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Förord 
Vi vill framförallt rikta ett stort tack till ansvariga för gruppverksamheten och våra respondenter som 

har gjort denna studie möjlig. Tack för er tid och för att ni ville dela med er av era erfarenheter och 

upplevelser. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss under arbetet med denna 

uppsats.  

 

TACK!  



Abstrakt  
Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och enligt socialtjänstlagen skall dessa kvinnor 

särskilt beaktas. I den tidigare forskning vi har tagit del av finns det bristande underlag kring vilka 

insatser som våldsutsatta kvinnor är i behov av. Det finns även brist på forskning som undersöker 

kvinnornas egna upplevelser av de insatser som erbjuds. Syftet med vår studie är att genom kvalitativa 

intervjuer med kvinnor som varit utsatta för våld skapa en ökad förståelse för vilken betydelse det har 

haft för dem att delta i en gruppverksamhet genom att lyfta kvinnornas subjektiva upplevelser. Vi har 

använt oss av semistrukturerade intervjuer och intervjuat fyra kvinnor som har deltagit i en gruppverk-

samhet. Vi hoppas att vår studie kan lyfta våldsutsatta kvinnors upplevelser av att delta i en grupp-

verksamhet ur ett brukarperspektiv då vi upplever att detta saknas i tidigare forskning. Vår studie har 

en abduktiv ansats vilket innebär att vi inte utgått från teori när vi formulerat forskningsfrågan utan i 

stället valt en teori kring erkännande efter att vi började bearbeta vårt resultat. Vårt intervjumaterial 

har analyserats med hjälp av tidigare forskning på området och Axel Honneths teori om erkännande. I 

vår studie kom vi fram till att kvinnorna upplevde gruppen som lyhörd och förstående. De upplevde 

gruppen som trygg i och med att det var en kvinnogrupp där alla hade liknande erfarenhet. Detta bi-

drog även till att de kände sig förstådda och mindre ensamma om sin situation. Kvinnorna uppgav 

även att det fått ökad förståelse för sig själva och det som skett och att denna förståelse varit viktig för 

att kunna bearbeta och läka från sina erfarenheter. Vi kan konstatera att våldsutsatta kvinnor är en 

heterogen grupp med skiftande behov. Vissa hade haft nytta av ytterligare insatser både innan och 

efter gruppen. 

 

Nyckelord: Våldsutsatta kvinnor, gruppverksamhet inom socialt arbete, relationer, utsatt grupp erkän-

nande, brukarperspektiv  

Keywords: Domestic violence against women, social support groups, relations, wulnerable group, 

recognition, user perspective  
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Inledning  
Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem där våldet utgör ett stort hot mot 

kvinnors liv och hälsa. Ytterst är det en fråga om mänskliga rättigheter och allas lika värde (Grände, 

Lundberg & Eriksson, 2014). 

I en global sammanställning från 2013 från världshälsoorganisationen (WHO) framkommer det att 

30 procent av världens kvinnor någon gång hade blivit utsatta för någon typ av våld av sin partner. Det 

framkommer även att de kvinnor som utsätts för våld av en partner ofta har sämre hälsa, både psykiskt 

och fysiskt, än andra kvinnor (http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken). 

I 2014 års rapport Brott i nära relationer – en nationell kartläggning presenterade Brottsförebyg-

gande rådet (BRÅ) en nationell kartläggning av brott i nära relationer där brott definierades som sys-

tematiska kränkningar, försök att inskränka friheten, grov misshandel, sexualbrott och grovt sexual-

brott. Det framkommer att 2,2 procent av landets kvinnor har utsatts för fysiskt våld under 2012 varav 

26 procent av dem har utsatts för återkommande fysiskt våld. Enligt BRÅ (2014) är mörkertalet stort 

eftersom studier har visat att det är mindre vanligt att kvinnor anmäler brott där gärningsmannen är 

närstående. Det uppskattas att ungefär en tredjedel av brotten anmäls. Det är även vanligt att kvin-

norna inte tror att en polisanmälan skall leda till något eller att de är rädda för konsekvenserna som 

kan uppkomma av en anmälan (BRÅ, 2014). 

  I syfte att tydliggöra kommunernas ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer skärpte regering-

en socialtjänstlagen 5 kap 11§ den 1 juli 2007. Det innebär att kommunerna särskilt skall beakta 

våldsutsatta kvinnor och barn. 

 

11 § till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes när-

stående får stöd och hjälp.  

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 

andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det 

stöd och den hjälp som de behöver. 

 Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 

av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som 

barnet behöver (Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453).  

 

Insatserna som socialtjänsten kan erbjuda varierar mellan kommunerna, men de flesta har stödsamtal, 

rådgivning och ekonomisk hjälp. Kommunerna kan även förmedla kontakter med lokala kvinnojourer 

och bistå med skyddat boende (ibid). 

Enligt regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor från 2007 finns det brister 

i utvecklandet av stödinsatser för våldsutsatta kvinnor, trots att det på senare år har skett en ökad med-

vetenhet om mäns våld mot kvinnor. Enligt handlingsplanen är det även begränsat med kunskap kring 
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de befintliga insatserna runt om i landet samt vad dessa insatser har för betydelse för kvinnorna (Rege-

ringens skrivelse (Skr) 2007/08:39).  

I institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) rapport Utfall och effekter av sociala 

metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer presenteras en systematisk översikt med 

samlade erfarenheter från studier med fokus på frågor om effektiva åtgärder. I studierna som berördes 

beskrevs målgruppen kvinnor som är utsatta för våld som en heterogen grupp. Kvinnorna hade skif-

tande problematik, olika sociala förutsättningar samt att de hade blivit utsatta för olika omfattning av 

våldet. De befann sig även i olika faser i uppbrottsprocessen till att lämna relationen. Därför menar 

rapportförfattarna att kvinnorna också är i behov av olika typ av insatser. De menar dock att flera av 

de åtgärder som används är verkningsfulla. Parsamtal, enskilda samtal och gruppsamtal visade på goda 

resultat, men det är svårt att dra generella slutsatser just på grund av att det är en heterogen grupp 

(IMS, 2006).  
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Problemformulering  
Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och därför bör det ställas höga krav på att utforma 

insatser för att stötta de drabbade kvinnorna. Enligt regeringen finns det brister i utformandet av dessa 

insatser samt vad de har för betydelse för de våldsutsatta kvinnorna.  

Enligt tidigare forskning (Grände et al. 2014: Rahm, 2009) framkommer det att många av kvin-

norna som drabbas av våld förlorar sina sociala kontakter när de lämnar relationen. För en del kan det 

vara problematiskt att bryta isoleringen och bygga upp nya relationer. Att möta andra som delar lik-

nande erfarenheter kan bidra till att lättare ta sig ut ur ensamheten. Kvinnorna bär ofta på känslor av 

skuld och skam för det som skett vilket gör det svårt att tala om sitt problem med andra som inte delar 

samma erfarenheter. Enander et al. (2011) menar att våldsutsatta kvinnor behöver förstå vad som skett 

dem och att de behöver stöd och vägledning i förståelseprocessen. Gruppverksamheter har visat sig 

vara en effektiv metod för att stötta utsatta grupper med likartade erfarenheter som till exempel vålds-

utsatta kvinnor, men det kan vara svårt att hitta en universell metod för att stötta en så heterogen grupp 

eftersom det är svårt att hitta insatser som passar alla. Enlig SoL 5 kap 11§ skall socialtjänsten särskilt 

beakta våldsutsatta kvinnor. Insatserna skall utformas efter kvinnornas behov och detta behov måste 

synliggöras och tillgodoses efter bästa förmåga. I den tidigare forskning vi har tagit del av har vi upp-

märksammat att det finns få studier som tar upp kvinnornas subjektiva upplevelser av att delta i en 

gruppverksamhet. 

För att tydligt klargöra hur insatserna skall utformas behövs ett brukarperspektiv där kvinnornas 

subjektiva upplevelser framkommer. ”Ett brukarperspektiv kan bara ses och uttryckas av  

brukarna själva. Detta är ett av flera relevanta och legitima perspektiv på socialt arbete”  

(www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-124-2).  

Vi utgår från ett brukarperspektiv när vi studerar gruppverksamheten för att lyfta de våldsutsatta 

kvinnornas subjektiva upplevelser av insatsen. 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse en gruppverksamhet kan ha för våldsutsatta kvinnor. 

För att uppfylla studiens syfte skall följande frågeställningar besvaras: 

 

(i) Varför har kvinnorna valt att ansluta sig till en gruppverksamhet? 

(ii) Har relationerna i gruppen haft någon betydelse för kvinnorna och i så fall på vilket sätt? 

(iii) Har gruppverksamheten bidragit till att kvinnorna har fått förståelse för sin situation och i så fall 

på vilket sätt? 



	  4 

Begreppsdefinitioner  

Våld mot kvinnor  
FN:s definition: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada 

eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande,  

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet (översättning av http://kvinnofridslinjen.se). 

Vår definition av målgruppen 
Kvinnorna i denna studie har alla erfarenheter av att ha blivit utsatta för våld genom att det sökt sig till 

och deltagit i en gruppverksamhet som vänt sig till denna målgrupp. Det kan vara stora skillnader på 

det våld som de har utsätts för och i vilken utsträckning våldet pågått. En gemensam nämnare för 

gruppen är att de har upplevt problem som de sökt hjälp för (Ansvariga kuratorer för verksamhets-

gruppen, personlig kommunikation, 4:e mars 2015). 

Utsatta grupper   
Utsatta grupper eller marginaliserade grupper är sociologiska beteckningar som brukar användas om 

vissa människor med likartade problem som ofta avviker från vad som anses vara ”det normala”. När 

vi i dagens samhälle pratar om utsatta grupper brukar det avse människor som befinner sig i en risk- 

eller krissituation oftast till följd av konsekvenser som socioekonomiska eller psykosociala förhållan-

den. Begreppet kan även innefatta människor med en fysisk eller psykisk nedsatt funktionsförmåga, ett 

tillstånd som både kan vara permanent eller tillfälligt. Psykosociala problemen som arbetslöshet, 

skuldsatthet och stress är vanligt förekommande samt ensamhet och känslan av att vara isolerad som 

hör till några utav de mest allvarligaste faktorerna. Statistiken från sociala sektorn och sjukvårdssek-

torn visar på att dessa problem leder till konsekvenser i form av fler socialbidragstagare, långtidssjuk-

skrivna och förtidspensionerade (Andresen, 2007 – sociala nätverk, grupper och organisationer). 
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Bakgrund  
Vi har valt att dela upp vår bakgrund i ett antal underrubriker för att läsaren ska få en överblick av det 

vi vill presentera. För att läsaren ska få en förståelse för vår målgrupp kommer vi under rubriken vål-

det redogöra för den gängse föreställningen kring varför män slår kvinnor och varför det kan vara 

svårt för kvinnorna att lämna mannen. Därefter kommer vi att redogöra för hur en uppbrottsprocess 

går till och avslutningsvis vilka konsekvenser våldet får för kvinnorna. Vi utgår från en feministisk 

förståelse av våldet som drabbar kvinnorna. Det är inte någon heltäckande sanning som täcker in alla 

delar av våld mot kvinnor och dess konsekvenser, men det är en förklaringsmodell som vi finner rele-

vant för vår studie. Vi är medvetna om att våldet som drabbar kvinnorna i studien kan se olika ut och 

kanske inte alltid stämmer överens med de teorier om våld som vi redogör för i bakgrunden. Men ef-

tersom vi inte har våldet som fokus i vår studie utan processen kring att rehabiliteras efter att man 

lämnat en relation som våldsutsatt, så tror vi att det är en förklaringsmodell som hjälper oss att förstå 

vad de drabbade kvinnorna kan gå igenom.  

För att ge läsaren en förståelse för hur verksamheten är utformad kommer vi under rubriken grupp-

verksamheten beskriva den specifika verksamhet som har ingått i vår studie och hur de arbetar med 

kvinnorna. Under rubriken metoder i socialt arbete med grupper sammanfattar vi hur gruppverksam-

heter kan utformas och varför grupper som metod i socialt arbete anses vara en fungerande metod 

samt vilken betydelse det kan ha för de som deltar i en sådan verksamhet. Vi har utgått från Olsson 

och Martins bok Socialt arbete med grupper för att få en ökad kunskap för gruppkonstellationers olika 

faser eftersom vi anser det är relevant för vår studie för att få förståelse för hur man arbetar med soci-

alt arbete med grupper. Den modell som beskrivs i boken är inte någon specifik metod utan ett sätt att 

förklara de olika processer som ingår i socialt arbete med grupper. Vi har inte haft möjlighet att obser-

vera gruppen med våldsutsatta kvinnor eftersom gruppen är anonym och behandlar känsliga ämnen. 

Baserat på kvinnornas berättelse och i samtal med ansvariga kuratorer anser vi dock att det vi redogör 

för i bakgrunden är applicerbart på den grupp vi har studerat. 

Gruppverksamheten 
I samtal med organisationens verksamhetschef framkom att organisationen hade uppmärksammat att 

de våldsutsatta kvinnorna som lämnat organisationens skyddande boende hade ett behov av stöd i 

olika former. Detta var bakgrunden till att organisationen startade gruppverksamheten. Syftet med 

gruppverksamheten är att stötta våldsutsatta kvinnorna som tidigare bott på organisationens skyddade 

boende, men även kvinnor som inte har bott där utan sökt sig till gruppen utifrån. Gruppverksamheten 

är till för att försöka stärka de utsatta kvinnornas självkänsla, uppmuntra till kreativitet samt möjlig-

göra kontakt och nätverkande mellan kvinnorna genom övningar och samtal (verksamhetschef, per-

sonlig kommunikation, 5:e februari 2015).  
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I samtal med ansvariga kuratorer för gruppverksamheten framkom att gruppverksamheten tidigare var 

utformad så att de deltagande kvinnorna fick vara med i gruppen så länge de själva ville. Förra året 

utvecklades ett nytt koncept av gruppverksamheten då de våldsutsatta kvinnorna inte längre fick fort-

sätta i gruppen hur länge de själva ville utan endast under åtta veckor. När gruppen var tidsbegränsad 

framkom det att deltagarnas antal var högre än tidigare. Enligt kuratorerna som ansvarade för gruppen 

skulle en förklaring till detta kunna vara att vissa inte anser att det är lika viktigt att komma på alla 

träffar när en verksamhetsgrupp varar under en längre tid. En tanke med gruppverksamheten är att den 

i förlängningen kan fungera som en självhjälpsgrupp som bidrar till att kvinnorna skapar nya kontak-

ter, får nya insikter samt redskap till att hantera vardagen. Under åtta veckor träffas gruppen en gång i 

veckan i två och en halv timme tillsammans med två av organisationens anställda kuratorer. Varje 

grupptillfälle utgår från ett tema som kuratorerna har utformat genom kunskap och erfarenheter om 

vad de anser att kvinnorna har för behov att samtala om. Dessa är till exempel: tillit, relationer, våld, 

sorg, självkänsla och härskarteknik. Vid varje ny grupp brukar temat tillit vara centralt eftersom det är 

viktigt att deltagarna upplever en trygghet vid samtalen. Varje träff börjar med en presentation om 

upplägget för dagen för att sedan diskutera de valda temana. Gruppen brukar vanligtvis ägna sig åt 

värderingsövningar, samtala om olika frågeställningar och utföra kreativa aktiviteter som målning och 

forumspel. Gruppen gör även aktiviteter tillsammans som till exmpel att gå på teater, restaurang eller 

konstutställning (Ansvariga kuratorer för verksamhetsgruppen, personlig kommunikation, 4:e mars 

2015). 

Våldet 
I sin bok Våldets normaliseringsprocess beskriver Eva Lundgren mäns våld mot kvinnor från ett över-

gripande strukturellt perspektiv. Mäns dominans över kvinnor i parrelationen är intimt sammankopplat 

med de övergripande strukturerna och könskonstitueringen där mannen är överordnad kvinnan. Man-

nen försöker med våld befästa sin dominans och maskulinitet och samtidigt förmå kvinnan att inse sin 

plats i relationen. Lundgren menar att det i en relation där mannen utövar våld mot kvinnan sker 

en normaliseringsprocess, vilket innebär att kvinnan till slut accepterar och till och med försvarar 

våldet. Lundgren anser inte att männen handlar i blint raseri eller att bristande impulskontroll är an-

ledning till att de misshandlar sin partner. Det är enligt Lundgren i stället en mycket medveten hand-

ling som har till syfte att kontrollera kvinnan. Mannen försöker ofta genom våldet att isolera kvinnan 

från omvärlden och förbjuda henne att prata med andra om relationen eller att interagera med andra 

människor som inte han har godkänt. Genom att isolera henne blir mannen slutligen den enda refe-

renspunkten som hon kan relatera sina upplevelser till. Kvinnan hanterar våldet genom att anpassa sig. 

