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Abstract 
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Domestic violence against women is a world health issue as well as a public health problem in 
Sweden. The aim of this study was to gain a broader understanding of how women’s identities are 
affected by being exposed to domestic violence. Furthermore, the aim was to comprehend what 
role identity has in the women’s ability to leave the relationship. To gain this understanding 
Goffman's theory of total institutions as well as Mead's theory of the development of the self were 
used in this study. The method used in this bachelor's thesis was a qualitative textual analysis on 
six autobiographies written by women in Sweden who have had personal experiences of domestic 
violence.  Our results showed that the women internalized and normalized the violence that they 
were exposed to and that they began to view themselves in the same way as their partner described 
them. The women experienced a loss of self, caused by the isolation and control that they were 
subjected to. A change in behavior and appearance could be traced, by the women themselves, to 
their methods of avoiding physical and emotional abuse. In addition to this both active and passive 
resistance were shown by some of the women during their relationship. In conclusion, the women 
had difficulties both identifying themselves as abused victims and understanding that what they 
experienced was violence.   
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1.Problemformulering 
Våld mot kvinnor ses idag som ett folkhälsoproblem och en kränkning mot mänskliga rättigheter 

(Nationellt centrum för kvinnofrid 2020; Socialstyrelsen 2016). Det senaste året har 11 143 

kvinnor polisanmält att de blivit misshandlade av sin partner, men mörkertalet tros vara stort. Våld 

i nära relation finns i alla typer av relationer (Brottsförebyggande rådet 2020; Socialstyrelsen 

2019). Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand och Anne-Marie Kallioski (2001) menar 

att varannan kvinna över 15 år någon gång utsatts för våld; något som enligt författarna belyser 

mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Kvinnor utsätts i större omfattning för våld i 

nära relation än män och våldet tenderar att vara grövre och även återkommande (Socialstyrelsen 

2019).  

Våld i nära relation definieras enligt Socialstyrelsen (2019) som ett upprepat handlingsmönster 

bestående av allt från små, subtila handlingar till våldsamt beteende. World Health Organization, 

London School of hygiene and tropical medicine och South african medical research council 

(2013, s. 6) definierar det som att bli utsatt för en eller flera fysiska och/eller sexuella 

våldshandlingar av en nuvarande eller före detta partner. Inom definitionen befinner sig fysiskt, 

psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld samt social utsatthet (Socialstyrelsen 2019). 

Mäns våld mot kvinnor är beforskat på flera olika sätt. Intervjustudier samt enkätstudier är 

vanligt förekommande för att undersöka hur kvinnors identitet påverkas av våld i nära relation 

(FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend & Payne 2019; Holmberg 2001; Holmberg & Enander 

2011; Hydén 2005; Lundgren et al. 2001). Dessa studier visar bland annat på hur kvinnans självbild 

genomgår en förändringsprocess i takt med att mannens våld mot kvinnan förändras och trappas 

upp. Det psykiska våld som kvinnans utsätts för bryter gradvis ner henne psykiskt vilket förändrar 

hennes självbild och verklighetsuppfattning. Kvinnan blir en förlängning av mannen och hennes 

identitet utgörs av den mannen skapat åt henne; en självbild som ofta präglas av misslyckande och 

otillräcklighet. (Lundgren 2004).  

Forskning menar att vår identitet är formad efter andras beteende gentemot oss. Hur individer 

sedan reagerar på andras beteende gentemot dem samt vad som anses vara normalt och accepterat 

i förhållande till deras integritet och identitet är därmed bundet till hens omgivning (Kleine, Kleine 

& Kernan 1993; FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend & Payne 2019). 



 
 

 
 
2 

 

Att studera hur kvinnor påverkas av våld i nära relation är relevant i förhållande till det sociala 

arbetet, där dessa kvinnor i enlighet med socialtjänstlagen 5 kap. 11 § (2001:453), faller under 

kommunens ansvar att “verka för att hjälpa brottsoffer och särskilt beakta kvinnor som varit utsatta 

för övergrepp och våld”. För att kunna hjälpa dessa kvinnor menar vi att det är viktigt att förstå 

hur den egna identiteten påverkas då individen utsätts för den kontroll och det våld som sker i 

dessa typer av relationer. 

Centralt i tidigare forskning vi tagit del av är att relationen präglas av över och underordning 

samt maktdynamik i förhållande till kön (Anderson & Umberson 2001; Brown 2018; Lundgren 

2004; Holmberg & Enander 2011; Holmberg 2001; Fuchs Ebaugh 1988). Vidare har vi också sett 

att vanligt förekommande är att mäns våld mot kvinnor analyseras i förhållande till teorier om 

makt och kön. Vi har i vårt arbete därför valt att utgå från teoretiska utgångspunkter med fokus på 

identitet. Genom att belysa hur identiteten formas när kvinnan utsätts för olika typer av våld i nära 

relation hoppas vi därmed kunna skapa en ökad förståelse för kvinnornas upplevelser samt hur 

dessa påverkar hennes förmåga att lämna relationen. 

Vi har valt att undersöka hur kvinnors identitet påverkas av våld i nära relation genom att 

studera självbiografier. Självbiografier författade av kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation har tidigare studerats i kandidatuppsatser. I vårt sökförfarande har vi däremot inte funnit 

vetenskapliga forskningsstudier där självbiografier studerats för att undersöka hur kvinnornas 

identitet påverkas av att utsättas för våld i nära relation, vilket väcker en hel del frågor. Hur 

beskriver kvinnorna egentligen att deras identitet påverkas i förhållande till våldet de utsätts för i 

självbiografierna? Hur förändras deras identitet i förhållande till mannen? Hur beskriver kvinnorna 

uppbrottet i förhållande till sin identitet i självbiografier? Mot denna bakgrund har vi formulerat 

följande syfte och frågeställningar. 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med arbetet är att genom att analysera självbiografier skrivna av kvinnor som upplevt våld 

i nära relation skapa en fördjupad förståelse för hur våldet påverkar kvinnors identitet samt vilken 

roll identiteten har i deras förmåga att lämna partnern som utsätter dem för våld. 
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• Hur beskriver kvinnorna att identiteten påverkas av förhållandet med mannen i 

självbiografierna? 

• Hur beskriver kvinnorna deras identitet i förhållande till det våld de utsätts för i 

självbiografierna?   

• Hur beskriver kvinnorna i självbiografierna uppbrottet av relationen i förhållande till deras 

identitet? 

3. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka våld i nära relation utifrån heterosexuella relationer 

där män utövar våld mot kvinnor. Vi är medvetna om att våld i nära relation förekommer i alla 

typer av relationer (Socialstyrelsen 2019), men då mäns våld mot kvinnor är överrepresenterat i 

statistik (Brottsförebyggande rådet 2020) har vi valt att fokusera på dessa. 

4. Kunskapsläge 
I detta avsnittet redogör vi för vad våld i nära relation är och vad det innefattar. Vi kommer även 

att lyfta fram studier om vad som sker inom kvinnan när hon utsätts för våld i förhållande till 

hennes identitet, känslor och tankar. Vidare kommer vi lyfta fram forskning som beskriver vad 

som sker med identiteten när kvinnan lämnar den våldsamma relationen.  

4.1 Sökförfarande 

För att få en bild av befintlig forskning inom vårt valda ämnesområde har vi använt oss av 

sökmotorerna LUBsearch, libris och google. Genom att använda oss av sökorden “våld i nära 

relation”, “identity”, domestic violence identity”, “normaliseringsprocess”, “exitprocess”, “våld i 

nära relation förövare”, ”våld i nära relation självbiografier” har vi skapat oss en övergripande bild 

av hur kunskapsläget ser ut. Vi har använt oss av tidigare forskning men också sidor såsom 

Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Nationellt centrum för kvinnofrid samt World Health 

Organization. I vårt sökförfarande har vi inte kunnat hitta någon befintlig forskning vilken 

undersöker självbiografier skrivna av kvinnor som upplevt våld i nära relation. Den forskning vi 

tagit del av baseras på enkäter och intervjustudier (FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend & Payne 
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2019; Fuchs Ebaugh 1988; Holmberg 2001; Holmberg & Enander 2011; Hydén 2005; Lundgren 

et al. 2001). Forskningen som presenteras nedan bygger således inte, till skillnad från vår studie, 

på studerade självbiografier. Då forskningen undersöker våld i nära relation och hur det påverkar 

kvinnor som utsätts för det finner vi dock den relevant i förhållande till syftet med studien. 

4.2 Den våldsutsatta kvinnans syn på våldet 

Eva Lundgren (2004) redogör för hur människor som befinner sig i våldsamma relationer kan ha 

en uppfattning om “vanliga män” och “män som misshandlar” samt “vanliga kvinnor” och 

“kvinnor som blir misshandlade”. Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoskis (2001) 

enkätstudie pekar på hur kvinnor som lever med våld i nära relation inte själva ser sin partner som 

någon som ingår i kategorin “män som misshandlar” samt att de har svårt att se sig själva som en 

person som blir misshandlad av sin partner. Denna föreställning gällande våld i nära relation, att 

det är en speciell typ av människa som är förövare samt våldsutsatt, kan göra det svårt för 

våldsutsatta kvinnor att tydliggöra för sig själva och omvärlden vad de går igenom (ibid.). Under 

en relations gång förändras våldet och gränserna för vad som anses vara “normalt” för personerna 

i relationen förskjuts. Lundgren (2004) beskriver hur kvinnorna, när våldet först uppkommer, blir 

chockade över vad som skett. Kvinnorna beskriver hur de i början såg våldshandlingar som 

oacceptabla och något de annars inte skulle tolerera, samtidigt som de inte kunde se sin egen 

partner göra något sådant mot dem. I detta stadie förklarar Lundgren hur våldet blir något 

osammanhängande som inte går att bearbeta. Hon lyfter fram denna förvirring som ett skäl till 

varför kvinnan inte berättar för omvärlden vad som hänt. Efter den ursprungliga chocken beskriver 

Lundgren att kvinnan övergår till ett skede där mannen ses som orsaken till våldet, men att den 

kärlek som finns mellan dem förmår henne att stanna. Slutligen går kvinnan över till att 

internalisera våldet och hennes självbild formas kring mannens syn på henne. Hon ser därmed sig 

själv och sina brister som orsaken till att hon skadas (ibid.).  

