlen” eller “att söka alternativ” (Jmf. Fuchs Ebaugh, 1988). I jouristernas och Sannas 

beskrivningar är dessa kvinnor fortfarande i början av sin uppbrottsprocess, där kvinnorna 

emotionellt fortfarande inte är beredda att lämna mannen, eller har tillräcklig kunskap om hur de 

praktiskt ska gå tillväga vid lämnandet. De kvinnor som socialsekreterarna Sofia och Stina 

beskriver, likaså de kvinnor som jouristerna möter på det skyddade boendet, beskrivs oftare ha 

hunnit längre i sin emotionella process. Vi tolkar det som att de ser att många av kvinnorna kan 

sägas ha kommit till en slags brytpunkt, där kvinnorna har ”fått nog” eller uppfattar att det finns en 

fara för deras eller barnens liv och hälsa. Detta kan jämföras med det som både Fuchs Ebaugs 
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(1988) och Holmberg & Enander (2011) benämner vändpunktsfasen. 

Respondenternas beskrivningar av att kvinnorna stannar kvar länge i sina förhållanden, trots att de 

utsätts för olika former av våld, skulle kunna tolkas som överensstämmande med Lundgrens (2004) 

teori om normaliseringsprocessen. Kvinnorna ser på sig själva och på våldet utifrån, med den 

våldsutövande mannens ögon. Kvinnorna har själva inte tagit steget att lämna mannen, utan det är 

först, såsom Sanna och även Sofia beskriver, när våldet har eskalerat och lett till ett polisingripande, 

som de kan ta sig loss från mannen. Samtidigt visar de övriga respondenternas berättelser, att de ser 

att många kvinnor faktiskt kommer till en gräns där de har fått nog. Kvinnorna ser att barnen far illa 

eller förstår att de riskerar att dödas, vilket gör att de tar sig ur våldsrelationen själva. Denna syn på 

kvinnornas förmåga att lämna, skulle kunna tolkas som att respondenterna anser att kvinnorna får en 

insikt om att våldet inte är normalt, när omgivningen reagerar på olika sätt. Här ser vi även paralleller 

till Fuchs Ebaugh (1988), att kvinnan själv under de första exitfaserna börjar omdefiniera sin 

situation och även påverkas av personer i familj och närmiljö. 

 

5.3.2 När kvinnan har lämnat förhållandet 

När kvinnorna har lämnat sina våldsrelationer rent fysiskt, beskriver respondenterna att kvinnorna 

under lång tid fortfarande har känslomässiga band kvar till mannen. Fem av respondenterna talar på 

olika sätt om att kvinnorna känner rädsla, ångest, skam, fortfarande kan ha ett hopp om att mannen 

ska förbättra sig, tycker synd om mannen eller kan ha skuldkänslor för att de tagit barnen med sig. 

Sanna beskriver att kvinnorna pendlar fram och tillbaka i sin känslomässiga process. Josefin säger: 

 “För majoriteten av kvinnor jag träffar är det här med själva kärleken till mannen förbi. Dom har nog slutat 

att älska mannen. ...”Det är så svårt, jag tycker så synd om honom” eller “Han har sagt att han klarar sig inte 

utan mig” och “Han kommer att ta livet av sig”... Men den största delen är nog rädsla. “Vad ska hända om jag 

lämnar?”... När dom är i relationen, på nåt vis tänker dom nåt slags feltänk, att dom har nåt slags kontroll. 

När dom väl lämnar, då förlorar dom den kontrollen på ett sätt, tror dom. Sen är det ju allt det här praktiska 

som är en jättestor svårighet.”  

Samtliga respondenter beskriver att det är vanligt att kvinnor återvänder till mannen igen, efter att de 

har lämnat förhållandet första gången. Josefin säger att det liksom tillhör uppbrottsprocessen, att 

kvinnorna återvänder och att vissa av kvinnorna gör många sådana vändor. Samtidigt beskriver hon 

att de kvinnor som har bott på det skyddade boendet, också lämnar mannen snabbt igen efter ett 
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återvändande. Josefin tror att det kan bero på att kvinnorna trots allt har fått med sig någonting i de 

samtal och de kontakter kvinnorna har med dem på jouren. Även Stina säger att det är väldigt 

vanligt att kvinnor återvänder och att man gör det flera gånger. Stina berättar att kvinnor som har 

pendlat fram och tillbaka till mannen ofta skäms väldigt mycket över att de har gått tillbaka. 

Respondenterna beskriver alla att de ofta kan “se” och förstå var i uppbrottsfasen en kvinna befinner 

sig, om de har träffat henne flera gånger. Respondenterna säger också att de kan se att kvinnornas 

emotionella mående förändras under tiden från det de bodde med mannen och vid tiden efter 

lämnandet. Josefin beskriver att kvinnorna ofta mår sämre strax efter att de har lämnat och tror att 

det beror på att kvinnorna tidigare har “stängt av” och förminskat våldet för att klara av vardagen. I 

och med lämnandet släpper en del av försvarsmekanismerna och kvinnorna kan få mardrömmar, 

“flashbacks” och panikångest. Också Jenny tar upp att hon kan se att kvinnorna mår mycket dåligt 

när hon träffar dem första tiden i det skyddade boendet. Så småningom upplever hon dock att en 

del av stressen försvinner, kvinnorna kan slappnar av mera och känner sig inte så hopplöst 

utlämnade till någon annans vilja. Sanna berättar: 

“Vissa kan ju vara i en fas där man verkar väldigt övertygande och bestämda, men det här vacklar … och det 

är inte alltid som vi uppmärksammar när kvinnan börjar pendla ... för vi är så inne i att ordna med det 

praktiska  ... Men kvinnor som är likgiltiga på nåt vis - inte uttrycker känslomässigt - där kan man nånstans 

känna att den här kvinnan är färdig.” 

 

Vi tolkar att alla respondenter beskriver att det finns en känslomässig ambivalens hos kvinnan efter 

att hon lämnat mannen, där kvinnan dras åt olika håll av motstridiga känslor. Respondenternas 

beskrivningar av kvinnornas känslor av kärlek, hat, skam, likgiltighet, stämmer väl överens med 

Holmbergs & Enanders (2011) modell. 

Att respondenterna beskriver och förstår, den våldsutsatta kvinnans återvändande till mannen, på 

delvis olika sätt tolkar vi som att socialsekreterare och jourister kan möta kvinnan i olika faser i 

hennes uppbrottsprocess. Många av de kvinnor som söker hjälp hos socialtjänsten och hamnar på 

kvinnojourens skyddade boende, kan redan innan ha gjort flera försök själva att lämna mannen. 

Exitteorins (Fuchs Ebaugh, 1988) beskrivning av att individen försöker skapa sig en ny roll, då hen 

håller på att lämna en tidigare roll, kan ses i respondenternas beskrivningar. Vi tolkar 

beskrivningarna av att kvinnorna kan återvända till mannen ett flertal gånger innan det definitiva 
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uppbrottet, som det Fuchs Ebaugh beskriver som “role rehearsal”.  

 

5.3.3 En längre tid efter lämnandet 

När vi har bett respondenterna att beskriva hur de uppfattar att kvinnorna mår en längre tid efter 

lämnandet, framträder en blandad bild. Sofia säger att det är väldigt olika hur snabbt kvinnorna 

återhämtar sig och i hur dåligt skick kvinnorna är när de träffar dem första gången: 

“Det beror dels på hur länge hon har levt i den här relationen och det beror på hur hon har levt innan hon 

träffade den här våldsamme mannen. Det beror på hur hon hade det i barndomen, det beror på vilka bilder 

hon har fått av hur en man är, eller hur en kvinna är. Hur hennes föräldrar var och vad dom har förmedlat om 

hur allting ska vara och hur hon själv ska vara.”  

Julia beskriver att hon kan se en förändring hos kvinnorna känslomässigt. Från att kvinnorna i början 

av tiden på kvinnojouren kan ha gått mycket fram och tillbaka i sina känslor, förändras kvinnorna 

känslomässigt så småningom. När de ser att de kan få ett liv ensamma med barnen, kommer de 

lättare bort känslomässigt från mannen. I början mår de inte bra på grund av våldet, men senare kan 

de börja må dåligt, om de märker att de inte kommer vidare från det skyddade boendet av olika 

orsaker. 

Jenny beskriver att de kvinnor som bott på det skyddade boendet mår mycket bättre än innan de 

kom dit. Även när kvinnorna kontaktar dem efter att de har lämnat det skyddade boendet, upplever 

hon att kvinnorna verkar ha fått självrespekten tillbaka, även om de fortfarande kan leva väldigt 

eländigt och ha mycket kvar att ta itu med. Jenny säger att kvinnorna aldrig ångrar att de lämnat, 

men att de samtidigt förstår andra kvinnor som inte vågar göra det, där kontakten med socialtjänsten 

varit dålig.  

 

Respondenternas bild av våldsutsatta kvinnors situation, visar utifrån vår förståelse att de ser att 

många kvinnor väljer att gå vidare själva, även på det känslomässiga planet. De skillnader de ser, i 

hur länge kvinnorna brottas med det som vi förstått som ambivalenta känslor och om kvinnorna 

slutligen lämnar mannen för gott, förklarar de flesta av respondenterna med, vilken bakgrund och 

uppväxt kvinnorna har och vilket stöd de får från familj och samhälle. Vi förstår detta som att 

respondenterna menar att kvinnorna kommer till en kognitiv fas (Jmf Holmberg & Enander, 2011) 

30 



 

där kvinnan kan definiera sig som en våldsutsatt kvinna. Även om de flesta respondenter inte nämner 

att kvinnorna uttryckligen tagit sig igenom alla faser i uppbrottsprocessen, tolkar vi det ändå som att 

de ser att många av kvinnorna klarar av frigörelsen från mannen känslomässigt, antingen på egen 

hand eller med stöd utifrån.  

Både socialsekreterarna och jouristerna uppger att kontakterna med kvinnorna normalt sträcker sig 

till den tiden då kvinnorna bor på skyddat boende eller så länge kvinnorna har stödsamtal eller 

gruppsamtal. Vi uppfattar att respondenternas bild av kvinnorna, bygger på en ganska kort 

tidsperiod och att de därför har svårigheter att uttala sig om hur kvinnornas mående ser ut på längre 

sikt. Det är således svårt att säga hur väl kvinnorna, i enlighet med exitteorins (Fuchs Ebaugh, 1988) 

sista fas “att skapa sig en ex-roll”, lyckas långvarigt i sina försök att skapa sig en ny identitet och 

tillhörighet och samtidigt kunna införliva det de har varit med om i sitt liv.  