Det är till en början är ett försök till att få våldet att upphöra, men som sedan blir en strategi till över-

levnad. Hon börjar anta mannens föreställningsvärld om varför våldet sker och till slut också hans bild 

av manligt och kvinnligt. Våldet internaliseras i kvinnan tills hon slutligen ser sig själv helt genom 

mannens ögon och att våldets orsak går att koppla till henne själv (Lundgren, 2004). 
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Holmberg och Enanders studie; Varför går hon? syftar till att förstå de uppbrottsprocesser som le-

der till att kvinnor som misshandlats av en närstående man lämnar relationen. I studien kom de fram 

till att uppbrottet är en process som den utsatta kvinnan stegvis tar sig igenom för att luckra upp den 

emotionella bindningen till mannen. Uppbrottsprocessen kan delas in i tre processer: att bryta upp, att 

bli fri, och att förstå. Att bli fri är den emotionella processen då den utsatta kvinnan går från ett djupt 

känslomässigt band till förövaren till en känslomässig distans till honom. Bryta upp är den process 

som innebär att den utsatta kvinnan fysiskt lämnar relationen och den vändpunkt som ofta föregår 

uppbrottet. Kvinnan upplever då ofta att hon har ”nått botten” och ger upp hoppet för relationen. För-

ståelseprocessen är en kognitiv process där den utsatta kvinnan definierar relationen hon har levt i som 

en misshandelsrelation och sig själv som den som blivit våldsutsatt. Denna process tar ofta vid när den 

utsatta kvinnan har lämnat relationen och kan förstå vad som gjorts mot henne och vilka konsekvenser 

det har haft. Holmberg och Enander menar att kvinnorna behöver stöd och vägledning för att kunna ta 

sig igenom dessa processer efter uppbrottet (Holmberg & Enander, 2011).  

I boken I arbete med våldsutsatta kvinnor: handbok för yrkesverksamma beskriver Grände, Lund-

berg och Eriksson hur kvinnor genom att utsättas för våld och övergrepp blir fråntagna sin makt och 

självbestämmande, vilket kan ge upphov till en bristande självkänsla, tilltro till sig själv samt omgiv-

ningen. Beroende på vem som blir utsatt och personens livsomständigheter kan konsekvenserna och 

reaktionen på våldet se olika ut. För många som utsätts är depression, självmordstankar och psykoso-

matiska problem vanligt förekommande. Grände et al. (2014) menar att våldet också kan få andra kon-

sekvenser än de psykologiska. En del kvinnor tvingas stå för omkostnaderna själva om mannen inte 

blir fälld i domstol, några måste lämna sin bostad, avbryta studier eller sjukskriva sig på grund av vål-

det. Många kvinnor drabbas också av sociala konsekvenser eftersom de vid ett uppbrott förlorar sina 

sociala sammanhang och löper risk för att bli isolerade vilket kan medföra ökad utsatthet och psykiskt 

lidande. På grund av dessa konsekvenser behöver de våldsutsatta kvinnorna få sina behov tillgodose-

sedda genom stöd och vägledning (Grände, Lundberg & Eriksson, 2014). 

I sin doktorsavhandling Ut ur ensamheten: Hälsa och liv för kvinnor som varit utsatta för sexuella 

övergrepp i barndomen och som deltagit i självhjälpsgrupp menar Rahm att våldet även kan leda till 

att kvinnan känner skuld- och skamkänslor. Dessa känslor kan bidra till att många kvinnor finner en 

svårighet till att ta kontakt med personer som inte har erfarenheter av att bli våldsutsatta. Rahm menar 

att gruppverksamhet eller gruppbehandling tillsammans med andra som delar liknande erfarenheter 

kan vara ett sätt att komma ur känslor av skuld och skam samt bryta isoleringen (Rahm, 2009). 

Metoder i socialt arbete med grupper  
Ken Heap anser att det är lämpligt att grupper används som metod för att åstadkomma en universiali-

sering av en viss typ av problematik, vilket innebär att individen förstår att hon inte är ensam om sin 

problemsituation. En sådan grupp kan ge upphov till att individen hämtar kraft i att inte uppleva sig 

som avvikande och att de känslor individen har uppfattas som universella problem (Heap, 1987). 
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I boken Sociala nätverk, grupper och organisationer redogör Andresen för gruppers betydelse för 

en individs förändringsprocess. Han menar att arbete i grupper kan vara en bra förutsättning för att 

hjälpa individer med liknande problematik till att bearbeta sina erfarenheter. Men även för att motar-

beta stigmatiserande eller marginaliserande processer. I både förebyggande syfte och i förändringspro-

cessen kan grupper hjälpa individer att utveckla förmåga att få förståelse för sin situation och att mobi-

lisera sina egna och gruppens resurser (Andresen, 2007).  

I boken Socialt arbete med grupper beskriver Olsson och Martin gruppverksamheter som en typ av 

professionell insats inom socialt arbete som är lämplig att använda i många olika sammanhang. 

Gruppverksamheter kan utformas på många olika sätt och ha olika typer av målsättningar. En vanligt 

förekommande gruppkonstellation utgår ifrån att människor med likartad problematik möts för att ge 

varandra stöd och hjälp i att hantera sin livssituation. Gruppdeltagarna kan vara där på grund av olika 

livsomständigheter såsom missbruk och våld, isolering eller trauma. Genom sitt deltagande kan de 

motivera varandra till att vilja förändra sin livssituation och få kraft till att orka ta sig ut ur situationen 

de befinner sig i. Socialt arbete i grupper kan också bidra till lärande och att utveckla gruppmedlem-

marnas förmåga till socialt samspel (Olsson & Martin, 2012). 

Olsson och Martin menar att inledningsskedet av en grupp kan liknas vid en födelse. När grupp-

medlemmarna och gruppledaren möts för första gången tillsammans är det vanligt att alla har olika 

förväntningar och föreställningar om hur gruppen kommer vara. Det kan vara alltifrån förväntningar 

på gruppledarens kompetens till sin egen roll och tankar på hur andra kommer reagera. Förväntningar-

na varierar ofta beroende på vilka erfarenheter gruppmedlemmarna har av tidigare grupper och ledare. 

I början av gruppen kommer troligtvis gruppmedlemmarna börja leta efter likheter som kan utgöra ett 

bra underlag för att bygga en gemenskap. I inledningsfasen börjar lärandet hos gruppmedlemmarna. 

De ges då tillfälle att upptäcka olika typer av problem och svårigheter som de vill prata om men även 

tidigare erfarenheter och glädjeämnen som de vill dela med sig av till resten av gruppen. I denna fas 

uppmuntras gruppdeltagarna till att göra upptäcker som gynnar lärandeprocessen. Deltagarna uppma-

nas att vrida och vända på problemsituationen och tillsammans hjälpa varandra att undersöka hur situ-

ationen skulle kunna hanteras på ett annat sätt. Denna process syftar till att sätta igång nya tanke- och 

handlingsmönster hos individen för att kunna hantera problemet (ibid). 

Efter att en tid har gått i gruppen är det vanligt att gruppdeltagarna allt eftersom delar med sig av 

sina livsöden i gruppen. Det kan upplevas som en lättnad för många att förstå att det finns andra i 

gruppen som har liknande erfarenheter och känslomässiga upplevelser som de själva. Det kan till ex-

empel kännas som en befrielse att våga berätta för andra om svåra situationer som gruppdeltagarna 

upplevt och känt skam- och skuldkänslor inför. Gruppen kan skänka glädje till gruppmedlemmarna 

genom att de känner sig välkomnande och blir accepterad. Gruppen skapar också en möjlighet för 

gruppmedlemmarna till att både få prova på rollen som mottagare och givare av hjälp och råd (ibid). 

En separation i en social gemenskap är oftast förenat med starka känslor som sorg, besvikelse, ilska 

och skuldkänslor. En del människor försöker därför gärna förhindra och undvika separationer, trots att 
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det är omöjligt att undgå och kan uppleva en separationsångest. Samtalsgrupper upphör utifrån att det 

finns ett planerat slut och det finns inte någon garanti att gruppmedlemmarna kommer att mötas igen. 

Under gruppens skede kan gruppmedlemmarna ha byggt relationer till varandra som har haft stor be-

tydelse för dem. För de som befinner sig i en svår livssituation kan gruppen upplevas som en räddning 

och ett verktyg för att klara av vardagen. Ångesten inför att lämna gruppen kan uttryckas på många 

olika sätt. Att känna ilska och förnekelse kring gruppens avslut samt flyktreaktioner i form av frånvaro 

och återgång till tidigare handlingsmönster, är några av de vanliga reaktionerna inför gruppens avslut-

ning (ibid). 

Olsson och Martin anser att det finns belägg för att individers tillhörighet i olika typer av grupper 

har betydelse för den enskilde gällande självuppfattning, attityder, identitet och åsikter. Tillhörigheten 

i gruppen har också betydelse för hur individer uppfattar, presenterar och framträder sig själva. Det är 

vanligt förekommande att människor upplever personer som tillhör samma grupp som lika varandra. 

Egenskaper som vi upplever att vi själva har är ofta kopplade till en grupp som vi tillhör eller har till-

hört och där vi har jämfört oss själva med de andra gruppmedlemmarna. Vi har en förmåga att defini-

era vår identitet genom att se på oss själva i termer vilka vi är lika och inte lika. Grupptillhörigheten är 

en del av självuppfattningen och har betydelse när människor skiljer mellan vilka de tycker tillhör 

”vi:et” och de som de uppfattar är ”de andra”. Alla föds vi in i en familj som ofta är en del av ett större 

sammanhang. I denna grupp får vi lära oss hur vi skall se på oss själva och umgås med andra. Vi för-

värvar åsikter, värderingar och uppfattningar. I större utsträckning är vi livet igenom en del av grupper 

och beroende av dessa för vårt välmående och överlevnad. Olsson och Martin menar att det kan vara 

lönsamt att bilda grupper där deltagarna har likartade problem för att dessa ska kunna hjälpa varandra 

till att handskas konstruktivt med sin situation. Det är viktigt att beakta att beslut som individer fattar 

om sig själv och de förändringarna de vill göra i sitt liv är socialt förankrade. Genom att tillhöra en 

grupp som beaktar förändringen som något positivt och där gruppmedlemmarna stöttar varandra ge-

nom svåra processer kan det bli lättare att hantera motgångar och svårigheter i livet. Det kan ses som 

nödvändigt att människans tillvaro är socialt förankrad för att vi ska kunna känna förtroende för oss 

själva och företa oss påfrestande förändringar (ibid).  
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Tidigare forskning  

Under detta avsnitt kommer vi att presentera nationell och internationell forskning som knyter an till 

vår forskningsfråga. Under nationell forskning presenteras en utvärdering och en rapport som vi finner 

vara relevanta för vår studie. Rapporten belyser verkningsfulla metoder varav gruppverksamhet är en 

av de insatser som har visat sig ha goda effekter för våldsutsatta kvinnor. Utvärderingen av Ersta 

fristads gruppverksamhet är till viss del lik vår studie eftersom den också handlar om en gruppverk-

samhet för våldsutsatta kvinnor. Utvärderingen studerar vilken betydelse gruppverksamheten haft för 

kvinnorna. Vi kan dock inte säga hur nära Ersta fristads gruppverksamhet ligger den verksamhet som 

är föremål för vår studie eftersom alla grupper skiljer sig åt beroende på organisation och individuella 

förutsättningar.  

Den internationella forskningen som vi presenterar består av två amerikanska studier. Vi anser att 

dessa studier är relevanta eftersom båda behandlar ämnet återhämtning efter erfarenheter som våldsut-

satt kvinna samt lyfter kvinnornas subjektiva upplevelser av detta. Vi är medvetna om att dessa studier 

inte behandlar ämnet gruppverksamhet, men finner de intressanta för att få förståelse för komplexite-

ten av våldsutsatta kvinnors återhämtningsprocess. Eftersom studierna inte är svenska kan det finnas 

en osäkerhet kring resultatets relevans för svenska förhållanden på grund av kulturella skillnader mel-

lan länderna. Vi tror dock att beskrivningen av kvinnornas behov av stöd och hur deras rehabilite-

ringsprocess går till kan överföras till kvinnor i Sverige.  

De studier vi valt att presentera har hjälpt oss att få förståelse för den process våldsutsatta kvinnor 

går igenom när de påbörjar sin rehabilitering. Vi har även fått ökad förståelse kring gruppens hetero-

genitet och att behoven därför skiljer sig åt mellan kvinnorna.  

Nationell forskning 

Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 
I rapporten Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

presenterar IMS en systematisk översikt på uppdrag av regeringen där olika erfarenheter från empi-

riska studier som är inriktade på frågor om effektiva åtgärder. Översikten är begränsad till studier som 

har undersökts empiriskt gällande åtgärdernas effekter. Åtgärderna är kopplade till skyddade boende 

och kvinnojourer i form av enskilda samtal, parsamtal och gruppsamtal (IMS, 2006). De olika typerna 

av åtgärderna som undersöktes i rapporten valdes ut för att de är vanligt förekommande både i Sverige 

och utomlands. De metoder och arbetssätt som berörs i studien syftar till att förhindra våldet mot 

kvinnor och verkar för att kvinnorna ska kunna stärkas och få en bättre livssituation. Rapporten bygger 

på 26 artiklar om 20 olika empiriska studier. Majoriteten av dessa är utförda i USA och berör utfall 

och effekter av de olika åtgärderna. Rapportförfattarna har trots ett omfattande sökarbete inte påträffat 

studier av likande karaktär i Sverige eller övriga Norden. (ibid).  
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  I översikten visade det sig att de metoder som gav särskilt god effekt var enskilda samtal och 

gruppsamtal med kvinnliga deltagare där samtliga var kopplade till skyddade boende. Flera studier 

indikerar positiva utfall för kvinnor som vistas eller har vistats på skyddande boenden och fått tillgång 

till särskilda insatser. Effekterna innebär inte enbart att det fysiska våldet minskar utan också att för-

bättringar på längre sikt kan uppnås, som ökad livskvalitet, ökat upplevt socialt stöd, minskat risk för 

psykiskt våld samt depression. En av de slutsatserna som presenteras är att våldsutsatta kvinnor har 

blivit utsatta för olika typer av våld och tillhör därför en heterogen grupp. Kvinnorna visade sig ha 

olika behov och därför behövs det olika typer av insatser för att möta behoven. Översiktens slutsatser 

kan därför inte generaliseras (ibid).  

Utvärdering av Ersta fristads gruppverksamhet  

Maria Eriksson och Gunilla Dahlkild-Öhman har gjort en utvärdering av Ersta fristads gruppverksam-

het för misshandlade och hotade kvinnor. Ersta fristads gruppverksamhet beskrivs som en eklektisk 

gruppterapi med såväl beteendeterapeutiska som pedagogiska inslag och riktar sig till våldsutsatta 

kvinnor som är i behov av en mer bearbetande hjälp än den som erbjuds i vanliga stödgrupper. Grupp-

verksamheten har en pedagogisk och psykoedukativ utgångspunkt som grundar sig i feministisk teori 

där mäns våld mot kvinnor beskrivs som ett sätt att utöva makt och kontroll över sin partner. I gruppen 

ges kvinnorna en pedagogisk förklaring av våldet uppkomst och konsekvenser samt får verktyg för att 

arbeta kognitivt med dessa konsekvenser. De får även bearbeta de smärtsamma känslor som de bär på 

genom olika övningar. I utvärderingen av gruppverksamheten studerades vilka effekter verksamheten 

haft på deltagarnas hälsa, relationer samt sociala situation som helhet. Genom standardiserade inter-

vjuer, självskattningsformulär samt strukturerade kvalitativa intervjuer har författarna försökt skapa en 

bild av hur gruppverksamheten har påverkat kvinnorna och vad kvinnornas upplevelse är av grupp-

verksamheten. De kom fram till att gruppen som helhet hade påtagligt förbättrad hälsosituation både 

fysiskt och psykiskt samt att många fått ökad KASAM, dvs. känsla av sammanhang. Den övergri-

pande tendensen i gruppen var att det även skett en förbättring i kvinnornas relationer med andra vik-

tiga personer i deras liv. När kvinnorna fått frågor om gruppens betydelse för dem uppger de att de 

upplevt positiva förändringar. Gruppen har gett dem en ökad tillit, styrka, läkning och framtidstro samt 

en känsla av samhörighet och gemenskap med de övriga kvinnorna. De uppger även att de känt sig 

trygga i en grupp som består av kvinnor med liknande erfarenheter. Kvinnorna har fått stöd av 

varandra och visat medkänsla samt haft förståelse för varandras situation. Eriksson et al drar slutsatsen 

att gruppverksamheten har hjälpt kvinnorna på olika sätt beroende på var de befinner sig i sin bearbet-

ningsprocess. För vissa har gruppen fungerat som ett första steg att ta sig ur sin situation, gruppen har 

då hjälpt till att bryta isoleringen. De som kommit längre i sin process har genom gruppen kunnat 

börja bearbeta sitt förflutna och de smärtsamma känslorna de bär på. För en del av kvinnorna har 

gruppen varit ett verktyg för att gå vidare i livet och lämna sin identitet som våldsutsatta kvinna samt 

få ett ökat självförtroende samt se sig själva som värdefulla (Eriksson & Dahlkild-Öhman, 2010). 



