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Abstract 

 
    Föreliggande uppsats undersöker hur kvinnor som utsatts för våld i en parrelation kan få 
styrka och en chans till läkande genom kommunikation på Internetforum med kvinnor i 
samma situation. Detta ställer jag i relation till socialtjänsten och välfärdssystemet där jag 
undersöker hur kvinnor som utsatts för våld av en man i en parrelation uppfattar och upplever 
det bemötande de får av samhället. 
   I uppsatsen lägger jag, relationen mellan den hjälpsökande kvinnan och socialtjänsten i ett 
feministiskt och genusvetenskapligt perspektiv samt har fokus på berättandets dynamiska och 
eventuellt läkande kraft för dessa kvinnor i forum.  
 

 
    This paper examines in which ways women subjected to violence in a relationship, may 
gain strength and a chance for recovery with communication with women in the same 
situation on communities on the internet. I place this in relation to the social service and the 
welfare system, where I look into how women, as victims of men’s violence, apprehend and 
experience the treatment provided by society. 
    I place the relationship between the help seeking woman and the social service in a 
feministic perspective and a perspective from gender studies as well as keep focus on the 
narrative’s dynamic and eventually healing strength fore these women.  
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1. Inledning 

 

Jag satt en dag och surfade på Internet och hamnade på ett forum1 för kvinnor som upplevt 

misshandel från den man hon älskat och levt med. Jag fördjupade mig i en diskussionstråd där 

en kvinna berättade att hon var på väg att ge upp, hon orkade inte mer, livet var så tungt. Hon 

fick svar av flera kvinnor som stöttade henne och tråden utvecklades till att flera berättade om 

hur de själva hade känt det. Flera kvinnor berättade hur självdestruktiva de varit som följd av 

misshandeln och från tidigare trauman. Kommentarer som ”det här är riktigt jobbigt att 

berätta”, eller som ” skönt att veta att det inte bara är jag som haft/har det så här, skönt att ni 

finns!” samt  ”detta har jag aldrig berättat förut”, fick mig att börja fundera.  

    Det verkade som om själva berättandet var både jobbigt och skönt på samma gång, som om 

det också verkade befriande då det delades med andra som upplevt samma sak. Det föreföll 

som om det var berättelser som behövde få berättas men som de inte hade haft en möjlighet 

att berätta förut.  

    Hur kommer det sig att dessa kvinnor inte har berättat detta tidigare? Är det bara 

tillsammans med kvinnor i liknande situation som berättandet kommer igång? Finns det 

eventuellt en brist i vårt välfärdssystem? Om nu dessa kvinnor upplever det så positivt att få 

berätta ”sin” berättelse, varför verkar de inte ha fått en möjlighet att berätta den förut?     

 

2. Precisering av problem  och syfte 

 

Den fråga jag ställer är: ”hur kan våldsutsatta kvinnor få styrka och en chans till läkande 

genom kommunikation på Internetforum med kvinnor i samma situation”.2 Jag vill undersöka 

berättandets dynamiska och eventuellt läkande kraft för dessa kvinnor och ställer berättandet 

och kvinnornas samtal parallellt till socialtjänstens verksamhet där jag undersöker hur kvinnor 

som utsatts för våld av en man i en parrelation upplever att de bemöts av samhället. Jag finner 

det oroväckande att det förefaller som om vårt välfärdssystem inte fångar upp dessa utsatta 

kvinnor på ett för dem tillfredsställande sätt. 

    Jag vill undersöka vilka faktorer i kommunikationen som verkar främja berättandet och ge 

en källa till kraft, samt parallellt granska vilka eventuella brister i välfärdssystemet som kan 

                                                 
1 Internetforum är en inrättning på en hemsida där diskussioner om olika ämnen mellan individer kan ta plats. 
Internetforum kan också benämnas som diskussionsforum, diskussionsgrupp, webbforum eller bara forum. 
2 En närmare genomgång av materialet presenteras i kap. 4. 
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tydliggöras genom en jämförelse av deras upplevelser av erfarenheter socialtjänsten. Samt 

placera dessa iakttagelser i en genusvetenskaplig matris.   

    Samtidigt undrar jag om det bara är positivt med delandet av sin berättelse i till exempel 

självhjälpsgrupper.  Kan det föreligga en risk att man fastnar i sin eventuella uppfattning om 

sig själv som ”offer” och att det kan vara svårt att gå vidare i den läkande processen som 

berättandet eventuellt kan erbjuda, något en professionell ”lyssnare” eventuellt skulle kunna 

styra förbi? Är kommunikationen och berättandet på Internetforum en möjlighet för kvinnorna 

att läka och stärkas som kvinnor och individer, eller är det en återvändsgränd där de 

tillsammans förstärker sin identitet som offer 

 

3. Tidigare forskning  
 

Våldutsatta kvinnors kommunikation på Internet är ett nytt och outforskat område. Däremot 

har det bedrivits forskning kring mäns våld mot kvinnor, om fysiska och psykiska reaktioner 

på att utsättas för våld, om berättandets roll och vikt i människors liv samt om Internet som 

fenomen.  

    Det har bedrivits forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer i decennier. 

Kunskapen om problematiken har ökat även om problematiken är svår att göra något åt. 

 Omfångsundersökningen Slagen Dam3 visar att våld mot kvinnor i nära relationer är ett 

utbrett fenomen. Sveriges Kommuner och Landstings nyligen publicerade kunskapsöversikt4  

som ger information kring problematikens grundläggande element. En av statens offentliga 

utredningar: Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor5, 

behandlar socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor. Utredningen ger intressant 

information angående de svårigheter och brister utredningen funnit finnas i socialtjänstens 

verksamhet då det gäller hjälp till våldsutsatta kvinnor. 

     Suvi Keskinen har i en finsk studie uppmärksammat att det finns en tendens från 

samhällets sida att ställa motsättande krav på en kvinna som söker hjälp då hon utsatts för 

mäns våld.6 Motsättningarna finns i det sätt på vilket hon socialiserats till kvinna, och de krav 

som ställs på henne från samhällsinstanser då hon söker hjälp. Hon skriver:  

                                                 
3 Lundgren Eva, Heimer Gun, Westerstrand Jenny, Kalliokoski Anne-Marie, Slagen dam, Mäns våld mot 
kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning, BRÅ, 2001, PDF, 2006-12-14. 
4  Sveriges Kommuner och Landsting, En kunskapsöversikt, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 2006. 
5 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, Betänkande av utredningen om 
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, Stockholm 2006, SOU 2006:65 ,PDF, 07-01-12. 
6Suvi Keskinen, ” Between Abstract Individualism and Gendered Lives: Negotiating Abused Women’s  Agency 
and Identity in Therapy”,  Amia Lieblich mfl (red)  Healing Plots, The Narrative Basis of Psychotherapy, 2004  
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 ” […] A woman who has been subjected to violence in an intimate relationship 

is expected to react as an abstract individual, thus she faces expectations of 

rational and autonomous agentic behaviour. An autonomous individual can 

choose whether to leave or to stay with a violent partner. If an abused woman 

does not make the rational choice to leave, her behaviour is seen as irrational 

and thus may be considered the cause of the problem. This point of view does 

not take into account emotions such as shame, hope, and love. In addition, the 

effects of violence and victimization are discounted.”7 

 

Hon fortsätter: 

“[…] [the] rhetoric of abstract individualism is not always easily reconciled 

with abused women’s gendered lives and the gendered expectations they meet.”8 

 

Suvi Keskinen uppmärksammar här en problematik som våldsutsatta kvinnor upplever i 

kontakt med sociala myndigeter och ger en intressant och viktig inblick i mötet mellan en 

statlig institution och den enskilda kvinnan.  

        Forskning kring berättelsers vikt i människors liv har bland andra Skott (2004), Hydén 

(1997) 9 och (2000)10  bedrivit. Berättandeforskning har bedrivits och bedrivs inom många 

olika discipliner och används både inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det har ett 

brett forskningsfält och används inom psykologi, sociologi och fenomenologi bland annat.  

    I hälso- och sjukvårdens utbildningsmaterial tas en mängd konsekvenser upp i fråga om 

kvinnor som drabbats av våld i nära relationer.11 Följande effekter av våldet har där 

uppmärksammats:  

• Fysiska problem såsom magproblem, ändrade sömn- och matvanor, svettningar, snabb 

puls, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk, rygg- eller nacksmärtor, utmattning. 

• Känslomässiga effekter som sorg, skuld, skam, ångest, ilska/raseri, mardrömmar, 

känslomässig berg- och dalbana, kontrollförlust, isoleringskänsla, rädsla för fortsatt 

                                                 
7 Keskinen (s 69) 
8 Ibid (s 68) 
9 Hydén Margareta & Lars-Christer, Att studera berättelser, samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv, 
1997 
10 Socialvetenskaplig tidskrift, Årgång 7, nummer 1-2, 2000. 
11 Ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdens personal, Att möta kvinnor som utsatts för misshandel och 
våldtäkt, 2003, Uppsala universitet, reviderad upplaga, PDF, 2006-12-14. 
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våld, förstumning, vanmakt, hjälplöshet, hopplöshet eller kraftlöshet, förtvivlan, 

andliga tvivel. 

• Relationsmässiga problem, till exempel tillitsförlust, ändringar i sexuell aktivitet, 

generaliseringar gentemot andra, kritiska känslor gentemot andra, främlingskap 

gentemot familj, vänner och arbetskamrater, ensamhetskänsla 

• Intellektuella påföljder som till exempel minnesstörningar, förvirring, störd 

tidsuppfattning, koncentrationssvårigheter, svårt att fatta beslut, självmordstankar, 

händelsen spelas upp inom en gång på gång, minnesblixtar 

• Beteendemässiga konsekvenser av våldet kan vara till exempel drogmissbruk, 

isolering, irritabilitet/otålighet, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, 

att klamra sig fast vid människor, splittring av dagliga aktiviteter, oförmåga att utföra 

saker man tidigare kunnat.12 

    Självmordsförsök är inte ovanligt för våldsutsatta kvinnor, ofta sker självmordsförsöken i 

samband med misshandeln.13 Bland svenska våldsutsatta kvinnor har 64 % någon gång 

funderat på självmord.14 

 
      Malin Svenningson med flera har i, Att fånga nätet, Kvalitativa metoder för 

internetforskning 15, beskrivit Internet som forskningsområde. Hon beskriver bland annat hur 

datormedierad kommunikation skiljer sig från kommunikation via andra medier på framförallt 

tre sätt.16 Tekniken har möjliggjort att lagra och överföra stora mängder information. 