 

5.4 Beskrivningar av kvinnornas ekonomi och boendesituation 

5.4.1  Ekonomi och boende innan kvinnan lämnar förhållandet  

Samtliga respondenter beskriver att ekonomi och boendesituation kan se ut på olika sätt för 

våldsutsatta kvinnor. Tre av våra respondenter tar upp att kvinnorna ofta saknar en egen ekonomi 

för att de utsätts för mannens ekonomiska våld. Julia nämner att de flesta kvinnor har tappat 

kontrollen över ekonomin, under tiden de har varit tillsammans med mannen. Hon beskriver att 

mannen använder ekonomin som ett makt- och kontrollmedel mot kvinnan och att kontrollen över 

ekonomin är bland det första som kvinnan förlorar. Sofia berättar att det ekonomiska våldet kan se 

ut på en mängd olika sätt och att mannen ofta mörklägger familjens ekonomiska förhållanden. Sofia 

säger att det ekonomiska våldet kan bestå av att kvinnan inte får pengar eller om kvinnan har egna 

pengar eller saker, kan mannen ta dem, kontrollera dem eller ha sönder kvinnans ägodelar. Fyra av 

respondenterna nämner att det är mycket vanligt att mannen på olika sätt har tagit lån i kvinnans 

namn eller skuldsatt henne på annat sätt. Sanna säger att det också kan finna en slag rädsla hos vissa 

kvinnor som har lån och bostadsrätter, att förlora en viss typ av standard som de har vant sig vid. 

När det gäller frågan om respondenterna ser skillnad på kvinnor som har en egen ekonomisk 

försörjning eller som är ekonomiskt beroende av mannen säger samtliga respondenter att det finns 

en stor skillnad mellan dessa två grupper.  
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Sanna säger: 

“ ... har man ett eget jobb och en egen försörjning, så är det väldigt skyddande.” 

 

Tre av respondenterna säger att majoriteten av de kvinnor de träffar, är eller har varit beroende av 

mannens ekonomi. Dessa kvinnor är ofta väldigt rädda för hur de ska klara sig på egen hand.  

I fem av intervjupersonernas svar framkommer att de ser att vissa av de våldsutsatta kvinnorna kan 

bli särskilt utsatta, även ekonomiskt och nämner exempelvis kvinnor som kommit hit från andra 

länder, som saknar kunskap om sina rättigheter, inte kan språket och som är rädda för att bli av 

med sitt uppehållstillstånd.  

 

 

Utgående från respondenternas berättelser tolkar vi att en stor del av de kvinnor de möter, har varit 

utsatta för olika typer av “ekonomiskt våld”. Alla respondenter ser ekonomiskt våld som en del av 

det våldsmönster som våldsutsatta kvinnor vanligtvis råkar ut för. Respondenternas förståelse av 

ekonomiskt våld liknar de definitioner som Holmberg & Enander (2011) använder. Vi tolkar att 

respondenterna ser kvinnornas förlorade makt över sin ekonomi, som en del som ingår i kvinnornas 

normaliseringsprocess (Lundgren, 2004). På samma sätt förstår vi även beskrivningarna av, att 

kvinnorna är väldigt rädda för att klara sig på egen hand utan mannen vid ett uppbrott. 

  

Om vi ser respondenternas berättelser utgående från Fuchs Ebaughs (1988) exitteori, skulle vi 

kunna tolka att kvinnorna i de tidigare faserna av ett rollutträde börjar se de olika ekonomiska 

alternativ och boendemöjligheter som står till buds, om de skulle lämna mannen. För de kvinnor som 

har en egen försörjning tolkar vi att respondenterna ser att de har flera alternativ och större 

handlingsutrymme, än de kvinnor som ser mannens försörjning, som enda alternativ. Det vi ser är 

sedermera att respondenterna lägger vikt vid materiella och ekonomiska faktorer och att detta enligt 

respondenterna synes lika viktigt som de emotionella faktorerna. 

 

Vi tolkar att respondenterna beskriver att våldsutsatta kvinnor ofta lever ganska isolerade i hemmet. 

En stor del av kvinnorna beskrivs sakna förvärvsarbete och har få kontakter i närmiljön. Vi förstår 

det som att respondenterna ser att det är betydelsefullt att kvinnorna får hjälp från exonivån (Jmf. 

Andersson, 1986), exempelvis av jourister och socialsekreterare och att dessa har ett viktigt ansvar 

att förmedla vad det finns för hjälp att få från samhället. 
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5.4.2 Ekonomi och boende när kvinnan har lämnat förhållandet 

Josefin säger att under de år hon varit verksam på kvinnojouren har hon en känsla av jouren börjat 

få in allt svårare fall till det skyddade boendet, där de kvinnor som kommer är mycket mera utsatta. 

Josefin undrar om det beror på att socialtjänsten inte hjälper de kvinnor som har egna möjligheter, 

eller att dessa kvinnor inte behöver komma till en jour på grund av egna resurser. Alla 

respondenterna säger att det kan finnas skillnader i hur problematiken ser ut hos de kvinnor de 

möter, beroende på i vilka stadsdelar eller kommuner de arbetar i. Fyra av respondenterna därav 

alla jourister och en socialsekreterare beskriver att de ofta träffar på kvinnor som har annan 

problematik förutom själva våldsproblematiken. Sanna säger: 

 

“... vissa kvinnor jag träffat, de har liksom redan haft en ganska svår ekonomisk situation, där de kanske 

redan har t.ex. försörjningsstöd från socialtjänsten … så att för henne blir det faktiskt inte någon skillnad. Hon 

får fortsatt försörjningsstöd, fast för eget hushåll. Många är kanske långt ifrån arbetsmarknaden, oavsett det 

här våldet eller inte. Man har ju absolut en mycket mindre förmåga att arbeta och en sämre psykisk hälsa.” 

 

Två av respondenterna nämner att för att få rätt till insatsen lägenhet i Stockholm, måste kvinnor 

tillhöra ”gruppen som har annan problematik” och dessutom vara beredda på att vidta andra 

åtgärder som exempelvis att polisanmäla våldet.  

Fyra av de intervjuade berättar att om kvinnor har en egen ekonomi, försämras den oftast under 

uppbrottsprocessen, för att man får ökade kostnader och att det kostar pengar att separera. Två av 

socialsekreterarna nämner att när kvinnorna lämnar mannen, kan de av olika orsaker tvingas gå ner i 

tid på sitt arbete. Stina berättar:  

“... där man inte har någon fast anställning, där man kanske är timvikarie … där kan det bli svårt för dom för 

att man kanske hamnar i skyddat boende som ligger långt ifrån arbetsplatsen, man får svårigheter att lämna 

barnen på dagis, då kan det vara så att man förlorar jobbet på grund av det, eftersom man inte är tillgänglig 

på samma sätt.” 

Sofia säger:  

“Dom kvinnor som har arbete, där blir det ofta så att dom kan inte längre arbeta heltid.“  

 

Fem av respondenter nämner att så gott som alla kvinnor på det skyddade boendet som har ett 

arbete blir sjukskrivna, eftersom de mår så dåligt och det ofta finns en hotbild, som gör att de av 

säkerhetsskäl inte kan gå till sin vanliga arbetsplats. Däremot nämner två av respondenterna att de 
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som får försörjningsstöd kan få en likadan eller bättre ekonomisk situation, eftersom kvinnorna får 

egna pengar själv.  

 

 

Flertalet av respondenterna gör iakttagelsen att kvinnor som söker hjälp hos socialtjänst eller bor på 

skyddat boende, oftare verkar ha en multiproblematik förutom själva våldsproblemen. En möjlig 

tolkning av respondenternas beskrivning kan å ena sidan vara att färre kvinnor söker hjälp hos 

samhällsaktörer, för att de har resurser att klara ett lämnande på egen hand (Jmf. Holmberg & 

Enander, 2011) och att de kvinnor som respondenterna har mött, är de kvinnor som har begränsade 

egna resurser. Å andra sidan kan en tolkning vara som en av respondenterna var inne på, att 

socialtjänsten bara har ekonomiska möjligheter att ge hjälp åt de allra mest utsatta kvinnorna. Här 

skulle vi kunna tolka att intervjupersonerna ser att kvinnorna har bristfälligt stöd från sin närmiljö, 

mesonivån (Jmf. Andersson, 1986) och att hjälpen från myndigheter på exonivån inte räcker till. 

Vi skulle också kunna förstå respondenterna så, att de ser att kvinnor måste göras till klienter för att 

kunna passa in i de målgrupper, som har rätt till vissa insatser, som skyddat boende eller permanent 

lägenhet.  

 

5.4.3 Ekonomi och boende en längre tid efter lämnandet 

Enligt alla socialsekreterare är socialtjänsten bra på den akuta hjälpen, i form av skyddat boende 

och att ge pengar i den akuta situationen, då kvinnan precis har lämnat mannen och saknar egna 

medel. Den mera långsiktiga hjälpen ser socialsekreterarna och en av jouristerna däremot som 

sämre. Julia nämner att en fortsatt dålig ekonomi skulle kunna vara en orsak till att kvinnan går 

tillbaks till mannen, även om hon inte kan se att detta skulle vara ett generellt mönster hos kvinnorna. 

Julia ser det dock som en tänkbar bidragande orsak, om kvinnan samtidigt inte är klar i sin 

emotionella process. Jenny säger: 

“Mycket lättare om man har jobb, pengar, och nånting att återgå till, än att vara bostadslös och komma in i 

systemet och betraktas som bostadslös och utan försörjning. Ju längre tiden går tas det mindre hänsyn till vad 

man varit med om. De har inte alltid hunnit bearbeta krisen och borde ha det tryggt runtomkring sig, för att 

orka bygga upp nånting nytt.”   