	  12 

Internationell forskning  

Skapa oberoende och leva med mening: Kvinnors liv efter att ha lämnat en våldsam relation 

McDonald och Dickerson publicerade en amerikansk studie: Engendering Independence While Living 

With Purpose: Women's Lives After Leaving Abusive Intimate Partners i Journal of nursing Scho-

larship 2013. Författarna menar att det finns mycket lite forskning kring hur kvinnorna har påverkats i 

sin självbild, fortsatta relationer och hur de hanterar och lever sina liv efter att de lämnat en relation 

där de utsatts för våld. De ville med sin studie undersöka vilka utmaningar kvinnor som varit utsatta 

för våld mötte och hur de påverkades av sitt förflutna flera år efter att de lämnat ett förhållande där de 

blivit utsatta för våld. De ville även ta reda på vad dessa kvinnor ansåg vara viktigt i arbetet med att 

stödja kvinnor som rehabiliterades efter att ha blivit utsatta för våld. De intervjuade 21 våldsutsatta 

kvinnor i olika åldrar och identifierade sex teman: utveckla självtillit, skapa goda förhållanden, skapa 

en trygg och stöttande miljö, bryta sociala roller, ta hand om sig själv och sina barn. Enligt forskarna 

så hade våldsutsatta kvinnor fortsatta fysiska och psykiska hälsoproblem efter att de lämnat relationen. 

Studien kom fram till att kvinnorna hade kapacitet att skapa meningsfulla och produktiva liv samt 

kunde förbli oberoende och starka när de stötte på utmaningar och hittade nya goda relationer efter att 

de lämnat en våldsam relation. Det visade sig dock att kvinnorna fortsatte ha problem med kontrollbe-

hov och tillit till andra (McDonald & Dickerson, 2013). 

Återhämtning från partnervåld: en svår resa 

Smith har gjort en fenomenologisk undersökning av kvinnors erfarenheter från återhämtningsproces-

ser efter att ha levt i en våldsam relation, i undersökningen intervjuade 15 kvinnor angående deras 

erfarenheter kring återhämningen. Enligt Smith finns det begränsat med forskning kring återhämt-

ningsprocesser rörande våldsutsatta kvinnor. Studiens urval är baserat på kvinnor som beskriver sig 

själva som helt återhämtade från sin våldsamma relation. Genom sin studie hoppades Smith kunna 

svara på frågan om kvinnorna helt kunde läka från att ha blivit utsatta för våld i en relation. Återhämt-

ningen beskrivs som en resa där Smith redogör för tre faser: Den första fasen är att lämna förhållandet 

och Smith beskriver de olika anledningarna till uppbrotten. Fas två är den kamp kvinnan går igenom 

för att fysiskt och psykiskt frigöra sig från våldet och det förflutna. Smith menar att kvinnorna ofta 

beskyller sig själva för att blivit utsatta för våld och att förhållandet har tagit slut. I denna fas så byts 

ofta beroendet de hade till sin förövare ut mot ett beroende av familj, vänner och vårdpersonal. Under 

denna fas upplevde kvinnorna en känsla av frihet eftersom det inte längre blev styrda av sin partner. 

Känslan överskuggas dock av den sorg de kände efter att behövt lämna relationen och de personer som 

var kopplade till den samt att de under sin relation fått göra avkall på sin vilja och sina drömmar. De 

ångrade ofta att de inte bröt upp tidigare eller sökte hjälp. Kvinnorna gick också igenom smärtsamma 

känslor som; skuld, skam och ilska och hade problem med tillit. Den tredje fasen beskriver Smith som 

läkning/växande. Kvinnorna utvecklade medkänsla för sig själva, de fick förståelse för sin sorg och en 

vilja till att arbeta mot förändring. Under denna fas så kunde kvinnorna bryta sina känslomässiga band 
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till det förflutna, utveckla tillit till sig själva, hitta sin egen röst, finna sig själva, förlåta sig själva och 

andra och hitta en mening med sina liv. De kom då till insikt att deras rehabilitering och återhämtning 

måste komma från dem själva även om andra kunde ge dem råd och stöd (Smith, 2003). 

Smith menar att hennes studie visar att det är mycket krävande att återhämta sig helt från en våld-

sam relation och att alla kvinnor inte förmår att helt återhämta sig. Tid är inte tillräckligt för att åter-

hämta sig utan viljan till rehabilitering, förmågan att uthärda processen och kunna lämna sin ilska, 

bitterhet och sorg bakom sig är viktigt. För att kunna göra detta behöver de bryta sin isolering och 

knyta nya kontakter med andra som de kan lita på när de återupptäcker sig själva och känna stolthet 

inför sin person. De behövde lära sig att känna sig nära andra igen, få medkänsla för sig själva, hitta 

sin röst och fina glädje. Kvinnorna uppgav att stödet från omgivningen var av oerhörd vikt för att 

kunna knyta nya kontakter och att dessa kontakter var själva förutsättningen för att kunna läka. Att få 

dela sina erfarenheter och få stöd samt bli sedd av andra uppgav de som den mest betydelsefulla fak-

torn till att rehabiliteras (ibid). 
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Metod och material  
Val av metod  
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i vår studie är hermeneutisk eftersom målet är att med hjälp 

av intervjuer undersöka våra respondenters upplevelser kring verksamhetens betydelse för dem genom 

att tolka och försöka förstå deras svar (Bryman 2011). Kvale och Brinkmann (2009) menar att genom 

kvalitativa studier kan forskaren få svar på frågor som rör den sociala verkligheten. Genom att studera 

människors beteende, värderingar och åsikter kan forskaren ta del av informanternas upplevelsevärld. 

För att svara på vår forskningsfråga ansåg vi det lämpligast att använda en kvalitativ undersöknings-

metod med semistrukturerade intervjuer. Den metoden tror vi är bäst lämpad för vår studie då vi ge-

nom intervjuerna har försökt att förstå gruppens betydelse ur kvinnornas perspektiv. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är fördelen med intervjuer att respondenterna som deltar i undersökningen får en 

större frihet att lämna synpunkter, vilket ger en ökad chans för forskaren att få en djupare förståelse 

om ämnet. Vid kvalitativa intervjuer finns även möjlighet att ställa följdfrågor och en chans att erhålla 

nyanserade och fördjupade svar från respondenterna om ämnet. Av etiska skäl hade vi inte kunnat 

göra observationsstudier på grund av verksamhetens sekretess. Vi har även valt bort fokusgruppsinter-

vjuer eftersom det skulle bli svårt att få uttömmande svar om ett sådant känsligt ämne i en större 

grupp. 

Vi har valt att inte använda kvantitativa metoder på grund av att sådana metoder, enligt Bryman 

(2011), inriktar sig på mätningar av fenomen och en större mängd respondenter. Vi har inte haft till-

gång till en tillräckligt stor mängd informanter för att genomföra en sådan undersökning. En kvantita-

tiv studie är heller inte lika lämplig att använda för att svara på vårt syfte. Exempelvis menar Bryman 

(2011) att det i kvantitativa metoder inte ges samma möjligheter till förståelse av människors tolk-

ningar av sin sociala verklighet. Därutöver finns det i kvantitativa metoder inte samma möjlighet att 

skapa en relation mellan forskare och informant, vilket innebär att det är svårare att få den djupare 

förståelse av kvinnornas upplevelser som kvalitativ metod erbjuder (ibid).  

Vi har i vår studie inte utgått från en teori när vi har formulerat vår forskningsfråga och vi har inte 

heller för avsikt att pröva några hypoteser. I ett inledande skede sökte vi efter information i tidigare 

forskning och teorier gällande vårt ämnesområde. När vi studerade tidigare forskning på området och 

vår insamlade empiri framkom det att relationerna i gruppen haft stor betydelse för kvinnorna och att 

de beskrev en känsla av att bli respekterade och bekräftade. Vi bestämde oss därför för att vi ville hitta 

en teori som handlade om bekräftelse och mänskliga relationer. Vi använde oss sedan av den insam-

lade forskningen, litteraturen och vår teoretiska referensram när vi analyserade vårt material. Det in-

nebär enligt Bryman (2011) att vi har en abduktiv ansats.  
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Urval  
Chefen för verksamhetsgruppen hade hört av sig till Ersta Sköndal Högskola och visat intresse av ett 

samarbete med C-uppsatsskribenter i socialt arbete. Vi tog kontakt med chefen och de två kuratorerna 

som var ansvariga för verksamhetsgruppen. Eftersom vi av sekretesskäl inte kunde komma i kontakt 

med respondenterna på egen hand fick vi gå via kuratorerna. De i sin tur frågade de åtta kvinnorna 

som deltog i verksamhetsgruppens om de var intresserade av att delta i vår studie. Vi fick sammanlagt 

kontakt med fem kvinnor varav en slutligen valde att inte medverka. Hur kuratorerna gick tillväga och 

varför vissa kvinnor valde att inte ställa upp fick vi ingen vidare information om. Kuratorerna har så-

ledes fått göra vårt urval vilket innebär att vi enligt Bryman (2011) har använt oss av ett bekvämlig-

hetsurval. Urvalet bestod av unga kvinnor i blandande åldrar där alla hade olika bakgrund och erfaren-

heter av att bli utsatta för våld. Vissa av kvinnorna hade tidigare haft andra typer av insatser och några 

hade tidigare bott på verksamhetens boende.  

Genomförande  
För att genomföra våra intervjuer och skapa en struktur genom studiens arbetsprocess valde vi att utgå 

från Kvale och Brinkmanns (2009) sju stadier för en intervjuundersökning. (1) Tematisering, (2) Pla-

nering, (3) Intervju, (4) Utskrift, (5) Analys, (6) Verifiering, (7) Rapportering. 

(1) Tematisering  

I det inledande stadiet, tematisering formuleras undersökningen syfte och frågeställningar innan inter-

vjuerna kan påbörjas. Kvale och Brinkmann (2009) menar att frågor som ”varför” och ”vad” bör utre-

das innan frågan ”hur” ska ställas. För att kunna realisera detta och få en förståelse samt fördjupade 

kunskaper av vårt valda ämnesområde genomfördes en litteraturgenomgång och en intervju med kura-

torerna som driver verksamhetsgruppen. Därefter utformades vår problemformulering, syfte samt till-

hörande frågeställningar. Under arbetets gång har forskningsfrågan omarbetats. 

(2) Planering 

I nästa stadie ska intervjustudien planeras med hänsyn till de resterande stadierna och utifrån vilken 

kunskap som eftersträvas. Vid det här skedet tog vi vår första kontakt med våra respondenter. Ett in-

formationsbrev (bilaga 2) formulerades och lämnades över till de ansvariga kuratorerna för verksam-

hetsgruppen som i sin tur förmedlade brevet till respondenterna. I informationsbrevet upplystes re-

spondenterna skriftligen om studiens syfte och att deltagandet var anonymt och frivilligt samt att de 

när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Genom kuratorerna bokade vi in tid för fem inter-

vjuer med kvinnor som varit utsatta för våld. Kvinnorna var mellan 22-28 år och alla hade deltagit i 

verksamhetsgruppen. I planeringsstadiet tog vi beslutet att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

för att svara på vårt syfte och frågeställningar. Utifrån studiens frågeställningar utformades en inter-

vjuguide (bilaga 1) utifrån fyra teman; (1) Att komma till gruppen/motivation, (2) Att vara i gruppen, 

(3) Vad hände efteråt, (4) Om du fick ändra på något.  
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(3) Intervju 

I tredje stadiet intervju, genomfördes de inplanerade semistrukturerade intervjuerna. Totalt genomför-

des fyra intervjuer eftersom en av kvinnorna uteblev vid intervjutillfället. Vi försökte komma i kontakt 

med henne men utan resultat.  

Av praktiska skäl och i samtycke med respondenterna valde vi att genomföra intervjuerna i grupp-

rum vid Campus Ersta, Ersta Sköndal högskola. Vi resonerade tillsammans om hur intervjusituationen 

skulle se ut och kom fram till att det bara skulle vara en intervjuare närvarande och delade upp re-

spondenterna mellan oss. Vårt skäl till detta var att vi ville eftersträva att skapa en god och trygg inter-

vjuinteraktion mellan respondenten och intervjuaren. Vi tänkte att det kanske kunde kännas lättare för 

respondenten att uttrycka sina åsikter och tankar när de var ensamma med intervjuaren. Intervjuernas 

längd varierade mellan 60 – 90 minuter. Tiden varierade beroende på hur mycket respondenterna hade 

att berätta och när intervjupersonen upplevde att det som efterfrågades och det som var relevant för 

studien framkommit. 

Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar att en intervju inleds med en orientering där intervju-

situation definieras och studiens syfte presenteras för intervjupersonen. Efter den inledande oriente-

ringen kan intervjun avslutas med en avrundning där intervjupersonen får utrymme att tillägga något 

mer eller ställa frågor. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna muntligt om studi-

ens syfte och etiska riktlinjer. Vi använde oss av ljudinspelning för att registrera intervjuerna och in-

formerade respondenterna om att inspelningarna raderas efter transkribering samt att de anonymiseras 

i den färdiga texten. Vi började intervjuerna med att ställa frågor om bakgrundsinformation kring ålder 

samt när och hur länge de deltagit i verksamheten. Sedan ställde vi öppna frågor kring intervjuguidens 

teman för att möjliggöra för kvinnorna att fritt berätta om sina upplevelser av verksamheten. Förutom 

de teman som fanns i intervjuguiden har vi även ställt följdfrågor som dök upp under intervjun och 

som anknöt till de svar vi fick av respondenterna, vilket Bryman (2011) menar är viktigt för att få så 

stor förståelse som möjligt av deras föreställning av gruppverksamheten. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att intervjuaren bör vara aktivt lyssnande, visa intresse och ställa följdfrågor. Under inter-

vjun strävade vi hela tiden efter att skapa och upprätthålla en god kontakt med respondenterna för att 

de skulle känna sig bekväma med att prata med oss. 

Intervjuerna avslutades med att kvinnorna ombads redogöra för upplevelser av gruppen och dess 

betydelse för att ge ytterligare utrymme för subjektiva reflektioner. Kvinnorna tillfrågades även om de 

var intresserade att få ta del av studien när den var klar. De som tackade ja lämnade sina mejladresser.  

(4) Utskriften 

Det fjärde stadiet är utskriften. Efter att ha utfört de semistrukturerade intervjuerna genomfördes en 

transkribering, vilket innebär att det en omvandling från det inspelade intervjusamtalet till skriven text. 

Vi valde att registrera intervjuerna med hjälp av ljudupptagning från en mobiltelefon eftersom det ger 

intervjuaren en större frihet att koncentrera sig på ämnet och det som sägs under intervjun. Kvale och 
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Brinkmann (2009) menar att fördelen med ljudupptagningen är att den sedan kan användas gång på 

gång för omlyssning för att uppfatta skratt, tonfall, pauser och annat som framkommer. 

Vi valde att transkribera de intervjuer vi själva utfört eftersom vi ansåg att vi i viss utsträckning bar 

med oss de emotionella och sociala aspekterna av intervjusituationen som bara går att uppfatta för den 

som varit närvarande. Det kan annars bli svårt att göra språkliga jämförelser mellan intervjuerna 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjuerna skrevs ut ordagrant med hjälp av ordbehandlingspro-

grammet Word. Pauser under intervjun är markerad i texten med (…) och om intervjupersonen skrat-

tade eller suckade markerades detta med (skratt) och (suck). Vi valde att inte vara alltför detaljerade i 

utskrifterna då vi inte har för avsikt med vår studie att den ska bli föremål för en samtalsanalys eller 

språklig analys (ibid). 

(5) Analysen  

När utskrifterna av intervjuerna var klara lyssnade vi igenom intervjuerna ännu en gång för att vid 

sidan av texten skriva ut tolkningar och kommenterar. Vi läste sedan varandras transkriberingar för att 

tillägga nya tolkningar och kommentarer till materialet.  

Analysen har fokuserats på meningsinnehållet i kvinnornas svar. Vi har försökt tolka och notera de 

känslor som respondenten förmedlat genom att skriva kommentarer kring att respondenten till exem-

pel var tveksam, ledsen, glad eller allvarlig. Utifrån våra tolkningar och kommentarer fick vi fram 

teman som vi tyckte definierade kvinnornas erfarenheter och upplevelser av gruppen och som blev 

underlag för att skapa en möjlighet för oss att göra avgränsningar och hitta ett samband i kvinnornas 

berättelse. Vi kom fram till totalt 20 olika teman. Det var tillexempel teman som; Gemenskap, Att tala 

inför andra, Bryta isolering, Socialt nätverk, Nya perspektiv. Denna sortering gjordes med syfte att 

dela in materialet för att få en överblick över samtliga kvinnors svar och upptäcka vad som var rele-

vant och inte relevant för vår frågeställning. Vi jämförde och diskuterade de teman som framkommit 

och kunde då ta fram nya teman och sortera bort några av de gamla utifrån vad vi ansåg vara centralt i 

kvinnornas berättelser och beskrev de olika ämnesområdena som kvinnorna lyfte i intervjuerna. De 

teman som sorterades bort besvarade inte vår forskningsfråga och var till exempel teman som skillna-

der i gruppen, humor, skam och skuld, gruppens begränsningar. När vi sorterat bort de teman som vi 

inte ansåg relevanta slog vi ihop de kvarvarande temana till fem teman. Till exempel blev teman som; 

Gemensakp, samhörighet, träffa andra med liknande problematik det slutgiltiga temat Systerskap. Vi 

tog sedan ut citat från vårt material som vi ansåg vara mest representativa för det aktuella temat som 

antingen belyste likheter eller visade på motsättningar i kvinnornas berättelser. Vi kommer presentera 

vårt resultat under dessa fem teman och analysera det utifrån vår bakgrund, tidigare forskning och 

teori.   
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(6) Verifiering – Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om att kunna säkerställa om studien undersöker vad den avser 

att undersöka. För att uppnå en god validitet ska resultatet och de slutsatser som genererats bedömas 

hänga ihop. Kvale och Brinkmann (2009) menar att validiteten är beroende av forskarens hantverks-

skicklighet i en undersökning och hur hen kontrollerar, ifrågasätter samt teoretiskt tolkar resultaten. En 

vanlig kritik som riktas mot kvalitativa forskningsintervjuer är att det finns svårigheter med att säker-

ställa validiteten. Det går inte att avgöra om intervjupersonen säger ”sanningen” om den objektiva 

situationen. Trots detta kan intervjupersonen ge en subjektiv ”sanning” om uppfattningen av sig själv. 