Holmberg och Enander (2011) beskriver i sin intervjustudie med våldsutsatta kvinnor den inre 

process som kvinnorna genomgår när de lämnar relationen. Holmberg och Enander redogör för 

hur kvinnorna uttryckt skuld för att de blivit skadade samtidigt som de känt skuld för tankar på att 

lämna relationen. Genom att bli isolerad och kontrollerad blir kvinnornas tillvaro begränsad och 

då saker som pengar och mat kontrolleras av mannen, blir den våldsutsatta kvinnan även fysiskt 

beroende av sin partner. Samtidigt finns ett psykologiskt beroende av den kärlek och närhet som 
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relationen ger dem båda. Holmberg och Enander refererar här till Lundgrens (2004) beskrivning 

av det traumatiska bandet som uppstår i en relation vilken växlar mellan våld och kärlek. Känslan 

av beroende ökar kraftigt i relation till de oförutsägbara förändringarna i mannens känslor. Våldet 

kombineras ofta med värme och kärlek från mannens sida. Växlingen mellan våld och kärlek 

skapar känslor av förvirring vilket leder till att kvinnan upplever sig vara beroende av mannen. 

Lundgren beskriver ovanstående som en tortyrliknande teknik vilken mannen använder för att först 

skada sin partner och sedan omsorgsfullt ta hand om henne. Metoden att växla mellan våld och 

tillgivenhet ökar våldets effekt på offret. Kvinnan blir mer och mer tillgiven sin partner och därav 

mer beroende av honom (ibid). I intervjuer med kvinnor som tagit sig ur en relation med en 

våldsam partner menar Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) att den 

retrospektiva skillnaden i förståelsen av våldshandlingarna synliggörs. Det är först när kvinnan 

inte längre befinner sig i relationen som hon kan sätta ord på vad hon erfarit, vilket författarna 

kopplar till våldets normaliseringsprocess och att det är först när våldet “avnormaliseras” och hon 

inte längre löper risk för att utsättas som kvinnan förstår vad som hänt henne (Lundgren et al. 

2001). 

Studien Possessions and Self in the Identity work of survivors of domestic violence 

(FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend & Payne 2019) undersöker i sin intervjustudie hur våld i 

nära relation, specifikt det psykiska våldet, påverkar kvinnans identitet. Studien fokuserar på hur 

kvinnan påverkas då mannen tar ifrån henne personliga ägodelar, men är relevant för förståelsen 

för den förändringsprocess som kvinnans identitet genomgår under påverkan av våld. Författarna 

förklarar hur mannens kontrollerande beteende, vilket utgjordes av b.la. kontroll av vad kvinnan 

hade på sig, hennes utseende samt förstörelse av personliga ägodelar såsom dator, fotografier, 

dagböcker etc., påverkade hennes självförtroende och gjorde henne mindre social. En stor del av 

kvinnans identitet utgjordes av hur hon såg ut, vilket innebar att hon inte längre kände sig som sig 

själv. Att ta ifrån kvinnan personliga ägodelar menar författarna leder till att kvinnan förlorar sin 

identitet och inte längre kan definiera sig själv, vilket kan leda till ökad isolering och osäkerhet. 

Genom att utsätta kvinnan för kontroll stärker mannen sig själv samtidigt som han förminskar 

hennes egenvärde.  

Att frånta kvinnans personliga ägodelar menar FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend & Payne 

(2019) också innebär att kvinnan förlorar sin autonomi vilket innebär att hon riskerar att förlora 

sin personliga integritet och förmåga att reglera sina känslor. Genom hot, våld och bestraffning 
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förmår mannen kvinnan att bete sig på ett visst sätt som enligt mannen är önskvärt. Författarna 

menar att kvinnan måste förneka en del av sin identitet vilket leder till inkongruens mellan 

personen hon vill vara och den person hon blivit till följd av den våldsamma relationen. 

4.3 När våldet normaliseras  

För att förstå hur individens identitet förändras till följd av den våldsamma relationen menar Eva 

Lundgren (2004) att det är viktigt att undersöka våldets normaliseringsprocess. Hon förklarar det 

som att vad som anses vara normalt för kvinnorna i relationen förskjuts allt eftersom våldet som 

mannen utövar eskalerar. Normaliseringen resulterar i att kvinnan till slut upplever våldet som 

något normalt. 

Normaliseringsprocessen som Lundgren (2004) beskriver är ett teoretiskt verktyg för att förstå 

vad som sker psykiskt inom de båda parterna i förhållande till våldet. Lundgren menar att det är 

väsentligt att se våldet och relationen i sin sociala kontext då det är starkt knutet till uppfattningar 

om kön, sexualitet och makt. 

Kvinnans normaliseringsprocess utgår från strategier för att hantera och undvika våld vilket 

resulterar i att hennes gränser för vad som är acceptabelt förskjuts. I slutändan kan våldet ses som 

en kärleksförklaring, där mannen gör det för att han vill att kvinnan ska bli en bättre person. 

Kvinnan ser i detta stadie sig själv som orsaken till våldet då hennes identitet och 

verklighetsuppfattning blivit en internalisering av mannens perspektiv (Lundgren 2004). 

En stor del av våldets normaliseringsprocess är mannens isolering av kvinnan. Genom att 

isolera henne från sina sociala sammanhang blir han till slut hennes enda referensram. I detta stadie 

har kvinnan inte längre en egen verklighetsuppfattning. Hon är då en förlängning av mannen. Han 

blir det viktigaste i kvinnans liv, hennes identitet är knuten till honom och därmed blir att lämna 

otänkbart (Lundgren 2004).  

Holmberg och Enander (2011) betonar att kvinnan övergår till att klandra och ifrågasätta sig 

själv i relationen samtidigt som hon försvarar mannens agerande. Holmberg och Enander förklarar 

också vikten av att förstå de inre upplevelserna som sker inom den våldsutsatta kvinnan för att 

kunna förstå den inre process som sker i förhållande till hennes identitet. 
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4.4 Kvinnan gör motstånd 

Margareta Hydén (2005) motsätter sig Lundgrens teori om normaliseringsprocessen av våldet och 

menar att Lundgrens syn på kvinnors normalisering av övergrepp är föråldrad. Istället för att våldet 

skulle vara något som “accepteras” under relationens gång menar Hydén att kvinnor som utsätts 

för våld gör motstånd (Holmberg & Enander 2011).  

I studien I Must Have Been an Idiot to Let it Go On’: Agency and Positioning in Battered 

Women’s Narratives of Leaving (Hydén 2005) intervjuar Hydén kvinnor som utsatts för våld och 

diskuterar kvinnans motstånd och varför det inte uppmärksammas i tidigare forskning. Hon menar 

att kvinnans motstånd ofta tar sig uttryck genom subtila handlingar, vilka nödvändigtvis inte faller 

inom den allmängiltiga definitionen av motstånd. Att känna rädsla gentemot mannen menar Hydén 

exempelvis är en form av motstånd. Denna känsla antyder att kvinnan inte vill befinna sig i den 

våldsamma relationen, att hon inte vill bli slagen, nedtryckt och kontrollerad men att hon 

nödvändigtvis inte har en strategi för att undvika att det sker (ibid.).  

Att bryta upp från ett våldsamt förhållande ser Hydén (2005) som ett motstånd i sig. Att lämna 

en våldsam man innebär en osäkerhet i huruvida mannen kommer reagera och om handlingen 

kommer lyckas eller inte. Handlingen innebär dessutom att mannens våld ofta trappas upp. 

Kvinnan agerar således utan att kunna kontrollera handlingens konsekvenser (ibid.).  

I relation till uppbrottsprocessen menar Hydén i sin studie, vilken bygger på fortlöpande 

intervjuer med 10 kvinnor under en tvåårsperiod, att kvinnan positionerar sig i förhållande till valet 

att lämna relationen. Studien undersöker relationen mellan mannens våld och kvinnans motstånd 

med fokus på förhållandet, makt, ansvar och aktivitet. Hydén identifierar tre olika positioner som 

kvinnan kan inta; “the wounded”, “the self-blaiming” och “the bridge-building”. Gemensamt för 

alla kvinnor var att de identifierade sig själva som “kvinnan som stannade” respektive “kvinnan 

som lämnade” då de berättade sin historia, samt att de positionerade sig i de tre olika kategorierna 

i förhållande till sin upplevelse. Då kvinnan intog positionen som “The wounded” skiljde hon på 

“du” och ”jag” i förhållande till sig själv i sin berättelse. När hon använde “du” i beskrivningen av 

sig själv distanserade hon sig från mannen genom att tala om sina erfarenheter utan att identifiera 

sig med dem. När hon använde “jag” talade hon om upplevelserna som något personligt som hon 

själv upplevt. Då kvinnan intog positionen som “the self-blaiming” presenterade hon flera sätt att 

göra motstånd på och anklagade sig själv för att hon inte använt dem tidigare. Kvinnan som 
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positionerade sig som “the bridge-building” erkände och accepterade sin oförmåga att stötta sig 

själv på ett förlåtande sätt (Hydén 2005). 