Hastigheten i datormedierad kommunikation gör det möjligt för personer att kommunicera 

samtidigt och/eller arbeta tillsammans med stora mängder information oavsett var i världen de 

befinner sig. Företag eller privatpersoner kan också lägga ut information eller material på 

webben eller diskussionsgrupper och få respons. Det är alltså möjligt i dag att nå en stor 

mängd läsare och att inrikta sig till endast en utvald läsargrupp, beroende på hur och vem man 

vill vända sig till med sin kommunikation. Datormedierad kommunikation innebär också att 

användaren är anonym. Via denna form av kommunikation får vi inte signaler om hudfärg, 

kläder eller andra former av yttre identifikationsmedel. Därmed uppstår nya möjligheter att nå 

människor och bygga och skapa relationer på ett sätt och med människor som vi annars inte 

                                                 
12 Ibid (s 12).  
13 Ibid (s 8)  
14 Sveriges Kommuner och Landsting, En kunskapsöversikt, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 2006 
15 Sveningsson, Malin, mfl, Att fånga nätet, Kvalitativa metoder för internetforskning, 2003 
16 Ibid. (s 11-13) 
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skulle komma i kontakt med.17 Internet har en inneboende överbryggande kraft mellan sociala 

kategorier. Men, med detta sagt skall också påpekas att även om sociala kategorier, i vissa fall 

av datormedierad kommunikation inte har någon utpräglad roll, finns det naturligtvis andra 

arenor på Internet där sociala kategorier visst spelar roll.18      

   Internetforskningen eller Internetkulturforskning är ett relativt nytt och brett forskningsfält. 

Förutom rent teknisk forskning erbjuder Internet en forskningsarena för bland annat 

psykologer, sociologer, lingvister, kommunikationsvetare, religionsvetare, etnologer och så 

vidare.19  

 

 

4. Teoretisk ram  

 

 4.1  Feminism och genusforskning 

 

Följande arbete utgår från ett feministisk och genusvetenskaplig perspektiv, vilket innebär att 

arbetet i stor utsträckning har en medvetenhet om makt och förtryck. Feminism kan definieras 

som två grundläggande idéer, den ena är att det finns ett genussystem och en maktfördelning 

mellan män och kvinnor som innebär att kvinnor är underordnade män, det andra är att detta 

genussystem bör förändras.20 

 

En feministisk syn förnekar inte att kvinnor som enskilda individer kan ha makt 

i generella situationer. Feminismen påstår däremot att generellt sett har kvinnor 

mindre makt än män[…]Det finns en struktur av ojämlikhet mellan könen och 

den är synlig inom alla samhällsområden.21 

 

Feministisk forskning och genusforskning har mycket gemensamt men är inte samma sak. 

Dock finns det inom genusforskning en medvetenhet om genussystemet. Britt Marie Thurén 

definierar genusforskning: 

 

                                                 
17 Svenningson, (s 11-13) 
18 Ibid. 
19 Ibid (s 12) 
20 För en diskussion om olika akademiska feministiska riktningar rekommenderas Lena Gemzöe och Feminism, 
2005, där hon gör en introducerande genomgång av några teoretiska huvudströmningar inom främst svensk och 
anglosaxisk feminism. 
21 Gemzöe, Lena, Feminism, 2005 (s 16). 
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    Genusforskning handlar om hur genus definieras och organiseras och vad det 

får för konsekvenser i olika sammanhang. Alldeles särskilt ställs frågor om 

huruvida och i så fall hur den ena genuskategorin överordnas, medan den andra 

överordnas, hur sådana förhållanden uppstod och hur de reproduceras. Det är 

den centrala gåtan inuti den stora gåtan. Det var det ’kvinnoforskningen’ 

handlade om från början. Det handlade egentligen aldrig bara om kvinnor, utan 

om den plats kvinnor tilldelas i samhället. På det sättet handlar den, och har hela 

tiden handlat, lika mycket om män som kvinnor. Om vi är intresserade av 

maktförhållanden räcker det inte med att undersöka bara den ena polen i en 

maktrelation. [---] Det finns något vi kan kalla för en genusordning i varje 

samhälle. Den består av alla de idéer om kvinnligt och manligt som finns i 

samhället, och allt de för med sig för vem som gör vad, vem som kan bestämma 

vad, hur vi uppfattar oss själva, var och en av oss, och varandra, kollektivt och 

individuellt.22 

 

    Genusforskning handlar främst om att arbeta för att tydliggöra kategoriseringar som leder 

underordning av vissa grupper i samhället. Det handlar om att se bakomliggande mekanismer 

och system som påverkar oss många gånger på ett högst omedvetet plan. Makt och 

underordning existerar inte bara mellan kategorierna män och kvinnor, utan det är också något 

som genomströmmar hela samhället. Grupper i samhället som ses som ”svaga” är utsatta på 

många sätt oavsett kön. Det är ett intrikat mönster av korsande maktsystem som 

genusvetenskap på olika nivåer söker uppmärksamma. Dock bör det påpekas, att kvinnor 

alltid är underordnade män i den egna gruppen, vilken samhällskategori vi än studerar.  

     Några forskare har producerat teorier om makt, maskulinitet och system vilka lämpar sig 

väl att applicera på bland annat studier om välfärdssystemet. I föreliggande studie är det 

framförallt fruktbart att som teoretisk matris applicera Robert William Connells teorier om 

hegemonisk maskulinitet och då framför allt hans23 syn på samhällets institutioner som 

uttryck för en hegemonisk maskulinitet,24 samt Michael S Kimmels teorier om 

maskulinitetskapandet.25 En kvinna som haft stort inflytande i synen på kvinnors 

                                                 
22 Thurén, Britt Marie, Genusforskning, - Frågor, villkor och utmaningar, 2003 (s 98). 
23 Numera lever Connell som kvinna vid namn Raewyn Connell.  
24 Connell, Robert William, Masculinities, 2005, Gender and Power, society:. The Person and Sexual Politics, 
2004. 
25 Kimmel, Michael S.,”Masculinity of Homophobia - Fear, Shame and Silence in the Construction of Gender”, 
Harry Brod, Michael Kaufman, (red.) Theorizing Masculinities, Research on Men and Masculinities, 1994, (s 
119-141). 
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förutsättningar i det västerländska samhället är Simone de Beauvoir som 1949 myntade 

begreppet ”Det andra könet”.  

 

4.2 Simone de Beauvoirs teori om kvinnan som det andra könet     

 

Simone de Beauvoir konstaterade i Det andra könet att ”Man föds inte till kvinna, man blir 

det”.26 Hon påvisade på 1940-talet att kvinnan socialiserades in i sitt sociala kön. Simon de 

Beauvoir skriver: ”Inget biologiskt, psykiskt eller ekonomiskt öde avgör utformningen av den 

gestalt som den mänskliga honan får i samhället. Det är civilisationen i dess helhet som 

formar det mellanting mellan hane och kastrat som kallas kvinnligt”27  

    Det är således inte kvinnans biologi, hennes kropp eller hennes psykologi som på något sätt 

determinerar hennes beteende eller hennes villkor i samhället, familjen eller på 

arbetsmarknaden. Det är samhället, civilisationen som villkorar och påverkar hennes beteende 

och hennes plats i familjen och i det samhälle som format henne. Kvinnor görs således till 

kvinnor genom sin omvärld. Hon påvisar också, hur mannen genom sin socialisation till man, 

träder in i transcendensen, är subjektiv, aktiv, närvarande och överordnad och därför är 

”manligheten” norm. Kvinnan socialiseras till immanens, till att vara ett objekt, passiv, 

tärande och underordnad.28 Det är också genom andras medvetande kvinnan uppfattar sig 

själv, sin kropp och förhållandet till omvärlden.29  Detta var förhållandet gällande i Europa 

under 1950- talet och det är förhållanden som på många sätt är gällande i Europa i dag under 

2000-talet.   

    Simone de Beauvoir beskriver en situation som var baserat på kvinnans situation i mitten 

av 1900-talet. Naturligtvis är förhållandena bättre idag i Sverige än de var under 1950- talet i 

Frankrike. Men då det gäller kvinnans definition som ”den andre” och hennes definition av 

sig själv genom mannen är synnerligen aktuellt även i dag.  

 

4.3 Raewyn Connells teori om det hegemoniska samhället 

 

Vårt biologiska kön menar Connell, har inte med vårt kulturella kön eller genus att göra.30 

Kategorierna man och kvinna är ett sätt att leva i sociala relationer. Vi blir socialiserade till 
                                                 
26 Beauvoir, Simone de, Det andra könet,  2004, originalets titel Le Deuxième sexe, 1949,  
(s 325). 
27 Beauvoir, 2004: Passim. 
28 Ibid. 
29 Ibid.  
30 Connell, R.W, Masculinities, 2005, Passim. 
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och kategoriserade till och därigenom även marginaliserade till vissa roller i samhället.31 

Socialiserandet till, och skapandet av genus är en fluktuerande och ständigt pågående process, 

vi blir aldrig färdiga som individer eller som genus.32  Det finns enligt Connell en hierarkisk 

strävan i alla mellanmänskliga relationer. Den hierarkiska strävan innebär att det alltid finns 

en överordning och en underordning i relationen mellan män samt mellan män och kvinnor, 

homosexuella män eller etniska minoriteter. Denna maktfördelning sträcker sig från 

individuella liv i hemmiljö till samhälleliga strukturer och stater.33 

    Hegemonisk maskulinitet är, enligt Connell den för tillfället bäst fungerande strategin för 

att upprätthålla den nuvarande genusordningen med män som överordnade och kvinnor som 

underordnade.34 Denna struktur av hegemonisk maskulinitet genomsyrar och finns i alla typer 

av instutioner enligt Connell.35 Staten kan följaktligen ses som bärare av genusstrukturer och 

hegemonisk maskulinitet.36  

 

The state both institutionalizes hegemonic masculinity and expends great energy 

in controlling it.37 

 

    Statliga institutioner kan ses som bärare av en manlig hegemoni, inte bara för att ledningen 

till största delen innebärs av män. Den statliga organisationens praktiker är också 

strukturerade i relation till genusstrukturer.38  

 

The overwhelming majority of top office-holders are men because there is a 

gender configuration of recruitment and promotion, a gender configuring of the 

policymaking, practical routines […].39 

 