Det som två jourister och en socialsekreterare tar upp som problematiskt, är att boendetiderna på 

jourerna är mycket längre nu än tidigare. Detta ser intervjupersonerna att inverkar negativt på 
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kvinnornas utvecklingsprocess, då kvinnorna på det skyddade boendet tvingas bli kvar under lång 

tid, även om skyddsbehovet har upphört. Tre av respondenterna nämner att kvinnorna påverkas då 

de känner att de har fastnat. Julia säger att normalt kan kvinnor flytta ut från jouren efter 4-5 

månader, men att det idag är vanligt att kvinnor blir kvar mellan 8-10 månader, för att de inte hittar 

något annat boende. Julia säger att för de kvinnor som har sämre ekonomi genom låg lön eller 

försörjningsstöd, kan bostadssituationen bli tuff. Om kvinnan inte har möjlighet att bo i sitt tidigare 

boende eller inte äger en bostad, återstår bara att ställa sig i bostadskön, som i Stockholm har 

årslånga väntetider. Julia säger apropå att kvinnorna tvingas bo länge på det skyddade boendet: 

”dom (kvinnorna, vår anm.) mår inte bra förstås. I början mår dom inte bra på grund av våldet. Sen kommer 

dom på fötter igen. Men sen ser dom igen: ”Jaha, nu har jag fastnat här!” Men vi försöker visa att det är ingen 

som fastnar här flera år.” 

Ett stort problem som Jenny beskriver är att kvinnornas ofta dåliga ekonomi, försvårar deras 

möjligheter på bostadsmarknaden. Två av respondenter säger att socialtjänsten har små möjligheter 

att förmedla bostäder, men nästan alla respondenter nämner att socialsekreterarna kan vara 

behjälpliga med olika formella saker, som att skriva intyg om förtur till bostadskön, då många av 

kvinnorna inte har stått i bostadskö tidigare. Respondenterna berättar att de också kan försöka 

hjälpa till med att kvinnan kan få tillgång till den gemensamma lägenheten via domstolsbeslut, att 

informera kvinnan om att de kan ha kvarsittningsrätt , eller att de har rätt att dela det gemensamma 3

bohaget vid separationen. Stina nämner att rättsprocesser gällande bodelningar och kvarsittningsrätt 

kan ta lång tid och dessutom kosta väldigt mycket pengar. 

Samtliga respondenter nämner också att de rättsregler som finns, inte är anpassade efter våldsutsatta 

kvinnors behov. Alla jourister som vi intervjuade tar upp att umgängesfrågor behandlas bristfälligt. 

Ett annat problem som socialsekreterarna ser är att kvinnan måste bo kvar ett tag i lägenheten innan 

hon kan byta den. Enligt respondenterna kan en hyresrätt innebära problem om kvinnan får 

kvarsittningsrätt och mannen vet var kvinnan finns. Alla utom en av respondenter nämner att för den 

våldsutsatta kvinnan kan barnen både vara en “underlättande” såväl som en “hindrande” faktor. Om 

barnen kommer att bo tillsammans med kvinnan, kan detta räknas som ett skäl för kvinnan att få 

kvarsittanderätt i lägenheten. Samtidigt säger intervjupersonerna att barnen också kan göra att 

3 I Äktenskapsbalken (1987:230) kap 14:7 framkommer att under tiden till dess att frågan om vem av makarna som 
får bo kvar i parets bostad avgjorts genom att en dom vunnit laga kraft, får domstolen bestämma vem av makarna 
som ska ha rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad, dock längst för tiden till dess att bodelning har skett. 
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kvinnan kanske tvekar att ta steget att lämna mannen, om hon tror att hon inte kommer att klara av 

ekonomin och boendesituationen efter hon lämnat mannen.  

Jenny och Sanna beskriver att det är stora krav på kvinnan, och att det inte alltid finns kunskap om 

våld i nära relationer hos de myndighetspersoner som kvinnorna möter. Josefin och Jenny berättar 

att kvinnorna kan hamna på familje- eller hotellhem eller tillfälligt boende. Detta ser de som ett 

uttryck för bristande professionalitet eller att socialtjänsten saknar tillräckliga resurser och som kan 

leda till att den enskilda kvinnan kan ”hamna mellan stolarna”. Stina säger att efter rättsprocessen 

när domen har fallit, lämnar ofta myndigheterna över ansvaret på kvinnan, för att hon ska klara sig 

på egen hand. 

 

Av samtliga socialsekreterares svar kan vi tolka att de ser att socialtjänsten har blivit bättre på den 

akuta hjälpen vid lämnandet under de senaste åren och att den hjälp som kvinnan kan få från 

socialtjänsten på exonivån (Jmf. Andersson, 1986), är mera tillgänglig och bättre utformad för 

kvinnan. En tänkbar förklaring enligt vår tolkning skulle kunna vara att sedan paragraf 5:11§ i 

socialtjänstlagen (2001: 453) tillkommit, där våldsutsatta kvinnor och barn ses som brottsoffer och 

har rätt till särskilt stöd, har socialtjänstens akuta insatser blivit bättre utformade för våldsutsatta 

kvinnor. Detta skulle kunna förstås som att lagstiftning på makronivån kan få stor betydelse för 

kvinnan. Samtidigt skulle vi också kunna analysera detta som att den våldsutsatta kvinnans 

långsiktiga behov inte ges utrymme i socialsekreterarnas bedömningar av insatser, då 

socialtjänstlagen är en ramlag. Vi tolkar detta som att respondenterna ser att det brister på olika 

nivåer i samhället, både på macro- och exonivåer vad gäller samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor. 

Vår analys är att respondenterna framför allt ser en koppling mellan olika nivåers betydelse för den 

enskilda kvinnan, när det gäller bostadssituationen. 

 

Utifrån hälften av respondenternas beskrivningar av kvinnors svåra bostadssituation, förstår vi att de 

uppfattar att kvinnorna blir frustrerade om de hindras att komma vidare i sin process. Detta tolkar vi 

som att de främst ser att det är kvinnornas ekonomi och bostadssituation som kan förlänga 

uppbrottsprocessen och inte enbart de känslomässiga delarna i processen. Vi tolkar det som att 

vissa av respondenterna ser att kvinnor kan bromsas upp i sin känslomässiga process då det på 

grund av praktiska problem i form av boende och ekonomi inte upplever att de kommer vidare. Här 
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kan vi jämföra med Holmberg & Enanders (2011) modell där det anses viktigt att kvinnan kommer 

vidare till den kognitiva fasen. Detta kan vi även jämföra med exitteorin, där vi skulle kunna tolka att 

respondenterna ser de praktiska problem som våldsutsatta kvinnor upplever, att bromsar eller 

stoppar upp dem i deras exitfaser (Jmf. Fuchs Ebaugh, 1988). Detta skulle kunna förstås som att 

när kvinnan inte kan gå vidare från det skyddade boendet får hon svårare att skapa en ny roll och 

komma bort från den gamla “offerrollen” som våldsutsatt kvinna. 

 

Enligt intervjupersonernas svar kan vi tolka att kvinnornas uppbrottsprocess även kan bromsas då 

de ska vänta på kvarsittningsrätt eller bodelning som kan ta lång tid, eller av att umgängesfrågor 

hanteras bristfälligt. Vi skulle kunna tolka att respondenterna ser att det behövs tas mera hänsyn till 

denna grupp i den svenska lagstiftningen på makronivån (Jmf. Andersson, 1986), i frågor gällande 

kvarsittningsrätt, bodelning och umgänge, samt att alla berörda myndigheter och aktörer på exonivån 

ska bli mera insatta och kunna bedriva ärenden snabbare. Utifrån vad respondenter har sagt om 

bristande resurser och professionalitet, gör vi tolkningen att de uppfattar att våldsutsatta kvinnor och 

barn inte alltid får lämpliga insatser. 

 

 

5.5 Beskrivning av betydelsefulla personer inom privat nätverk och hos andra 

samhällsaktörer 

5.5.1 Beskrivning av betydelsefulla personer i kvinnors egna privata nätverk  

Respondenterna är samstämmiga i sin syn på att ett väl fungerande privat socialt stöd i form av 

familj, vänner, nätverk, är av största vikt för att kvinnan ska klara av att börja och fullfölja en 

uppbrottsprocess. Fem av respondenterna beskriver på olika sätt hur de ser att våldsutsatta kvinnor 

ofta saknar ett socialt nätverk. Dels kan mannens våld och olika former av kontroll, göra att 

kvinnans nätverk skärmas av. Tre av respondenterna nämner kvinnor av annan etnicitet som har 

blivit bortgifta och kommit till Sverige, som en grupp som har det extra svårt. Dessa respondenter 

beskriver att kvinnorna kan sakna egna familjer och nätverk i Sverige. Josefin nämner också en 

rädsla hos vissa kvinnor, så kallade “importfruar”, att förlora uppehållstillståndet, om de lämnar 

förhållandet. Hon tror att det bland dessa grupper kan finnas stora mörkertal, av hur många kvinnor 

som verkligen lämnar mannen under dessa betingelser. Genom att kvinnan isoleras, har hon inte 

möjligheter att knyta nya kontakter eller att få arbeta utanför hemmet. Sanna säger:  
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“... har man också kommit hit från ett annat land på anknytning, … så är man väldigt beroende av mannen 

och kanske hans nätverk. Och hennes egen familj finns kanske kvar i något hemland. Många gånger har dom 

väldigt få vänner och dels att dom inte heller har ett jobb eller andra sammanhang, där man kan möta andra 

människor och skapa sig ett nätverk, så är man väldigt ensam. Och då är det väldigt svårt också att bryta, 

utan kanske då ett formellt stöd från nån myndighet eller andra.” 

 

Stina säger att det skiljer sig mycket åt hur kvinnornas nätverk ser ut. Vissa kvinnor kan ha mycket 

människor runt omkring som stöttar. Det finns också kvinnor som inte har några kontakter 

överhuvudtaget. Josefin tar upp att kvinnornas nätverk kan bli ännu mera avskalat i samband med att 

kvinnan lämnar. Hon nämner att de anhöriga som tidigare funnits, kanske inte orkar höra eller se en 

person som lämnar, eller att kvinnan själv kan dra sig ur. Julia säger att det privata stödet också kan 

vara kvävande ibland, om de närstående försöker lösa eller styra allting åt kvinnan. Hon anser att 

det är viktigt att lämna så mycket makt som möjligt till kvinnan, så att hon själv får bestämma över 

sitt liv. Fyra av respondenterna nämner att det också kan vara hindrande att ha en familj eller släkt 

som är väldigt stark och involverad. Stina säger: 

 

“... man är inte bara gift med den här mannen, utan man är gift med hela släkten… och man får ingen hjälp 

nånstans ifrån … Svenska kvinnor upplever jag inte att det är så, där är släkten sällan ett problem …” 

 

I alla svar framkommer att de våldsutsatta kvinnor som har eget nätverk eller har egna ekonomiska 

förutsättningar, inte alltid behöver komma i kontakt med kvinnojour eller socialtjänst. Jenny säger att 

alla de kvinnor som kommer på skyddat boende har haft släkt någon annanstans och att de som inte 

får stöd av socialtjänsten i desperation kan tvingas att bo var som helst. Enligt samtliga respondenter 

har de flesta kvinnor svårt att få hjälp av sitt eget sociala nätverk, men situationen för svenska 

kvinnor kan se annorlunda ut. Julia beskriver: 

 

“... vi har många invandrarkvinnor som bor i vårt boende och jag har många kontakter med svenska kvinnor 

som inte behöver skyddat boende, de kan ju flytta ganska omgående, kanske skaffa lån med hjälp av familj och 

köpa bostadsrätt, eller familjen kanske har möjlighet att erbjuda henne tillfälligt boende, så det blir ju mycket 

stöd där.” 