4.5 Att lämna en del av sig själv 

Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) skriver i Becoming an ex: the process of role exit om hur vi 

människor införlivar olika roller i samhället. Hennes studie, grundad i 185 intervjuer med 

människor som lämnat viktiga roller i sina liv, tar upp den process som människor går igenom 

innan, under och efter vi lämnat en roll. Vårt rollskapande är konstant och föränderlig samt sker i 

förhållande till vår omgivning. Fuchs Ebaugh betonar vikten av att förstå att de roller vi har inte 

går att likställa med den egna identiteten men att de är starkt knutna till den. Vid exitprocessen av 

en roll genomgår individens egen identitet en förändring då en del av vem hen såg sig själv vara, 

förändras och försvinner (ibid.).  

I rollen som partner i ett förhållande förklarar Fuchs Ebaugh (1988) att individen som befinner 

sig i exitprocessen kan jämföra relationen med hur den tidigare varit, eller jämföra relationen med 

tidigare relationer. Att jämföra är ett sätt att klargöra vad de upplever som fel och vad de vill ska 

förändras. Under exitprocessen genomgår individen sedan medveten och omedveten förberedelse 

för att kunna ta sig ur rollen. Något som Fuchs Ebaugh beskriver har stor påverkan på individen 

under exitprocessen är utomståendes åsikter och beteenden. Genom att inflytelserika personer i 

individens liv motsätter sig att individen vill lämna sin roll och situation kan exitprocessen 

avbrytas eller skjutas upp under flera år (ibid.). 

När individen väl lämnat sin roll beskriver Fuchs Ebaugh hur flera motsägelsefulla känslor 

kan uppstå. Känslor av frihet och glädje kan uppstå parallellt med känslor av sorg, skam och ånger. 

Fuchs Ebaugh förklarar att rollen inte avslutas genom att lämna tillvaron som rollen skapades i, 

utan att individen först måste skapa en roll av att vara en “före detta”. I den rollen skapar individen 

nya förhållningssätt och referensramar för att förhålla sig till sin identitet och till den tidigare rollen 

(Fuchs Ebaugh 1988). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Teorierna i det här arbetet grundas i det socialpsykologiska perspektivet. Det socialpsykologiska 

perspektivet syftar till att studera människors beteende, tankar och känslor utifrån deras sociala 

samspel med andra (Glavind Bo 2014). 

5.1 Identitet 

Centralt begrepp i föreliggande uppsats är identitet och det är ett begrepp som rymmer många 

förklaringar. Sammanfattande kan det förklaras som vem vi är och vad vi är. Den är viktigt för vår 

förståelse för oss själva i relation till andra samt för att känna trygghet och stabilitet (Hammarén 

& Johansson 2007; Stier 2003). Det finns ett flertal perspektiv att tolka identitetsbegreppet utifrån. 

Två som står i kontrast till varandra är det essentiella perspektivet och det konstruktivistiska 

perspektivet. Det essentiella perspektivet utgår från biologiska och genetiska förklaringar. Vår 

identitet formas utifrån medfödda förutsättningar och handlar om inre, psykologiska processer. 

Synsättet betonar “jaget”, det vill säga en biologisk identitet som alltid finns där, oberoende av de 

roller och identiteter vi anammar (Hammarén & Johansson 2007; Stier 2003).  

Inom det konstruktivistiska perspektivet förstås identiteten som en social process inom vilken 

identiteten konstrueras i förhållande till andra människor och det samhälle vi lever i. Hur vi ser oss 

själva påverkas enbart i förhållande till andra. Identitetsarbetet är reflexivt och ständigt pågående, 

vilket innebär att det inte finns någon konstant identitet (Johansson & Hammarén 2009; Johansson 

& Hammarén 2007; Stier 2003). Detta arbete kommer att utgå från identitet ur detta perspektiv, då 

vi förhåller oss till identitet som något föränderligt och formbart. 

Identitet som en social process innebär att den egna identiteten är starkt knuten till 

omgivningens beteende och syn på individen. Hur individer sedan reagerar på andras beteende 

gentemot dem samt vad som anses vara normalt och accepterat i förhållande till deras integritet 

och identitet är därmed bundet till hens omgivning (Kleine, Kleine & Kernan 1993; FitzPatrick, 

Elphingston-Jolly, Friend & Payne 2019).  Individens identitet formas av de sociala relationer som 

hen har. Under psykiskt våld och förtryck kan individens egna värderingar och perspektiv skiftas 

till att efterlikna förövarens (Rodríguez-Carballeira et al. 2013).  
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Begreppen ”självbild” och ”identitet” används som synonymer i kunskapsläge, teori och empiri 

och kommer därför även i denna uppsats att användas synonymt med varandra.  

5.2 Totala institutioner - hur en individs identitet bryts ner 

Erving Goffmans (1961) socialpsykologiska teori om totala institutioner syftar till att förklara hur 

individens identitet påverkas då personen isoleras från omvärlden. Socialpsykologi undersöker den 

påverkan som sociala relationer har på individens beteende (Karlsson 2017). Goffman (1961) 

definierar en total institution som en plats avskuren från omgivningen. Individen lever där ett 

isolerat liv under en lång tidsperiod, kontrollerat och styrt av någon annan än personen själv. 

Vi tolkar att den totala institutionen går att likställa med den isolering som mannens våld mot 

kvinnan ofta innebär. Även om individen inte befinner sig i en total institution i form av en anstalt 

eller annan låst, samhällelig funktion såsom Goffman hänvisar till, ser vi att den totala 

institutionens påverkan på individen går att använda för förståelsen för hur fysisk och psykisk 

kontroll påverkar människor. Därmed anser vi att teorin är lämplig att tillämpa på vårt valda ämne. 

Den kontroll och maktutövning som Goffman beskriver ser vi kan appliceras för att skapa en 

fördjupad förståelse för hur våldet påverkar kvinnors identitet samt vilken roll identiteten har i 

deras förmåga att lämna partnern som utsätter dem för våld. 

De totala institutionerna har en förmåga att uppta individens intresse och uppslukar denne, 

samtidigt som den isolerar och innesluter. Den isolerar personen från sitt sociala umgänge och 

hindrar individen från att ta sig ut. Auktoriteten har makt över individens liv, hur detta ska 

organiseras, vilka dagliga rutiner som gäller samt vad för arbete som ska utföras, ofta förenat med 

hot om bestraffning (Goffman 1961).  

Goffman (1961, s. 19) beskriver hur institutionens isolerande och kontrollerande karaktär är 

ett sätt att manipulera en individs personlighet, vilket han benämner som modifikationsprocessen. 

Genom kränkning, förnedring och liknande trycks personen ner och hens självuppfattning samt 

uppfattning om personer i hens omgivning börjar sakta men säkert förändras. I takt med att 

personen hindras från kontakt med omvärlden och sitt sociala umgänge sker en rollförlust, och 

endast den roll som “intagen” på institutionen kvarstår. Goffman menar att denna isolering från 

omvärlden är ett systematiskt sätt genom vilket auktoriteten bryter ner personen och får denne att 

acceptera och införliva att den enda rollen som finns kvar är rollen som just intagen. Denna process 

kommer att användas för att förklara och förstå hur det våld som kvinnorna i självbiografierna 
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utsätts för påverkar hur deras identitet förändras i förhållande till mannen och således analysera 

kvinnornas utsagor i förhållande till frågeställningen; hur beskriver kvinnorna deras identitet i 

förhållande till det våld de utsätts för i självbiografierna? 

I relation till modifikationsprocessen beskriver Goffman (1961) hur individen ofta berövas 

eller förbjuds sina personliga ägodelar. Dessa ägodelar kan vara kläder, smycken eller andra saker 

starkt knutna till individens självkänsla och identitet. Auktoritetens sätt att bestämma hur en person 

ska se ut kan ses som ytterligare ett steg i nedbrytningsprocessen av individens identitet. Vidare 

används också våld i det syftet. Våldsamma handlingar kränker personligheten fysisk och skapar 

rädsla. Goffman menar att kränkningarna kan leda till att individen inte vågar visa sin verkliga 

identitet vilket i sin tur leder till angrepp på hens självuppfattning. Fysiska kränkningar, det vill 

säga att utsättas för våld eller tvingas att utföra (eller inte utföra) vissa handlingar påverkar och 

förändrar individens självuppfattning. I förhållande till syftet med arbetet vilket är att genom att 

analysera självbiografier skrivna av kvinnor som upplevt våld i nära relation skapa en fördjupad 

förståelse för hur våldet påverkar kvinnors identitet samt vilken roll identiteten har i deras förmåga 

att lämna partnern som utsätter dem för våld, ser vi modifikationsprocessen som relevant för att 

förklara varför kvinnorna redogör för en identitetsförändring. Modifikationsprocessen kommer i 

analysen användas för att förklara hur det psykiska och fysiska våld som kvinnorna i 

självbiografierna vittnar om påverkar och förändrar deras identitet och syn på sig själva.  