        Maskulinitet kan således ses som en makrostruktur som genomsyrar alla samhälleliga 

instutioner: ”[W]e can see masculinity not as an isolated object, but as an aspect of a larger 

structure.”40 

                                                 
31 Conell, Gender and Power, 2004, Passim.  
32 Connell, 2004, Passim. 
33 Ibid. 
34 Connell,, 2005, Passim. 
35 Connell, 2004, (s 120). 
36 Ibid, (s 128). 
37 Ibid. 
38 Ibid, (s 71 ff). 
39 Ibid, (s 73). 
40 Connell, 2005, (s 67). 
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    Det är en ständigt pågående aktiv genusprocess, en process som i vårt manligt normerade 

samhälle lämnar samhälleliga instutioner med samma mekanismer av makt och hegemoni 

som finns i personliga och mellanmänskliga relationer. 41  

 

The patriarchal state can be seen, then, not as the manifestation of a patriarchal 

essence, but as the centre of a reverberating set of power relations and political 

processes in which patriarchy is both constructed and contested.42 

 

    Connell kan erbjuda en förklaringsmodell till varför välfärdssamhället och socialtjänstens 

verksamhet inte alltid erbjuder ett bemötande som är i paritet med våldsutsatta kvinnors 

behov. En institution vilken är genomsyrad av en struktur av hegemonisk maskulinitet 

påverkas naturligtvis av den inneboende strukturen i kontakt med den population till vilken 

den skall finnas som stöd. I fråga om förklaringsmodeller om maskulinitet och i den 

föreliggande uppsatsen innehar hans teorier god förklaringskraft  

 

4.4 Michael Kimmels teori om misogyni som maskulinitetsskapande 

 

Michael S. Kimmel antar Freud och hans psykoanalys som teoretiskt redskap för att analysera 

samhällelig kontra individuella maktförhållanden hos män. Genom Freuds teori om den 

oidipala fasen och pojkars kastrationsskräck gentemot sina fäder förklarar Kimmel mäns 

känsla av maktlöshet, rädsla och deras förtryck av dem som är svagare.43 

    Alla män mäts och värderas genom ”maskulinitetens filter”, efter vissa maskulina ideal, 

och alla män strävar efter att uppnå dessa ”mål”. Det vill säga män mäter andra män. Att inte 

leva upp till dessa krav leder till förvirring, smärta och depressioner.44 Då det endast är en 

liten fraktion av män som i själva verket lever upp till dessa ”maskulinitetens ideal” så lever i 

själva verket den största andelen män i en känsla av otillräcklighet och rädsla för att andra 

män skall se deras otillräcklighet vilket skulle leda till offentlig förödmjukelse för den 

enskilda individen, vilket enligt Kimmel är en av de största rädslorna för män.45 

    Enligt Freud identifierar pojken sig först med sin mamma, och sedan under den oidipala 

fasen med sin pappa. Han har under en tid två sätt att se på fadern, dels med rädsla och 
                                                 
41 Ibid (s 128). 
42 Ibid (s 130). 
43 Kimmel, Michael “Masculinity of Homophobia - Fear, Shame and Silence in the Construction of Gender”, 
Harry Brod, Michael Kaufman, Theorizing Masculinities, Researc on Men and Masculinities, 1994, ( s 119-141). 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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beundran och med erotiskt begär. Detta leder till att mannen resten av livet tar avstånd från sin 

attraktion till män för att bevisa att ha är en ”riktig man”. Här blir det viktigt för pojken och 

mannen att aldrig visa några feminina drag (vilka minner om modern) för att skall kunna 

identifiera sig till fullo med fadern och utveckla maskulinitet. Att vara en ”riktig man” blir 

synonymt med att inte visa svaghet eller mjuka drag som påminner (i vår kultur) om modern 

och kvinnliga drag. Att vara man blir detsamma som att inte vara som en kvinna.46 

    Pojken identifierar sig i den oidipala fasen med fadern som är källa till rivalitet om modern. 

Fadern är en rival och en källa till rädsla och samtidigt den pojken identifierar sig med för att 

sedan kunna rikta sin sexualitet mot andra kvinnor. Pojkens egen sexualitet kommer därför att 

efterlikna det som föreställer sig vara faderns sexualitet, det vill säga hotfull, ägande, rovgirig 

och straffande.47 

    Pojken identifierar sig således med den som förtrycker honom och övertar sedan rollen som 

förtryckare. Den stora skräcken för en man blir sedan att detta ”rollspel” genomskådas och att 

han blir klassad som en ”icke maskulin man” - en mes eller att vara som en kvinna.48 Pojken 

och mannen flyr från allt som anses förknippat med femeninitet. Mannen och pojken 

nedvärderar det feminina i sin flykt från det.49 

    Detta anser Kimmel förklarar mäns förtryck mot kvinnor, mot homosexuella, mäns rasism 

och så vidare. Han menar att män projicerar egenskaper de inte vill kännas vid, som ej ses 

som manliga, på andra grupper.50  

    Den individuelle mannen känner sig maktlös och kämpar en ständig kamp för att undvika 

förödmjukelsen i att anses som inte tillräckligt maskulin och därigenom tystnar mannen i 

bevittnelse av förtryck och låter det fortsätta, ”hellre de än jag” verkar vara det som driver. 

Medan män som kollektiv innehar makt, känner sig mannen som individ maktlös och rädd. 

Misogyni och homofobi är delar av maskulinitetsgörandet 51  

   Kimmel gör generaliseringar vad gäller ”mannen”. Till exempel är han entydigt 

heterocentrisk i sina analyser av mannens identitetsskapande och maskulinitetstsgörande. Han 

utgår från den vite, heterosexuelle medelklassmannens identitetsskapande. Men trots dessa 

generaliseringar erbjuder hans teori kring den maskulina identitetens skapande en mycket 

intressant förklaring till förtryck.  

                                                 
46 Kimmel, 1994, (s 119-141) 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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    I ett makroperspektiv är det mycket intressant att applicera Kimmels teori om misogyni 

som en del av maskulinitetsgörandet i förhållande till Connells teori om samhälleliga 

institutioner som bärare av strukturer av hegemonisk maskulinitet. Då man utgår från dessa 

insikter bildas spänningar i förhållande individ - samhälle och struktur. Plötsligt framträder 

tydliga mönster av samhälleligt förtryck av kvinnor men också av de individer i samhället 

som betecknas som ”svaga”, eller som anses vara bärare av egenskaper som kodats som 

”kvinnliga”. 

    Detta kan förklaras med hjälp av dessa teorier där det framgår att då samhället är manligt 

normerat, så ingår även den Maskulina matrisen (hegemoni) i samhälleliga instutioner. I väst 

har manlighet konstruerats på ett speciellt sätt vilket Connell förklarar och förtydligar via 

teorierna om den hegemoniska maskuliniteten, där manlighet = stark, aktiv med mera.52 Då 

detta kommit att bli normen och då det även ingår förtryck av den svage i skapandet av en 

identitet som maskulin, vilket förklaras av Kimmel, 53  så framträder samhälleliga instutioners 

förtryck av och missbehandling av svaga, sjuka, socialt utslagna, människor i behov av hjälp. 

Trots att många av dessa instutioner i själva verket finns till för att just hjälpa dem. Vilket kan 

utgöra en mycket märklig paradox.  

 

4.5 Teori om berättandets kraft 

 

Berättelser och berättandet har en framträdande roll i vårt liv och hur vi ser på världen, livet 

och oss själva. Peter Brooks skriver: 

 

We live immersed in narrative, recounting and reassessing the meaning of our 

past actions, anticipating the outcome of our future projects, situating ourselves 

at the intersection of several stories not yet completed.54 

 

    Vi människor är tolkande varelser. Vi söker göra våra dagliga händelser meningsfulla 

genom berättelser. Dessa berättelser om våra liv skapar vi genom att länka samman vissa 

händelser under en viss följd över en viss tidsperiod och söker på detta sätt förklara dem och 

                                                 
52 Connell, 2005. 
53 Kimmel, 1994, (s 119-141) 
54 Brooks Peter, Reading for the Plot, Design and Intention in Narrative, 2003, (s 3). 
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göra dem begripliga. Det är detta som är grunden och temat i berättelsen. Vi ger våra liv 

mening genom berättelser.55  

 

    Att berätta och lyssna till en berättelse är att reflektera över händelser för att 

successivt kunna omfatta och förstå dem som meningsfulla helheter. Det är 

lyssnaren eller läsaren som fullföljer berättelsen. Men i stället för ett ego som är 

fånget i sig självt omtolkar vi ständigt den narrativa identitet som vi utgörs av. 

[…] Meningsskapande är då en pågående aktivitet, inte något redan avslutat. 

Denna aktivitet är intersubjektiv och mellanmänsklig och äger rum genom 

narrativ kommunikation.56 

 

    Att få berätta om en personlig upplevelse för någon som visar sig intresserad av att lyssna 

har potential att inneha en helande kraft.57 Men, att berätta om svåra upplevelser för någon 

innebär också en sårbarhet. Dels kan det vara smärtsamt att återuppleva de minnen som 

återberättas, både fysiskt och psykiskt. Dels utsätts också berättaren för en sårbarhet inför för 

åhörarens reaktioner.58 

    Det krävs vissa förutsättningar för att en kvinna ska våga eller kunna börja berätta om svåra 

upplevelser. Det krävs en viss sorts respons från åhöraren. Något av det viktigaste är att inte 

dra sig undan, att finnas där mentalt. Om åhöraren är vag i sitt sätt att visa gensvar kan det ge 

osäkerhet hos berättaren som också visar sig i det sätt berättelsen delges.59 

 

5. Material  

 

Det utvalda materialet är kommunikation på ett debattforum på en webbsida för kvinnor som 

utsatts för våld av en man i en relation.  

    Våldsutsatta kvinnors kommunikation på Internet är något som inte har forskats om tidigare 

och här finns en källa till kunskap som är i stort sett outnyttjad hittilldags. Svaret på de frågor 

jag ställer till materialet visar på vad som i kommunikationen påverkar berättandet positivt på 

det studerade internetforumet och visar deras subjektiva upplevelser av samhällets 

                                                 
55 Morgan Alice, Vad är narrativ terapi?, 2004. 
56 Akott Carola ”Innebörd och mening - det hermeneutiska perspektivet”, (s 70). 
57 Öhlén Joakim, ”Berättelser (s)om vårdande”, Berättelsens praktik och teori, narrativ forskning i ett 
hermeneutiskt perspektiv, 2004,( s 30). 
58 Sorsoli Lynn, ”Echoes of Silence: Remembering and repeating childhood trauma”, Amia Lieblich mfl (red)  
Healing Plots, The Narrative Basis of Psychoterapy, 2004 , (s 89-109). 
59 Öhlén, (s 33). 
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hjälpinsatser då de söker en väg ut ur våldet. Detta gör jag genom min egen subjektiva 

tolkning av materialet.   