 

Några av respondenterna tar upp att de våldsutsatta kvinnornas etnicitet kan spela en roll för 

lämnandet. Sofia beskriver att de kvinnor som kommer från familjer eller bakgrunder, där det finns 
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ett oerhört starkt patriarkaliskt förtryck, har mycket svårare att lämna än andra kvinnor. Hon säger 

att kvinnor som växer upp i länder som präglas av våld, till exempel där offentliga avrättningar 

förekommer och där våldet blir en del av kvinnornas vardag, kan ha en större tolerans mot våld än 

övriga kvinnor.  

I intervjuerna har respondenterna på olika sätt tagit upp känslor av skam och stigma, som kan 

försvåra för våldsutsatta kvinnor att lämna mannen. Ett par av respondenterna tycker sig se, att 

samhällets inställning till våldsutsatta kvinnor har förändrats och att ett tidigare stigma mot dessa 

kvinnor håller på att förändras. Respondenterna anser att detta syns i att våldsutsatta kvinnor idag 

kan ha lättare att våga söka hjälp utifrån.  

Samtliga intervjupersoner har nämnt att kvinnan själv både innan och efter ett uppbrott kan brottas 

med skamkänslor. Respondenterna tar upp de fall då kvinnans egen familj inte accepterar att 

kvinnan ska lämna mannen och att det kan skapa skamkänslor både hos kvinnan och i hennes 

omgivning. Om kvinnans eller mannens familj utsätter kvinnan för en hård press att återvända och 

kvinnan saknar annat socialt stöd för sin frigörelse, kommer det att bli mycket svårare för kvinnan att 

lämna. Sanna säger att skam också kan vara en orsak till isolering, att våldet inte är någonting man 

gärna berättar om. I det område hon tidigare verkade i och i många av de grupper hon har arbetat 

med, är våldet inte bara normaliserat i själva relationen, utan det finns en acceptans i hela det sociala 

närområdet. Om en våldsutsatt kvinna berättar för sin kvinnliga väninna, så kan väninnan säga, enligt 

Sanna: 

“-Ja,ja, men det där har vi alla upplevt - var lite snällare!” 

 

 

Respondenterna ser i likhet med Holmberg & Enanders (2011) modell, att det är vanligt att 

våldsutsatta kvinnor blir isolerade. Holmberg & Enander nämner att de signifikanta andra runt en 

våldsutsatt kvinnan, ofta är medvetna om vad som pågår. Detta är ingenting som har tagits upp och 

beskrivits närmare av våra respondenter, förutom en av jouristerna som nämnde att anhöriga inte 

alltid orkar höra och se när en kvinna gör ett uppbrott. En möjlig tolkning kan vara att 

respondenterna inte har kunskap om vad omgivningen visste om våldet, eller att kvinnan inte har 

vågat berätta för sina anhöriga om att hon är våldsutsatt. 

Även om några respondenter ser kvinnorna som starka och med egna förmågor, verkar alla 
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respondenter vara ense om, att socialtjänst och kvinnojourer, har en stor uppgift i att vägleda och 

“pusha” kvinnorna. Här jämför vi med utvecklingsekologin och tolkar det som att kvinnorna kan 

behöva få ett känslomässigt stöd både från sin närmaste omgivning såväl som från aktörer på en 

exonivå (Jmf. Andersson, 1986). 

Respondenternas förståelse av kvinnors känslolägen både innan och efter att hon lämnat 

förhållandet, visar enligt oss att de ser att detta kan variera hos varje enskild kvinna och beror på 

faktorer både inom kvinnan och i förhållande till det som har att göra med kvinnans familj, nätverk, 

miljö och den hjälp hon kan få av samhället runt omkring. Vi tolkar att det omgivande samhällets 

olika nivåer har betydelse för den enskilda individen, som befinner sig på micronivån (Jmf. 

Andersson, 1986)  

Vad gäller betydelsefulla andra, tolkar vi att alla respondenter ser det sociala stödet från kvinnornas 

familj och nätverk i närmiljön, mesonivån (Jmf. Andersson, 1986), som oerhört centralt vid 

kvinnornas uppbrottsprocesser. Å ena sidan förstår vi det som att respondenterna ser de 

betydelsefulla andra som stödjande, som kan erbjuda framför allt viktigt praktiskt stöd  i form av 

ekonomisk trygghet, boende och hjälp i vardagen, när kvinnor funderar på eller redan har lämnat. Å 

andra sidan förstår vi det som att samtliga respondenter ser att kvinnornas familj och nätverk även 

skulle kunna uppfattas som hindrande, i de fall då kvinnorna har familjer där det kan finnas ett stort 

socialt tryck på kvinnan att inte lämna mannen. Vi tolkar att några av respondenterna ser att det 

sociala stödet från den närmaste omgivningen också kan vara hindrande, om det sociala stödet 

fråntar kvinnan hennes egen förmåga och självbestämmande. Färre respondenter nämner 

uttryckligen det emotionella stödet som viktigt från det privata nätverket. Det emotionella stödet eller 

avsaknaden av detta, framkommer mera när respondenterna talar om det negativa tryck och 

inflytande, som kan komma från familjen, framför allt olika former av skam. Vi tolkar detta som att 

jouristerna och socialsekreterarna på exonivån, mer ser det som de professionellas uppgift, att stötta 

kvinnorna emotionellt efter att de gjort uppbrottet.  

Vi drar även paralleller till exitteorins tre första faser, där Fuchs Ebaugh (1988)  beskriver hur 

betydelsefulla andra kan vara hindrande eller stödjande vid ett uppbrott. Vi tolkar på detta sätt 

respondenternas beskrivningar av hur reaktioner från den närmsta omgivningen kan påverka 

kvinnornas beslut att lämna, i någondera riktningen. Vi ser likheter i hur några av respondenterna 

beskriver familjernas tvång på kvinnan att stanna i förhållandet och hur Fuchs Ebaugh beskriver att 
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den sociala reaktionen kan avgöra om man fortsätter att söka alternativ eller inte, för att kunna lämna 

den nuvarande rollen. I likhet med Fuchs Ebaughs förståelse, tolkar vi även respondenternas 

beskrivningar av hur en kvinna väljer att svara på sociala signaler från omvärlden, som att detta kan 

bero på hur olika stigman i ett samhälle ser ut. 

 

Av respondenternas beskrivningar drar vi slutsatsen att de ändå främst ser det sociala stödet som 

något positivt, som hjälper kvinnan, både innan och efter ett uppbrott. Holmberg & Enander (2011) 

såg i sin studie att signifikanta andras uppmuntran till uppbrott när kvinnan befinner sig i en viss fas, 

tvärtom kunde påverka kvinnan att stanna hos eller återvända till mannen. Detta tycker vi inte att har 

framkommit i våra respondenters beskrivningar av de betydelsefulla andra.  

 

Utifrån respondenternas svar tolkar vi att de uppfattar att svenska kvinnor oftare får hjälp av sitt 

privata nätverk med ekonomi och boende. Vi tolkar det som att respondenterna beskriver att om 

individen har bra stöd och relationer på en mesonivå från familj och vänner, kommer det att 

underlätta hens fortsatta frigörande (Jmf. Andersson, 1986). På motsvarande sätt kan vi tolka att 

respondenterna ser att de kvinnor som har färre egna materiella resursers eller saknar ett 

resursstarkt nätverk, oftare tvingas bo på ett skyddat boende. Ingen av respondenterna har nämnt 

att det skulle finnas någon annan skillnad på de kvinnor som placeras på det skyddade boendet, vad 

gäller säkerhetsaspekter. De enda skillnader som nämns, är att dessa kvinnor oftast har en sämre 

ekonomi och saknar ett stödjande socialt nätverk. Respondenterna ser dessa kvinnors svårigheter 

att lämna mannen, som dels känslomässigt komplicerade för kvinnan, då lämnandet kan vara 

förknippat med svåra känslor av skuld, skam och rädsla. Dels kan svårigheterna vara av praktisk 

natur, då respondenterna uppfattar att många av dessa kvinnor, inte har familjens eller omgivningens 

stöd och inte heller kunskap om vilka rättigheter de har. 

 

5.5.2  Beskrivning av betydelsefulla personer när det gäller andra samhällsaktörer  

Alla socialsekreterare som vi intervjuade nämner olika samhällsaktörers betydelse för kvinnorna vid 

deras uppbrottsprocesser och ser att de professionella som kvinnorna möter, kan spela en 

avgörande roll för hur kvinnorna fortsätter att agera. Alla socialsekreterare nämner, som framkommit 

tidigare under Ekonomi och boende en längre tid efter lämnandet, att socialtjänsten är bättre på 

de akuta insatserna när kvinnan just har lämnat, än de mera långsiktiga insatserna. Flera av 

respondenterna tar upp att kvinnorna kan behöva mycket stöd när de har lämnat mannen och 
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känner att känslorna drar dem åt olika håll. Jenny säger: 

 

“Sen när dom kommer hit (till kvinnojouren, vår anm.), är det mitt ansvar, eller mitt jobb, att få dom att förstå 

att det här är normalt att känna … Men när dom är i familjen, så känner dom en sån total hopplöshet. Man 

tänker att det finns ingenting. Sen kommer dom och förstår vad som har hänt och varför… att det inte är deras 

fel, att dom kan göra nånting åt det. Och dom slappnar av, för mannen finns inte med. Dom har en massa stress 

runt i kring… men med rätt stöd och så, kommer dom att kunna fixa det.” 