Ett annat sätt för auktoriteten att bryta ner individen är att begränsa hens förmåga att handla 

efter eget bevåg. Goffman (1961) benämner detta som tyrannisering, och menar att det är ett sätt 

för auktoriteten att genom sanktioner och kritik förmå individen att handla på ett enligt hen 

önskvärt sätt. Med tiden sker denna form av underkastelse utan reflektion och individens 

handlande blir ett resultat av auktoritetens önskan. Underkastelse i sig är enligt Goffman något 

som sker då en person, till följd av bestraffning, inte längre vågar “rädda sitt ansikte” med hjälp 

av blickar, miner, kommentarer eller liknande. Då individen förmås utföra handlingar och befinner 

sig i situationer som inte är förenliga med hens självuppfattning försöker hen bibehålla denna 

genom att reagera på vad som sker. Då dessa reaktioner bemöts med bestraffning vågar personer 

tillslut inte längre göra detta, vilket Goffman menar leder till att personen på sikt inte kan skilja på 

vad som är normalt och acceptabelt och vad som inte är det (ibid). Då flera av kvinnorna i 

självbiografierna redogjort för att de beter sig och handlar efter mannens önskemål och regler, ser 

vi att tyrannisering, i vår analys, kan användas för att förklara varför de agerar som de gör. 
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Begreppet tyrannisering kommer att användas för att förklara hur våldet påverkat kvinnornas 

identitet och självbild, samt varför de med tiden haft svårt för att se att det är just våld de blivit 

utsatta för.  

Då en individ fråntas självbestämmande och frihet att fatta egna beslut menar Goffman (1961) 

att det civila jaget tar stor skada, då kränkning av personligheten ofta orsakar psykisk stress hos 

den drabbade. I takt med att det civila jaget enligt ovan processer börjar brytas ner, blir det som 

Goffman refererar till som “systemet av rättigheter” betydande för personlighetens förändring. 

Ordningsregler reglerar vilket beteende som är acceptabelt och vad som inte är det. Vid tillfällen 

av lydnad erbjuds belöningar, vilket innebär stimuli som individen förut tog för given. Dessa 

belöningar blir oerhört viktiga för individen, då de dämpar känslan av att vara isolerad genom att 

de påminner om den sociala värld och den personlighet som hen förlorat. Att bryta mot reglerna 

innebär bestraffning vilket innebär att belöningarna dras in. I den isolerade värld som individen 

befinner sig är dessa belöningar oerhört viktiga för personen, vilket innebär att hen gör allt i sin 

makt för att inte bryta mot ordningsreglerna.  

Goffman (1961) skiljer på primär och sekundär anpassning. Primär anpassning beskrivs som 

då individen anpassar sig efter regler, normer och hot om straff. Sekundär anpassning innebär att 

individen utmanar systemet genom att frångå reglerna och bete sig “olydigt”. Han redogör vidare 

för fyra olika sätt på vilket individen anpassar sig till den totala institutionen. Den första metoden 

benämner han som “dra sig undan situationen” vilken innebär att personen vänder sig inåt, 

avskärmar världen utanför och “avpersonifierar” sig. Den andra metoden kallas “omedgörliga 

linjen” och innebär att individen utmanar auktoriteten genom att vägra lyda. Denna metod menar 

Goffman framträder i början av isoleringen och är ett tillfälligt reaktionsstadie som snabbt övergår 

i ett annat. Den tredje anpassningsmetoden innebär att individen anpassar sig och därmed nöjer sig 

med den stimuli och den lilla inblick i den omgivande sociala miljön som erbjuds. Personen utger 

sig vara nöjd med livet inom institutionens ramar och befinner sig i ett stadie av “kolonisering”. 

Det fjärde sättet att anpassa sig på kallas för “omvändelsen”. Denna metod innebär att personen 

gör allt i sin makt för att uppträda på ett enligt auktoriteten önskvärt sätt. Personen införlivar den 

totala institutionens regler som sina egna och står upp för och försvarar dessa. Primär och sekundär 

anpassning kommer att användas för att förklara på vilket sätt kvinnorna i självbiografierna 

reagerar på det våld de blir utsatta för i förhållande till sin identitet samt varför flera av kvinnorna 

vittnar om att de har svårt att tydliggöra för sig själv att det är just våld de blir utsatta för i 
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förhållande till frågeställningen; hur beskriver kvinnorna deras identitet i förhållande till det våld 

de utsätts för i självbiografierna?  

Slutligen redogör Goffman (1961) för den inre process som sker då individen frigörs från eller 

lämnar den totala institutionen. Ångestkänslor och tankar om livet utanför kan uppstå vilka bottnar 

i den rollförlust av det civila jaget som skett. Personen är därför osäker på sin förmåga att stå på 

egna ben och har kommit att bli beroende av auktoriteten för överlevnad. Dessa tankar och känslor 

kan förmå individen att göra allt i sin makt för att få stanna kvar på den totala institutionen.  

Vid en frigivning menar Goffman att känslor av frihet och tillfredsställelse uppstår. Personen 

blir uppmärksam på alla “priviligier” som livet erbjuder vilka under en lång tidsperiod varit 

förbjudna. Efter en tid kan personen dock uppleva diskulturation samt stigmatisering. 

Diskulturation innebär enligt Goffman (1961, s. 57) att individen förlorat förmågan att agera eller 

leva upp till vissa av de krav som samhället ställer. Stigmatisering innebär att personen upplever 

ett utanförskap och ett dåligt bemötande från omvärlden i relation till vad hen varit med 

om.  Individen kan också uppleva att hen bär med sig inskränkningar i sin frihet, vilka kan bero på 

rädsla för auktoriteten och vad som ska hända om hen talar om vad som försiggått på den totala 

institutionen. Goffmans beskrivning av hur identiteten påverkas av auktoriteten och avsaknaden 

av auktoriteten kommer att användas för att analysera kvinnornas självbiografier. Genom att utgå 

från hur Goffman beskriver uppbrottet från den totala institutionen ämnar vi analysera kvinnornas 

beskrivning av uppbrottet av relationen i förhållande till deras identitet. 

5.3 Omvärldens påverkan på identiteten   

Människan är ständigt involverad i sociala samspel där andra människor, och allt runt omkring det 

sociala samspelet, tillskrivs olika innebörder för individen och individens identitet. Lars Erik Berg 

tolkar och översätter, i sin bok Personlighetens socialitet: en berättelse om Jaget, Duet och Miget 

(2015), Meads teori i förhållande till individens identitetsförändring. Han förklarar att Mead ansåg 

att människans beteende inte kan studeras utanför sitt sociala sammanhang, därför måste vi förstå 

och undersöka människans socialitet. Vidare förklarar Berg att Mead delade upp människans 

personlighet i två delar: Jaget och Miget och att individens identitet skapas i samspelet mellan 

Jaget och Miget. I förhållande till syftet med uppsatsen vilket är att genom att analysera 

självbiografier skrivna av kvinnor som upplevt våld i nära relation skapa en fördjupad förståelse 

för hur våldet påverkar kvinnors identitet samt vilken roll identiteten har i deras förmåga att lämna 
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partnern som utsätter dem för våld, anser vi att Meads teori är fruktbar. Förståelsen för hur 

identiteten är bunden till personer i vår omgivning ser vi kan användas för att förstå hur våld i nära 

relation samt den kontroll som mannen utövar påverkar kvinnornas identitet.  

Jaget, förklarar Berg, agerar i nuet, är driftstyrt och är den spontana delen av personligheten 

(Berg 2001). Miget, eller självet som det också kallas, relaterar Berg till “den sociala identiteten” 

och agerar utifrån inlärda rutiner och styrs av omvärldens förväntningar på oss. Miget formar och 

påverkar Jagets handlande och påverkar hur människan agerar i stunden. Jaget och Miget arbetar 

med varandra och formar vår identitet.  

Mead förklarar att människors identitet är bunden och beroende av sociala sammanhang 

(Mead 1977). Mead menar att vi som individer skapar vår identitet genom socialisering med 

signifikanta andra i vår omgivning. Mead lägger stor vikt på signifikanta andras påverkan på 

människors identitetsförändring. Genom att testa olika roller i förhållande till andra utvecklas vårt 

självmedvetande, vilket är en förutsättning för en individs identitetsskapande. Det är genom dessa 

identifikationsprocesser med signifikanta andra som vi känner tillhörighet, det vill säga likställer 

oss med andra personer eller grupper. Dessa identifikationer är oerhört viktiga för vår identitet då 

de påverkar hur vi tänker, känner, våra ambitioner och beteenden. (Berg 2015; Stier 2003). Mead 

redogör för att det är genom kommunikationen med andra som vi skapar en egen identitet. 

Individens handlande och interaktioner blir en förlängning av vem hen är och individen ser därmed 

sig själv genom viktiga andra som hen har runt omkring sig (Mead 1977). Hur en individ skapar 

sin identitet i förhållande till signifikanta andra kommer i vår analys att användas för att förklara 

hur kvinnorna i självbiografierna skapar sin identitet i förhållande till mannen. Begreppet kommer 

således användas för att analysera och besvara frågeställningarna; hur beskriver kvinnorna att 

identiteten påverkas av förhållandet med mannen i självbiografierna? Hur beskriver kvinnorna 

deras identitet i förhållande till det våld de utsätts för i självbiografierna? 

Berg förklarar att människor under livets gång alltid övar in och provar olika roller samt 

lämnar gamla bakom sig. För att kunna leva med andra ansåg Mead att vi som individer måste 

anpassa oss efter vår omgivnings krav. Identiteten är föränderlig och formbar för människosläktets 

överlevnad (Berg 2015; Mead 1977).  