    Våld i samkönade relationer har alltmer kommit att uppmärksammas. Där finns det både 

likheter och olikheter mellan våld i olikkönade relationer.60 Föreliggande studie avgränsas till 

att gälla enbart kvinnor vilka har blivit utsatta för mäns våld i nära relationer.  

 

5.1 Avgränsning 

 

Webbplatsen ”Fågel Fenix”61 är en ideell, politiskt och religiöst obunden webbsida skapad av 

kvinnor och för kvinnor som utsatts för våld av män i nära relationer. ”Fågel Fenix” 

 finns som länk från bland annat föreningen Kvinnofrids hemsida62.  

    På det Internetforum som studerats finns kvinnor i olika stadier av utsatthet av mäns våld. 

Det finns kvinnor som skriver och ber om hjälp till exempel ”hjälp han slår mig, vad ska jag 

göra?”. Det finns också kvinnor som tagit sig ut ur den akuta utsattheten, som har lämnat 

relationen och som kämpar med sorgen efter förhållandet och/eller fortfarande utsätts för 

mannens hot och terror på olika sätt. Många av kvinnorna är utsatta för mannen på olika sätt, i 

till exempel en vårdnadstvist eller umgängestvist om gemensamma barn.  

        Det är den positiva effekten av kommunikation som här kommer att studeras. Det är 

berättandet och delandet av berättelser och dess läkande effekt på de själsliga, psykologiska 

skadorna som behandlas. 

    Detta ställer jag i jämförelse till hur socialtjänstens arbete i fråga om hjälp till kvinnor och 

som blivit utsatta för våld av närstående i en parrelation uppfattas av kvinnorna på forumet. 

Jag gör en feministisk och genusvetenskaplig analys och ställer forumet och samhället i 

relation till/mot varandra. Jag använder mig av genusvetenskapliga teorier i en maktkritisk 

analys av samhällsinstansers hjälp utifrån hur det uppfattas av kvinnorna, samt använder mig 

av Beauvoir och teori om berättandets vikt i analys av kvinnornas samtal på forumsidan.  

    Genom att använda sig av datormedierad kommunikation mellan våldsutsatta kvinnor på 

Internet, får jag en insikt i deras subjektiva upplevelse och verklighet. Jag studerar deras egna 

ord och berättelser och placerar deras upplevelser och berättande i en maktkritisk analys.  

                                                 
60 Sveriges Kommuner och Landsting, En kunskapsöversikt, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 2006 
61 http://www.fagelfenix.se/index.asp, 2006-12-07 
62 http://www.kvinnofrid.org/, 2006-12-07 
Kvinnofrid är en registrerad ideell, politiskt och religiöst obunden förening vars syfte är att sprida kunskap om 
kvinnomisshandel, debattera om kvinnofrid i praktiken och att hjälpa utsatta kvinnor och barn.  
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    De inslag i kommunikationen som rör upplevelser av välfärdssamhället, beskriver den 

situation där kvinnorna befinner sig. Här använder jag mig av maktkritiska teorier genom 

Raewyn Connell och Michael Kimmel. Forumet ger kvinnorna en möjlighet att definiera sig 

själva. Betydelsen av detta analyserar jag via Simone de Beauvoir, som påvisar vikten för 

kvinnor att inte blir sedda som ”den andre” och forumet ger en tillflyktsort bortom den 

manligt normerade blicken. Det är där, bortom den manligt normerade blicken som en speciell 

form av berättande kan börja. Genom detta berättande finns det potential för läkande 

processer. Således belyser detta tre för frågeställningen väsentliga delar: plats, alternativ plats 

samt möjlig väg ut ur förtryck.  

 

 

 5.2 Etik 

 

Etiska riktlinjer för forskning som berör människor kan sammanfattas så som att människor 

som deltar i forskning inte får komma till fysisk eller psykisk skada, de får heller inte kränkas 

eller förödmjukas.63   

    Då internetforskning är relativt ny, finns det ännu inte några ”mallar” eller direktiv att följa 

och de etiska riktlinjerna för individskyddskravet kan i vissa fall vara mycket svåra att följa. 

Ett exempel är webbsidor och diskussionsforum där alla inblandade omöjligt kan informeras 

om att forskning bedrivs. Personer loggar in med ett påhittat alias, är inne på forumet en kort 

stund och försvinner sedan. Ett alternativ till att informera alla inblandade individer är att 

informera eller be ägaren till webbsidan om tillstånd att utföra forskning på kommunikationen 

och texterna där. Dock kan man också ifrågasätta huruvida ägare av webbsida eller en 

moderator kan uttala sig för alla deltagare som kan komma att studeras.64 

    Att studera material på en webbsida kan jämföras med att utföra dolda observationer på 

offentlig plats65  Dock är det i detta fall en webbsida för kvinnor som utsatts för våld - och i 

vissa fall fortfarande utsätts för våld av en man i nära relation. I många fall lever kvinnan 

under hot och kanske har fått skyddad identitet. Det finns således eventuellt och troligtvis en 

hotbild mot vissa av de kvinnor som medverkar på denna webbsida på olika sätt. Därför är det 

också oerhört viktigt att det inte går att på något sätt söka identifiera de medverkande. Därför 

                                                 
63 Sveningsson, mfl, Att fånga nätet, Kvalitativa metoder för internetforskning, 2003, ( s176). 
64 Ibid ( s 178-179). 
65 Ibid (s 178). 
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har jag valt att inte skriva några aliasnamn och endast ta med kommunikation mellan 

kvinnorna i mycket korta citat. 

 

6. Begrepp  

 

Några begrepp är centrala för föreliggande uppsats, därav är det lämpligt att presentera en 

genomgång av de mest centrala begreppen. 

 

6.1 Våld   

 

Våld är (otillbörlig) användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel 

mot någon.66 Påpekas bör att våldet en kvinna kan utsättas för av en man i en relation i något 

mån kan vara något av en process där kvinnans integritet skadas till exempel fysiskt, sexuellt 

eller psykiskt.67 

    Enligt Socialstyrelsen finns det inom samhället olika sätt att definiera våldet som kvinnor 

utsätts för och i socialstyrelsens utbildningsmaterial publiceras en liten översikt på de begrepp 

som används. 

 

• Lägenhetsbråk: Detta begrepp används enligt socialstyrelsens utbildningsmaterial av 

polis, press och rättväsende. Betydelsen av begreppet är: konflikt mellan personer i 

viss lokal 

• Familjevåld: Detta begrepp används av socialtjänst och inom psykiatrin. Betydelsen 

av begreppet innebär: våld mellan personer i gemensamt hushåll. 

• Kvinnomisshandel: Detta begrepp används enligt socialstyrelsen av feminister, 

kvinnojourer rättsväsende och politiker. Begreppet innebär att män är våldsamma mot 

kvinnor i relationer. (Tilläggas bör att det i dag talas om ”mäns våld mot kvinnor”, 

och inte ”kvinnomisshandel”). 

• Sexualiserat våld: Ett begrepp som enligt socialstyrelsen används av feminister och 

kvinnojourer. Våldet mot kvinnor grundas på deras definition som sexualobjekt. 

Sexualiserat våld innefattar sex även i maktsyfte.68 

                                                 
66 Nationalencyklopedin, 2007-01-11. 
67 Sveriges kommuner och landsting, En kunskapsöversikt, Mäns våld mot kvinnor, 2006. 
68 Socialstyrelsen, Våldsutsatta kvinnor, ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal, 2003, (s12), 2006-
12-14. 
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    Dessa begreppsanvändningar finns i en av socialstyrelsens publicerade kunskapsöversikter 

vilken skall ” [...] ge stöd för en kunskapsbaserad vård och behandling, metodutveckling och 

annat förbättringsarbete, stimulera och underlätta kvalitetsuppföljning och/eller stimulera till 

effektivt resursutnyttjande.” 69  

     Användningen av dessa olika begrepp kan ha stor betydelse i fråga om hur en kvinna i 

behov av hjälp bemöts. Då socialstyrelsen använder sig av begreppet ”familjevåld” visar detta 

på att det är hela familjen som har ett problem. Våldet finns som ett övergripande problem i 

hela familjen och därmed har även hela familjen ansvar för att våldet. Individen är inte i fokus 

utan det är hushållet. Detta visar tydligt att socialtjänsten har ett övergripande 

familjeperspektiv. Det förefaller finnas en otydlighet i användandet av begrepp vilket leder till 

olika bemötanden och strategier för att arbeta med problematiken. En kvinna som misshandlas 

av sin man känner säkerligen inte att hon får den hjälp hon behöver och söker då 

socialtjänsten arbetar efter begreppet ”familjevåld” och ser problematiken som 

familjerelaterat. Så länge det är familjen, det vill säga både mannen och kvinnan som 

tillsammans skall lösa familjens problem, att mannen slår kvinnan, så torde det vara svårt att 

lyssna på kvinnans berättelse. Den våldsutsatta kvinnan är en del av problemet i ett sådant 

synsätt. Då det de facto är socialtjänsten som enligt lag är ansvarig för att våldsutsatta kvinnor 

får stöd och hjälp, torde denna paradox leda till svårigheter i arbetet. Arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt inte är enhetliga och bemötande från socialtjänstens sida är beroende på den 

individuelle tjänsteman/kvinna som den våldsutsatta kvinnan möter.   

    Dessa begreppsanvändningar är mycket intressanta och kan erbjuda stor förklaringskraft till 

kvinnors upplevelser av socialtjänstens bemötande. Här finns en otydlighetens paradox som 

kan leda till en oklar arbetssituation.  

    I en nyligen utgiven publikation från Sveriges kommuner och landsting, används termen 

och begreppet: ”Mäns våld mot kvinnor i nära relationer”.70 Huruvida socialtjänsten i dag 

anammat begreppet ”mäns våld mot kvinnor i nära relationer” eller om begreppet 

”familjevåld” fortfarande används på kommunernas socialtjänster är en fråga som torde 

granskas närmare. Dock kan det inte tas upp till granskning i större utsträckning i denna 

undersökning. Att begreppsanvändningen är viktigt för bemötande och strategier mot våldet 

är dock tydligt.  

 

                                                 
69 Ibid (s 2). 
70 Sveriges Kommuner och Landsting , En kunskapsöversikt, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 2006. 
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6.2 Läkande 

 

 Enligt nationalencyklopedin är läkande återställa från sjukdom eller skada.71 

    Med läkande avser jag i denna uppsats den subjektiva upplevelsen av att uppnå en bättre 

psykisk hälsa, att ingå i en process som innebär något positivt för individen, kvinnan, en 

process för ökat välbefinnande och där en negativ självbild kan förändras.  