Eftersom vi intervjuat kvinnorna om deras upplevelser av gruppverksamheten ger intervjuerna oss inte 

en tillförlitlig objektiv kunskap men kan leda oss till en valid kunskap om kvinnorna. För att studiens 

validitet ska höjas har vi eftersträvat att vara så transparanta som möjligt i metodavsnittet där vi nog-

grant beskrivit datainsamlingen, urvalet och studiens genomförande.  

Reliabilitet handlar om huruvida forskningsresultatens tillförlitlighet går att bedöma och om resul-

taten kan reproduceras om undersökningen genomförs vid en annan tidpunkt och av andra forskare 

(Bryman, 2011). Om en studie ska ha extern reliabilitet behöver den kunna upprepas. En kvalitativ 

undersökning är ofta svår att replikera på grund av att det inte går att frysa den sociala miljön där stu-

dien genomförts vilket även går att applicera på vår studie. Den interna reliabiliteten har och göra med 

i vilken utsträckning forskningsresultaten är opåverkbara av olika omständigheter genom studien 

(ibid). Den interna reliabiliteten går att ifrågasätta i vår studie eftersom vi har varit två som intervjuat 

och det finns en risk att vi kan ha tolkat intervjumaterialet på olika sätt. Genom att tydligt redovisa och 

vara noggranna med hur tolkningarna genomförts i vår studie kan den interna reliabiliteten öka. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kan intervjuarens reliabilitet påverkas genom att omedvetet ställa le-

dande frågor som kan inverka på studiens resultat. Ledande frågor behöver dock inte minska intervjua-

rens reliabilitet, i stället det kan vara användbart inom den kvalitativa intervjun för att pröva tillförlit-

ligheten i intervjupersonens svar samt verifiera intervjuarens tolkningar av intervjun. Vi kan i vår stu-

die inte helt säkerställa om vi använt oss av ledande frågor, vi har dock försökt undvika sådana frågor i 

så stor utsträckning som möjligt. För att läsaren själv ska kunna bedöma studiens validitet har vi sys-

tematiskt redogjort för hur vi samlat in och tolkat data. Intervjuerna har transkriberats ordagrant och 

materialet har ordnats i teman. I resultatet presenteras utvalda citat för att förtydliga och beskriva in-

tervjusvarens resultat.  

Enligt Bryman (2011) handlar en undersöknings generaliserbarhet om i vilken utsträckning forsk-

ningsresultaten kan generaliseras till andra populationer och situationer. Studiens urval gör det svårt 

att uttala sig om resultatets generaliserbarhet. Vid studiens urval har vi använt oss av ett bekvämlig-

hetsurval. Det är med en sådan urvalsstrategi inte möjligt att generalisera resultaten eftersom vi inte 

kan styra vilken population i samhället som urvalet är representativt för. Kvinnorna som representerar 

vårt urval har valt ut sig själva genom att delta i en gruppverksamhet och på grund av etiska skäl är de 

utvalda genom gruppverksamhetens kuratorer. Vi kan därför inte veta om de är typiska representanter 
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för deltagare i gruppverksamheten eller våldsutsatta kvinnor i stort. Några av kvinnorna valde att tacka 

nej till att medverka i studien. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det svårt att överföra resultatet för 

studien till populationen i stort då urvalet inte är slumpmässigt. Vårt mål med studien var dock inte att 

generalisera resultaten till en större population, utan vi ville istället ge ett exempel på subjektiva upp-

levelser om vad en gruppverksamhet betyder.  

 

(7) Rapportering – forskningsetiska överväganden   

Vi har i studien beaktat etikprövningslagen 2003:460 gällande etikprövning av forskning som rör en-

skilda människor samt bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Lagen syftar till att skydda och 

respektera den enskilda människan och dess människovärde vid forskning. För vår studie krävs ingen 

etisk prövning från etikprövningsnämnden. 

Studiens informanter tillhör en särskilt utsatt målgrupp, därför har all information som framkommit 

om informanterna avidentifierats och informanterna har anonymiserats. Detta gäller även gruppverk-

samheten för att minska risken för identifiering av informanterna.   

I enlighet med vetenskapsrådet etiska krav om konfidentialitet har vi vidtagit åtgärder för att 

skydda informanternas integritet genom att obehöriga ej får ta del av informationen. Informationen 

kommer heller inte att användas i annat syfte än till forskningsändamålet i enlighet med nyttjandekra-

vet (Vetenskapsrådet, 2011). 

I enlighet med informationskravet har informanterna skriftligt och muntligt erhållit utförlig inform-

ation om syftet med studiens genomförande (se bilaga 2). För att tillgodose samtyckeskravet har in-

formanterna haft möjlighet att när som helst kunna avbryta sin medverkan i studien. Vi har inte själva 

hittat respondenterna till studien, utan har fått kontakt med dem genom verksamhetens kuratorer. Vi 

har därför varit noga med att informanterna själva haft rätt att bestämma över sin medverkan. För att 

säkerställa detta har vi i samtal med kvinnorna försäkrat oss om att de ställt upp frivilligt. 

En viktig del inom forskningsetiken handlar om hur personer som är med i forskningsstudier får 

behandlas. Betoningen ligger på att personer skall skyddas från kränkningar och skador i samband 

med sin medverkan i forskningen i enighet med individskyddskravet. Vi har varit noga med att inte 

ställa frågor som kan vara allt för integritetskränkande samt att informanterna inte tar psykisk eller 

fysisk skada av att medverka i studien. De frågor vi har ställt under intervjuerna har behandlat upple-

velserna av gruppverksamheten och vi har därför inte ställt några frågor angående deras erfarenheter 

som våldsutsatta (ibid). 

Förförståelsen  
Under socionomutbildningen har vi fått grundläggande kunskaper kring gruppverksamheter i socialt 

arbete. Den kunskap vi hade om grupper innan vi började har hjälpt oss att lättare förstå arbetet med 

grupper i socialt arbete men vi saknade kunskap om gruppverksamheter som riktar sig specifikt till 

våldsutsatta kvinnor. Innan vi började hade vi en grundläggande feministisk förståelse av våldet och 
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ansåg att det berodde på ojämlikheter mellan könen. Förutom den begränsade kunskap vi hade innan 

studiens början har vi även tillskansat oss ytterligare kunskap genom den litteratur vi tagit del av och 

redovisat i vår uppsats. Vi anser att våldets orsaker och normaliseringsprocessen som det beskrivs i 

bakgrunden är en relevant beskrivning av hur vi tror det ser ut. Vår förståelse av våldet och vår sym-

pati för de drabbade kvinnorna kan ha påverkat resultatet. Vi har försökt att vara neutrala när vi letat 

forskning och under sammanställningen av materialet men kan inte bortse från att vi är övertygade 

feminister som ser våldet som en konsekvens av tvingande normer och strukturell ojämlikhet. Vår 

förförståelse av orsakerna till våldet samt vår sympati för de våldsutsatta kvinnorna har ibland gjort 

det svårt att vara helt objektiv när vi studerat vårt material. Det bör dock inte ha påverkat resultatet i 

en negativ riktning eftersom studien syftar till att få förståelse för vilken betydelse en gruppverksam-

het kan ha för våldsutsatta kvinnor. Vi tror att en empatisk förståelse för kvinnornas situation i stället 

har hjälpt oss i vår analys kring kvinnornas upplevelser av gruppen. 

Avgränsningar 
Den här studien fokuserar på hur kvinnor som varit utsatta får våld upplever sitt deltagande i en speci-

fik gruppverksamhet. Det är enbart kvinnornas egna subjektiva upplevelser vi kommer analysera och 

inte professionellas upplevelser. Vi valde att avgränsa oss till att enbart intervjua kvinnor som deltagit 

i en specifik gruppverksamhet när vi genom eftersökningar inte funnit någon liknande gruppverksam-

het som är utformad på samma sätt. 

För att läsaren ska få en tydlig bild av vårt valda problemområde har vi valt att sammanställa tidi-

gare kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och våldets 

konsekvenser omnämns i vår studie men kommer inte att behandlas ingående. Vilken typ av våld som 

kvinnorna har utsatts för kommer heller inte att behandlas.  

Metodologiska begränsningar  
Vi fick kontakt med fem kvinnor genom verksamhet men lyckades endast få fyra kvinnor som ville 

ställa upp på intervju. Det kan nog delvis bero på att det är en utsatt grupp och det är ett känsligt ämne 

att tala om, vilket kan göra att vissa inte ville vara med i studien. En av kvinnorna valde dock att 

hoppa av studien, vilket medförde vi slutligen endast intervjuade fyra kvinnor. En begränsning kan ha 

varit att det var en man som intervjuade två av respondenterna eftersom Bryman (2011) menar att 

intervjuarens egenskaper som kön, etnisk bakgrund och socioekonomiska status kan påverka infor-

manternas svar. Vi var noga med att kvinnorna själva fick avgöra om det kändes bra att bli intervjuade 

av en man. Inga av kvinnorna hade några invändningar mot detta och vi tror inte att de begränsades i 

sina svar på grund av det, men vi kan inte vara säkerställa att det inte har påverkat resultatet i och med 

att dessa kvinnor har levt i våldsamma relationer där en man ofta varit förövaren. Resultatet kan även 

ha påverkats av att kvinnorna kanske har gett svar som de trott att intervjuaren förväntade sig eller 

försökt ge en positiv bild av sig själv (ibid). 
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Att alla kvinnor som medverkat i studien kommer från samma verksamhet kan också ha påverkat 

studien. Kuratorerna för verksamheten tillfrågade kvinnorna om att medverka i studien detta kan ha 

påverkat hur kvinnorna valt att framställa verksamheten. De kan ha känt att de ville vara lojala mot 

kuratorerna och eventuellt känt att de ville ge en positiv bild av verksamheten. En annan faktor som 

kan ha påverkat resultatet är att våra respondenter tillhör en heterogen grupp. Kvinnorna har olika 

erfarenheter av våldet och dess konsekvenser och har kommit olika långt i sin uppbrottsprocess och 

sin process i att läka. Det gör det svårt att generalisera resultatet till våldsutsatta kvinnor överlag och 

att dra slutsatser kring hur gruppverksamheten kan hjälpa kvinnor eftersom det är så beroende av vil-

ken situation kvinnorna befinner sig i. 

Ett annat problem med kvalitativ forskning är forskarens egen förförståelse i intervjuerna. Som vi 

tidigare redogjort för har vi en feministisk syn på orsakerna och konsekvenserna av våldet vilket i viss 

mån kan ha påverkat vår förmåga av att vara objektiva. Det har ibland varit svårt att inte visa att vi har 

påverkats känslomässigt av kvinnornas berättelse, men vi har försökt vara så neutrala som möjligt utan 

att tappa kontakten och förtroendet mellan oss och respondenterna. Det har även varit svårt att förhålla 

sig helt neutral till materialet eftersom det är ett ämne som berör och väcker starka känslor. 

Litteratursökningar 
Tidigare forskning och litteratur kring vårt forskningsområde har vi hittat genom sökningar i olika 

artikel- och litteraturdatabaser. Eftersökningar har gjorts i databaserna Acedemic search complete, 

ASSIA, Libris, DiVA och Google Scholar. För att få fram någorlunda aktuell forskning för studien har 

sökningarna avgränsats till tidsintervallen 2000-2015. Av språkliga skäl har endast studier/artiklar 

skrivna på svenska eller engelska använts. I sökningarna har endast studier/artiklar tagits fram som är 

peer reviewed. 

De engelska sökorden vi använt oss av är: women, social support, support groups, domestic vio-

lence, abusive intimate partners, intimate partner, seeking help, experience of violence, recovering. 

De svenska sökorden vi använt är: Kvinnor, våldsutsatta kvinnor, rehabilitering, bearbetning, grup-

per, gruppverksamheter, gruppsamtal, stödgrupper, våld i nära relationer, läkningsprocess, berar-

betningsprocess. Eftersökningarna har gjorts genom sökningar på det enskilda orden samt i kombinat-

ion med varandra. Sedan har tidigare forskning valts ut utifrån det vi anser har varit mest relevant för 

studiens syfte.  

En sökning på Academic search complete med sökorden ”recovering” + ”intimate partner” gav 7 

träffar. Utifrån denna sökning valde vi studien Recovery from intimate partner violence: a difficult 

journey samt studien Engendering Independence while living with purpose: women ’s lives after leav-

ing abusive intimate partners. De andra studierna vi fick fram fokuserade på kvinnor som blivit 

våldutsatta med missbruksproblematik och våldsutsatta kvinnor med olika etnisk bakgrund.  

En sökning på Google Scholar med sökorden “bearbetning” + “våldsutsatta kvinnor” gav 275 

träffar. Denna sökning gav oss ett stort antal träffar. De studier vi fick fram behandlade våldsutsatta 
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kvinnors upplevelser av bemötandet från myndigheter, organisationer, personal på skyddande boende 

och sjuksköterskor. Många av studierna belyste även våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik, 

funktionshinder och olika etnisk bakgrund. Utifrån sökningen valde vi en utvärdering av Ersta Fristads 

grupper för misshandlade och hotade kvinnor, Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? för att den 

handlade om våldsutsatta kvinnors upplevelser av en gruppverksamhet vilket stämde överens med 

syftet för vår studie.  

Genom en annan sökning på Google Scholar med sökorden ”rehabilitering” + ”våldsutsatta kvin-

nor” fick vi fram 136 träffar. Studierna vi fick fram behandlade ämnen som bemötande av våldsutsatta 

kvinnor, yrkesutövaren uppfattning av stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor samt våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblematik och olika etnisk bakgrund. Utifrån denna sökning valde vi en kun-

skapssammanställning om verkningsfulla metoder och arbetssätt för våldsutsatta kvinnor i Socialtjäns-

tens arbete med titeln: Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer. Studien valdes ut på grund av att vi var intresserade av forskning som tar upp och redogör 

för betydelsen av olika insatser och metoder som riktar sig till våldsutsatta kvinnor.  

I databasen Libris eftersöktes litteratur genom att använda sökorden: våldsutsatta kvinnor, våld i 

nära relationer, gruppverksamheter, gruppsamtal, stödgrupper. Relevant litteratur som knyter an till 

vårt valda forskningsämne har hittats med hjälp av magisteruppsatser och kandidatuppsatser. Uppsat-

serna har vi hittat genom att söka på DiVA där vi använt oss av samma sökord som i eftersökningarna 

i Libris. Genom en bearbetning av vårt intervjumaterial fick vi fram teman som bland annat handlade 

om att kvinnorna hade behov att bli sedda och förstådda av de andra gruppdeltagarna. Utifrån tidigare 

forskning och empirin förstod vi det som att det var viktigt för kvinnorna att bli bekräftade för den hon 

är eller det hon gör. I samtal med en person i vår närhet fick vi tips om Honneths teori om erkännande. 

Genom Libris fick vi fram boken Erkännande – praktiskt- filosofiska studier av Axel Honneth.  
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Teoretisk tolkningsram  
Vi valde att använda oss av Axel Honneths teori om erkännande för att analysera vårt material. När vi 

bearbetade vårt materialet upptäckte vi att kvinnorna beskrev en känsla av att bli förstådda och sedda i 

gruppen. Det framgår även i tidigare forskning att det kan vara betydelsefullt att ingå i en grupp där 

man kan möta andra som delar liknande erfarenhet. Vi ville därför hitta en teori som handlade om 

bekräftelse och mänskliga relationer. Vi ville också att teorin skulle förklara på vilket sätt människor 

behöver andra människor för att skapa och upprätthålla en god självkänsla och en personlig identitet. 

Eftersom Honneth talar om erkännandet vi får och behöver av andra ansåg vi att teorin var lämplig för 

att förstå hur kvinnorna stöttade varandra. Honneth beskriver också olika kränkningar som undermine-

rar självkänslan. Dessa kränkningar går att applicera på kvinnornas erfarenheter som våldsutsatta och 

har hjälpt oss att få förståelse kring vad de går igenom och hur de kan läka från kränkningarna genom 

att ingå i en större grupp där alla har liknande erfarenhet. Eftersom vi bland annat har fokuserat på 

relationernas betydelse i vår studie tror vi att teorin kan hjälpa oss att se vilken betydelse relationerna 

har för kvinnorna. Vi har inte som syfte att använda teorin för att undersöka om kvinnorna kan uppnå 

fullständigt erkännande genom att delta i gruppen då vi inte tror att detta är möjligt. Gruppen sker 

under begränsad tid och relationerna i gruppen är knutna till gruppens syfte och kvinnorna kan därför 

inte få ett fullständigt erkännande genom relationerna till de andra medlemmarna. Enligt Honneth 

krävs det ett fullständigt erkännande för at skapa en personlig identitet genom en positiv självrelation. 