Meads begrepp rollövertagande förklarar Berg som en process där människan identifierar sig 

med någon annan i deras upplevelser och ser sig själv genom deras blick. Genom rollövertagande 

skapar vi den egna personligheten och identiteten. Individen utvecklas emotionellt och hens 
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personlighet blir därmed en förlängning av de signifikanta andra som finns i omgivningen (Berg 

2015). Rollövertagande blir även en anpassning, där individen agerar efter hur hen tror att 

omvärlden och specifika personer vill att hen ska agera (Johansson & Lalander 2018). Begreppet 

rollövertagande kommer att användas för att analysera kvinnornas självbiografier utifrån följande 

frågeställningar: hur beskriver kvinnorna att identiteten påverkas av förhållandet med mannen i 

självbiografierna? Hur beskriver kvinnorna i självbiografierna uppbrottet av relationen i 

förhållande till deras identitet?  

6. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vår valda metod och vårt empiriska material. Därefter 

kommer vi att redogöra för hur urvalsprocessen gått till. Vi kommer även att presentera den valda 

metodens tillförlitlighet och hur bearbetningen av materialet gått tillväga, samt hur vi förhållit oss 

till det i vår analys. Slutligen kommer studiens etiska överväganden diskuteras.  

6.1 Metodologiska överväganden 

Då studiens syfte är att genom att analysera självbiografier skrivna av kvinnor som upplevt våld i 

nära relation skapa en fördjupad förståelse för hur våldet påverkar kvinnors identitet samt vilken 

roll identiteten har i deras förmåga att lämna partnern som utsätter dem för våld är en kvalitativ 

metod att föredra. Med utgångspunkt i ovanstående syfte har vi valt att undersöka kvinnornas 

upplevelser för att sedan tolka innehållet i självbiografierna. En kvalitativ ansats är att föredra vid 

en mångdimensionell studie vars syfte är att ge en förståelse för något (Lind 2019). En kvantitativ 

metod bygger på naturvetenskapliga tekniker och använder sig av kvantifiering gällande 

datainsamling och analys (Bryman 2018). Då vårt syfte med denna studie har varit att analysera 

individuella upplevelser har vi valt bort denna metod. Vidare har vi valt att genomföra en tematisk 

innehållsanalys, vilken är lämplig då metoden kan generera en mångdimensionell och nyanserad 

beskrivning av kvinnornas upplevelser. En tematisk innehållsanalys är ett lämpligt metodval då 

det är texter som ska kodas och analyseras samt vid jämförelse av olika texter (Bryman 2018; 

Boréus & Bergström 2018; Lind 2019). Vi har valt att använda oss av ett abduktivt 

tillvägagångssätt under studiens gång då vi alternerat mellan teori och empiri. Vårt valda 
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tillvägagångssätt har berikat vår tolkning av empirin såväl som teorin då dessa har påverkat vår 

förståelse för båda delar (Alvesson & Sköldberg 2017). 

6.2 Urvalsprocess 

Genom att använda oss av ett målstyrt urval har vi valt litteratur lämplig för vår förståelse av 

kvinnors subjektiva upplevelse av våld i nära relation. Ett målstyrt urval är ett icke-

sannolikhetsurval.  Eftersom studien syftar till att analysera självbiografier författade av kvinnor 

som utsatts för våld har ett antal sådana valts ut. Mer exakt har vi valt ut sex stycken och urvalet 

har varit strategiskt vilket innebär att vi har handplockat självbiografierna strategiskt efter dess 

innehåll och författarskap med relevans för våra frågeställningar (Bryman 2018). Då vårt studerade 

underlag är begränsat och endast består av sex självbiografier, är ett målinriktat urval lämpligt för 

att identifiera data vars innehåll kan besvara det vi ämnat att undersöka (Lind 2019). Som tidigare 

nämnts gällande våld i nära relation är män överrepresenterade som gärningsmän 

(Brottsförebyggande rådet 2020). Vi har därför valt att begränsa vårt urval till enbart kvinnor som 

upplevt våld i nära relation. 

Vi har använt oss av sökord såsom “självbiografi” + “våld i nära relation” och sökt på 

hemsidorna Akademibokhandeln, Adlibis och Bokus för att samla vår empiri. Därefter har vi läst 

sammanfattningar på respektive hemsidor för att välja ut vårt material. Vi har valt sex stycken 

självbiografier skrivna av kvinnor på svenska vars huvudfokus är på just en partnerrelation där de 

varit utsatta för våld i nära relation. Böckerna är publicerade mellan 2010–2020, men händelserna 

sträcker sig så lång som 30 år tillbaka i tiden.  

Böckerna sträcker sig från ca 150 sidor–420 sidor. Med hänsyn till arbetets omfattning samt 

tidsbegränsning valde vi att använda oss av sex självbiografier. Till grund för beslutet var att vi 

ville få ett tillräckligt brett underlag för vår analys samtidigt som det med ett större material inte 

varit möjligt att analysera lika djupgående som vi gjort. Vi har bortsett från antologier och 

reportage där kvinnor blivit intervjuade gällande sina upplevelser, och endast använt oss av 

material där de själva valt att publicera sin berättelse. Vi är medvetna om att vårt val av metod 

innebär att vi inte kan komma fram till ett generaliserbart resultat, men det har heller inte varit 

syftet med arbetet. 
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6.3 Metodens tillförlitlighet 

Trovärdigheten gällande kvalitativ forskning jämförs med kvantitativ forsknings validitet 

(Bryman 2018). Då vi är två som granskar och tolkar materialet anser vi att risken för att relevanta 

uttalanden förbises, reduceras. Att vi är två har också lett till större variation i relation till vilka 

delar av självbiografierna som presenterats i resultatet. Eftersom vi är tydliga med hur vi steg för 

steg har bearbetat och kodat vårt material ökar vi arbetets trovärdighet. Vi inte har kontaktat 

kvinnorna som skrivit böckerna. Därför kan vi inte bekräfta att vi uppfattat deras utsagor på det 

sätt som kvinnorna avsett, vilket minskar trovärdigheten i vår studie (Bryman 2018).  

I kvalitativ forskning är begreppet autenticitet relevant för huruvida studien återger empirin 

på ett korrekt sätt. Även huruvida empirin är relevant för att beskriva det som studien syftar till att 

beskriva (Lind 2019). Om vi själva tagit kontakt med kvinnorna och genom enkäter eller intervjuer 

tagit fram vårt material hade den data vi fått ut varit obearbetad. Då det inte framgår kan vi inte 

vara säkra på att böckerna är skrivna av kvinnorna själva, eller om de tagit hjälp av spökskrivare. 

Texterna är också publicerade av bokförlag som vi inte kan bortse från har kunnat påverka 

innehållet i böckerna. Böckerna har med sannolikhet genomgått processer där t.ex. förläggare haft 

möjlighet att tycka till om och föreslå ändringar i innehållet. I självbiografin För ditt eget bästa av 

Pia Johansson och Anna Carsall (2019) dokumenteras Pias upplevelser av henne så väl som av 

socionomstudent Anna Carsall, därmed bör hänsyn tas till den påverkan och den roll som Carsall 

har haft gällande innehållet i självbiografin. Det är också viktigt att förhålla sig till att det finns ett 

egenintresse i att skriva och publicera böcker då detta kan vara en inkomstkälla. Lundgren, Heimer, 

Westerstrand och Kalliokoski (2001) skriver dock att det är först då kvinnan inte längre befinner 

sig i den våldsamma relationen som hon kan sätta ord på vad hon erfarit. Därför ser vi det som 

gynnande att undersöka kvinnors bearbetade erfarenheter, dock med åtanken att de kan vara 

influerade av andra intressen. 

Texterna bygger på kvinnornas subjektiva upplevelser, tankar och känslor. På så vis anser vi att 

vårt val av empiri på ett fördelaktigt sätt kan besvara syftet och frågeställningarna i vår studie, och 

därav uppfyller kravet om autencitet. 

En viktig aspekt i kvalitativ forsknings tillförlitlighet är dess pålitlighet, som jämförs med 

kvantitativ forsknings reliabilitet. Extern reliabilitet syftar till den mån undersökningen kan 

upprepas. Inom kvalitativ forskning granskas studiens pålitlighet, vilket syftar till möjligheten att 
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undersöka resultatet genom att tydligt kunna följa studien steg för steg (Bryman 2018). För att 

undersöka pålitligheten av en studie bör samtliga moment dokumenteras och granskas under tiden 

de genomförs. Genom att vi varit konkreta och utförliga i vår metod gör vi det möjligt för andra 

forskare att utföra en liknande studie. Då vi använder oss av publicerade texter som data är det 

möjligt för andra att undersöka självbiografierna utifrån samma teman som vi använder oss av för 

att se om resultatet blir detsamma (Lundgren et al. 2001). 

De upplevelser och kunskaper som vi bär på kan ha påverkat hur vi tolkat och värderat 

innehållet i texterna, vilket i sin tur kan ha påverkat arbetet (Boréus & Bergström 2018; Thomassen 

2007). Vår förförståelse påverkar möjligheten att upprepa resultatet. Att vi är två författare till 

detta arbete ser vi dock som en fördel då vi har olika förförståelse, något som vi ser kan skapa ett 

mer nyanserat resultat. Vi har även medvetandegjort varandras förutfattade meningar vilket vi ser 

kan vara till vår fördel. 

Då vi utgår från en kvalitativ innehållsanalys kan vi inte generalisera kring det resultat vi 

kommit fram till, vilket är en svaghet med kvalitativ metod (Bryman 2018). Genom att använda 

oss av tidigare forskning gällande våld i nära relation kan vi däremot jämföra kvinnornas 

upplevelser och analysera det i förhållande till tidigare forskning (Ahrne & Svensson 2015). 