       

7. Metod  

 

I själva inledningen i insamlingen av mitt material har jag utfört något som kan jämföras med 

dolda observationer på offentlig plats.72 Kvinnorna på forumet har således inte varit medvetna 

om att jag funnits där och tagit del av deras kommunikation.  

    Vad gäller kommunikationen och texterna har jag utfört kvalitativa analyser.73 Jag har 

kategoriserat texterna i tre processer som presenteras längre fram. 

     

7.1 Kvalitativa metoder 

 

Att utgå från Internetsidor i valet av material gör att jag i min metod hamnat i ett gränsland 

mellan observation och textanalys. Jag utgår från dolda observationer av textade samtal. 

Samtalen finns på text och därmed gör jag även textanalyser. Dessa texter analyserar jag med 

hjälp av kvalitativa metoder där jag utgår från utgår bland annat från en hermeneutisk 

vetenskapsteori. Enskilda individers upplevelser och uppfattningar av verkligheten och av 

livet är av betydelse. Fokus läggs på innebörder och sammanhang, mening, betydelse samt 

process. Det handlar om att upptäcka snarare än att bevisa, om att få reda på varför det är som 

”det är”. Metoden är ostrukturerad, utvecklande och anpassad till de förhållanden som råder 

vad gäller insamlandet av empirin. Jag som forskare är i denna forskningsmetodik 

betydelsefull som instrument och tolkare av intervjuer, text eller observationer. 74   Jag är 

således själv aktiv i en tolkande process av det material jag använder mig av. Som konsekvens 

av att detta är ett nytt fält där en blandning av metoder blir nödvändig, så söker jag så tydligt 

som möjligt skriva ut iakttagelser, möjlig tolkning och argumenterar för mitt val av tolkning. 

                                                 
71 Nationalencyklopedin, 2006-12-07. 
72 Sveningsson,  (s 178). 
73 Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 2003, (s 119-124). 
74 Sharan, B Merriam (s 19 et passim). 
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7.2 Urval och kategorisering 

 

Materialet från Internet har inhämtats under sex tillfällen och de kommunikationstrådar 75  jag 

följt spänner från den tjugonde november till den åttonde december 2006. Det första jag 

koncentrerade mig på var en innehållsöversikt över de huvudsakliga sakerna jag kunde 

identifiera att kvinnorna talade om i de trådar där mest kommunikation förekom. 

    De flesta, om inte alla, uttryckte att de mådde mycket dåligt psykiskt. Det var en stor 

gemensam faktor. Kommunikationen handlade bland annat om tankar om kärlek och om 

saknad efter mannen som hon undflytt, berättelser om livssituationen, kroppens reaktioner på 

psykisk och fysisk misshandel och om rena rop på hjälp. Det fanns många berättelser om 

svåra minnen och upplevelser, om självdestruktivitet, ångest och självhat.  

    Nästa steg i mitt urval i kommunikationen kvinnorna emellan var att jag fokuserade på det i 

kommunikationen som hade med berättandet att göra. Det vill säga kommunikation där 

berättelser verkade ta form. Jag valde sedan ut några faktorer som verkar ha sporrat kvinnorna 

att våga berätta mer än de gjort tidigare. Dessa inslag i kommunikationen öppnar upp till en 

ny och alternativ syn på sig själv och på sitt liv. Det erbjuder en väg från att bli betraktad 

utifrån den manliga normen och den manliga normens definition av dem som människa och 

kvinna. Jag talar här både om den faktiska mannen som utövar våld och bestämmer kvinnans 

livsvillkor och om den mänskliga norm som finns i samhället, där mannen är normen och 

kvinnan är ”den andre”.76  

 

• Anrop och svar 

• Längtan och kärlek 

• Igenkännande 

• Att berätta och att lyssna 

• Stöd och positiva ord 

 

  Dessa faktorer är betydelsefulla i påbörjandet av en process för att ta sig ur normeringen och 

för ett eventuellt läkande. 

  Utöver dessa valde jag två teman som var av betydelse för förståelse av kvinnornas situation 

psykiskt samt deras livsvillkor, detta för förståelse av processen som leder fram till ett 

                                                 
75 Med tråd avses en kommunikation som påbörjats med en kommentar eller fråga mm på Internetforumet.  
76 Begreppet ”mannen som norm” har jag hämtat från Yvonne Hirdmans teorier om genussytemet. Fenomenet 
uppmärksammas av Simone de Beauvoir, men hon benämner det inte på detta sätt. 
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eventuellt till läkande. Det ena temat i detta urval var kvinnornas uttalande om den fysiska 

och psykiska smärta samt den självdestruktivitet som de utvecklade i ett destruktivt 

förhållande. Detta var av vikt då detta ej har betonats i tidigare litteratur. Det andra temat som 

var av vikt var kvinnornas upplevelse av kontakter med socialtjänsten, då dessa kontakter 

påvisar hur välfärdssystemet uppfattas fungera av dessa enskilda individer.  

 

• Smärta och självdestruktivitet 

• Socialtjänsten 

 

8. Analys: 

 

Följande analys ställer kvinnornas samtal på internetforumet i relation till samhället och 

socialtjänsten. Kvinnornas situation i relation till samhället analyserar jag med hjälp av 

Connells och Kimmels teorier.  Till mina observationer använder jag Simone de Beauvoir och 

hennes teorier för att belysa kvinnornas övertagande av mannens blick på sig själva. Med 

hjälp av teorier kring berättandet analyserar jag den process som kommunikationen kvinnorna 

emellan verkar leda till.  Som jag tidigare redogjort är denna kommunikation utvald med hjälp 

av en urvalsprocess där jag med hjälp av berättarperspektivet har valt att sätta några faktorer i 

kommunikationen i fokus. Jag sätter samtalen relation till Simone de Beauvoir och hennes 

teorier om den manliga normen och hur kvinnan blir definierad som ”den andre”. Våldet och 

övergreppen både psykiska och fysiska har gjort att dessa kvinnor inkarnerat mannens syn på 

sig själva. Våldet de utsatts för är en påtaglig signal att de är ”den andre” den som blir slagen. 

Han har tagit sig makten att definiera henne och hon ser tillslut på sig själv med samma blick.   

Analysen börjar med upplevelser av socialtjänsten för att följas av avsnittet om 

självdestruktivitet. Därefter följer de inslag i kommunikationen som så att säga lyfter dem ur 

den manliga matrisen och verkar positivt på berättandet och en eventuell läkande process. 
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8.1 Livsvillkor 

 

8.1.1 I kontakt med Socialtjänsten 

 

Enligt socialtjänstlagen så föreligger ansvaret för att våldsutsatta kvinnor får stöd och hjälp på 

kommunerna och socialnämnden. I kap.5.11 § i SoL står följande: 

 

    Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes 
anhöriga får hjälp. Socialtjänsten bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är 
eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov 
av stöd och hjälp för att förändra sin situation.77 

 

     Här kan övriga paragrafer i socialtjänstlagen även nämnas som till exempel: (3 kap. 3 § 

SoL) 

 

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalité. För utförande av 
socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. 78 

 

    Sveriges kommuner och dess socialtjänst ansvarar således enligt lag för att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor. Dock finns i dagens läge inte för kommunerna, gemensamma stadgar 

och handlingsplaner för hur våldsutsatta kvinnor skall bemötas eller vilka resurser som skall 

avsättas i dessa fall. Detta leder till att hjälpen kvinnorna får, är beroende på vilken 

handläggare de får kontakt med och dennes eventuella kunskaper och engagemang. Kritik har 

framförts att socialtjänsten många gånger har ett familjeperspektiv i synen på problematiken 

och att kvinnan som söker hjälp blir ifrågasatt och även skuldbelagd. 79  

    Det visar sig finnas ett glapp mellan det sociala försäkringssystemet och kvinnors behov. 

Socialtjänsten arbetar utifrån en samhällelig institutionell världsåskådning, en 

begreppsuppfattning och en världsåskådning som visar sig inte hamna i paritet med 

våldsutsatta kvinnors reala behov. Som en kvinna på forumsidan uttrycker det: 

 

                                                 
77 Sveriges Kommuner och Landsting, En kunskapsöversikt, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 2006,  (s 
81). 
78 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, Betänkande av utredningen om 
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, 2006, SOU 2006:65 ,  (s 38).pdf. 
79 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (s 152). 
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Vi blir ifrågasatta. Det räcker inte med allt vi fått vara med om i förhållandet! 
[…] Sen blir vi ifrågasatta av samhället !? Kan tycka att samhällets syn på 
kvinnor inte är bättre än dom här männens ibland. 
 

Exempel på berättelser på forumsidan om socialtjänstens bemötande:  

 

Jag kunde inte fatta att dom inte hjälpte mig efter rättegång och […] jag lämnat 
min förste misshandlare och dessutom var jag hotad i den stad jag bodde […] 
och jag berättade det för socialtanten men hon sa bara att hon inte hade några 
bostäder, jag blev sjuk av stress och press och hot och hamnade på sjukhus 
 

    Att samhällets definition av våldet spelar stor roll i den våldutsattas liv är tydligt: 

 

[---}Han stämmer mig i rätten hela tiden och det känns så otroligt absurt att sitta 
där och försvara mig mot hans anklagelser när vi har ett bagage med oss där han 
behandlar både [barn] och mig väldigt illa. Men det kommer ju aldrig upp, det 
nämns inte, för det är en familjeangelägenhet. 
 
Jag frågade nu dessa advokater och familjerätten varför jag inte fick hjälp, [---] 
Borde inte han få stå till svars för sina handlingar som det finns bevis på. Han 
har ju erkänt vad han gjort[…]. Men vet ni vad de säger? ” […] [D]et döms inte 
som kvinnofriskränkning eller något annat, det anses som en 
familjeangelägenhet"[…]. Hur kan det vara en familjeangelägenhet? Hur kan det 
vara ok? Så det är inget brott att göra så som han gjorde?  
 

 

    En kvinna berättar hur hon fick råd av familjerätten att agera då hon och hennes barn blivit 

utkastade ur hemmet utan några som helst tillhörigheter eller kläder:  

 

[De] rådde mig till och med att inte ta mig in i [hemmet] på egen hand för om 
jag gjorde det så skulle han anmäla mig. [---] Allting handlade om att jag hela 
tiden skulle hålla mig passiv, göra allting rätt. 
 