Vi tror däremot att gruppen kan bidra till att kvinnorna kan påbörja sin resa mot detta erkännande då 

Honneth lyfter vikten av att ingå i en social rörelse för att kunna läka från kränkningar och påbörja en 

kamp för erkännande. Detta tror vi är en av de mest betydelsefulla bidragen med gruppverksamheten. 

Erkännande  
Axel Honneth är en tysk socialfilosof som har en skrivit om erkännande. Han utgår från att människor 

behöver bli erkända och bekräftade för dem de är och att detta är ett grundläggande behov. Honneth 

lyfter de konsekvenser individer får av att de förnekas erkännande och menar att utan erkännande kan 

människan inte skapa en hel identitet, utan får i stället till och med svårt att överleva som samhällsin-

divid. Honneth menar att det är det som gör oss mänskliga; att vi söker bekräftelse av någon annan och 

ger tillbaka, och när vi blivit erkända för det vi är och det vi gör blir vi moraliska och produktiva indi-

vider samt får en vilja av att lära oss mer om världen och oss själva. För att kunna skapa vad Honneth 

kallar personlig identitet genom en positiv självrelation, behöver individer få erkännande i mänskliga 

relationer. Människor behöver känna sig värdesatta efter sina unika förmågor och bli erkända som 

samhällsmedlemmar med samma rättigheter som alla andra (Honneth, 2002). 

Enligt Honneth finns det tre typer av erkännande som är grundläggande och nödvändiga för männi-

skor i den första nivån; kärlek handlar om självförtroende. Detta är den typ av erkännande individerna 

får i mänskliga primärrelationer vilket innefattar alla relationer med starka känslomässiga band. Indi-

viden får erkännande genom kärlek, känslomässigt stöd och omsorg från andra människor som står 



	  24 

individen nära. I kärleksfulla nära relationer mellan människor ska det finnas en ömsesidig omsorg där 

individerna bekräftar varandra genom kommunikation. Om kommunikationen består av att individerna 

respekterar varandras vilja och behov samt uppmuntrar och visar känslomässig bekräftelse och enga-

gemang för varandra så uppnås erkännande. För en positiv självrelation behövs en balans mellan 

denna emotionella bindning till primära andra och självständighet. Människor behöver närhet i relat-

ioner, men samtidigt ha förmågan att skapa distans och klara av att vara ensam. Om människor blir 

uppmuntrade och bekräftade och känner sig säkra på att den emotionella bindningen fortgår skapas ett 

grundläggande självförtroende som behövs för att skapa en självständig personlig identitet (Hei-

degren, 2009)	  
Den andra nivån av erkännande rätt, handlar om självaktning genom rättsligt erkännande. Erkän-

nandet på denna nivå kopplas till det övergripande samhällets lagar, regler och normer och att indivi-

derna har möjlighet att utkräva sina rättigheter i det samhället de lever i. Genom att en individ ser 

andra som delar av samhället med samma rättigheter och att alla bör bli behandlade med moralisk 

respekt förstår hon också sina egna rättigheter. När en individ förstår sina egna rättigheter förstår hon 

också att hon blir erkänd och respekterad på samma villkor som andra och det menar Honneth är själ-

vaktning. För att uppnå denna självaktning måste hon bli betraktad av sin omvärld som en moraliskt 

tillräknelig person som har förmågan att självständig ta rationella beslut. Om en individ får detta er-

kännande av det omgivande samhället och sin omedelbara närhet blir det möjligt att se sig själv som 

en person som har de egenskaper som krävs för att vara delaktig i samhällslivet och kunna ta själv-

ständiga beslut. Människor behöver denna insikt om sig själv; förståelsen för att andra respekterar den 

egna autonomin och att man har samma rättigheter som alla andra för att kunna ha en positiv självre-

lation och skapa en personlig identitet (ibid). 

Den tredje nivån av erkännande; solidaritet innebär social uppskattning. Individen erkänns av 

andra som en person med unika särdrag och förmågor som är värdefulla i det samhället hon lever i. 

När hon bidrar med sina förmågor och uppnår mål som anses vara socialt eller kulturellt betydelsefulla 

blir hon en värdesatt samhällsmedlem och betydelsefull för andra. Individen känner sig då delaktig 

och uppskattad genom att hon förstår att hon har ett unikt värde för andra. När andra människor beja-

kar, uppmuntrar och sätter värde på den hon är och det hon gör skapas självuppskattning vilket är 

nödvändigt för en identitetsskapande positiv självrelation (ibid). 

De tre formerna av erkännande – kärlek, rätt och solidaritet utgör tillsammans möjligheten till att 

utveckla och befästa en positiv självrelation. Om den personliga identiteten skapas och vidmakthålls 

genom denna positiva självrelation kan individen uppnå självförverkligande inom ramarna för det 

samhälle hon lever i.  

Honneth menar att människor är sårbara inför andra och att bli förvägrad erkännande skadar eller 

förstör människans positiva självrelation och personliga identitet. Genom att förvägra någon erkän-

nande avvisar man individens anspråk på en personlig identitet efter som alla söker efter erkännande 

för att skapa sin identitet. Honneth beskriver tre typer av kränkningar av de djupt liggande mänskliga 
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förväntningarna av erkännande som kan bidra till att underminera en positiv självbild och avstanna 

den individuella utvecklingen. De tre typerna av kränkningar motsvarar de tre nivåerna av erkännande 

(ibid). 

Den första typen av kränkning är fysiska övergrepp. Den är kopplad till erkännandet människor får 

i nära relationer och är motsatsen till erkännande i form av kärlek. Om en individ utsätts för miss-

handel eller andra former av fysiska övergrepp förlorar hon kontrollen över sin egen kropp och är helt 

utlämnad till någon annans vilja. Att bli utsatt för våld innebär att människor börjar betrakta den soci-

ala världen som en osäker plats och då bryts självförtroendet ner (ibid). 

Den andra formen av kränkning är rättsberövande. Det handlar om social integritet och innebär att 

individer förvägras sina mänskliga rättigheter och inte blir respekterade på samma villkor som andra. 

Hon blir inte betraktad som moralisk tillräknelig eller som fullvärdig likaberättigad samhällsmedlem 

och förvägras eller delvis förvägras rätten att ta beslut och vara med och bestämma. Människor förlo-

rar då sin självaktning och får en negativ självrelation eftersom de inte får sitt grundläggande behov av 

erkännande tillgodosett (ibid). 

Den tredje formen innebär kränkningar genom förnedring. Det handlar om allt från harmlösa på-

hopp till grov stigmatisering. Individen får sitt sätt att vara eller sina livsval nedvärderade eller inte 

värdesatta istället för bejakade och uppmuntrade och det bryter ner självuppskattningen eftersom hon 

inte blir uppskattad för den hon är. Hon blir betraktad som värdelös och oförmögen till att bidra med 

något av värde vilket skapar en negativ självrelation (ibid). 

Enligt Honneth får kränkningarna konsekvenser i form av negativa känsloreaktioner. När individen 

förvägras erkännande och utstår kränkningar kommer känslor av till exempel skam, skuld, vrede och 

sorg som är en reaktion på förvägran av erkännandet. Men individen kan då ”läka” från kränkningarna 

genom att komma till insikt att den personliga identiteten är beroende av andra människors erkän-

nande. Genom att språkligt definiera kränkningarna som gamla skador eller ärr kan hon börja bearbeta 

och förstå vad som hänt. När hon förstår att hon har förvägrats detta erkännande och att kränkningarna 

är just kränkningar som hon inte skall behöva utstå som människa, kan hon bli motiverad till att göra 

motstånd mot sin påtvingade självbild och påbörja en kamp för erkännande. För att insikten kring 

kränkningarna skall kunna utgöra grund för kamp så behövs en social rörelse där individen kan känna 

sig delaktig och sedd och där hon kan ventilera och reflektera kring kränkningarna och få utlopp för att 

utveckla en positiv självrelation och identitet (ibid). 
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Resultat och Analys  
Utifrån vårt material har vi tagit fram fem teman: Systerskap, Att dela med sig, Sociala aktiviteter, 

Förståelse, Separation. Temat Systerskap handlar om att samtliga kvinnor uppgav att de sökte efter en 

gemenskap som motiv till att ansluta sig till gruppen, men också för att de upplevde att denna gemen-

skap var av vikt för dem eftersom de upplevde gruppen som en trygghet där de kände sig förstådda 

och stöttade av de andra medlemmarna. Temat Att dela med sig behandlar kvinnornas upplevelser av 

att bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra då det visade sig att detta var en viktig funktion 

och var en central del för kvinnorna genom att de på detta sätt fick möjlighet att bearbeta sina erfaren-

heter. Sociala aktiviteter har vi som tema därför att samtliga kvinnor på olika sätt haft nytta av att de 

tillsammans gjorde saker utanför gruppen, men även att gruppen fungerat som en övning i att skapa 

kontakter och bygga upp ett nätverk. Det bidrog även till sammanhållningen i gruppen och knöt kvin-

norna närmre varandra. Förståelse behandlar de insikter kvinnorna fick av att delta i gruppen och 

lyssna på andra. Att få förståelse för sig själv och sin situation visade sig vara nödvändigt och viktigt 

för kvinnorna på olika sätt. Temat Separation lyfter känslorna vid avslut och visar på hur viktig relat-

ionerna i gruppen har varit för kvinnorna. Under varje tema har vi valt in citat som representerar det 

aktuella temat. Vi presenterar sedan analysen i direkt anslutning till varje tema. Vi har analyserat vårt 

material med hjälp av Honneths teori om erkännande samt tidigare forskning. Vi har även använt vår 

förståelse av socialt arbete med grupper och den förklaringsmodell av våldet och dess konsekvenser 

som vi presenterade i bakgrunden för att analysera vårt material. I resultatet har vi valt att helt aviden-

tifiera kvinnorna på grund av att de tillhör en utsatt grupp och studien behandlar ett känsligt ämne.  

Systerskap 
När vi ställde frågor till kvinnorna om varför de valde att ansluta sig till gruppen har samtliga kvinnor 

svarat att de haft behov av stöd eller ytterligare stöd i sin situation eller att de känt sig ensamma. Samt-

liga har uppgett att det kändes tryggt med en grupp som bestod av kvinnor med liknande erfarenheter. 

En av kvinnorna beskrev att hon sökte efter en samhörighet och att det kändes tryggt med en ”tjej-

grupp”: 

 

”…man vill hitta någon mening på något vis. Och då var det….en tjejgrupp lät bra. Tryggt och bra. Och att 
få känna samhörighet med andra. Att man inte är ensam. Att träffa andra tjejer som kanske sitter i samma 
sits.”  

 

De andra kvinnorna hade liknande tankar innan de började i gruppen. Alla beskrev en längtan efter att 

kunna dela med sig och ta del av andras erfarenheter kring att vara utsatt för våld och att finna en ge-

menskap där de kunde känna sig trygga. 

Samtliga respondenter har lagt stor vikt vid betydelsen av gruppens samhörighet. Två av kvinnorna 

beskrev en känsla av ”systerskap” som de upplevt som en trygghet. De kände att de blev förstådda 

eftersom medlemmarna haft liknande erfarenheter. Det var inte nödvändigtvis så att man talade om det 
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som hade hänt och det som var jobbigt men det det fanns en underliggande känsla av förståelse för 

varandra.  

På frågan kring hur det var att komma till gruppen och hur det kändes att vara där svarade en 

kvinna: 

 
… det är ju svårt i början men man får en väldigt bra kontakt med tjejerna där. Man blir lite systrar i det 
som är tufft. Men det är ingenting som berörs… vi sitter ju inte och pratar om det som är problematiskt… 
som är det rent det privata så mycket...  

 
Tre kvinnor uppger att när de fick träffa andra med liknande erfarenheter så kände de sig inte längre 

lika ensamma. En kvinna talar om att hon var ”isolerad” innan gruppen och att få träffa andra med 

liknande erfarenheter var ”läkande”: 

 
…att du är inte ensam. Det är väldigt viktigt.… det är jätteviktigt….För det är det som händer också om man 
har varit med om mer extrema upplevelser. Du blir väldig isolerad i upplevelsen och då blir det väldigt vik-
tigt att känna att man inte är det. Att det har en läkande effekt på det viset.”  

 

En av kvinnorna lägger stor vikt vid att gemenskapen med de andra kvinnorna innebar en trygghet och 

något som hjälpte henne när det var som tyngst: 

 
Men framförallt när man är i en jättesvår situation så har det en väldigt stor betydelse… att man bara åker 
dit.… och sen så släpper man det allvarliga…och man är trygg med tjejerna som vet att…så här är det nu.  

 

En av kvinnorna upplevde att hon ibland kunde känna att hon fick skuldkänslor när hon inte kunde gå: 

”Så när folk inte kommer så märks det. Det känns. Det blir tydligt för vi är en mindre grupp. Det var 

väl det jobbigaste egentligen… att man fick skuldkänslor om man inte var där”.  

Analys Systerskap 
Utifrån kvinnornas berättelser om varför de kände ett behov av att delta i gruppen kan vi konstatera att 

vissa av dem känt sig ensamma och sökte efter en samhörighet och några hade behov av fortsatt stöd. 

Grände et al. (2014) beskriver att många kvinnor som blivit utsatta för våld drabbas av sociala konse-

kvenser då det finns en risk att de efter ett uppbrott förlorar sina sociala sammanhang och blir isole-

rade. Rahm (2009) menar att våldet kan ge upphov till att kvinnan känner skuld- och skamkänslor. 

Känslorna kan bidra till att många kvinnor finner en svårighet till att ta kontakt med personer som inte 

har erfarenheter av att bli våldsutsatta. Ett sätt att komma ur känslor av skuld och skam och att bryta 

isoleringen kan vara genom att medverka i en gruppverksamhet eller gruppbehandling där man får 

möta andra med liknande erfarenheter. Detta är något som även Eriksson och Fahlkild-Öhmans (2010) 

utvärdering av Ersta fristad gruppverksamhet för misshandlade och hotade kvinnor visar. I den studien 

uppgav kvinnorna att de även känt sig trygga i en grupp som består av kvinnor med liknande erfaren-

heter. Trots att tidigare forskning pekar på att våldsutsatta kvinnor kan ha svårt med tillit och bli isole-

rade har ingen av de kvinnor vi intervjuat uppgett att de kändes obehagligt eller ångestfyllt att ansluta 

sig till gruppen.  
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Kvinnorna i vår studie beskriver att de valde att gå med i gruppen då det kändes tryggt med en 

kvinnogrupp. Enligt Heidegren (2009) anser Honneth att kränkningar genom fysiska övergrepp inne-

bär att den som utsätts börjar betrakta den sociala världen som en osäker plats. Även om världen är 

skrämmande tolkar vi det som att de ville finna ett forum som kändes tryggt. Honneth menar även att 

det är nödvändigt för individer som fått utstå olika typer av kränkningar att hitta en social rörelse där 

de kan känna sig delaktiga för att bearbeta sina erfarenheter och börja en kamp för erkännande. 

I resultatet framkom att en av kvinnorna som hade känt sig isolerad innan gruppen upplevde att det 

hade en ”läkande effekt” genom att träffa andra och veta att man inte är ensam. Detta kan liknas vid 

Smiths studie. Smith (2003) menar att återhämtningen från att ha levt i en våldsam relation och viljan 

till rehabilitering är en krävande och svår process. För att detta ska vara möjligt behöver kvinnorna 

bryta sin isolering och komma i kontakt med andra som de kan känna tillit till och lära sig att känna 

sig nära andra igen. Kvinnorna i Smiths studie uppgav att stödet från omgivningen var av oerhörd vikt 

för att kunna knyta nya kontakter och att dessa kontakter var själva förutsättningen för att kunna läka.  

En av anledningarna till att de kvinnorna vi intervjuade beskrev gruppen som ett systerskap och att de 

upplevt den som väldigt betydelsefull skulle kunna vara att de inte längre kände sig ensamma. Att som 

kvinna bli utsatt för våld är en traumatisk upplevelse som det finns tendens att tro att du är helt ensam 

om. Att träffa andra utsatta kan ses som ett första steg och är en viktigt och stärkande del i en läkande-

process där sanningen blir uppenbar för många utsatta – du är inte ensam och det var inte ditt fel.  

För samtliga kvinnor var det viktigt att komma till grupptillfällena. En av kvinnorna upplevde att 

hon ibland fick skuldkänslor av att inte komma till gruppen då det var tydligt när någon var borta ef-

tersom det var en liten grupp. I samtal med ansvariga kuratorer för verksamhetsgruppen framkom det 

att andelen deltagarna som kom till grupptillfällena var högre i den nya verksamhetsgruppen jämfört 

med tidigare. Kuratorerna ansåg att en förklaring till detta skulle kunna vara att vissa av deltagarna 

inte kände att det var lika viktigt att komma på alla träffarna när en verksamhetsgrupp sträcker sig 

över längre tid.  

Känslan av ”systerskapet” kan tolkas som att samhörigheten till de andra kvinnorna kändes väldigt 

stark. Att inte komma till träffarna skulle kunna upplevas som att ”svika” gruppen och att känna skuld 

i att frånvara från gruppen på grund av att man mår dåligt när man vet att kvinnorna som kom dit 

mådde lika dåligt som en själv eller till och med sämre.  