6.4 Bearbetning och analys 

Materialet har bearbetats genom att vi var för sig läst igenom böckerna för att sedan manuellt 

färgkoda data utifrån gemensamma teman som vi identifierat. Självbiografierna har därefter 

analyserats utifrån ett tematiskt förhållningssätt (Bryman 2018). Teman har valts ut för att kunna 

besvara frågeställningarna: hur beskriver kvinnorna att identiteten påverkas av förhållandet med 

mannen i självbiografierna? Hur beskriver kvinnorna deras identitet i förhållande till det våld de 

utsätts för i självbiografierna? Hur beskriver kvinnorna i självbiografierna uppbrottet av relationen 

i förhållande till deras identitet?  Det huvudämne som vi valde att undersöka var kvinnans identitet. 

Genom ett abduktivt tillvägagångssätt har vi alternerat mellan teori och empiri då vi bearbetat 

självbiografierna (Alvesson & Sköldberg 2017).  

De tre huvudteman vi fördjupat oss inom var: identitetens förändring, våldets betydelse för 

identiteten samt uppbrottet. Dessa har framkommit genom att vi alternerat mellan teori och empiri 

då vi bearbetat materialet. Böckerna har vi sedan färgkodat utifrån följande underteman: kvinnan 

som en förlängning av mannen, kvinnan som isolerad, utseendeförändringar, När våldet blir 
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normalt, vem är jag utan dig? Samt andra kvinnor men inte jag. Dessa är till skillnad från 

huvudtemana empiridrivna och har därmed varit styrda av innehållet i böckerna. Självbiografierna 

kodades var för sig och sedan gemensamt. Vi har bearbetat materialet intertextuellt vilket innebär 

att vi analyserat kvinnornas berättelser i relation till varandra för att försöka hitta samband och 

skillnader mellan dem (Bryman 2018). 

 

 
 

Figur 1: Modell för kodning av empiri. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Informerat samtycke menar Ahrne och Svensson (2015) är av stor vikt vid forskning. Det innebär 

att personerna som undersöks har rätt till att veta att de blir studerade, vilket kallas för 

informationskravet. Informationskravet syftar till individens rätt att upplysas om frivilligheten att 

delta i studien samt individens rätt att veta hur studien genomförs (Vetenskapsrådet 2002). 
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Kvinnorna bakom självbiografierna har själva valt att publicera sina upplevelser. Vi har däremot 

inte tagit kontakt med dem och informerat dem om arbetet. I de fall där informerat samtycke inte 

kan ges bör en forskningsetisk kommité avgöra om studien kan utföras (Vetenskapsrådet 2002). 

Då självbiografierna är offentliga är informationskravet dock inte ett krav för genomförandet av 

vår studie.  

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska finnas för att studien ska kunna genomföras 

(Vetenskapsrådet 2002). En annan viktig forskningsetisk princip är konfidentialitetskravet som 

syftar till att anonymisera känslig information och skydda den enskilde (Vetenskapsrådet 2002). 

Ahrne och Svensson (2015) redogör för hur studier endast får utföras om de kan genomföras med 

respekt till människors värde, integritet och rätt till frihet. De betonar att människors välmående 

ska gå före forskningens behov. Då kvinnorna själva har tagit beslutet att publicera sina 

erfarenheter anser vi att vår studie inte medför kvinnorna någon skada. I fråga om att anonymisera 

och skydda känslig information så kan informationen kvinnorna delger tolkas som känsliga. Men 

då kvinnorna delar med sig av dessa offentligt ser vi inget behov av att anonymisera utifrån ett 

etiskt perspektiv för att i denna bemärkelse skydda dem. 

När studien är färdig kommer vi inte att använda materialet i något annat syfte i enlighet med 

nyttjandekravet, som innebär att materialet endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 

2002). 

6.6 Metodens förtjänster och begränsningar 

Självbiografierna vi analyserat är sedan tidigare publicerade. Förtjänsterna med att analysera 

självbiografier anser vi därför har varit att vi inte haft någon direktkontakt med kvinnorna. Vår 

studie blir därmed etiskt försvarbar då vi inte riskerar att försvåra kvinnornas situation genom att 

påminna dem om våldet de utsatts för. Vi vet dessutom med säkerhet att kvinnorna bearbetat sina 

erfarenheter, då kvinnorna inte längre befinner sig i relationen. Lundgren, Heimer, Westerstrand 

och Kalliokoski (2001) skriver att det är först då kvinnan inte längre befinner sig i den våldsamma 

relationen som hon kan sätta ord på vad hon erfarit.  

Att kvinnorna har bearbetat och skrivit ner sina historier genererar dessutom i djupgående 

beskrivningar av deras upplevelser vilket var det vi ämnade att undersöka. Vi har därför tillåtits ta 

del av intima, känsliga upplevelser på ett snabbt och smidigt sätt, vilket på ett etiskt försvarbart 

sätt annars hade varit svårt att undersöka inom den tidsram vi befinner oss i. 
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Begränsningarna med vår valda metod anser vi är att vi inte kan säkerställa att vi tolkar utsagorna 

på det sätt som de av författarna var menade att tolkas. Vi kan inte ställa följdfrågor vilka fördjupar 

vår förståelse för händelser och känslor som de beskriver. 

6.7 Förförståelse 

Våld i nära relation är inget ämne vi sedan tidigare hade erfarenhet av. Under praktikterminen fick 

vi dock möjlighet att ta del av information om våld i nära relation, både genom en föreläsning och 

genom Nationellt Centrum för Kvinnofrids webbkurs för yrkesverksamma. Intresset att fördjupa 

oss inom ämnet uppstod efter att vi sett en dokumentärserie på SVT-play, en våldsam kärlek, 

vilken skildrar kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation och deras historia. Vi har alltså 

påverkats av medveten såväl som omedveten kunskap som vi bär på genom tidigare erfarenheter 

(Thomassen 2007). Vår ambition har dock varit att förhålla oss neutrala till vår empiri för på bästa 

sätt kunna identifiera även sådant vi inte förväntat oss. 

6.8 Arbetsfördelning 

Under arbetet har vi båda läst allt material. Vi har läst och kodat självbiografierna individuellt för 

att sedan jämföra dem med varandra för att säkerställa att vi inte gått miste om viktiga aspekter i 

kvinnornas utsagor. Arbetets olika delar har delats upp och skrivits individuellt varav vi sedan 

alternerat och skrivit tillsammans samt enskilt på samtliga delar i arbetet. Vi har under hela 

processen arbetat parallellt och diskuterat arbetet med varandra. Slutligen har vi gemensamt skrivit 

arbetet i dess slutgiltiga form. 

7. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer resultat och analys av vårt empiriska material presenteras. Analysen är 

organiserad i tre delar varav varje del avser att besvara en frågeställning. Genom löpande 

genomgång och presentation av citat vilka illustrerar hur våld i nära relation påverkar kvinnornas 

identitet samt vilken roll det har i deras förmåga att lämna partnern som utsätter dem för våld 

kommer vi besvara våra frågeställningar. Citaten kommer att analyseras med hjälp av valda teorier 

och jämföras med tidigare forskning för att belysa eventuella likheter och skillnader.  Inledningsvis 
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kommer de självbiografier vi valt att läsa och analysera presenteras, följt av en presentation av de 

teman och underteman vi identifierat. 

7.1 Presentation av empiriskt material 

En vacker dag lämnar jag honom av Maria Blomqvist (2014). Maria berättar i boken om sin 

relation med mannen Erik genom att beskriva sitt liv innan, under och efter relationen. Hon redogör 

för det våld som hon blivit utsatt för och hur hon själv resonerat kring händelserna samt hur de 

påverkat henne i efterhand. 

Boven i mitt drama kallades kärlek av Unni Drougge (2016) följer Unnis passionerade och 

destruktiva relation med Niclas under de sju år de var tillsammans. Unni berättar om kärleken så 

väl som hatet och skildrar nedbrytningen av vem hon var som person. 

Helvetet jag kallade kärlek av Lena Bivrer (2018). Lena Bivrer skildrar sitt liv i en fem år lång 

relation präglad av framförallt psykiskt våld och kontroll. Lena beskriver hur våldet påverkat 

hennes syn på inte bara sig själv utan också omvärlden. Hon beskriver hur hennes partners ord 

blev lag samt varför det var så svårt att lämna relationen.  

Från knytnävslag till egen identitet: jag reste mig från våld i nära relation av Christell 

Andersson (2018). Christell träffade sin man när hon var 18 år gammal, och blev i 30 år 

systematisk misshandlad, hotad, kontrollerad och förtryckt. Hennes bok beskriver den inre process 

hon genomgått efter att hon lämnat relationen, vad som gjorde att hon äntligen vågade samt hur 

våldet har påverkat hennes identitet och tillit till andra människor.  

För ditt eget bästa av Pia Johansson och Anna Carsall (2019) skildrar Pias liv från att hon 

bryts ner i en relation till att hon arbetar sig ur den och bygger upp sin identitet och sitt liv igen. 

Anna Carsall som studerar till socionom har skrivit boken tillsammans med Pia. 

Kära hjärtat, varför han? av Frida J. Nilsson (2020) skildrar sex relationer som Frida haft med 

män som varit våldsamma mot henne. Hon tar oss igenom varje relation från början till slut och 

hon tar upp olika varningstecken som hon i efterhand synliggjort. 
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7.2 Identitetens förändring 

I detta avsnitt kommer vi presentera hur kvinnorna redogör för att deras identitet förändrats under 

relationens gång. Presentationen kommer göras utifrån de underkategorier vi identifierat då vi 

kodat vår empiri. 