    Att göra ”allting rätt” var hennes erfarenhet av vikt, i kontakterna med socialtjänsten. Det 

gäller att vara passiv då det handlar om familjerätt och vårdnadstvister och samtidigt skall hon 

vara rationell och handlingskraftig då det gäller att söka komma undan från det destruktiva 

förhållandet under vilket hon och eventuella gemensamma barn lever under.  

    Kraven på en kvinna då hon söker hjälp via samhället, kan tyckas övermänskliga från ett 

individperspektiv. Hon skall inte bara agera rationellt, hon måste också vara mycket försiktig 

för att inte förlora vårdnaden om gemensamma barn.  
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    Det fanns flera på forumet som uttryckte sin frustration över kontakten med socialtjänst och 

familjerätt, speciellt i frågan kring gemensamma barn och vårdnad/umgänge.  

 
Jag frågade rent ut, att hur hade de sett på det om jag var den som låst honom 
och [barn] ute, om jag inte låtit dem få sina kläder, om jag hela tiden försökt 
förstöra, hota och förnedra. Då blev det först tyst och sedan "Mmmm,[…] tyvärr 
har vi inte kommit längre än att det inte hade gått lång tid förrän vi hade gripit in 
och ifrågasatt din roll som mamma".  

 

Men nu när man har hämtat sig, känner sig starkare och fått lite mer perspektiv 
på saker och ting så börjar man ju undra - varför fick jag och [barn] ingen hjälp? 

 

De socialarbetare, som har min sak, dem har ex-et personligen tackat för stödet. 
Dem har tagit hand om [X] anmälningar från mig avseende misshandel av barn 
och andra hemskheter, som jag har foto-bevisning på. [---] Nu sitter [samma] 
utredare som samtalsledare i samarbetssamtal [---]. Jag känner det är hopplöst 
med socialen, [och att de] har liten eller ingen kompetens. 

 

Soc bryr sig inte om Föräldrabalken eller om FN:s barnkonvention. De [vet] 
bäst, de kör över lagar och allt. De tvingar oss till samarbetssamtal som enligt 
lag [ska] vara frivilliga. De lämnar ut adressuppgifter, telefonnummer och 
tvingar oss att lämna våra barn till misshandlare. >De är öppet partiska. 

 

Att inte kunna lite på den instans som skall hjälpa dem, var också något som uttrycktes på 

forumet. 

 
Skyddsmarkering(skyddat ID) är ingenting,[---] Det är ett skydd som fungerar i 
teorin, mot normala människor, inte mot dem vi har som fiender. 
Tjänstefel? Och? När vi dött för deras misstag så får de en klapp på axeln, 
"hoppsan" och så glöms det bort. Tjänstemanna ansvar finns inte för 
soctanter/gubbar. 

  

Håller helt med, [---] man [kan] tyvärr inte alltid lita på handläggaren. 
 

Socialen läcker som såll, dem ska du inte tala om var du bor 

 

    

En förklaring till att dessa kvinnor upplever att de möter motstånd, blir ifrågasatta och att 

deras problem förringas av den instans de söker sig för att få hjälp, och som enligt lag skall 

hjälpa dem, kan bland annat vara den i samhället inneboende maktstruktur av hegemoni som 
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enligt Connell finns inom statliga institutioner.80 Socialtjänsten riskerar i och med denna 

struktur att reproducera en i strukturen inneboende misogyni, vilket Kimmel har påvisat är en 

del av skapandet av maskulinitet och hegemoni.81 Dessa dolda strukturer i verksamheten leder 

till ett bemötande från samhällets instutioner som inte är i paritet med den hjälpsökande 

kvinnans behov. Hon upplever att hon fortsätter dömas och bedömas utifrån den manliga 

normens blick.82 

 

8.1.2 Smärta och självdestruktivitet 

 

Kvinnorna i det studerade materialet uttalade sig flera gånger i sin kommunikation med 

varandra om den fysiska och psykiska smärtan de bar. Flera kvinnor påpekade att den fysiska 

smärtan hade de glömt men att den själsliga och psykiska smärtan att bli slagen och 

nedvärderad och kränkt var en smärta som inte glömdes bort. Den psykiska smärtan var 

svårare att bearbeta och läka. En kvinna säger angående misshandeln: 

 

Jag kan inte minnas en enda gång, att det har gjort ont. Men det måste det ju ha 

gjort. Jag kommer bara ihåg den oerhörda smärtan inom mig. Minns inte 

känslan av slagen, men av sveket. 

 

   Självdestruktivitet är ytterligare en effekt av våldet, förutom självmordstankar och 

självmordsförsök, som dock inte har tagits upp till någon större diskussion i vare sig 

socialstyrelsens eller sjukvårdens material. 

     På det studerade internetforumet diskuterades dock även självdestruktivitet som påföljd av 

misshandel och kränkningar. Det var tydligt att detta var berättelser som var vidhäftade med 

skam och det var i sällskap av kvinnor som själva hade upplevt misshandel i nära relationer 

som plötsligt berättelser om självdestruktivitet trädde fram. Flera kvinnor uttalade sig om att 

det var jobbigt att tala om detta men att det samtidigt upplevdes som viktigt att få berätta. Det 

föreföll viktigt att äntligen kunna tala om dessa erfarenheter. Som tidigare påtalats så upplevs 

berättandet positivt och helande om lyssnaren är aktiv så inte berättandet avslutas.83  

                                                 
80 Connell, 2004 Passim. 
81 Kimmel, 1994, (s 119-141). 
82 Beauvoir, (s 325 et Passim). 
83 Sorsoli Lynn, ”Echoes of Silence: Remembering and repeating childhood trauma”, Amia Lieblich mfl (red)  
Healing Plots, The Narrative Basis of Psychotherapy, 2004 , (s 89-109). 
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Här uppstod ibland istället något av en snöbollseffekt. Började en kvinna berätta så drog det 

igång fler berättelser i ämnet. Flera berättelser om självdestruktivitet kunde äntligen berättas: 

  

Jag skrek att han inte behövde slå mig, att jag hatade mig själv så mycket att jag 

kunde slå mig själv istället. 

 

Jag tog tag i vad som helst, slog mig i ansiktet så jag blev helt blå och 

sönderslagen. 

 

Jag kände mig också så enormt äcklad av mig själv så det kändes bra att göra så 

mot mig själv. 

   

    Orsaken till att misshandeln kunde driva till självdestruktivitet förklarade en kvinna på 

detta vis: 

 

Det onda gjorde så ont att det inte fick plats i mig och för att lätta på trycket och 

självföraktet och vanmakten så gjorde jag mig illa.  

 

Jag var fullpackad med känslor, hat, ilska, kärlekslös, tom, och när jag skadade 

mig så kände jag att jag levde i alla fall, det var skönt att åka bort till sjukhus 

lappa ihop sig sitta på psyk, fick mat och sova, ingen som var elak. 

. 

    En kvinna berättar att hon skar sig själv för att kunna komma tillbaka till verkligheten då 

ångesten blev för stark och hon upplevde det som att hon tappade verklighetsuppfattningen.  

Dessa berättelser och fler delades av kvinnor i liknande situation. Här hade kvinnorna totalt 

inkarnerat mannens bild av henne. Hon såg sig själv enbart med den våldsamme och 

förtryckande mannens blick.  

    Det förefaller som om det krävs vissa förutsättningar för att våga, kunna och orka berätta 

om svåra upplevelser som erfarenhet av självdestruktivitet. Här på detta forum började en 

motbild mot mannens definiering av henne som hon själv inkarnerat brytas.84 Genom 

kvinnornas samtal. 

                                                 
84 Beauvoir, (s 325 et Passim). 
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8.2. Kommunikation och berättande 

 

8.2.1 Anrop och svar 

 

 

Att få svar på sina frågor, sina tankar och på sina rop på hjälp var en väsentlig del av 

kommunikationen. Det föreföll som om många initialt tog kontakt via frågor, som då de 

besvarades öppnade upp för utbredning av kontakten och kommunikationen. Det var heller 

inte i kommunikationen en rak så kallad fråga - svar kommunikation utan många gånger fanns 

det i svaret och en undran om välmåendet och en omsorg om personen i fråga. Att finna en 

länk till andra människor, att kunna skriva ”nu orkar jag inte längre, jag går sönder! ” och få 

ett svar som ”du orkar visst”, ”du klarar detta”, ”det gör ont, men du går inte sönder” ”du blir 

inte galen” och ” du läker” verkade ge en trygghet i forumet och föreföll vara en katalysator 

till vidare kommunikation, till att berättelser om den egna situationen skulle komma till stånd. 

     

8.2.2 Längtan och kärlek 

 

Många trådar rörde just längtan efter mannen eller sorgen efter det brutna förhållandet. 

Däremot inte sagt att dessa känslor och uttrycka av längtan fick gå emotsagda eller ens att den 

som uttryckt känslorna varit omedveten om hur destruktivt förhållandet varit. Men, att prata 

om sina känslor av längtan och kärlek var tydligt ett behov som fanns. 

  

Ena sidan vill kämpa framåt och ena sidan längtar efter honom... eller ... den 

prinsen som han visade sig vara då och då. 

 

    Denna insikt kom till stånd efter en hel del kommunikation med andra kvinnor som berättat 

om sin tidigare relation och om sin egen insikt då det gäller tidigare relationer. Exempel på 

detta var bland annat kommentarer som bland annat: 

 

När någon bara älskade mig utan en massa ont så var jag helt oförstående. 

 

Kärlek det var det som gjorde ont, som var bitterljuvt med betoningen: 

bitterljuvt. 
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    Samtidigt som det fanns diskussionstrådar om en otrolig längtan efter mannen i fråga vid 

ett avslutat förhållande, fanns andra kvinnor som i sin tur delade med sig av sina erfarenheter 

vilket tillslut ledde till någon form av insikt som påvisats ovan. 

 

8.2.3 Igenkännande 

 

Igenkännande som princip för att skapa en arena för berättandet var något som utmärkte sig i 

materialet. Att inte känna sig ensam om sina erfarenheter verkar vara en viktig faktor för att 

våga dela med sig och berätta om sina erfarenheter. Exempel på igenkännande var 

kommentarer som: 

 

Jag kan också känna mig patetiskt ibland.  

 

Jag har också tänkt som du, bara så du vet. 

 

Så otroligt bra du satte ord på det här - precis så, precis så! 

 

Så bra du beskriver det, för att inte säga - så exakt du beskriver det! 

 

 Jag känner igen min relation med mitt ex ord för ord.  