Att dela med sig 
På frågor kring hur det var att prata inför andra beskrev kvinnorna att det inte fanns några uttalade 

krav på att dela med sig eller prata och att detta var något som de upplevde som positivt. Upplevelsen 

var att gruppen var lyhörd och förstående kring att vissa hade svårt att uttrycka sig eller att vissa 

kanske inte mådde tillräckligt bra för att orka prata. En av kvinnorna beskrev gruppen som kravlös: 

”Ingen tvingar dig att berätta din bakgrund och varför du kom dit. Det räcker med att säga vem du är. 

Du kommer som du är, du är välkommen… du behöver inte berätta, det är ingen som tvingar en.” 
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En kvinna berättade att både kuratorerna och gruppmedlemmarna tog ansvar och såg till att alla skulle 

få komma till tals: 

	  
…de var första gången i mitt liv tror jag som jag var med i ett sammanhang där…verkligen alla fick prata. 
Och där alla, inte bara ledaren som har nått slag ansvar, utan även alla som var med i gruppen vände sig till 
den som inte hade fått säga någonting… :-Hur tänker du? Liksom att man verkligen va otroligt inklude-
rande…. 

	  

Kvinnorna beskrev en känsla av lyhördhet och inkluderande som de upplevt som något betydelsefullt. 

Att det fanns en förståelse för att alla inte ville eller förmådde att prata beskrivs som något som stärkte 

känslan av delaktighet. Trots att två av kvinnorna inte sa så mycket under grupptillfällena så upplevde 

de sig ändå sedda och att alla var måna om att de skulle få möjlighet att tala utan att pressa dem. 

En av kvinnorna beskrev det som en form av bearbetning när hon fick berätta om sina tankar och 

även höra andras reflektioner och tankar:  

 
När man pratar också så bearbetar man saker och ting, när man berättar. Ofta när man får berätta eller när 
man får dela med sig och höra så väcker det känslor hos en som egentligen man trodde att man hade bearbe-
tat. Om man läser en bok så kanske man inte får samma känslor som när man till exempel får berätta ett 
minne. Jag kan ofta tänka shit jag trodde jag hade bearbetat det men sen inser jag där och då att när det är 
en trygg miljö att jag hade inte visst gjort det. Så det är har gett väldigt väldigt mycket. 

  
En av kvinnorna upplevde att gruppen delvis har fungerat som ett forum för att hitta sin röst och för att 

lära sig uttrycka sig. Hon beskrev att hon innan gruppen haft svårt att hitta ord och delge sina känslor 

och tankar. Vi tolkar det som att gruppen har fungerat som ett slags språkligt bollplank. De andra med-

lemmarna har försökt att tolka vad hon sagt och genom reflektion och lyssnade hjälpt henne att bättre 

kunna uttrycka sig. Genom att hon kände sig sedd och delaktig har hon också vågat prata och ta plats: 

 
Jag fick mycket tid. Om de inte förstod, för jag pratade så mycket kodspråk och var jätteförsiktig och jätte-
rädd. Men då kunde de andra tjejerna säga så här: 
-Men asså, jag tror att hon menar det här! Eller –Jag tror det här! Eller… -Vad tänker du egentligen? 
Då fick jag chans och se hur de förstod mig. Och det var en sån ärlig respons. Och då försöka… typ komma 
ut ur mitt skal på nått sätt också. Och bli en del av de andra.  

 
En annan av kvinnorna som inte hade svenska som modersmål upplevde att hon genom övningar med 

att måla har fått chans att utrycka sig på andra sätt än genom tal: 

 
…och hur man tänker om sig själv som man kan förklara med att rita och med färger. Det är massa olika 
grejer. Min känsla… jag kan rita, jag har svårt att förklara min känsla och säga hur det känns inne… vet inte 
vad jag ska säga och hur det gör ont. Jag har svårt att förklara hur ont det gör… man kan förklara med att 
rita och färger vilket är kul och smart. 

 

Gruppen har också genom att lyssna och försöka förstå hjälpt henne att uttrycka sig och hitta sin röst. 

Genom att de andra gav henne tid och ville lyssna och förstå kände hon sig bekräftad: 

 
Alla i gruppen respekterar att jag har dålig svenska så de väntar tills jag pratar klart. De har tålamod och 
försöker förstå också vad jag menar även om jag är lite blyg också. Jag vill säga men vet inte vad jag vill 
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säga… de ger mig tid och det är bra det finns människor som vill lyssna på mig. Även om jag långsam pratar 
också…. Skratt.  

 

Två av kvinnorna tyckte inte att de hade problem med att uttrycka sig i gruppen, men uppger båda två 

att vissa av kvinnorna i gruppen hade svårt att prata och uttrycka sig. En av kvinnorna menade att det 

delvis berodde på att vissa mådde sämre än andra eller inte hade kommit lika långt i sin återhämt-

ningsprocess:”…en del tjejer kunde man förstå att de…de var ju med men de var ju fortfarande väl-

digt påverkade av sin situation. Och då var ju de tystare. Och det var okej… Så är det bara.”  

Analys: Att dela med sig 
I samtal om hur det var att prata inför de andra i gruppen och att dela med sig av sina livsöden så lyfte 

samtliga kvinnor att det inte fanns några krav på att prata eller att dela med sig vilket de upplevde som 

något positivt. Kvinnorna upplevde att det i gruppen fanns en lyhördhet och förståelse kring om någon 

hade svårt att uttrycka sig eller inte mådde tillräckligt bra för att prata. Olsson och Martin (2012) be-

skriver att gruppdeltagarna allteftersom delar med sig av sina erfarenheter. För många kan det upple-

vas som en lättnad och en befrielse att våga berätta om svåra situationer som man upplevt. Detta kan 

medföra att gruppdeltagarna känner sig välkomnade och accepterade av de andra.  

Vi tolkar det som att kvinnorna i gruppen genom att ömsesidigt bekräfta och stötta varandra gav 

varandra vad Honneth (2002) menar är erkännande i form av kärlek. Det kan också vara förklaringen 

till varför kvinnor är så positiva till gruppen och väljer att beskriva den med ord som systerskap. Ge-

nom att de kände sig värdesatta, respekterade och sedda kände de kärlek. De fick kärlek och de gav 

också kärlek. För någon som förvägrats detta samt blivit kränkt på olika plan kan det ha en stor bety-

delse och blir början på att återerövra sitt mänskliga behov av erkännande. 

En av kvinnorna berättade att hon genom gruppen hittade sin röst och för första gången kunde sätta 

ord på sina känslor. En annan av kvinnorna beskrev det som en form av bearbetning när hon fick dela 

med sig och att det väcktes känslor hos henne som hon trodde att hon hade bearbetat. Honnneth (2002) 

menar att de som utsatts för olika typer av kränkningar behöver förstå att detta är en orätt som skett 

mot deras personliga identitet. Genom att språkligt börja definiera kränkningarna som skador och ärr 

kan man börja bearbeta dem. Möjligtvis hjälpte kvinnorna varandra med att komma till insikt om att 

de blivit kränkta och tillsammans sätta ord på vad de varit med om. Det kan tolkas som att de genom 

gruppen kom till insikt vad de blivit utsatta för och började kunna sätta ord på det som skett vilket är 

nödvändigt för att påbörja kampen för att återupprätta sitt erkännande. 

Sociala aktiviteter 
Förutom att arbeta med och samtala kring olika teman, gjorde gruppen även olika aktiviteter vilket 

vissa kvinnor upplevde som något som bidrog till sammanhållningen i gruppen. Tillsammans gick de 

på till exempel teater, konserter, ridning och restaurang. Alla kvinnorna har uppgett att det varit bra att 
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komma ut och prova saker tillsammans med gruppen. För vissa har det inneburit ett välkommet av-

brott från vardagen och för några har det fungerat som en övning som hjälpt dem att bryta isoleringen.  

En kvinna beskrev att aktiviteterna dels fungerade som en verklighetsflykt, men också varit avdra-

matiserande för gruppen och medlemmarna i och med att det gjort ”roliga saker”: 

 
Det var ju ingen terapigrupp. Det var ju att man vet den gemensamma nämnaren och att vi gör roliga saker 
tillsammans. Museum till exempel…. Det är ju inte jätteladdat och prata om…det blir aldrig liksom så där 
jätteprivat. Det blir inte mycket om dig personligen. Den gemensamma nämnaren är att vi alla har svåra 
upplevelser i princip. Men att vi upptäcker nya…vi provar på nya saker. Vi gör saker som vi inte skulle ha 
orkat med annars.  

 
Hon beskrev också att gruppen genom aktiviteterna hittat nya gemensamma nämnare som ligger utan-

för våldet. Tillsammans vågade de sig ut och göra saker som de inte vågat eller orkat innan. 

En av kvinnorna berättade om en händelse som utspelade sig när gruppen var ute på en dansföre-

ställning och som varit betydelsefull för henne: 

 
…så pratade vi om det i efterhand och sen så kände jag mig typ att från att må jättedåligt, så kände jag mig 
lycklig. …för att jag tyckte jag kunde klara av det, och att de… De förstod! De sa: 
-Asså där här är bara så fint och se! 
Typ så. För andra så det bara.. -Ja du gick på en föreställning? Men inför dem så… De visste ju vem jag var 
liksom. Att de sa: 
-Gud va du är bra!  

 
Genom att någon tog hennes hand och att hon upplevde att gruppen brydde sig och uppmärksammade 

hennes rädsla tolkar vi det som att hon upplevde sig sedd och bekräftad. Exponeringen i sociala akti-

veter har inneburit att hon fått möta sina rädslor och reagera på dem. Stödet från gruppen har gjort att 

hon klarat av att hantera det och dessutom känt sig stark och modig. Trots att hon reagerat med rädsla 

var de kvar och stöttade henne samt godtog hennes reaktion och bekräftade att den var okej.  

Att gruppen tillsammans bestämde aktiviteter och tog hänsyn till vad de andra ville göra hade stor 

betydelse för två av kvinnorna. En av kvinnorna beskrev det gemensamma utformandet som en övning 

i självbestämmande. Hon menar att genom medbestämmande i gruppen kunde vissa av tjejerna vars 

”vilja har förstörts” bli mer autonoma och få mod till att ta reda på vad de vill. 

 
Ja…du får plötsligt uppmärksamhet! -Vad vill du göra? Då är det jag! Min vilja! När din vilja har förstörts. 
Det är ju många av tjejerna som har blivit nedtrampade och utsatta för allt möjligt… så då är det inte mycket 
vilja i det liksom… det är mycket maktlöshet …mycket ångest… jag var inte den enda med posttraumatisk 
stress. Snarare tvärt om… då finns inte den kraften i sig själv. Att man är autonom på det viset…utan då är 
det ledarna som hjälper till att bygga upp lite den också…ja men…din vilja…vad du önskar, vad du vill ha. 
Man blir lite barn igen.  
 

Analys Sociala aktiviteter 
De sociala aktiviteterna som kvinnorna deltog i upplevdes av några som något som bidrog till sam-

manhållningen i gruppen. För några av kvinnorna fungerade aktiviteterna som ett avbrott från varda-

gen. En av kvinnorna beskriver att aktiviteterna har bidragit till att de har hittat nya gemensamma 

nämnare som ligger utanför våldet. 
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Enligt Grände et al. (2014) medför våldet som kvinnorna utsätts för att kvinnorna fråntas sin makt 

och självbestämmande vilket medför en bristande självkänsla. En av kvinnorna berättade att hon och 

flera av kvinnorna i gruppen nästan inte hade någon egen vilja kvar efter sina upplevelser av våldet. 

Hon ansåg att aktiviteterna fungerade som en övning i självbestämmande då de tillsammans bestämde 

vad de skulle göra. Vi tolkar det som att de genom att medverka till att bestämma vad de skulle göra 

och sedan tillsamman våga sig ut kunde de börja bli mer självständiga och modiga.   

Utifrån vad kvinnan berättade kan man tolka det som att de har utsatts för vad Honneth (2002) be-

skriver som kränkningar genom rättsberövande. På grund av de destruktiva relationerna har de frånta-

gits sin rätt att bestämma och blivit betraktade som otillräcklig. Vi tolkar det som att vissa av kvin-

norna i någon mån har internaliserat en bild av sig själva som inkapabla att fatta beslut och känner sig 

helt eller delvis som icke fullvärdiga samhällsmedlemmar, vilket gör det svårt eller omöjligt att själv 

bestämma vad man vill eftersom man inte tror att man har den kapaciteten. Genom att de i gruppen 

fått vara med att vilja något och att den vilja man uttryckt har tagits på allvar har de fått erkännande i 

form av rätt.  

En kvinna beskriver att hon blev rädd under en av aktiviteterna. Det går att koppla till Honneths 

kränkningar genom fysiska övergrepp vilket Honneth (2002) anser medför att den sociala världen blir 

otrygg. I gruppen kände hon sig dock stöttad och upplevde att hon klarade av situationen. När hon fick 

erkännande i form av kärlek från gruppen blev hon stärkt i sitt självförtroende och upplevde det som 

att hon gjorde framsteg eftersom hon övervann sin rädsla. 

Förståelse  
När vi frågade kvinnorna vad de tyckte att de tagit med sig från gruppen pratade samtliga om en ökad 

förståelse för sin situation. Kvinnorna tog upp olika exempel på saker som de lärt sig. Tre kvinnor 

uppgav att kunskaper kring normaliseringsprocessen har haft betydelse för att de ska kunna få förstå-

else för sig själva och det som hänt. Dessutom gav det insikt kring att det inte är dem det är fel på eller 

att det är deras fel att det skett. Även förståelsen kring att våld är något som flera drabbas av har haft 

betydelse för kvinnorna. En av kvinnorna beskrev insikten kring att hon inte är ensam som tröstande 

när hon förstod att hon inte behövde ”döma sig själv” för det som skett:  

 
….Och att det är en reaktion för att stå ut. Alltså någon slags överlevnadsgrej snarare än att man är svag. 
För att när man fick höra om det berättas utifrån då dömer man ju inte den som man tänker är drabbad. Sen 
förstår man ju att när det handlar om en själv: 
-Men då borde jag ju inte döma mig själv heller.  

 
En kvinna berättade om att de i gruppen talat om härskarteknik och anknytningsproblematik och att 

hon genom kunskaper kring detta fått förståelse för det som skett i hennes liv och hur den förståelsen 

har påverkat henne i processen med att läka. Hon förklarar hur hon genom gruppen fått en förmåga att 

se sig själv utifrån och analysera sig själv genom de hon lärt sig i gruppen. Hon beskriver det som att 
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hon genom kunskapen skapat en distans till sig själv och då lyckats frigöra sig lite från den skuld och 

skam som hon förknippar med att vara våldsutsatt:  

 
Det är flera saker av de teoretiska sakerna… det är som att så ett frö. Så går man och tänker på det och vad 
de andra tjejerna pratade om. Sen går man igenom sin egen livshistoria och går och tänker på det under-
medvetet och märker.. det blir mer konkret. Man förstår att man kan skala bort sig själv från en situation 
från ens liv och titta på det utifrån och tänka aha.. de här strategierna användes, det var det här som använ-
des här och analyser det som en tredje part. Den distansen gör att man kan inte klandra sig själv mycket, 
mycket mindre. Det är en insikt som gör att jag inte längre känner mig lika skamfylld, lika skuldbelagd, jag 
är inte lika rädd. 

 

En annan av kvinnorna menade att hon förstod vem hon var och sina känslor genom att de andra tol-

kade de hon sa och speglade henne. Genom responsen hon fick och genom att lyssna på de andras 

berättelser fick ökad självinsikt: ”Så att de kunde… de såg mig…så att jag blev nån…under längre tid 

också… eftersom de…de speglade liksom…de jag sa och den jag var egentligen… så det blev ju som att jag 

insåg att jag var någon.”   
 
Hon berättade också att övningarna gav en ökad förståelse, men att för henne handlade övningarna 

mer om att lära känna sig själv än att få teoretisk kunskap kring det man varit utsatt för. Genom öv-

ningarna kunde hon bli uppmärksam på sina reaktioner och känslor men fick även möjlighet att obser-

vera andra och förstå att deras reaktioner liknade hennes. Det gav henne självinsikt och förståelse 

kring hur hon reagerar samt att reaktionerna är normala. 

En annan kvinna berättade om en förståelse hon fick av att hantera olika situationer i sitt liv. Hon 

såg förståelsen som verktyg för att hitta lugn och trygghet och beskriver till exempel hur hon lärt sig ta 

fem minuter och andas när hon känner sig rädd eller nervös. Hon berättade även om hur hon genom 

gruppen lärt sig hantera sin rädsla för att bli utsatt: 

 
Till exempel om någon kommer bakom mig och jag är jätterädd tar jag mobilen och visar att jag pratar eller 
lär mig att istället springa. Om den personen kommer och attackerar dig har jag lärt mig vad jag ska an-
vända och vad du gör först och såhär. 

 
Hon berättade att ”verktygen” bidrog till att hon kände sig tryggare och starkare i sin vardag: ”Jag 

känner mig högt och starkare nu när det händer då jag vet vad jag kan göra.”  
 