7.2.1 Kvinnan som en förlängning av mannen 

En underkategori som framträdde tydligt i samtliga självbiografier var hur kvinnorna upplevde att 

de genomgått en process under relationen i vilken de förlorat sin identitet. Flera av kvinnorna hade 

en beskrivning av sig själva innan de träffade mannen som utsatte dem för våld, och en annan då 

de befann sig i relationen.  

Jag hade varit en väl ansedd frisör i tjugoåtta år, fått utlopp för min 

kreativitet och sociala förmåga. Frisöryrket hade varit en stor del av min 

identitet. I ett slag försvann den delen av mig själv. Min identitet som 

mamma, syster, dotter och vän hade också alltmer suddats ut under de här 

åren. Samtidigt var det en identitet som blivit allt starkare; den som 

Fredriks sambo. Jag var ingen utan honom. För jag, som den jag hade varit, 

var utplånad. (Johansson & Carsall 2019, s. 260). 

I enlighet med Meads begrepp om rollövertagande kan det i citatet ovan utläsas att Pia genomgått 

en process där hon lämnat en tidigare roll för att inta en annan. Berg (2015) beskriver att 

rollövertagande är ett sätt för individen att anpassa sig efter omvärlden. I ovan citat identifierar sig 

Pia med sin partner, ser sig själv genom hans blick och omskapar sin roll och därefter sin identitet. 

Pias självbild och personlighet blir en förlängning av hennes signifikanta andra som i detta fall 

utgörs av hennes partner. Pia har här anpassat sig efter sin partner och kan inte se ett liv utan 

honom. Sett utifrån Goffmans teori (1961) kan citatet tolkas som att Pia blivit beroende av honom. 

Ett beroende kan uppstå då hon genom en rollförlust inte längre vet vem hon är utan sin partner. 

Fuchs Ebaugh (1988) beskriver i likhet med Mead att vårt rollskapande är konstant och 

föränderligt samt sker i förhållande till personer i vår omgivning. Hon betonar dock att de roller vi 

har inte går att likställa med den egna identiteten men att de är starkt knutna till den, vilket 

överensstämmer med Mead (Berg 2015) som menar att rollövertagande formar den egna 
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identiteten. I citatet nedan påvisas detta, där Lena uttrycker att hon vet att hon inte satt på 

vindrutetorkarna som frusit fast, men ändå blir osäker då hennes partner säger tvärt om. 

 

Jag ryckte till. Kände hur klumpen från magen spred sig upp mot 

bröstet.  Jag hade aldrig satt på vindrutetorkare som suttit fast i frost på det 

sätt som Peter nu anklagade mig för att ha gjort, men hans ilska gjorde mig 

osäker på mig själv och på vad jag hade gjort eller inte gjort. Och denna 

känsla hade sedan vi flyttat ihop kommit allt oftare.  Det kunde nu räcka 

med att Peter beskyllde mig för någonting för att osäkerheten skulle 

komma krypande. Det var bara att konstatera att hans verklighet vid den 

här tidpunkten på allvar höll på att bli min verklighet (Bivner 2018, s. 230). 

 

Liksom Pia uttrycker Lena hur hon införlivat sin partners syn på henne, och beskriver att hennes 

verklighet blivit en förlängning av mannens. I hennes citat går det dock, i likhet med Fuchs Ebaugh 

(1988) att utläsa att rollen hon intagit inte går att likställa med identiteten. Hon vet innerst inne 

vad som är sant, men i rollen hon befinner sig i blir hon ändå osäker.  

I flera av citaten framträdde också hur kvinnorna miste tilltro till sin förmåga att fatta egna 

beslut. Mannens åsikt blev allt mer betydelsefull. I citatet nedan uttrycker Lena att hennes partners 

åsikt är bättre än hennes egen. Även en förhoppning om att han ska behandla henne bättre om hon 

låter honom bestämma. 

 

Och som vanligt blev det lite bättre efter en stund, men han hade lärt mig 

att inte krångla så mycket med mina egna åsikter.  Det var bättre och 

lugnare att gilla det Peter gillade. Med varsin korv gick vi in i varuhuset. 

Vi pussades och allt var glömt.  Nu var allt plötsligt så in i helvete bra. 

Och jag trodde precis som alla andra gånger att det från och med nu skulle 

fortsätta att vara det, bara han fick bestämma (Bivner 2018, s. 189). 

 

Sett utifrån Goffmans teori om totala institutioner (1961) utsätts Lena i detta citatet för 

tyrannisering. Hennes partner begränsar hennes förmåga att självständigt agera och fatta beslut. I 

ovan fall har Lena precis blivit utskälld till följd av att hon gått emot sin partners åsikt, vilket enligt 

Goffman kan ses som en form av sanktion. Goffman beskriver hur individens autonoma handlande 
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som i vanliga fall styrs av behov och önskemål med tiden faller bort med rädsla för att utsättas för 

dessa sanktioner. Det civila jaget skadas då kränkning av personligheten ofta orsakar psykisk stress 

hos den drabbade. Det som Goffman refererar till som “systemet av rättigheter” blir därmed 

betydande för personlighetens förändring. Ordningsregler reglerar vilket beteende som är 

acceptabelt och vad som inte är det. Vid tillfällen av lydnad erbjuds belöningar, vilket innebär 

stimuli vilket för kvinnor som utsätts för våld i nära relation kan innebära att mannen visar kvinnan 

värme och tillgivenhet. I den isolerade värld som kvinnan ofta befinner sig är dessa belöningar 

oerhört viktiga, vilket innebär att, Lena i detta fall, gör allt i sin makt för att inte bryta mot 

ordningsreglerna. I citatet ovan går det att utläsa att Lena, då hon kuvar sig för sin partners vilja 

och lyder hans “regler”, blir belönad med tillgivenhet. Denna tillgivenhet får henne att känna att 

allt är bra och att hon därför måste fortsätta låta honom bestämma.  I enlighet med Goffmans teori 

(Goffman 1961) sker ett sådant beteende med tiden utan reflektion, vilket också går att utläsa i 

följande citat:  

 
Bit för bit förlorade jag mig själv. Mina värdegrunder, hur jag ville leva 

och vara mot mina barn, min omgivning och mig själv. Jag hade alltid känt 

mig trygg i mitt föräldraskap. (Ändå kändes det som Fredriks åsikter om 

uppfostran var mer giltiga. Att han visste bäst. För att han själv ansåg det. 

Och nu skulle han hjälpa mig att bli en bättre förälder).  (Johansson & 

Carsall 2019, s. 69) 

 

I detta citat uttrycker Pia i likhet med Holmberg och Enander (2011) att hon övergått till ett stadie 

där hon ifrågasätter sig själv i relationen samtidigt som hon försvarar mannens agerande. Sett 

utifrån Berg (2015) har hon enligt Mead genomgått en anpassning, inom vilken hon intagit en roll 

där hon agerar utifrån mannens perspektiv, d.v.s. så som hon tror att han förväntar sig att hon ska 

agera. Även Goffmans teori (1961) går att använda för att förstå denna förändring i Pias sätt att se 

på sig själv. Då Pia fråntas rättigheten att fatta egna beslut tar hennes civila jag skada, vilket leder 

till en kränkning av personligheten.  

Förutom att införliva mannens verklighet som sin egen redogör kvinnorna i samtliga 

självbiografier för att de blivit beroende av sin partner. Beroendet går enligt forskning att härleda 

till det den isolering och kontroll som mannen utsätter kvinnan för. I de fall där mannen 

kontrollerar pengar och mat blir kvinnan fysiskt beroende av honom. Men även ett psykologiskt 
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beroende uppstår då mannen ständigt växlar mellan kärlek och våld. Metoden att växla mellan våld 

och tillgivenhet ökar våldets effekt på offret. Kvinnan i detta fall blir mer och mer tillgiven sin 

partner och därav mer beroende av honom (Lundgren 2004; Holmberg & Enander 2011). 

 
(...) DÄRFÖR ATT JAG ÄR BEROENDE AV HONOM. Jag klarar mig 

inte utan honom, jag är inget utan honom, jag ska vara glad att han älskar 

mig och ingen kan älska en sådan som jag. 
Fan, jag är beroende av honom, det var därför jag bönade och bad honom 

att inte lämna mig, trots att han slagit och hotat (Andersson 2018, s. 179). 

 

I detta citat uttrycker Christell ett starkt beroende av sin partner. Hon uttrycker likt Lundgren 

(2004) och Holmberg & Enander (2011) att hon trots våldet hon blivit utsatt för behöver honom 

och att hon ska vara tacksam för att han älskar henne. Berg (2015) förklarar hur Meads teoretiska 

utgångspunkt är att människan utvecklas emotionellt och kognitivt i förhållande till sin omgivning. 

Då Christell levt hela sitt vuxna liv tillsammans med sin våldsamma partner ger detta en förståelse 

för de motstridiga känslor som uppstår inom henne. Hennes identitet har förändrats i förhållande 

till denna man och det våld hon blivit utsatt för. Att vara hans fru och att bli utsatt för våld är starkt 

förknippat med hennes identitet. Tolkat utifrån Goffmans (1961) teori befinner sig Christell i 

anpassningsstadiet kallat “omvändelsen”. Då hon införlivat sin partners synsätt som sitt eget och 

uttrycker en negativ självbild har hans ord blivit lag. Trots att han utsatt henne för våld kämpar 

hon för att bibehålla relationen och de regler som denna innebär.  

7.3 Våldets betydelse för identiteten 

Under följande underrubriker kommer vi presentera hur kvinnorna i vårt empiriska material 

upplever att våldet de blivit utsatta för påverkat deras identitet.  