 

Det är nästan kusligt du skriver som jag känner fast jag är inte ung. 

 

    Att få bekräftelse på att inte vara ensam om upplevelser och känslor och att få vara 

”normal” fanns det också exempel på: 

 

Det du känner är normalt, vanligt. De som inte "varit där" kan inte förstå. 

     

Känner så väl igen din ångest inför omgivningens kanske välmenande ’råd’. 

Försök att förlåta dem, de fattar inte bättre. 

 

Prata av dig här inne på detta forum, nästan alla har varit i dina kläder. 
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Det känns bara skönt att skriva av sig och veta att man inte är ensam. 

 

    Det verkar vara av vikt att dela sina upplevelser med kvinnor som upplevt samma sak. Att 

inte vara ensam var viktigt. 

 

8.2.4 Att berätta och att lyssna 

 

Att läsa andras berättelser och själv börja berätta är inte oproblematiskt visar det sig 

kvinnornas egna kommentarer. Det är både skönt och samtidigt jobbigt att berätta då man 

genomlever de minnen och händelser som man berättar om. Samtidigt finns det något som 

driver och som upplevs oerhört positivt i att berätta.  

 

Jag vill skriva av mig om vad som hänt. Minnen kommer tillbaka hela tiden!  

 

Det här är jobbigt att prata om. Riktigt jobbigt. 

 

Ja det är jobbigt och prata om, det känner jag med men samtidigt är det skönt, 

för mediciner lägger bara locket på och aldrig har nån lyssnat, dom vet inte hur 

dom ska bete sig är min erfarenhet 

 

     Känns bara jobbigt att skriva om det, även om jag vill på ett sätt. 

 

    Det är för dem viktigt att berätta trots att det är smärtsamt. Här finns det kvinnor som läser 

materialet och ger kommentarer. Hon lämnas inte ensam. Samtidigt upplevs det som jobbigt 

och smärtsamt att ta del av andras berättelser.  

 

  Det gör ont att läsa. 

 

Jag blir helt kallsvettig när jag läser det du skriver, det du berättar, det du säger 

att du varit med om, det någon har gjort med dig eller snarare mot dig. 

 

   Oj vad du får mig att gråta. 
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Oh, du gumman, det gör ont att läsa...Inte så jag vill att du inte ska skriva, det är 

bara så hemskt att veta att du levt med detta. 

 

Läser alla dina inlägg, om dina minnen, som gör så ont, som väcker så mycket.. 

 

    Det här minnet du berättade om är någon som väckte ett minne inom mig också. 

 

    Det förefaller vara en viktig process att få berätta för andra vad man gått igenom. Trots att 

det var smärtsamt att skriva och läsa, var det något som fick igång andras berättande om 

någon började skriva om sina erfarenheter, känslor och sin erfarenhet. Plötsligt börjar egna 

processer i berättandet och minnen dyker upp.  

 

8.2.5 Kunskap och insiktsbank 

 

Det fanns en stor kunskap om problematiken hos dessa kvinnor. Det var en kunskap och insikt 

som användes för att hjälpa andra kvinnor i samma situation. Insikten handlade inte bara om 

problematiken kring våld mot kvinnor, det var även insikt och kunskap om allt från 

rättsprocesser, psykoterapi och psykiska processer, till djup insikt om livet, ångest och vägar 

till läkande. För det handlade i denna kommunikation om en väg och en process till bättre 

psykisk hälsa.  Det fanns en medvetenhet om identiteten som ”offer” och i delandet av 

berättelser och erfarenheter fanns det många som påtalade att detta var något de var medvetna 

om och ville bryta. Här fanns det samlad kunskap som var öppen att ta del av. En plats att dela 

sina erfarenheter och att få ta del av andras. Här finns det en stor förklaringskraft till att 

berättelser kommer till i detta forum. Att få dela dina erfarenheter som i sin tur innefattas i en 

viktig kunskapsbank, att bli tagen på allvar, att inte skuldbeläggas utan att få bidra med viktig 

information, på egna villkor. Det är en trolig anledning till att kvinnor börjar våga, kunna och 

orka berätta sina berättelser.  

 

[S]er så otroligt mycket fram emot när du har värkt ur det mesta och börja ta 

form och inte ser dig genom hans ögon - när du verkligen SER vilken fin kvinna 

du är […]. Men jag vet, framtiden hjälper ju inte NU, NU när tårarna rinner, när 

ångesten gör en skräckslagen. Det är trist, men det är något du måste igenom 

och det är en ensamhetsresa hur många man än har runt omkring sig, för det är 

ditt eget helsike du ska igenom. Men visst underlättar det med vänner omkring 
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som finns där, absolut. Men det grovjobbet gör du själv och du gör det så himla 

bra!! Fast det kommer du antagligen inte SE förrän lite senare... 

 
 
8.2.6 Stöd och positiva ord 
 
Att kvinnorna får och ger stöd och positiva ord är något som också har stor förklaringskraft 

till att kommunikationen leder till att berättelser utvecklas och delas med andra kvinnor på 

forumet. Det fanns gott om stöttande och positiva tillrop detta forum, till exempel: 

      

Tänk om det INTE är fel på dig! Tänk om du bara reagerar normalt! Det tror jag, 

när jag ser dina funderingar. 

 

    Här blir hon betraktad som normal. Kanske är det första gången hon får det bemötandet. I 

bemötandet med socialtjänsten som ofta utgår från definitionen ”familjevåld” har hon 

troligtvis betraktats som en del av problemet. Nu får hon bekräftelse på at hon faktiskt är 

normal och att hon reagerar på ett sätt som inte är fel. Plötsligt finns det en möjlighet att bryta 

den manligt normerade och dömande definitionen av sig själv.    

 

Du är duktig på att klä dina känslor i ord,[…],jag hoppas verkligen att du ser på 

dig själv med goda ögon idag och förstår att du är värd jättemycket, och ingen 

ska vara eller behandla dig illa igen. Du är en god människa, du behöver bara 

vara dig själv, det räcker. 

 

O Stackars dig! Vilken hemsk människa han är!! Vilken otroligt underbar stark 

människa du är som klarar det! All lycka och omtanke i världen ger jag dig. 

  

    Här externaliseras problemet ytterligare från kvinnan. Det är inte henne det är fel på, det är 

mannen som slår som är problemet. En kvinna som blivit totalt psykiskt nedbruten anklagar 

ofta sig själv och här får hon motsägande information. Hon får veta att hon är underbar och 

stark Här finns det en möjlighet att börja en annan form av berättande om och kring sig själv. 

Kanske behöver orden komma från någon annan i början då man själv är nedbruten.  

 

Du kommer att hitta dig själv, ser redan spår av det. Och smärtan kommer att 

släppa, lite i taget. Om nåt år fattar du inte varför du ens brydde dig.  
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men du... tillåt dej att vara lessen! Du får vara de! man får tycka synd om sej 

själv och man måste vara lessen för att få ur sej allt man bär på. 

 

du är så otroligt fin och dessutom en vacker kvinna!!! Glöm aldrig det! :) 

 

Du måste vara en så makalös människa! Att bara orka bry sig om andra när man 

upplevt allt du gjort.  

 

     I kommunikationen med och tillsammans med andra kvinnor i samma situation är plötsligt 

kvinnans socialisering till kvinna inte fel, det är en styrka! Hon får beröm för att hon bryr sig 

om andra och hon behöver inte definieras av ”den andre” eller söka omskapa sig själv eller 

sitt genus. Hon får ett budskap:” Du är bra!” Plötsligt är kvinnan inte dömd eller bedömd 

genom den normativa manliga matrisen.85 Hon blir definierad av andra kvinnor. Forumet 

erbjuder en möjlighet att lösgöras från den normerande blicken och plötsligt frigjordes 

berättelser och samtal som hittills inte varit möjliga att dela med någon.  

 

8.3 Sammanfattning 

 

En väsentlig skillnad finns i materialet mellan upplevelsen av bemötandet från socialtjänsten 

och upplevelsen av kommunikation via forumsidan för och av kvinnor som upplevt och/eller 

upplever problematiken.  

    Att be socialtjänsten om hjälp kan vara en av de åtgärder en kvinna i en destruktiv 

livssituation tar till för att undkomma misshandel. Samhället kan träda in och eventuellt 

erbjuda boende, ekonomiskt stöd och eventuellt skyddande åtgärder för kvinnan. Men, flera 

av kvinnorna på forumet uppfattar socialtjänsten som en maktinstitution som ifrågasätter dem, 

och som behandlar dem som en del av problemet. Kvinnorna upplever sig få ett bemötande 

som ibland uppfattas som kränkande. De ber om hjälp under en livskris och pågående 

psykiska trauman och möts av en tjänstemans/tjänstekvinnas distans, strävan till objektiv 

behandling och avstånd. 

    Internetforumet bidrar med en plats att tala om problematiken och fråga om hjälp där 

kvinnan inte blir ifrågasatt eller ses som en del i det problem hon söker undfly. Där finns en 

                                                 
85 Beauvoir, 2004, (s 325 et Passim). 
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mänsklig värme, ett vänligt och förstående bemötande och en stor kunskap som delas i ett 

icke hierarkiskt sätt att kommunicera. Det är framförallt två faktorer som visat sig vara av stor 

vikt vad gäller bemötande och kommunikation i materialet, det är framförallt att inte bli 

ifrågasatt och frånvaro av en hierarki. Här ser jag två kärnpunkter som i kommunikationen 

påverkat ett berättande och ett läkande i positiv riktning.  

     Socialtjänsten som samhällelig institution kan tolkas som bärare av en struktur av 

hegemonisk maskulinitet. I maskulinitetsskapandet, vilken är en ständig pågående process, 

både individuellt och samhälleligt, ingår en misogyni vilket innebär att bärare av hegemoniska 

strukturer också är bärare av misogyni.86 Misogyni finns således inbyggt i sociala strukturer 

och sociala instutioner och följaktligen också inom socialtjänsten. Det kan utifrån kvinnornas 

perspektiv beskrivas som en osynlig struktur, som trots det tydligt kan påverkar det 

bemötande kvinnorna får och erbjuds. Dessa teorier erbjuder god förklaringskraft till att det är 

förekommande med problem i förhållande mellan hjälpsökande individ och samhälle. De 

erbjuder ingen lösning på problemet, men de har, menar jag en stor förklaringsförmåga då det 

gäller varför det kan uppstå glapp i välfärdssystemet. 