Även Sanna berättar att sen de började jobba aktivt med att ge kvinnor stöd, är det färre som går 

tillbaka. Sofia säger att hon under den period hon varit verksam inom området, sett en minskning av 

att kvinnor går tillbaka till mannen flera gånger. Sofia tror att det kan bero på att hjälpen för 

våldsutsatta kvinnor har blivit bättre, att kunskapen hos olika myndigheter, till exempel polisen, har 

förbättrats och att skamstämpeln runt våldet har minskat. Julia säger att det är relativt få, ca 10 %, 

som återvänder till mannen definitivt. Julia ser att orsakerna till att vissa kvinnor återvänder till 

mannen kan bero på samhällets bristande stöd eller att kvinnan inte är klar i sin process att lämna. 

Jenny tar också upp en kombination av olika orsaker som gör att kvinnan återvänder, bland annat 

betydelsen av att få rätt uppbackning från samhället runtomkring: 

“... man är inte klar med förhållandet. Man har hopp, hoppet finns kvar känslomässigt Eller att det finns en 

familj som säger att: “Du ska gå tillbaka, det här är din man!” Eller man får inte tillräckligt stöd från 

socialtjänsten eller kvinnojourer... Då är det den här ångesten, ensamheten som får dig att återvända. Dom här 

tre grejerna, man är inte klar, man har hoppet kvar, familjerna tvingar en och... (dåligt vår anm.) stöd, eller en 

kombination.”  

Stina tror att det är viktigt att kvinnan inser att hon har möjligheter att klara sig på egen hand. Hon 

säger att det är viktigt att kvinnan har stöd och att det finns folk runtomkring henne. Om det är 

socialtjänsten, en frivillig organisation, nätverk eller vänner, tror Stina spelar mindre roll, bara 

kvinnan känner att hjälp finns att få. Om en kvinna ändå väljer att gå tillbaka till mannen, anser Stina 

att hon måste förhålla sig till det och bara kan stötta kvinnan i beslutet. Hon kan aldrig gå in och tala 

om vad kvinnan ska göra. Däremot kan hon försöka på sikt få kvinnan själv att se att det kan vara 

farligt för henne att stanna kvar. 

  

Julia säger att även om det är vanligt att kvinnor blir sjukskrivna i början, kommer kvinnorna på 

fötter oftast ganska snabbt igen, såvida de inte har någon annan psykisk störning eller något trauma i 

botten. Julia ser att med hjälp av det samtalsstöd som kvinnorna kan få till exempel på kvinnojouren 
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kommer de flesta kvinnor igång igen, men att det finns kvinnor som mår mycket dåligt och behöver 

längre terapeutisk hjälp, även om det inte är så vanligt. Julia nämner att det även finns kvinnor som 

har gått igenom hela uppbrottsprocessen ensamma, men som hör av sig till kvinnojouren för att 

bearbeta det som de varit med om efteråt. 

Josefin säger:  

“... mycket av det jobbet som man gör med kvinnan i samtalet, det är ju att (kvinnan ska, vår anm.) hitta egna 

nätverk och egna resurser… Det är tufft att ge sig ut och hitta nya vägar och komma ut i samhället.” 

 

Två av socialsekreterarna nämner att de har, eller planerar att ha, gruppsamtal för våldsutsatta 

kvinnor, som sträcker sig över en längre tidsperiod. Sofia säger att hon, i motsats till sina chefer, är 

av den uppfattningen att det är först när kvinnans praktiska problem eller problem runt barnen är 

klara, som kvinnan har möjligheter att börja arbeta med sig själv emotionellt. Sofia ser gruppsamtal 

för kvinnor som befinner sig i olika faser av uppbrottsprocessen, som en insats som hon har sett haft 

betydelse för att påskynda läkningsprocessen, men också för att gruppsamtalen kan hjälpa till att 

skapa nya vänskapsband mellan kvinnorna. Sofia nämner att en del kvinnor som har haft kontakter 

med den psykiatriska vården, upplevt att de fått ett dåligt bemötande och inte velat fortsätta gå där. 

Sofia säger: 

 

“ … och jag tänker så här att alla behöver inte terapi. Det viktigaste är den här terapeutiska alliansen som 

man kan kalla det. Det goda samtalet. Det räcker inte att jag bara sitter där… utan kvinnor behöver få 

feedback också. Det är det som är helande och även om man är psykolog men inte kan det här, då kan man 

inte föra samtalet på det här sättet.” 

 

Respondenterna ser det som viktigt att de samhällsaktörer som kvinnorna kommer i kontakt med, 

har kunskaper om de specifika faktorer som gäller inom området våld i nära relationer och att de har 

möjligheter att ta hänsyn till speciella behov, som kan finnas hos våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

Julia ser att det kan vara en fördel, om det är någon professionell utifrån som har rätt kompetens och 

inte är så känslomässigt involverad i kvinnan, som det i vissa fall kan bli när närstående vill hjälpa en 

våldsutsatt kvinna (Jmf. Holmberg & Enander, 2011). 

 

Samtliga respondenter uppfattar att kvinnorna inte alltid har kunskaper om vilka rättigheter och 

möjligheter de har som våldsutsatta och ensamstående kvinnor, om de tar steget och lämnar 

mannen. Både Sofia och Stina berättar att det kan finnas föreställningar och attityder hos vissa 
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kvinnor, som gör att de inte vill ha kontakt med socialtjänsten, då de är rädda för att hamna i något 

livslångt register eller att myndigheterna ska gå in och omhänderta deras barn. Stina tror att det kan 

finnas en rädsla hos kvinnorna att inte bli trodda, eller att en anmälan inte kommer att leda 

någonstans i alla fall. Stina nämner att det inte är ovanligt att kvinnor som kommer från andra länder, 

där man har en annan syn på polis och myndigheter, inte vill ha med socialtjänst eller myndighet att 

göra. Hon ser därför frivilliga organisationer, som kvinnojouren, som ett viktigt komplement.  

Sofia uppger att hon bara kommer i kontakt med de kvinnor som söker sig till socialtjänsten eller har 

vetskap om fall, då socialtjänsten blir inkopplad om det finns barn med i bilden vid en skilsmässa. 

Sofia har ingen kunskap om hur vanligt det är att våldsutsatta kvinnor lämnar sina män, utan någon 

kontakt eller inblandning från myndigheter.  

 

Sanna berättar att när hon jobbade i ett kvinnofridsteam, fick teamet väldigt bra respons från sina 

klienter. Hon tror att det var för att de var specialiserade och vana att möta målgruppen och visste 

vad kvinnorna behövde under sin uppbrottsprocess. Även Julia och Josefin tar upp kvinnofridsteam 

som har resurser och mandat, som goda exempel på när myndigheter kan fungera som betydelsefulla 

andra. Josefin säger att det är viktigt att det finns någon som har huvudansvaret vid 

kvinnofridsärenden, annars är risken att arbetet kan bli för splittrat mellan olika personer. 

Samtliga av de intervjuade ser att lagstiftningen inom området har blivit mycket bättre, men att 

svårigheterna mera ligger i hur lagstiftningen tillämpas. Sanna säger: 

 

“Alltså lagstiftningen skulle jag säga är bra, men sen rimmar ju inte alltid praktiken. Sen är det ju också 

resurser inom socialtjänsten som ska fördelas, att det ska vara behovsprövat… Det krävs en kunskapshöjning 

om problematiken inom socialtjänsten. Det behöver också finnas den här utbildningen på 

grundutbildningarna, som inte finns idag. Så det är dels en kompetensfråga för professionen, men sen är det 

också hur vi organiserar arbetet inom socialtjänsten.”  

 

Alla respondenter nämner betydelsen av det finns en samverkan inom och mellan myndigheter och 

andra samhällsaktörer. Stina anser att det är viktigt med en bra samverkan med frivilliga 

organisationer då hon ser:  

 

“... att socialtjänsten inte mäktar med att ta hand om alla ärenden hela vägen. “  
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Julia säger att när samhällsstödet fungerar är det mycket lättare för kvinnan att lämna och hennes 

läkningsprocess går lättare. Då krävs det att det fungerar mellan polis, socialtjänst, barnenhet, 

familjerätt, kvinnojour och övriga inblandade, för att kvinnorna ska kunna lita på samhället: 

 

“... hon har tappat förtroendet för sin egen man, som kan behandla henne så illa. Då måste samhället visa ett 

annat ansikte och när det inte kan göra det, då går kvinnorna tillbaka förstås.” 

 

Flera av respondenterna nämner också att kvinnornas erfarenheter av kontakter med myndigheter, 

ser mycket olika ut. Stina säger att en del kvinnor är mycket nöjda och tycker att det har fungerat 

bra, medan andra kan känna sig kränkta, missförstådda och ifrågasatta. Stina tror att socialtjänsten 

är i en utsatt position, eftersom den sysslar med myndighetsutövning och att hon som 

socialsekreterare ändå måste göra någon slags bedömning när hon träffar en kvinna. Stina säger: 

 

“... så är det också människor som befinner sig i kris, så kan man också reagera. Det behövs inte så himla 

mycket för att man ska liksom känna sig kränkt, så det är en svår situation.” 

Jenny ser å sin sida att kvinnorna kan uppleva en oerhörd press från socialtjänsten, när det gäller att 

få tillgång till nödvändiga insatser. Jenny säger: 

“Jag har sett kvinnor som nästan har blivit nedbrutna av socialtjänsten och som också säger själva att dom 

känner att dom blir utsatta för samma kränkningar av socialtjänsten som av mannen.” 

 

Alla respondenter talar om vikten av att kvinnorna får adekvat hjälp från myndigheter, framför allt i 

början av uppbrottet, för att kvinnorna ska kunna fortsätta sin uppbrottsprocess och lämna mannen. 

Vi uppfattar dock att det finns en skillnad mellan respondenterna, i deras syn på hur betydelsefullt de 

ser på sitt eget och andra samhällsaktörers stöd och ansvar, för kvinnor som befinner sig i den 

emotionella fasen. Vi tolkar det som att två av jouristerna och två av socialsekreterarna ser 

kvinnornas definitiva återvändande till mannen, som delvis beroende av att kvinnorna inte fått 

tillräckligt stöd från samhället. Vi förstår det som att respondenterna ser faktorer som, hur 

specialkompetensen ser ut inom området och vilken samverkan som finns mellan myndigheter och 

enheter, som förklaringar till att kvinnorna kan uppfatta myndigheternas och övriga aktörers 

bemötande på olika sätt, både som hindrande och stödjande. Att samtliga respondenter ser 

betydelsefulla andra, inklusive sin egen professionella roll som viktiga för kvinnorna under hela 

45 



 

uppbrottsprocessen, tolkar vi ligger närmare Fuchs Ebaughs (1988) beskrivning än Holmbergs & 

Enanders (2011). Holmberg & Enander ser också att de professionellas stöd kan uppfattas av 

kvinnorna som mera objektivt och präglat av mindre emotionellt engagemang. I vår studie är det 

bara en respondent som uttryckligen nämner detta. Med en utvecklingsekologisk tolkning kan stödet 

från såväl socialtjänst, kvinnojourer och andra aktörer på en exonivå, ses som viktiga, framför allt 

för de kvinnor som har ett svagt stöd i sin närmaste omgivning (Andersson, 1986). 