För en av kvinnorna var det viktigaste med gruppen den kunskap hon fick: 

 
Fokusen är liksom det här med att läka eller det här med självkänsla…eller vad har du för rättigheter… att 
prata om makt. Om tjejer har varit utsatta för det ena och det andra då är det ju mycket maktlöshet involve-
rat. Vi hade något tema på försvar och då var det ju tjejer som kom dit och berätta hur man ska skydda sig 
själv och det var ju väldigt mycket mentalt. Och det handlade om intigritet och gränser… Det var ju teman 
som nuddade men det var åt ett håll som var…det här att vi ska läka eller…ja.. att bli mer informerad. Att du 
ska få känna mer…vi hade nått…Empowerment till exempel. Det är mer att du ska ta mer makt snarare än 
hur hemskt saker är… Liksom att du är bara maktlös och det är förjävlig. Men det var ju tvärtom att vi ge-
mensamt går mot… ja det handlade om att bygga upp snarare än att prata om jättejobbiga och negativa sa-
ker. 
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Hon beskrev att gruppen inte fokuserade på det som var ångestfyllt eller gjorde ont, utan istället hand-

lade det om att läka genom att förstå det som skett och göra det begripligt. De förstod att de var starka 

tillsammans och hon beskrev en känsla av att bli kraftfull genom dessa insikter då de går från ”hur 

hemska saker är” till förståelse och styrka.  

En av kvinnorna problematiserade förståelsen av teorin utifrån gruppens heterogenitet och menade 

att olika kvinnor uppfattar och tar till sig kunskapen på olika sätt beroende på vem hon är: 

 
Jag skulle vilja börja säga att teorin är en sak och man får lära sig en sak som alla får lära sig, alla får vi ju 
tillgång till samma stimulans, samma inputs. Sen hur jag tolkar den och vad som försiggår inuti mig och vad 
som försiggår hos de andra är ju helt individuellt. Låt säga att personalens syfte var en sak och sen inom mig 
var det inte den responsen för jag kopplar till tusen andra olika saker, hänger du med? 

 
Senare under intervjun återkom hon till detta och ansåg att kvinnor som varit utsatta för våld måste få 

förståelse för att kunna läka. Hon menade att förståelsen som behövs för att ”ta sig fram i samhället”, 

veta sina rättigheter samt kunna kommunicera, är svårt att tillgodogöra sig när man inte har kommit 

tillräckligt långt i sin återhämtningsprocess efter att ha lämnat våldet eller inte har svenska som mo-

dersmål. Brist på förståelse blir då en negativ spiral där kvinnorna enligt henne blir oförmögna till att 

”ta sig fram någonstans” eftersom de blir uppgivna och förlorar hoppet eller känner sig ensamma och 

missförstådda.  

 
… ibland finns inte språket där för att ta sig fram i samhället, kunna kommunicera och förmedla vad man 
vill. De vet inte sina rättigheter eller vart man ska vända sig. De är så dränkta i negativitet i förtvivlan att de 
inte kan ta sig fram någonstans. Det känns hopplöst för dem! Och för mig för jag vet inte hur jag ska kunna 
hjälpa och hur jag ska nå fram.  
 

 
Analys: Förståelse 

Enligt Lundgren (2004) hanterar våldsutsatta kvinnor våldet genom att anpassa sig efter sin förövare. 

Till en början som ett försök till att få våldet att upphöra, men tillslut som en strategi till överlevnad. 

Genom anpassningen antar hon mannens bild av vem hon är och vad som är orsaken till våldet. Slutli-

gen internaliseras våldet i henne tills hon anser att det är hon som bär skulden för det. Detta kallar 

Lundgren för normaliseringsprocessen som i slutändan innebär att kvinnan helt accepterar och till och 

med försvarar våldet.  

Tre av kvinnorna uppgav att de i gruppen fått kunskaper om normaliseringsprocessen vilket gett 

dem en ökad förståelse för sig själva och det som de varit drabbade av samt att det inte är dem som bär 

skulden för att de blivit utsatta för våld. De uppger att den förståelsen har varit betydelsefull för dem i 

processen med att läka från sina erfarenheter. Detta bekräftas av Enander et al. (2011) som menar att 

förståelsen för normaliseringsprocessen är avgörande för att våldsutsatta kvinnor ska kunna bearbeta 

det som skett. Kvinnan måste börja definiera relationen som en misshandelsrelation och sig själv som 

våldsutsatt, hon måste också inse vilka konsekvenser relationen haft för henne samt att hon inte bär 

skulden.  
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En av de intervjuade kvinnorna talade om förståelse i vidare mening och menade att hon genom 

gruppen inte bara begripit normaliseringsprocessen. Hon lyfte att även en teoretisk förståelse för 

grundläggande psykologi har haft betydelse för henne i processen att frigöra sig själv från våldet och 

känslor av skuld och skam. Dels genom att de i gruppen talat om olika psykologiska processer som till 

exempel härskarteknik och dels genom att lyssna på de andra kvinnornas erfarenheter har hon fått 

insikter om sig själv och det hon har varit med om. Resultatet visar att kvinnorna får förståelse för sig 

själva genom de andra kvinnornas resonerande kring sina erfarenheter då de tillsammans sätter ord på 

känslor och minnen av övergrepp samt strategier för att läka från de som skett. Det kvinnorna beskrev 

kan liknas vid hur Heidegren (2009) beskriver Honneths tankar om hur individer läker från kränkning-

ar. Det behövs alltså teoretisk förståelse men även ett forum där man tillsammans med andra kan göra 

kränkningarna begripliga. Genom att de fått förståelse för normaliseringsprocessen kan vi tolka det 

som att de också fått förståelse för att de blivit kränkta genom våld, samt blivit berövade sina mänsk-

liga rättigheter. När de inser att de andra kvinnorna har blivit kränkta får de förståelse för sig själva 

och vad de har fått utstå. När de förstår att de andra kvinnorna är medlemmar i ett samhälle där man 

har grundläggande mänskliga rättigheter och att de har rätt att bli behandlade med respekt förstår de 

också att de själva har dessa rättigheter. 

Även Heap (1987) menar att en grupp som består av medlemmar som har delade erfarenheter bi-

drar till en ökad förståelse kring att man inte är ensam i det man varit med om. Genom att problemet 

universialiseras kan individerna hämta kraft i att inte uppleva sig som avvikande. En av kvinnorna 

lyfte insikten om att hon inte var ensam som tröstande när hon förstod att hon inte behövde döma sig 

själv för det som skett. 

Separation 
Alla kvinnor gav utryck för en vilja till fortsatt kontakt med de andra gruppmedlemmarna. En av kvin-

norna berättade att hon skapat nya kontakter genom gruppen som varit viktiga för henne efter grup-

pens avslut då hennes sociala nätverk varit begränsat i och med att hon kommer från ett annat land: 

 
Många i gruppen känns nästan som kompisar och det är bra att känna folk. Vi har varandra på facebook. 
Sådana som jag som kommer från andra länder har svårt att veta vad man ska göra och det är jättebra att 
det finns andra som hjälper en så jag vet vad jag kan göra. Det är också svårt att veta hur man kan bli kom-
pis med folk men där får jag hjälp.  

 

En annan kvinna gav en bild av att hon upplevt att det har varit svårt att ha fortsatt kontakt utanför 

gruppen eftersom hon upplevde att relationerna i gruppen var knutna till gruppens syfte och till en viss 

tid. Hon beskrev en önskan till fortsatt kontakt, men samtidigt gav hon uttryck för svårigheter till att 

skapa denna kontakt eftersom hon någonstans trodde att de andra vill lämna gruppen och relationerna i 

gruppen bakom sig bakom sig och inte längre ville eller hade behov till fortsatt kontakt. 

 
Jag känner fortfarande att jag vill träffa dem igen. Jag såg en av tjejerna i en kö på en krog faktisk. Hon var 
med några som såg ganska tuffa ut, så jag tänkte liksom: 
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-Nej men jag ska inte gå fram… För då blir det liksom: 
-Vem är hon? 
Ja, hon måste förklara sig… och det var snubbar där också. Så jag valde att inte hälsa… men jag kände att: 
-Kan vi inte ses igen? 
För att… det va bra, liksom… för mig!  

 
Två av kvinnorna uppgav att de endast har haft sporadisk kontakt med några av medlemmarna via 

sociala medier. En av kvinnorna sa dock att hon kände att hon skulle kunna ringa de andra kvinnorna 

från gruppen när som helst om hon hade behov av att prata. Hon uppgav även under intervjun att hen-

nes behov ser annorlunda ut i dag än vad de gjorde när hon gick med i gruppen och att hon inte är i 

behov av kontakt med de andra medlemmarna på samma sätt längre.  

En av kvinnorna berättade att hon tagit initiativ till att starta en självhjälpsgrupp tillsammans med 

några av kvinnorna, men att den ännu inte kommit i gång då de inte fått ihop tillräckligt med folk. Hon 

berättade även om sina tankar kring svårigheterna att upprätthålla kontakten och fortsätta träffas i 

gruppen utanför: 

 
Det är svårt att motivera dem till att komma när de mår så pass dåligt. Och jag tror att de kanske är lite 
rädda att det ska bli annorlunda nu när ledarna inte kommer vara med. Det kommer det säkert vara men det 
betyder inte att det kommer vara sämre. Jag har sett till att ringa tjejerna för att höra hur de mår och prata 
ut lite grann. Så vi får se vad det tar vägen.  

 
Två av kvinnorna gav uttryck för att de upplevde en form av separationsångest när gruppen avslutades 

och kände att de gärna hade fortsatt att träffas. En kvinna kände sig tacksam för att hon fått vara med i 

gruppen, men beskrev också att hon kände sig övergiven när gruppen avslutades och hon inte fick 

fortsätta i den nya gruppen: 

 
Det var jättesorgligt. Jag hade blivit så sjuk då så jag blev tvungen att åka därifrån i taxi. Så det kändes som 
nått slags nederlag ändå… nu tar gruppen slut för att de ska gå vidare och jobba med annat eller… om-
strukurera verksamheten… då inräknas inte jag…  Jag är ju jätteglad för den tiden som var. Men samtidigt 
känner jag att såhär nu blir jag lämnad såklart… Så det var jobbigt.  

 
Två andra kvinnor uppgav att de kände att separationen inte var så jobbigt när de inte ansåg att de 

hade samma behov av gruppen längre: 

 
Det var splittrade känslor men jag kände ändå att jag hade fått ut det jag behövde av gruppen. Det här åtta 
veckorna kändes lagom. Såklart var det tråkigt att vi inte skulle ses mer, det skulle vara kul att fortsätta typ 
varannan vecka. Men jag kände att jag hade fått det jag ville få ut med gruppen när jag gick in.  

 

Samtliga kvinnor uppgav att gruppen inte var intakt fram till avslut utan att några medlemmar hoppade 

av innan gruppen avslutades. Två av kvinnorna berättade att de hade avbrutit sin medverkan innan 

avslut. En av dem avbröt på grund av att hon blivit sjuk och den andra för att hon mådde psykiskt då-

ligt. 

En kvinna beskrev uppbrottet som en ”avvänjningsprocess” i och med att några kvinnor avbröt sin 

medverkan och gruppen minskade i antal fram tills avslut: 
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Från att det hade varit så viktigt och intensivt. Att på våren…vi visste att det skulle ta slut. Att det var nästan 
bra att folk började…så det inte blev så intensivt, det blev som ett avsked liksom…Som en avvänjningspro-
cess… så det var bra. 

 
En av kvinnorna berättade att gruppen har betytt väldigt mycket för många kvinnor. Att få komma dit 

har gett dem glädje och energi och att skiljas från gruppen kan innebära att man skiljs från ett av livets 

få glädjeämnen. Hon lyfte även en problematik kring att några av kvinnorna är i behov av fortsatt stöd 

för att kunna bearbeta det de varit med om. Hon upplevde att när gruppen avslutas kände sig vissa 

kvinnor övergivna och uppgivna. De börjar må dåligt igen och vissa kanske mår ännu sämre än innan 

de kom till gruppen. 

 
Går man till skolan får man glömma allting, där får man träffa kompisar. Men sen när skolan är slut då är 
man tillbaka till verkligheten. Det är lite så det är för de här tjejerna. Verkligheten som de är i är inte en 
vacker sådan och det är inte för att de befinner sig i samma situation sedan tidigare utan situationen härinne 
(pekar mot huvudet) som gör att de är fängslade i det mentala. Hur tar man sig ur en depression? Skam? 
Skuld? Hur gör man det när man inte orkar?  De här tjejerna har knappt orkat ta sig till varje tillfälle och nu 
är grupptillfällena slut och då slängs de tillbaka till sjön. De har en sådan potential och har hela livet fram-
för sig men det går inte att förmedla till en person med depression att det kommer bli bättre. Det är väldigt 
svårt. 

 
Under intervjun så tog hon upp många positiva aspekter med gruppen och att den kan ha stor betydelse 

för en del av kvinnor. Men hon saknar en tydlig uppföljning för att undersöka behovet till fortsatt kon-

takt och utökat stöd till de som behöver det. 

	  
Någonstans skulle man behöva vid gruppens slut träffa alla individuellt och fråga vad har du tagit med dig? 
Vad känner du? Bättre? Vad känner du att du skulle behöva nu? Och skulle det vara sa att de fortfarande 
inte mår bra, att man hjälper dem vidare…  

 
En av kvinnorna som upplevde att hon hade behov av fortsatt kontakt och stöd uppgav att hon blev 

erbjuden detta men att det sen rann ut i sanden då hon inte fick tag på kuratorn: ”Det borde jag kanske 

ha ordat… De tipsade mig om att kontakta kuratorn på stiftelsen. Jag ringde, hon svarade inte, så ringde jag 

igen. Hon sa att hon skulle ringa upp. Men sen skulle hon vara bortrest. Så där blev det”  

Analys: Separation 
Enligt Olsson och Martin (2012) är separationen i en social gemenskap oftast förenat med känslor som 

sorg, besvikelse, ilska och skuldkänslor. Utifrån resultatet kan vi konstatera att två av kvinnorna upp-

levde separationsångest vid avslutet. En av kvinnorna beskriver det som en känsla av övergivenhet vid 

gruppens avslut.   

Olsson och Martin (2012) menar att det inte finns någon garanti på att gruppmedlemmarna kommer 

ha fortsatt kontakt, vilket innebär att det blir svårt för vissa att avsluta på grund av att de har skapat 

relationer i gruppen som har haft stor betydelse för dem. Gruppen har ibland varit en räddning för 

vissa av medlemmarna och inneburit att de genom sin medverkan klarat av att fungera i vardagen.   

I resultatet kan vi konstatera att kvinnornas vilja till att fortsätta kontakten såg olika ut. För kvinnorna 

som gav uttryck för att de upplevde separationsångest var relationen till de andra gruppdeltagarna 
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viktig och de kände behov av att fortsatta kontakten efter avslutet. En av kvinnorna beskriver svårig-

heter med fortsatt kontakt till de övriga medlemmarna då hon förutsatte att de andra ville lämna grup-

pen bakom sig och inte hade behov av fortsatt kontakt. De två andra kvinnorna berättade att avslutet 

inte var förenat med en känsla av separationsångest. De uttryckte heller inget vidare behov av att hålla 

kontakten eftersom de kände att det hade fått ut det de ville ha när de deltog i gruppen.  

Att känna oro över att lämna gruppen kan tolkas som en rädsla för att bli ensam igen genom att gå 

miste om den sociala gemenskapen som man varit en del utav. Utifrån Honneths erkännandeteori kan 

det tolkas som att erkännande upphör för de kvinnor som går tillbaka till att bli isolerade efter grup-

pen. Enligt Heidegren (2009) menar Honneth att möjligheten till att etablera sociala relationer till 

andra individer är en viktig för förutsättning för att uppnå en positiv självrelation och självkänsla. Vi 

tolkar det som att separationen i gruppen skulle kunna upplevas som traumatiserande för kvinnorna 

eftersom de inte längre kan fortsatta sin kamp erkännande då relationerna de skapat i gruppen bryts. 

Detta skulle i sin tur kunna försvåra kvinnornas bearbetningsprocess.  

Samtliga kvinnor uppgav att några av medlemmarna hoppade av innan gruppen avslutades. Två av 

kvinnorna berättade att de inte varit med till gruppens avslut utan avbrutit sin medverkan av olika an-

ledningar. Att gruppen inte var intakt till slutet skulle kunna vara uttryck för separationsångest. Olsson 

och Martin (2012) menar att en av de vanligaste reaktionerna inför gruppens av avslut är förnekelse 

samt flyktreaktion och vissa gruppmedlemmar uteblir då från verksamheten. Vi tolkar det som att 

gruppen har haft stor betydelse för vissa av kvinnorna och att den har fyllt en viktig funktion. När 

denna funktion försvinner påverkas kvinnorna och upplever separationsångest.  