    Forumsidan erbjuder ett rum där den våldsutsatta kvinnan betraktas och bemöts, inte som 

en del av problematiken utan som en individ som behandlats illa av den partner hon haft. Det 

vill säga hon frigörs från skuld. Det är ett rum där hon bekräftas som människa och kvinna, 

hon får information och stöd i fråga om sina rättigheter och får värdefull insikt i att veta att 

hon inte är ensam om sina upplevelser.  

    I detta rum som internetforumet utgör, så definieras kvinnan inte längre som ”den andre,”87 

hennes kön är inte en belastning utan snarare en möjlighet att stärkas som individ. Här är 

social ställning inte heller något som utgör en belastning. Sociala kategorier spelar här mindre  

roll och alla kvinnor får stöd och hjälp om de uttrycker behov av det. Men framförallt finns 

här möjligheten att kunna definiera sig själv som något annat än ett objekt för mannens blick 

och eventuella våld. I uttrycket ”du är en fantastisk kvinna” finns bekräftelse på att hon 

faktiskt lyckats i sin socialiseringsprocess till sitt genus. Hon behöver inte omfigurera sig 

själv. Hon tas på allvar och stöttas i sin läkande process och i sitt berättande. 

   Vi människor ger innebörd åt våra upplevelser genom att utforma berättelser, dessa 

berättelser ger sedan kraft att så att säga gestalta våra fortsatta liv.88 Detta gör att berättelser 

kan vara likaväl en belastning som tillgångar. Vissa berättelser vi bär på om oss själva är 

                                                 
86 Connell, 2004, 2005: (Passim) 
    Kimmel 1994. (s 119-141) 
87 Beauvoir: (Passim) 
88 White Michael, Epston David, Narrativ terapi - en introduktion, 2000.  
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negativa, begränsande och nedsättande. Andra berättelser kan dock skapas som är positiva, 

upplysande och läkande.89 Den form av berättande som dominerar i våra liv, tenderar att 

också utgöra en mall för och avgör till viss del hur våra handlingsmönster och vår fortsatta 

livsupplevelse blir.90 Om vårt liv domineras av negativa och problemfyllda berättelser så dras 

vi gång på gång in besvikelser och mer förtvivlan. Vi återupprepar våra mönster då vi av 

naturen har en tendens att vara konservativa.91. 

    Den form av berättande som tog form på webbsidan var dock inte upprepande. Det fanns 

sådana element, javisst, men gång på gång möttes negativa kommentarer med insikt och 

förståelse samt en aldrig sinande uppmuntran och positiv jag-stärkande vänlighet. Närvaron 

av lyssnande människor som inte dömde eller som inte lämnade kvinnan ensam i sin ångest, 

triggade igång en början till ett nytt sätt att forma en livsberättelse. Det var alltid i 

kommunikationen moment som drev framåt, mot en ny och bättre livssituation, trots allt. 

 

Ja, vilka vägar man har gått, ibland känner man sig som flera tusen år. Men 
ändå inte!:) Livet är ju också så himla härligt! 

 

 

9. Diskussion  

 

Till en början förhöll jag mig till kritisk till och ifrågasatte huruvida självhjälpsgrupper kunde 

påverka den läkande processen negativt. Jag misstänkte att det fanns risk för att fastna i sin 

identitet som offer och därmed inte gå vidare i den läkande processen. Men det visade sig 

faktiskt förhålla sig tvärt om. Det som verkligen krävs för att ett läkande berättande skall 

kunna ta sin början är att det finns någon som verkligen lyssnar och inte värjer sig från det 

som berättas. Värjer sig den lyssnande, avstannar berättandet och den berättande censurerar 

eller avstannar helt med sitt berättande. Det om något, hindrar det läkande berättandets 

process. På detta forum, på den utforskade webbsidan, har berättelserna kommit fram i trygg 

vetskap att man blir lyssnad på och den som ”lyssnar” inte kommer att värja sig från det 

jobbiga. De har ju själva upplevt svåra saker. Det stöd deltagarna har gett varandra under 

berättandet av episoder i livet har verkat locka fram episoder som inte tidigare har berättats.   

    Kvinnorna vandrar tillsammans på en läkande process och en insiktens och kunskapens 

väg. Insikten om hur man bryter en identitet som offer och vilka mekanismer de bär inom sig 

                                                 
89 White, 2000. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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finns och delges andra. Detta forum är snarare en väg och en hjälp till insikt och läkande av de 

inre såren som har tillfogats dem.   

    Samtidigt löser naturligtvis inte ett Internetforum alla problem. Det erbjöd dock en möjlig 

väg till ökat välmående, en plats där det var tillåtet att tala om dessa svåra saker i livet. Andra 

aspekter av livet delas på andra platser och med andra människor. Men även vid ett stort 

socialt nät så finns det kanske inte möjligheten att bearbeta sina erfarenheter med kvinnor 

under de förutsättningar som finns på Internetforum.  

    Här möts kvinnorna helt jämställt på samma nivå och med likartade upplevelser. Det 

innebär att till skillnad från andra instanser en kvinna eventuellt kan gå till för att få hjälp 

exempelvis via frivillighetsorganisationer eller dylikt, så ingår de här inte i någon form av 

hierarkisk ordning, vilket kan uppstå då någon söker hjälp och någon tillhandagår den.  

    Det är synd att det hänger på tur om en kvinna skall få ett bra bemötande från socialtjänsten 

eller inte. Samtidigt som jag kan förundras över den källa till kunskap som negligeras. Det 

finns en enorm kunskap hos dessa kvinnor som förefaller relativt outnyttjade. 

    I följande uppsats har jag inte sökt ge en objektiv beskrivning av socialtjänsten och den 

verksamhet som bedrivs i landets kommuner. Jag är medveten om att det finns bra såväl som 

dåligt bemötande mot hjälpsökande kvinnor i behov av hjälp. Däremot har jag medvetet velat 

belysa dessa kvinnors subjektiva upplevelse av sina erfarenheter. I och med detta fann jag 

något jag inte hade väntat mig. Jag fann att det var förvånande många som upplevt negativa 

kontakter med socialtjänsten. 

    Jag finner det oroande att den myndighet som lagstadgat innehar det huvudsakliga ansvaret 

för att våldutsatta kvinnor skall får stöd och hjälp inte innehar tillräckliga kunskaper om de 

genusstrukturer som genomsyrar samhället och om de inneboende strukturerna av misogyni 

och hegemoniska maskulinitet de kan vara bärare av.  Detta leder till att de riskerar att 

reproducera dessa normer och därigenom inte ge kvinnorna den form av bemötande som är 

optimalt. 

    Är det ens möjligt att en statlig institution kan hjälpa kvinnor i denna situation, innan själva 

maktstrukturen lösts upp från och i den institution som skall hjälpa? Det krävs åtminstone en 

ökad medvetenhet kring dessa strukturer och dess påverkan på den enskilda individen.  

    Men vad finns det för alternativ? Studien har visat att kvinnor genom datormedierad 

kommunikation tillsammans kan utgöra en oerhört stark positiv resurs vad gäller kunskap och 

insikt i fråga om problematiken. De kan tillsammans börja bygga upp en syn på sig själva, via 

andra kvinnor som inte är påverkad av den negativa bild de fått från den man som slagit och 

nedvärderat henne psykiskt och fysiskt. Definitionen av henne som individ, kön och människa 



 38 

kan börja omvandlas till en positiv bild. En positiv självbild som kan bryta negativa 

tankemönster och självdestruktivitet. 

    Om samhället insåg och erkände internt och externt sin kunskapsbrist och sin otillräcklighet 

i denna problematik, kanske en hel del av den maktstruktur som hittills styrt denna statliga 

institution skulle krackelera? Att ta tillvara kvinnors erfarenheter och se dem som en resurs i 

arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer, skulle vara en trolig väg för 

att bryta en del av den misogyni som genomströmmar den statliga institution vilken varit 

föremål för undersökningen.   

    I min utredning och i mina studier har jag på ett påtagligt sätt blivit känslomässigt 

påverkad. Jag har vid läsningen av kvinnornas samtal och berättelser inte kunnat värja mig 

känslomässigt utan har vid ett flertal tillfällen känt att jag inte orkar läsa och ta del av fler 

berättelser. Att bli känslomässigt berörd eller känslomässigt engagerad kan vara en styrka i 

forskningsprocessen vill jag påstå. Jag medför i min empatiska blick och känsla något utöver 

vad den normerade rationella blicken kan bidra med.  

    Då jag under flera dagars tid suttit i timmar framför datorn och gått igenom materialet 

kunde jag plötsligt inte värja mig från de känslor som väcktes i mig. Dessa intryck behövde 

jag skriva ned och dessa intryck vill jag härmed dela med mig till dig som läsare: 

 

 Jag sitter i det tysta surrandet och hummandet från min dator. Ansikten träder fram genom 

bildskärmens flimrande ljus. Jag ser kvinnor träda fram genom de texter jag läser. 

Berättelserna jag tar del av gör att jag skapar bilder av personer i mitt sinne. Jag har skapat 

olika ansikten och olika identiteter hos alla de kvinnor vars berättande jag har följt och vars 

kommunikation jag läst. Många röster har jag hört i det tysta surrandet från datorn. Många 

röster har burit spår av smärta. Röster varma av medmänsklighet har berört och trötta röster 

sönderslitna av sorg och bedrövelse har fått mig att hålla hårt i stolen och flämta efter luft då 

verkligheten har träffat mig i mellangärdet. Många tårar har i det tysta surrandet från 

datorn, lika tyst smugit ned över mina kinder.  

    Jag ser den nu vuxna kvinnan som hemlös missbrukare misshandlad och portad från 

kvinnojouren på grund av missbruket. Jag ser en kvinna som barn i sexårsåldern då hon 

drogas och förgrips på sexuellt av en granne, en medelålders man. Jag ser kvinnan som skar 

sig själv för att fly en stund från ångesten som ständigt plågade henne. Jag ser kvinnan som 

slår sig själv i ansiktet för att självföraktet vuxit sig så starkt och för att han inte skulle 

behöva slå.  
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    Jag sitter stilla i det tysta hummandet från datorn och vill fly från det texterna förmedlar, 

de berättelser jag läser. Jag vill inte se mer smärta, vill inte se mer förtvivlan. Min egen 

trygghet ruckas i grunden. Men jag fortsätter läsa.  

    Jag fortsätter läsa och jag fortsätter lyssna på rösterna som tränger igenom tystnaden i 

rummet för att det är min och allas vår etiska plikt som människor att lyssna. Jag tar ställning 

där jag sitter och läser. Jag ser, jag lyssnar och jag vägrar låta dessa röster tystna i ett 

tomrum. 
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