Utgående från Fuchs Ebaughs (1988) exitteori, skulle vi kunna se att respondenterna beskriver att 

de dels möter kvinnor som befinner sig i de mera utforskande faserna och dels av kvinnor befinner 

sig i vändpunktsfasen. De senare kvinnorna kan ses ha nått botten och behöver akut hjälp för att 

kunna lämna mannen. Fuchs Ebaughs beskriver att individen under vändpunktsfasen försöker 

mobilisera olika resurser för att kunna genomföra rollförändringen och att det sociala stödet är 

oerhört centralt för att en rollförändring ska kunna ske. Detta tycker vi oss se i respondenternas 

beskrivningar av de skillnader som finns mellan våldsutsatta kvinnor och deras olika möjligheter att 

göra ett rollutträde.  

Flera av respondenterna beskriver att kvinnorna kan sakna kunskap om sina rättigheter och att de 

professionella personer de kommer i kontakt med, därför har en avgörande roll för hur kvinnan 

kommer att agera i fortsättningen av sin process. De flesta av respondenterna ser att ett fungerande 

samhällsstöd kräver att myndigheter och organisationer har en välfungerande samverkan. 

Specialisering i form av kvinnofridsteam och förbättrade kunskaper inom till exempel polisen, 

underlättar för kvinnor att söka hjälp. Här drar vi paralleller till utvecklingsekologin (Andersson, 

1986) och hur olika aktörer utanför kvinnornas närområden, på kommunal och samhällsnivå, 

makro- och exonivå, samspelar dels med kvinnan och hennes familj, dels även sinsemellan, genom 

den samverkan, eller avsaknad av denna, som kan finnas mellan de olika aktörerna. Här tolkar vi att 

respondenterna, både socialsekreterare och jourister, ser kvinnofridsteamens arbete som en viktig 

utveckling. 

 

Vi tolkar att det finns en möjlig skillnad i hur socialsekreterare och jourister ser på kvinnors behov 

av stöd på längre sikt. Ett par av jouristerna har sett kvinnorna som starka och med möjligheter att 

gå vidare i sina liv, om de har de materiella resurserna i form av ekonomi och bostad och ett 

emotionellt stöd i början av uppbrottet från mannen. Några av socialsekreterarna har mera betonat 

betydelsen av att kvinnorna kan behöva ett långvarigt emotionellt stöd utifrån, för att kunna bearbeta 
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sina problem på ett djupare plan. Vi tolkar det som att denna förståelse ligger närmare Holmbergs & 

Enanders (2011) beskrivning av att kvinnan måste genomgå en kognitiv fas i sin uppbrottsprocess, 

för att kunna komma vidare. Här ser vi även kopplingar till exitteorins (1988) beskrivning av att en 

individ behöver införliva sin tidigare roll i sin nuvarande, för att kunna gå vidare i sin 

utvecklingsprocess efter rollutträdet. Vår tolkning av de ovanstående socialsekreterarnas 

beskrivningar av, att en våldsutsatt kvinna kan ha förlorat sin självidentitet och måste bygga upp den 

på nytt, ligger även i linje med Lundgrens (1994) tankar om normaliseringsprocessen. 

 

5.6 Övergripande analys  

5.6.1 Beskrivningar av kvinnornas känslolägen 

I vårt resultat framgår tydligt att alla respondenter utgår från en ganska likartad förståelseram om hur 

våld i nära relationer kan förstås. Både socialsekreterare och jourister använder likartad terminologi, 

såsom våldets normalisering, uppbrottsprocess, ekonomiskt våld i sina beskrivningar och några 

nämner också Lundgren (2004) och Holmberg & Enander (2011) som forskare som de utgår från i 

sitt arbete. Vi tolkar det som att mycket av den aktuella svenska forskningen under 2000-talet och 

framåt, som gäller hur våldet kan förstås ur ett könsmaktsperspektiv har slagit igenom både hos dem 

som arbetar med våld mot kvinnor inom socialtjänsten såväl som hos professionella jourister. Att 

flertalet av respondenterna nämner att de våldsutsatta kvinnorna, eller att de själva sett brister hos 

andra professionella myndighetspersoner i deras hantering av relationsvåldsfrågor, skulle kunna 

tolkas som att respondenterna uppfattar att de själva arbetar med en annan förståelseram kring 

frågorna (Jmf. Steen).  

 

Den första slutsatsen vi kan dra är att samtliga respondenter utgår i sina beskrivningar från att den 

våldsutsatta kvinnan alltid genomgår en uppbrottsprocess och att det finns vissa faser en våldsutsatt 

kvinna normalt måste genomgå vid sin frigörelse (Jmf. Holmberg & Enander, 2011; Scheffer 

Lindgren, 2009). Respondenterna tillmäter kvinnornas känslolägen under uppbrottsprocessen en 

stor betydelse, framförallt den ambivalens de uppfattar att finns hos kvinnorna de möter. 

Ambivalensen ser de som en väsentlig förklaring till kvinnornas svårigheter att lämna, i likhet med 

Holmberg & Enander (2011) och Lundgren (2004). Såväl socialsekreterare som jourister har alla 

en likartad syn hur våld mot kvinnor kan förstås. Denna förståelse inverkar på vilken typ av stöd de 

anser att kvinnorna kan behöva. Samtliga av våra intervjupersoner ser, att det kan finnas ett stort 

behov av känslomässigt stöd i form av stödsamtal för kvinnorna, efter att de har lämnat mannen. När 
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det gäller kvinnornas mera långsiktiga behov, tycker vi oss se en skillnad mellan flertalet jourister och 

socialsekreterare, där de senare i högre grad uppfattar att kvinnorna kan behöva mer professionell 

bearbetning av sina känslomässiga upplevelser (Jmf. Holmbergs & Enanders (2011) kognitiva fas). 

 

5.6.2 Beskrivningar av kvinnornas ekonomi och boendesituation 

Som svar på vår andra frågeställning ser vi att respondenterna, framför allt jouristerna, betonar 

ekonomiska faktorers och bostadssituationens betydelse. Respondenterna uppfattar att våldsutsatta 

kvinnors ekonomi och bostadssituation oftast försämras under uppbrottsprocessen och att detta kan 

påverka hur kvinnorna kommer att agera i fortsättningen. Alla respondenter uttrycker att det finns 

skillnader mellan de kvinnor som har en egen ekonomi, möjligheter att skaffa ny bostad, ett 

stödjande socialt nätverk och kunskap om vilka rättigheter man har som våldsutsatt kvinna och de 

kvinnor som saknar dessa resurser och detta stöd (Jmf. Andersson, 1986). Det framkommer i 

resultatet att respondenterna ser att de kvinnor som söker hjälp hos socialtjänsten eller som behöver 

bo på ett skyddat boende, i stor utsträckning hör till de grupper av kvinnor som inte har egna 

resurser eller socialt nätverk. Här framträder en bild, ibland indirekt i respondenternas svar, att 

respondenterna ser skillnader mellan svenska kvinnor med egna materiella och sociala resurser och 

kvinnor med annan etnicitet som saknar detta, då de lever i familjer med stark kontroll över kvinnan 

eller där kvinnan saknar egna medel. 

 

En annan bild som framträder är, att flera av respondenterna ser att de kvinnor de oftare kommer i 

kontakt med, har en mera komplex problematik, förutom våldsproblematiken (Jmf. Purvin, 2007; 

Buzawa & Buzawa, 2013). I respondenternas svar framkommer att många av de våldsutsatta 

kvinnorna redan innan de sökt hjälp, har saknat arbete och levt under svåra ekonomiska 

förhållanden. I vissa fall har till och med försörjningsstödet som kvinnorna fått efter att ha lämnat 

mannen, gjort att de fått en bättre ekonomisk situation än tidigare. Detta har vi tolkat som att 

respondenterna ser att det dels kan bero på det ekonomiska våld som kvinnorna utsatts för under 

förhållandet, dels att den familj kvinnan levt i innan, har haft begränsade materiella och sociala 

resurser. Vår tolkning är att respondenternas förståelse kan ses som en förändring av socialtjänstens 

möjligheter att ge hjälp åt utsatta kvinnor och att respondenterna därför ser att kvinnorna måste 

“klientiseras” för att få del av vissa av stödinsatserna. En annan möjlig tolkning kunde vara att de 

flesta kvinnor har bättre möjligheter att komma vidare efter ett uppbrott på egen hand och att bara 

de mest utsatta behöver söka hjälp utifrån. Denna tolkning ligger i linje med den Holmberg & 
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Enander (2011) ser som sannolik i dagens Sverige. 

 

En annan slutsats vi funnit är att bostadsbristen i Stockholm och möjligheterna för kvinnorna att hitta 

ett boende efter separationen ses som ett stort problem. Respondenterna uppfattar att socialtjänsten 

har mycket begränsade möjligheter att ordna ett permanent boende och kan oftast bara ge formell 

hjälp i form av intyg och liknande (Jmf. Abrahams, 2007). Kvinnorna ses i stor utsträckning få lösa 

bostadssituationen på egen hand. Framför allt jouristerna uppfattar att de långa boendetiderna på 

kvinnojourerna som uppstår genom bostadsbristen, medför att kvinnorna även bromsas 

känslomässigt i sin uppbrottsprocess.  