En av kvinnorna problematiserarde kring att kvinnorna som medverkat i gruppen har haft olika be-

hov av stöd för att kunna bearbeta det de varit med om. Hon menar även att vissa haft behov av fort-

satt stöd efter gruppen. Hon upplevde att vissa kvinnor kände sig övergivna och uppgivna och menade 

att vissa till och med mådde ännu sämre av att gruppen avslutades än när de kom till gruppen. Hon 

menade att gruppen haft stor betydelse för många av kvinnorna, men saknade en uppföljning och möj-

ligheter till fortsatt kontakt och stöd till de som behöver det. Detta kan liknas vid Ericsson et al. (2010) 

studie där slutsatsen var att gruppverksamheten hade hjälpt kvinnorna på olika sätt beroende på var de 

befinner sig i sin bearbetningsprocess. För vissa kvinnor var det ett första steg att bryta sin isolering 

och ta sig ur sin situation. De som kommit längre har genom gruppen kunnat börja bearbeta de som 

skett. Enligt Holmberg et al. (2011) är uppbrottet en process som den utsatta kvinnan stegvis tar sig 

igenom. För att ta sig igenom dessa processer är det nödvändigt med stöd och vägledning. Utifrån vårt 

resultat kan vi konstatera att kvinnorna befann sig dels i en uppbrottsprocess på olika nivåer, men även 

i en bearbetningsprocess där de bearbetade sina upplevelser och fick förståelse för det som har hänt. 

Vi kan däremot inte redogöra i detalj var i processerna kvinnorna befann sig. Vad som dock blev tyd-

ligt i resultatet var att kvinnorna hade olika behov av stöd och två av kvinnorna uttryckte ett behov av 

fortsatt stöd efter gruppen.  
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En av kvinnorna fick hjälp med att komma i kontakt med en kurator men gav upp efter uteblivit svar. 

Det kan tolkas som att hon hade svårt i att söka kontakt själv och hade behövt stöd i detta.  
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Slutsatser  
Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse en gruppverksamhet kan ha för våldsutsatta kvinnor. 

För att svara på syftet utformade vi tre frågeställningar: 

 

(i) Varför har kvinnorna valt att ansluta sig till en gruppverksamhet? 

(ii) Har relationerna i gruppen haft någon betydelse för kvinnorna och i så fall på vilket sätt? 

(iii) Har gruppverksamheten bidragit till att kvinnorna fått förståelse för sin situation och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Utifrån intervjuerna visade det sig att samtliga kvinnor valde att ansluta sig till gruppen på grund av att 

de upplevde det som tryggt med en grupp som enbart bestod av kvinnor med liknande erfarenheter.  

I analysen framkom att våldsutsatta kvinnor ofta upplever tillitsproblem och svårigheter i att dela med 

sig av sina erfarenheter och det är därför viktigt för dem att känna trygghet och hitta ett forum där de 

kan bearbeta det som de varit med om. Det visade sig att kvinnorna upplevde att gruppen varit lyhörd 

och förstående vilket upplevdes som positivt då de kände sig trygga i att kunna delta. Kvinnorna upp-

levde att det inte heller kände några krav på att dela med sig eller prata, vilket även det bidrog till en 

känsla av trygghet.  

I resultatet framkom att vissa av kvinnorna i studien upplevde att de kände sig ensamma innan 

gruppen. Två av kvinnorna upplevde samspelet med de andra kvinnorna som ett systerskap. I analysen 

förklarar vi känslan av systerskap med att de inte längre kände sig ensamma med sin situation. Förstå-

elsen kring att man inte är avvikande, utan delar erfarenheter med andra har upplevts som tröstande 

och något som kvinnorna har kunnat hämta kraft i. Grände et al. (2014) menar att våldsutsatta kvinnor 

ofta blir isolerade. Vi kom fram till att för vissa kvinnor fungerade gruppen som ett verktyg för att 

bryta isoleringen. 

I resultatet visade det sig att alla kvinnor var överens om att det varit betydelsefullt att pröva olika 

sociala aktiviteter tillsammans med gruppen. Några av kvinnorna ansåg att detta bidrog till samman-

hållning i gruppen och några såg det som ett avbrott från vardagen. En kvinna såg det gemensamma 

planerandet av aktiviteterna som en övning i självbestämmande. Vi tolkar det därför som att de sociala 

aktiviteterna stärkte kvinnornas självförtroende eftersom de vågade pröva nya saker, hade roligt till-

sammans och blev mer självständiga. Genom att vara delaktiga i utformandet av gruppen och att deras 

vilja har togs på allvar fick de erkännande i form av vad Honneth (2002) kallar rätt. 

Samtliga kvinnor fick en ökad förståelse för sig själva och sin situation både genom teoretisk kun-

skap och genom att lyssna till de andra kvinnorna. Förståelsen har hjälpt dem att läka från sina erfa-

renheter på grund av insikten kring att de inte är ensamma och att de som skett är en orätt mot dem. I 

analysen kom vi fram till att förståelsen är nödvändig för att kunna bearbeta sina erfarenheter. Kvin-

norna i gruppen tog dock till sig förståelse på olika sätt beroende på vart de befann sig i sin bearbet-
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ningsprocess. Gruppen har också delvis fungerat som ett forum för förståelse där vissa av kvinnorna 

tillsammans har verbaliserat sina erfarenheter vilket är nödvändigt för att bearbeta dem. Genom grup-

pen kunde vissa av kvinnorna bearbeta vad Honneth (2002) kallar kränkningar genom att språkligt 

definiera dem tillsammans med andra vilket är nödvändig för att få förståelse för det som skett. 

Betydelsen av relationerna i gruppen framgick tydligt under temat separation eftersom kvinnorna 

redogjorde för sina egna och andra kvinnors känslor vid gruppens avslut. Två av kvinnorna upplevde 

separationsångest vid gruppens avslut. En av dem beskriver en känsla av att bli övergiven. För de 

andra två kvinnorna var inte avslutet förenat med separationsångest. Olson och Martin (2012) menar 

att oro och sorg över att gruppen avslutas kan vara uttryck för en rädsla av att återigen bli ensam och 

gå miste om den sociala gemenskapen som fyllt en viktig funktion i processen med att läka från sina 

erfarenheter. Vissa kvinnor hoppade av gruppen innan avslut, vilket skulle kunna vara ett uttryck för 

separationsångest. 

Utifrån Honneths (2002) teori har vi tolkat det som att det kan finnas risker för att erkännandet 

upphör när gruppen avslutas då kvinnorna inte längre har kvar de relationer som de fått genom grup-

pen. De kan för vissa försvåra bearbetningsprocessen om de inte kan hitta andra sociala forum eller 

har andra fungerande relationer utanför gruppen.  

Vi kan genom vår analys konstatera att kvinnorna befann sig på olika nivåer av uppbrottsprocesser 

eller bearbetningsprocesser vilket medför att de haft nytta av gruppen på olika sätt. Vi kan inte redo-

göra i detalj för vart de befann sig i processen men det är tydligt att olika kvinnor har olika behov av 

stöd och att vissa har varit i behov av ytterligare insatser både innan och efter gruppen. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse en gruppverksamhet kan ha för våldsutsatta kvinnor. 

Studiens resultat visade att betydelsen av att delta i gruppverksamheten skilde sig åt mellan kvinnorna. 

Dels tror vi att detta beror på vart de befinner sig i sin återhämtningsprocess, men även för att våldet 

och dess omfattning troligtvis sätt olika ut. Samtliga kvinnor gav en positiv bild av gruppverksamhet-

en och gav uttryck för att den hjälpt dem på olika sätt. Det framkom även att vissa kvinnor upplevde 

separationsångest och kände att de var i behov av ytterligare stöd efter att gruppen avslutades. Genom 

de slutsatser vi har dragit av vår studie tror vi att gruppverksamheten kanske inte har fungerat så bra 

för vissa av kvinnorna och att de kan ha haft behov av mer omfattande individuella insatser. Det kan 

finnas en risk att vissa individer och deras behov inte blir synliga i en större grupp och att gruppen då 

kan ha motsatt effekt eftersom det kan innebära en känsla av otillräcklighet. Det kan också finnas ris-

ker vid avslut då en del kvinnor börjar må sämre igen eller känner sig övergivna och ensamma ef-

tersom de inte längre har stödet från gruppen. Vi tror att en gruppverksamhet är ett mycket bra stöd för 

många av dessa kvinnor, men anser samtidigt att det är mycket viktigt att försöka se de individuella 

skillnader för att uppmärksamma om det finns individer som är i behov av extra stöd. Vi tror även att 

det är betydelsefullt att samtala med kvinnorna individuellt innan gruppen, men även att hålla uppfölj-

ningssamtal efter att gruppen avslutas för att identifiera dessa behov. 

Vi kan med hjälp av tidigare forskning och vår studie bekräfta att gruppverksamhet kan vara en ef-

fektiv insats för denna målgrupp. Både vår studie och tidigare forskning pekar på att gruppverksamhet 

för våldsutsatta kvinnor medför förståelse, ökat upplevt socialt stöd, hjälper till att bryta isolering, har 

en läkande effekt och bidrar till en känsla av trygghet när kvinnorna får ingå i en gemenskap där de 

har möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter. Det framkommer även att våldsutsatta kvin-

nor är en heterogen grupp med skiftande behov av stöd och hjälp vilket vi också uppmärksammat i vår 

studie. 

Många av de studierna vi presenterat i tidigare forskning är internationella. Det finns därmed en 

osäkerhet om resultaten kan överföras till svenska förhållanden. Både när det gäller skillnader till mål-

gruppen, kultur och organisationerna. Flera av de studier som vi redogör för behandlar inte gruppverk-

samhet utan handlar om stöd för våldsutsatta kvinnor i stort och deras rehabiliteringsprocess. I tidigare 

forskning finns det heller inget som bekräftar att gruppverksamheterna är utformade på liknande sätt 

som den gruppverksamhet som förekommer i vår studie. Olika gruppverksamheter kan ha olika ut-

gångspunkter för verksamhetens mål och åtgärder.  

Vi har ett begränsat antal respondenter i vår studie och kan därför inte garantera att de är typiska 

representanter för målgruppen eller den specifika gruppverksamheten som vi studerat. Vi kan därför 

inte göra några antaganden om vad gruppen våldsutsatta kvinnor generellt har för upplevelser av att 

delta i en gruppverksamhet. Vi menar dock att vår studie kan ge viktiga indikationer på hur våldsut-

satta kvinnor upplever en gruppverksamhet och anser att studien bidrar till en insikt i kvinnornas sub-
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jektiva bild av en grupp eftersom vi upplever att detta fokus saknas i tidigare forskning. Vår studie 

bidrar därför med en unik möjlighet att se en gruppverksamhet ur ett brukarperspektiv. Ett brukarper-

spektiv är viktigt i socialt arbete, då professionen ges en möjlighet att få en bild av kvinnornas subjek-

tiva upplevelser av vad de har för behov av stöd i sin situation. Kunskaper kring våldsutsatta kvinnor 

och deras behov av stöd är viktigt och användbart i socialt arbete eftersom det är ett relativt utbrett 

problem och kvinnornas behov måste synliggöras och tillgodoses efter bästa förmåga. Som vi tidigare 

påpekat har vissa kvinnor behov av utökat och fortsatt stöd både under och efter gruppen eftersom de 

annars finns en risk att de mår sämre igen, då avslutet kan innebära separationsångest och ibland käns-

lor av övergivenhet och att åter bli ensam. Vi tror att det blir extra viktigt att uppmärksamma om nå-

gon behöver ytterligare stöd då gruppen avslutas. Det är därför viktigt att professionella beaktar vad 

kvinnorna är i behov av för stöd då det är en heterogen grupp där behoven skiljer sig åt och olika typer 

av psykosociala insatser behövs för att stötta dem. Vissa av kvinnorna i vår studie tror vi skulle kunna 

haft behov av ytterligare stöd i form av individuella psykosociala insatser som till exempel psykote-

rapi eller stöd/kontakt person. Kuratorerna som ansvarar för gruppverksamheten är i någon mån styrda 

av organisatoriska förutsättningar. Det framkommer i resultatet att gruppverksamheten inte hade ut-

rymme för terapeutiska inslag. Dock bör det tilläggas att de behov som kvinnorna inte fick uppfyllda 

inte nödvändigtvis behöver vara förenligt med de ambitioner och mål som verksamheten har.  

Vi har i studien uppmärksammat vissa svårigheter med en gruppverksamhet som vi anser vara ett 

särdrag för vår studie. Det är de slutsatser vi har dragit kring gruppens avslut och den separationsång-

est detta kan vara förknippat med. Vi tror att avslutet, för vissa kvinnor, kan innebära att den påbör-

jade processen upphör och att detta i vissa fall kan vara skadligt och till och med innebära att detta 

försvårar bearbetningsprocessen och att de finns risk att de återgår till isolering när de förlorar de vik-

tiga kontakter som skapats i gruppen.  

I den tidigare forskning vi tagit del av saknar vi ett inslag av uppföljning av hur de kvinnor som 

deltagit i dessa studier har klarat sig efter ett eller flera år. Det skulle därför vara intressant att göra en 

uppföljning på den verksamhet vi har studerat för att undersöka hur kvinnornas liv utvecklats över tid. 

Det skulle även vara intressant att intervjua fler kvinnor och följa dessa under en längre tid. Till fram-

tida forskning vore det önskvärt att undersöka fler insatser och metoder som riktar sig till kvinnor som 

blivit utsatta för våld eftersom kommunernas stödinsatser skiljer sig åt och kunskaper om vilka effek-

terna blir med insatserna är ytterst begränsade. Genom kunskap om vad kvinnornas subjektiva före-

ställningar är om vart de befinner sig i sin bearbetningsprocess kan vi utveckla nya metoder och insat-

ser som är bättre anpassade och skräddarsydda för var och en av kvinnornas problematik. I vidare 

forskning skulle det vara intressant att ta reda på om det ens är möjligt för verksamhetens kuratorer att 

i lika stor uträckning tillgodose alla kvinnors behov? En annan frågeställning skulle kunna vara hur 

kuratorerna upplever vilken betydelsen deras roll har för kvinnorna. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Att komma till gruppen/motivation 

Vad	  gjorde	  att	  du	  ville	  börja	  i	  gruppen?	  

Hur	  kändes	  det	  innan	  du	  började	  i	  gruppen?	  

Processfrågor:	  Hur	  kändes	  det	  att	  komma	  dit	  första	  gången?	  Berätta	  mer?	  	  

	  

Att vara i gruppen 

Hur	  ofta	  har	  du	  kommit	  till	  gruppträffarna?	  	  

Om	  du	  har	  missat	  någon	  av	  träffarna	  vad	  var	  anledningen	  till	  detta?	  

Hur	  var	  det	  att	  gå	  i	  gruppverksamhet?	  

Hur	  upplevde	  du	  det	  att	  prata	  öppet	  inför	  de	  andra	  i	  gruppen?	  	  

Får	  alla	  prata	  lika	  mycket?	  	  

Hur	  upplevde	  du	  gemenskapen	  i	  gruppen	  till	  de	  andra	  kvinnorna?	  

Processfrågor:	  Vågar	  du	   säga	  din	  mening,	  ge	  dina	  åsikter	   inför	  de	  andra	   i	   gruppen?	  Hur	  kändes	  

det?	  

	  

Vad hände efteråt 

Tror	  du	  att	  du	  kommer	  fortsätta	  ha	  kontakt	  med	  någon	  av	  gruppens	  deltagande?	  

Hur	  kändes	  det	  sista	  gången	  du	  träffade	  gruppen?	  

Vad	  har	  du	  tagit	  med	  dig	  när	  du	  lämnade	  gruppen?	  

Vad	  har	  gruppverksamheten	  haft	  för	  betydelse	  för	  dig?	  

Processfrågor:	   På	   vilket	   sätt?,	   Hur	   då?,	   Vilket	   stöd	   har	   det	   varit?,	   Vad	   har	   varit	  mest	   betydelse-‐

fullt/inte	  lika	  betydelsefullt?	  

	  

Om du fick ändra på något 

Finns	  det	  något	  som	  du	  har	  saknat	  med	  gruppen?	  	  

Motsvarade	  verksamhetsgruppen	  dina	  förväntningar?	  	  

Finns det något annat som du tycker är viktigt tillägga som vi inte redan har pratat om? 

Processfrågor: Kom med något exempel?, Vad hade kunnat vara annorlunda?  

Bakgrundsfakta 
Hur gammal är du?  

Hur länge har deltagit i verksamhetsgruppen?  

Hur kom du i kontakt med verksamhetsgruppen?  

	  



	  

Bilaga 2 - Informationsbrev 
Vi vill tack dig för visat intresse över att medverka i vår studie om verksamhetsgruppen.  

Avsikten med vår studie är att studera vad verksamhetsgruppen har haft för betydelse för kvinnor som 

deltar i gruppen. Därför behöver vi komma i kontakt med kvinnor som har varit i kontakt med verk-

samheten och har erfarenhet av verksamhetsgruppen. 

Intervjuerna sker i samtalsform vid ett tillfälle och beräknas ta 1- 1,5 timme. 

För att vi i ett senare skede ska kunna analysera vårt material, kommer vi att spela in det som sägs 

under intervjun. Ljudupptagningen av intervjun kommer att raderas direkt efter vi analyserat materi-

alet.  

Ditt deltagande i studien är helt anonymt och alla uppgifter om dig kommer att hanteras och förvaras 

på ett sätt som gör att du som informant inte kommer kunna identifieras av utomstående. Uppgifterna 

som du lämnar ut kommer heller inte användas i ett annat syfte än för forskningsändamål. 

Ditt deltagande i studien är självklart frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats och publiceras på Ersta 

Sköndal högskolas databas DIVA.  

Vid intresse skickar vi gärna studien till er när den är klar. 

Vi kommer att kontakta dig för att bestämma lämplig tid för intervju. 

Vid frågor får ni gärna höra av er. 
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