 

Detta resultat, där de professionella framhåller våldsutsatta kvinnors ekonomi och boende som 

viktiga, ibland direkt avgörande faktorer för kvinnors agerande, anser vi att går emot den bild som 

tidigare ofta framhållits inom den svenska forskningen (Jmf. Holmberg & Enander, 2011), men 

stämmer till en del med den amerikanska forskningen som vi har använt oss av (Jmf. Matjasko et al., 

2013 A). En möjlig tolkning skulle kunna vara att den diskurs (Jmf. Steens resonemang, 2003) som 

varit rådande om det strukturella våldet som kan drabba alla kvinnor, oberoende av klass eller 

etnicitet, gör att de emotionella faktorerna därför oftare har lyfts fram i tidigare forskning. De 

faktorer såsom ekonomi eller bostadssituation, som skulle kunna visa på att det finns olikheter 

mellan våldssökande kvinnor, kan därför ses som mindre önskvärda att tas upp. Holmberg & 

Enander (2011) betonar att kvinnor idag är mera medvetna om det samhällsstöd som finns när det 

gäller ekonomi och boende i jämförelse med tidigare perioder. Här tolkar vi att respondenterna, i 

motsats till Holmberg & Enander ser, att det finns grupper av kvinnor, som inte får del av samhällets 

insatser för våldsutsatta kvinnor. Anledningar kan vara att kvinnorna inte känner till sina rättigheter, 

att de inte helt omfattas av svensk lagstiftning eller att kvinnorna genom våldets 

nedbrytningsmekanismer inte förmår att söka hjälp. Vårt resultat visar ändå att både 

socialsekreterare och jourister ser att även andra faktorer än de emotionella kan vara minst lika 

avgörande för våldsutsatta kvinnors frigörelse.  

 

Här vill vi också göra en koppling till studien av Trygged et al. (2014), som visade på en långsiktigt 

försämrad ekonomi för de kvinnor som varit utsatta för mycket grovt våld. Även om varken vår 

egen eller Tryggeds et als studie kan generaliseras till att gälla alla våldsutsatta kvinnor i Sverige, 

tyder ändå respondenternas beskrivningar i vår studie på att materiella faktorer som ekonomi och 
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boende, kan påverka våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess både kortsiktigt såväl som långsiktigt. 

Även Purvins (2007) studie där våldsutsatta kvinnor med låg inkomst i högre grad sågs stanna kvar 

hos den våldsutövande mannen, skulle kunna tolkas i ljuset av detta, även om det finns svårigheter 

att jämföra resultat från skilda kontexter med olika utformade välfärdssystem. 

 

 

5.6.3 Beskrivning av betydelsefulla personer inom privat nätverk och hos andra 

samhällsaktörer 

Som svar på vår tredje frågeställning kan vi se att respondenterna uppfattar de betydelsefulla andra,  

både i form av privat nätverk, men även den roll myndigheter och organisationer kan ha, som viktiga 

under kvinnornas uppbrottsprocesser (Jmf. Abrahams, 2007; Fuchs Ebaugh, 1988; Holmberg & 

Enander, 2011; Johnsson, 2008; Scheffer Lindgren, 2009). Det sociala stöd som kvinnorna får kan 

ses som både stödjande och hindrande. Respondenterna uppfattar att flertalet av de kvinnor de 

kommer i kontakt med, har ett bristfälligt socialt nätverk. Detta gäller i synnerhet för grupper som 

respondenterna uppfattar som mera utsatta, vad gäller ekonomi, kunskaper om det svenska 

samhället, eller som kan härledas till familjer med stark kontroll över kvinnan. Svenska kvinnors 

möjligheter att få hjälp av sitt nätverk uppfattas däremot som bättre. Att respondenterna ser att det 

finns skillnader i vilket socialt stöd våldsutsatta kvinnor kan få, är ett resultat som delvis stämmer 

överens med forskningen (Abrahams, 2007; Münger, 2009). Våldsutsatta kvinnors isolering ses 

som en viktig orsak till att många kvinnor saknar privat nätverk (Jmf. Lundgrens 

normaliseringsprocess, 2004). Däremot nämns mera sällan andra faktorer som orsaker till bristande 

socialt nätverk, med undantag för vissa grupper som anses vara extra utsatta (Jmf. Abrahams, 

2007). Av respondenternas beskrivningar drar vi slutsatsen att de ändå främst ser det sociala stödet 

som något positivt, som hjälper kvinnan, både innan och efter ett uppbrott. Holmberg & Enander 

(2011) såg i sin studie att signifikanta andras uppmuntran till uppbrott när kvinnan befinner sig i en 

viss fas, tvärtom kunde påverka kvinnan att stanna hos eller återvända till mannen. Detta tycker vi 

inte att har framkommit i våra respondenters beskrivningar av de betydelsefulla andra.  

 

Myndigheter och andra samhällsaktörer ses av respondenterna som betydelsefulla andra under 

uppbrottsprocessen. Den akuta hjälpen anses ha förbättrats, men det långsiktiga stödet ses inte som 

lika bra (Jmf. Abrahams, 2007). En annan slutsats är att respondenterna anser att det finns brister i 

tillämpningen av lagstiftningen gällande våldsutsatta kvinnor, inom frågor som gäller boende, 
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kvarsittningsrätt och umgänge, som kan vara viktiga efter ett uppbrott. Respondenterna ser även att 

det finns en kunskapsbrist bland viktiga samhällsaktörer (Jmf. Münger, 2009; Scheffer Lindgren, 

2009). Orsakerna till de skillnader de ser i sin egen och de andras förståelse av vilket stöd 

våldsutsatta kvinnor behöver, härleder respondenterna till kunskapsbrist och olika syn på vilket stöd 

kvinnorna behöver (Jmf. Steen, 2003). 

 

En ytterligare slutsats som vi kan dra från vårt resultat gäller, att alla respondenter utgår från att en 

våldsutsatt kvinna bör lämna relationen med våldsutövaren (Jmf. Steen, 2003). Detta kan förstås i 

enlighet med det som diskuterades ovan, att samtliga intervjupersoner utgår från en likartad syn på 

mannens och kvinnans olika ansvarsroller i en våldsrelation. Här ser vi en skillnad mot Hydéns 

(1995) beskrivning av “det äktenskapliga våldet” som social process och där kvinnan ses som aktör 

med motståndsstrategier. Respondenterna ser som sina huvudsakliga uppgifter att hjälpa och stötta 

kvinnorna på olika sätt, både emotionellt och praktiskt, så att de kan ta sig ur relationen. Ingen av 

respondenterna nämner att de arbetar för att kvinnan ska återförenas med mannen, för att familjen 

ska hållas enad och inte splittras (Jmf. Buzawa & Buzawa, 2013; Matjasko et al., 2013 A).  

 

En ytterligare observation som framkommer indirekt i vårt resultat är, att den grupp av kvinnor som 

återvänder till mannen eller inte överhuvudtaget söker hjälp hos myndigheter eller organisationer, i 

stort sett är osynlig (Jmf. Münger, 2009). Vi ser detta som att det kan finnas ett stort mörkertal av 

dessa kvinnors antal och att det saknas beskrivningar av deras situation. I resultatet har framgått att 

respondenterna har sett att kvinnor med egna resurser vanligtvis inte behöver söka lika mycket hjälp 

utifrån. Att vissa kvinnor har gått tillbaka till sina män, har av respondenterna förståtts som 

emotionella faktorer hos kvinnorna eller bristande stöd från samhället. En möjlig slutsats vi drar är att 

våldsutsatta kvinnor inte alltid passar in eller själva inte vill “klientiseras” in i den hjälp som 

socialtjänst eller övriga myndigheter kan erbjuda. Detta skulle kunna vara en förklaring till att 

jourister ibland får kontakt med kvinnor som har vänt sig till dem, då kvinnorna får vara anonyma vid 

stödsamtal. 

  

Resultatet av studien tyder således på att de socialsekreterare och jourister som vi intervjuat, har en 

liknande förståelse av hur våldsutsatta kvinnors känslolägen kan förstås, som den gällande svenska 

forskningen. Vid beskrivningen av andra faktorers betydelse som ekonomi, boende och socialt stöd 

från nätverk och samhälle ser vi ett delvis annorlunda resultat framträda än vad som oftast beskrivs 
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av svenska forskare. Vi kan däremot se att detta resultat har vissa kopplingar till en del av den 

internationella forskningen. 

 

 

5.7 Slutdiskussion  

5.7.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur professionella socialsekreterare och jourister 

beskriver våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser. Vi har velat se vilka föreställningar de 

professionella har och hur de beskriver kvinnornas känslolägen, ekonomins, boendesituationens och 

betydelsefulla andras betydelse under uppbrottsprocessen. 

 

5.7.2 Resultatdiskussion  

I denna uppsats har vi velat ta reda på vilka föreställningar som finns hos jourister och 

socialsekreterare, som är de yrkesgrupper som kanske främst kommer i kontakt med de 

våldsutsatta kvinnorna både före och efter ett uppbrott. Vi kan under studiens gång sägas ha fått 

både vår förförståelse bekräftad i vissa fall och förvånats över vissa resultat i andra.  

En av de mera förvånande slutsatserna för oss var hur lika både socialsekreterare och jourister är i 

sin förståelse av våldsutsatta kvinnor och faktorer runt ett uppbrott, trots sina olika uppdrag. 

Socialtjänsten har ett myndighetsuppdrag medan kvinnojourerna oftast är ideella verksamheter. Vi 

tror att en av anledningarna till en likartad syn kan vara att socialtjänst och kvinnojour idag har ett allt 

mer omfattande samarbete. En annan tanke kan vara att de vi valt att intervjua är personer med en 

liknande yrkesbakgrund och dessutom med en mångårig erfarenhet inom området. 

 

I vår förförståelse hade vi tankar om att socialsekreterare och jourister kunde se ekonomi och 

boende som mera centrala faktorer vid uppbrottsprocessen än de forskare, som i likhet med 

Holmberg & Enander (2011) betonar de känslomässiga aspekterna. Här kan vi säga att vårt resultat 

i stort sett överensstämmer med den bilden. Att de långa boendetiderna på jourerna lyfts fram som 

problematiska i vårt material, tycker vi att förstärker detta. Något som också har framkommit i vårt 

resultat är, att några av de professionella nämner att de tycker sig se en ökning av kvinnor med en 

mer komplex problematik. Detta tycker vi också att har en koppling till vårt resultat, då många av de 

våldsutsatta kvinnorna har haft långvarigt försörjningsstöd, både före och efter uppbrottet.  
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Vi har funderat över varför detta inte har kommit fram tydligare i svenska forskares undersökningar? 

Beror det på att könsmaktsperspektivet har varit så starkt dominerande vid kvinnovåldsforskningen, 

att andra faktorer som klass eller etnicitet, skulle kunna ses som ett ifrågasättande av det strukturella 

våld som kan drabba alla kvinnor, i likhet med Purvins (2007) och Steens (2003) tankar?  Även om 

vi också tror att emotionella faktorer är viktiga vid uppbrottsprocesser, ser vi det som fruktbart att 

även ta i beaktande det utvecklingsekologiska perspektivet och se att den våldsutsatta kvinnan kan 

vara påverkad av en mängd olika faktorer under sin uppbrottsprocess.  

  

5.7.3. Metoddiskussion  

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ intervjumetod vid insamlingen av materialet. Vi har 

sedan analyserat vårt material med hjälp av exitteori, en uppbrottsprocess- och en 

utvecklingsekologisk modell. Vid analysen av empirin har vi även använt oss av jämförelser med 

tidigare forskning. Vid vårt val av metod spelar utformandet av intervjuguide och hur väl intervjuerna 

genomförts, en stor roll för resultatet. Frågorna i vår intervjuguide har byggt på en teoretisk modell 

av uppbrottsprocessen, (som berörde vår förförståelse), där de olika faserna togs upp i våra frågor. 

Vi kan diskutera om resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade använt oss av en mer öppen form 

av intervjufrågor och vi hade varit mera förutsättningslösa? Det hade funnits en risk att 

respondenterna inte hade tagit upp det som vi ville undersöka. Vi kan konstatera att respondenterna 

under intervjuerna har tagit upp faktorer som berört materiella faktorer och socialt stöd, även vid de 

frågor som berört emotioner. Samtidigt kan diskuteras hur väl intervjupersonerna kan beskriva de 

olika faserna i en uppbrottsprocess utifrån våra frågor, då respondenterna berättar att de mestadels 

ser kvinnorna under en begränsad period, som ofta bara innefattar själva uppbrottsfasen, inte tiden 

före eller efteråt. 

 

Vi anser ändå att vårt val av kvalitativ metod, har passat bra för vårt syfte, att fånga professionellas 

förståelser av en målgrupp. Vid alla intervjuer har vi fått fylliga svar och haft en riklig empiri att 

strukturera och analysera. Att intervjusvaren har varit skiftande till sin karaktär och respondenterna 

fått olika utrymme i materialet, kan mestadels förklaras av vår brist på erfarenhet av att intervjua. 

Viktiga följdfrågor och intressanta trådar att spinna vidare på, har vi vid transkriberingarna kunnat 

konstatera att vi missat ibland. 
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5.7.4. Framtida forskning 

Genom vår studie och genomgång av tidigare forskning, anser vi att kunskaper om våldsutsatta 

kvinnors uppbrottsprocesser är av fundamental betydelse för att förstå vilket stöd olika 

samhällsaktörer som socialtjänst och kvinnojourer, kan ge kvinnorna. För de som arbetar inom 

området är kunskaper om olika faktorers betydelse vid uppbrottsprocessen viktiga för att få en 

mera sammansatt bild, då det enligt rapporter från IVO (2014) och Länsstyrelsen (2013) 

fortfarande finns kunskapsbrister inom området. Även om vår studie har ett för litet underlag för att 

vi ska kunna dra några mer generella slutsatser, anser vi ändå att den kan visa på en bild av de 

professionellas förståelse, som delvis skiljer sig från forskningens. Genom detta hoppas vi att vårt 

forskningsresultat ändå kan ge inspiration för fortsatta undersökningar inom området och att 

verksamma inom socialt arbete som får ta del av vårt resultat, kan känna igen det i sin praktik. 

 

Ett möjligt framtida forskningsområde skulle vara att göra mera omfattande studier av materiella 

faktorers betydelse för våldsutsatta kvinnor. Ett annat angeläget område kunde vara att få en bild av 

de kvinnor som stannar kvar i våldsrelationer och inte kommer i kontakt med andra samhällsaktörer. 

Hur ser dessa kvinnors situation ut och hur kan samhället stödja dem? 

 

Vi anser även att ett större fokus inom forskningen kunde ligga på studier av de våldsutövande 

männen. Det hade varit intressant att i vår studie också få med de professionellas bild av männen, 

men detta har av tidsmässiga skäl inte låtit sig göras. När Sanna, en av våra respondenter, i sitt 

arbete ledde fokusgrupper för våldsutsatta kvinnor uttryckte kvinnorna: “Ah, det här var ju 

jättebra, men det här behöver ju våra män få höra!”  Vi tror i likhet med Sanna att om 

samhället kommer att börja “arbeta” även med mannen, underlättas samtidigt kvinnans situation och 

eventuella uppbrottsprocess. 
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Bilaga nr 1 

 

Hej.  

Vi heter Airi Brandt och Monica Jung Ricci och är socionomstuderande på termin 6 vid  

Socialhögskolan i Stockholm. Vi håller på att skriva C-uppsats och har valt ämnet  

våld i nära relationer. Vår uppsats handlar om professionella socialarbetares och jouristers 

beskrivningar av våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser.  

Då vår uppsats är en intervjustudie, önskar vi få kontakt med personer som arbetar specifikt med 

våld i nära relationer. Därför vänder vi oss till er och undrar om vi kunde få intervjua någon av era 

jourister/ socialsekreterare. De skulle göra en betydelsefull insats, om de ville dela med sig av sina 

viktiga erfarenheter. Våra intervjuer kommer att handla om våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser 

och fokusera på följande teman: 

● emotioners betydelse 

● ekonomi och bostadssituation 

● signifikanta andras betydelse (vänner, familj, betydelsefulla myndighetspersoner mm.) 

 

Intervjun kommer att hålla på ungefär en timme och kommer att spelas in efter samtycke. Vi utgår 

från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Deltagandet bygger på frivillighet och intervjupersonen har 

rätt att avbryta deltagandet när som helst, utan att det medför negativa konsekvenser. Vi kommer att 

anonymisera och avidentifiera våra intervjupersoner, deras arbetsplatser och även övriga 

personuppgifter och detaljer som kan komma fram i berättelserna. Intervjumaterialet kommer endast 

att användas till vår studie, som kommer att publiceras som en C-uppsats på institutionen för socialt 

arbete, Stockholms Universitet. Vi kommer att vara de enda som har tillgång till intervjumaterialet, 

men även vår handledare kan komma att läsa igenom delar av materialet. Vi kommer att förvara 

uppgifterna så att ingen obehörig kan ta del av dem och materialet kommer att förstöras efter att 

uppsatsen är examinerad och godkänd. 

Om ni har några frågor går det bra att kontakta oss eller vår handledare från Socialhögskolan/ 

Stockholms Universitet.  

 

Tack för Er tid!  
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Bilaga nr 2 

Intervjuguide  

Inledning  

1. Hur lång erfarenhet har du av att jobba med våldsutsatta kvinnor och vilka arbetsområden har du 

arbetat med? 

2. Vilka insatser kan socialtjänsten/ kvinnojouren där du arbetar erbjuda för våldsutsatta kvinnor? 

3. Hur skulle du beskriva det våld kvinnorna utsätts för?  

 

Professionellas bild av våldsutsatta kvinnors emotioner under uppbrottsprocesserna  

4. Vad ser du som orsaker till att våldsutsatta kvinnor söker upp socialtjänst/ kvinnojour? 

5. Vad tror du gör att kvinnor fattar beslutet att lämna en våldsutövande man? 

6. Hur beskriver kvinnorna sina svårigheter att lämna en våldsrelation? 

7. Finns det något som kvinnorna beskriver, som underlättar lämnandet och frigörandet från 

mannen? 

8. Har du upplevt att kvinnorna varit med om en händelse/kommit till någon speciell insikt som gjort 

att de velat lämna mannen? I så fall vad var det som hände? 

9. Har du varit med om att kvinnor har återvänt till mannen efter det första uppbrottet? Vad tror du 

att kvinnorna har för skäl om de återvänder till våldsutövaren flera gånger?  

10. Vad tror du är avgörande när kvinnan väl bestämmer sig för att lämna mannen definitivt? Hur ser 

du / syns det om en kvinna har bestämt sig? 

11. Om du träffar en våldsutsatt kvinna flera gånger, både före och efter att hon lämnat mannen, hur 

skulle du beskriva att kvinnan mådde innan hon lämnade och efteråt när hon hade lämnat mannen? 

Vad ser du som tydliga tecken på att kvinnan mår på ett annat sätt?  

 

Beskrivning av kvinnors ekonomi och boende  

12. Enligt dina erfarenheter kan man se skillnad på kvinnor som har en egen försörjning eller som är 

ekonomiskt beroende av mannen? Finns det skillnader i om de bor i eget hus, måste betala lån, 

hyreslägenhet osv.? 

13. Har du varit med om att kvinnorna blir sjukskrivna eller arbetslösa när de lämnar mannen och 

hur påverkar detta i så fall frigörelsen? 

14. Hur ser kvinnornas boendesituation ut när de är på väg/just har lämnat mannen/ efter att ha levt 

åtskilt från mannen en tid? 
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15. Hur ser kvinnornas ekonomi ut när de är på väg/just har lämnat mannen/ efter att ha levt åtskilt 

från mannen en tid? 

16. Får kvinnorna hjälp med ekonomi och bostadssituation från familj och eget socialt nätverk enligt 

din erfarenhet?  

17. Hur ser hjälpen ut på myndighetsnivå? 

18. På vilket sätt påverkar samhällets syn och lagstiftning våldsutsatta kvinnors möjligheter att lämna 

en våldsrelation? Vilket stöd ser du att kvinnorna får av lagstiftningen? Ge exempel! 

 

Beskrivningen av det sociala stödet  

19. Hur uppfattar du att kvinnornas sociala stöd i form av vänner, bekanta och personligt nätverk 

ser ut? Vilken typ av stöd brukar det vara?  

20. Har du upplevt exempel på att det sociala stödet påverkar våldsutsatta kvinnors möjligheter att 

lämna en våldsrelation? (Hindrande/stödjande) 

21. Har kvinnorna kontakter i form av betydelsefulla andra hos t.ex. myndigheter, organisationer?  

22. Efter att kvinnorna lämnat mannen, har ni fortsatt kontakt med eller förmedlar ni någon annan typ 

av kontakt, som t.ex. stödsamtal, terapi m.m. för att de ska kunna gå vidare i sina liv?  

23. Vad tänker du om det stöd som samhället erbjuder? T.ex. från polis, hälsovård, domstol, 

brottsoffermyndighet, kvinnojour och andra organisationer? 

24. Vad berättar kvinnorna om sina möten med myndigheter och organisationer? Har du ex. på att 

det har underlättat för kvinnan att bestämma sig för att lämna eller motsatsen att stanna kvar? 

25. Finns det något som du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt, som vi inte har pratat om?  

 

Tack för din medverkan! 
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