7.3.1 Kvinnan som isolerad 

I självbiografierna skildrar samtliga kvinnor hur det psykiska våldet gjorde dem mer ensamma och 

isolerade. Kvinnorna förklarade hur deras partner blev avundsjuka eller kände sig bortvalda när 

kvinnorna inte prioriterade dem över allt annat vilket i sin tur ledde till såväl social som fysisk 

isolering. 
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Peter spelade så fint på mina skuldkänslor, och fick mig att tro att det jag 

gav inte var tillräckligt, vilket resulterade i att jag blev allt mer generös 

och gav allt mer av mig själv, givetvis utan att få någonting tillbaka.  Jag 

hade redan övergivit nästan allt, mina vänner träffade jag knappt, barnen 

fick bara det absolut nödvändigaste, mina behov var obefintliga. Det fanns 

snart inte mer att ge (Bivner 2018, s. 154). 

 

I enlighet med detta citat beskriver Mead hur individen, i processen att gå in roller, anpassar sig 

efter andras förväntningar (Berg 2015). Lena beskriver hur hon, på grund av de förväntningar som 

mannen hade på henne, gav upp delar av sig själv och prioriterade bort andra viktiga människor i 

hennes närhet. På liknande sätt beskriver Goffman (1961) att det i takt med att en individ isoleras 

sker en rollförlust. Utifrån ovan citat skulle den isolering och kontroll som Lena utsätts för tolkas 

som ett sätt för hennes partner att manipulera hennes personlighet. Att manipulera en individs 

identitet benämner Goffman som modifikationsprocessen.  

Det fysiska och psykiska våldet som Christell upplever i citatet nedan trycker ner henne och 

förminskar hennes självbild vilket leder till att hon isoleras allt mer från omvärlden. Hon säger att 

hon tror på sin partners ord om att ingen i hennes närhet orkar med henne och att han är den enda 

som gör det, vilket stämmer väl överens med den rollförlust som Goffman (1961) beskriver. Även 

Mead beskriver hur individens syn på sig själv kan komma att bli en spegling av hur signifikanta 

andra ser på hen (Berg 2015).  

 
Kallar mig för fitta, hora och att jag ska passa mig. För han kan låsa in mig 

när han vill, människor vet hur jag är. Jag lovar att jag inte ska gå ut på 

AW med kollegerna något mer. Han fortsätter och säger att jag ska vara 

glad för att han står ut med mig, ingen annan kommer orka vara där för 

mig - och jag tror på honom (Andersson 2018, s. 217). 

 

Då Christell isoleras från sitt sociala nätverk kvarstår tillslut endast rollen som fru, det vill säga 

den rollen som hennes partner skapat åt henne. Genom att tillämpa Goffmans (1961) teori på denna 

situation kan Christells upplevelse förstås som ett systematiskt sätt att bryta ner hennes 

personlighet och acceptera att den enda rollen som är viktig är just rollen som fru. Genom 
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sanktioner i form av våld och kränkningar lyckas Christells partner manipulera hennes 

självuppfattning vilket förändrar hennes syn på sig själv såväl som på omvärlden, vilket även 

stämmer väl överens med tidigare forskning (jmf. Rodríguez-Carballeira et al. 2013; Kleine, 

Kleine & Kernan 1993; FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend & Payne 201). Under psykiskt och 

fysiskt våld kan individens egna värderingar och perspektiv skiftas till att efterlikna förövarens, 

vilket går att utläsa i Christells beskrivning av våldet hon blivit utsatt för.  

7.3.2 Utseendeförändringar - Vad var det nu jag reflekterade? 

När Unni Drougge står med sin partner och ser dem båda i badrumsspegeln börjar hon reflektera 

över hur hon har förändrats under relationen med honom. Hon ställer sig själv frågan “vad är det 

nu jag reflekterar?” (Drougge 2010, s. 259) och funderar över den fysiska förändring hon 

genomgått under relationen hon befinner sig i.  

Ytterligare en underkategori som uppkom i självbiografierna var hur kvinnans fysiska 

utseende förändrades under relationens gång. Behovet av att tillfredsställa sin partner uppkom som 

en förklaring till ett förändrat yttre. Pia beskriver i citatet nedan hur hon övergått från att trivas 

med sitt yttre till att känna ett behov att förändra sig till så som hennes partner, som skadar henne, 

vill att hon ska se ut. 

Jag hade alltid varit tillfreds med mitt utseende. Nu ville jag göra om mig, 

så att jag skulle bli mer som Fredrik ville ha mig (Johansson & Carsall 

2019, s. 163). 

Behovet av att förändras kan enligt Goffman (1961) förklaras med att individen, när hen blir utsatt 

för kontroll och maktutövning, gör allt i sin makt för att vara på det sätt som auktoriteten vill att 

hen ska vara. Att förändras kan ses som ett sätt att anpassa sig under svåra omständigheter. I 

relation till Pias situation kan mannens sätt att bestämma över hur hon ska se ut också ses som 

ytterligare ett steg i hans nedbrytningsprocessen av hennes jag samt manipulationen av hennes 

identitet. Utifrån Meads teori skulle citatet kunna förklaras med att Pias partner formar hennes 

identitet som hennes signifikanta andre och att hon anpassar sig för att tillfredsställa honom (Berg 

2015). 
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“Du behöver inte konkurrera med de unga tjejerna, mitt lilla fågelfrö. Om 

du gör det tror alla att du är lättfångad eftersom din klädsel avslöjar att du 

vill se ut som en tjugoåring. Då hamnar du i underläge.” “Men usch!” sa 

jag förskräckt. “Min lilla fjäder”, log du förälskat. “Du ska vara stolt över 

din ålder och din erfarenhet. Om du bär en snygg byxdress och har håret 

uppsatt, då får killarna en jävla respekt. Då vågar de inte stöta på dig. Det 

är inte osexigt med rynkor. Det kan däremot vara osexigt att försöka dölja 

dem. Förstår du? Du har nåt som de yngre brudarna inte har. Det är det du 

ska pusha. Har du genomskinliga kläder och massa smink, då visar du upp 

fel sida av dig själv. Förstår du vad jag menar, min vackra lilla fink?” Jag 

minns att jag tyckte att du hade en poäng där. Jag hade bara lite svårt att 

förstå varför du valt en så gammal hund för din dressyr” (Drougge 2010, 

s. 115–116). 

I citatet ovan skriver Unni hur hennes dåvarande partner försökte och lyckades ändra på hennes 

utseende och hennes image som offentlig person. Genom att beskriva Unnis utseende med negativa 

begrepp som “osexigt” samtidigt som han förser henne med komplimanger börjar Unni att hålla 

med sin partner. Unni beskriver i boken hur hon tidigare tyckt om sitt utseende och att hon under 

relationens gång anpassat sig efter sin partners krav på henne för att undvika konflikter, men även 

då hon börjat se sig själv genom hans blick. Beskrivningen av hur Unnis syn på sig själv förändras 

kan förstås utifrån Meads beskrivning av signifikanta andras påverkan på individens identitet 

(Berg 2015). Utifrån Goffmans (1961) teori kan det också förstås som ett sätt för hennes partner 

att kränka hennes personlighet. Kvinnans kläder och utseende är starkt knutet till hennes identitet. 

Att modifiera hennes utseende innebär ett angrepp på hennes självuppfattning.  

Unnis beskrivning av hur hennes partner påverkat hennes yttre stämmer överens med 

FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend och Paynes (2019) forskning om hur mannens 

kontrollerande beteende gällande kvinnans utseende påverkar självförtroendet. Unnis beskrivning 

av sig själv är direkt kopplat till hennes utseende genom hela självbiografin. När hon sedan 

anpassat sig efter sin partner uttrycker hon en förlorad identitet. Hon upplever att hon själv väljer 

anpassning men är i slutändan inte nöjd med sig själv. Att hennes syn på sig själv efterliknar hennes 

partners är något som kan kopplas till Rodríguez-Carballeira et als. (2013) beskrivning av hur 

individer som utsätts för psykiskt våld internaliserar våldsförövarens världsbild.  
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7.3.3 När våldet blir normalt 

Centralt i självbiografierna såväl som i tidigare forskning (jmf Lundgren 2004; Holmberg & 

Enander 2011) är hur de våldsutsatta kvinnorna på olika sätt skuldbelade sig själva för våldet de 

utsattes för. De ursäktade våldet vilket med tiden normaliserades. I följande citat uttrycker Maria 

hur hon direkt efter den våldsamma akten tröstar sin partner. Hon tycker synd om honom och 

skuldbelägger sig själv.  

 
Vi skrek, bråkade och han sparkade på mig. Han stod lutad över mig, 

ögonen iskalla och det kändes som om han hatade mig. “Din djävla hora” 

skrek han gång på gång. Allt var över på ett par minuter och efteråt slog 

hans ångest till. Erik grät och jag torkade hans tårar, jag kände hans oro 

och tröstade honom. Hur kunde detta inträffa? Vad hade jag gjort för fel 

som kunde väcka denna vrede? (Blomqvist 2014, s. 33).  

 

Marias reaktion på våldet kan utifrån Meads teori (Berg 2015) ses som att Miget agerar utifrån 

inlärda beteenden vilket påverkar hur hon agerar i stunden. Marias partner är hennes signifikanta 

andre vilken hon identifierar sig med och vars ögon hon ser sig själv genom. Hon har blivit en 

förlängning av mannen och då han känner ångest för vad som hänt gör hon också det, utifrån hans 

perspektiv. Enligt tidigare forskning är normalisering en strategi som kvinnan använder för att 

kunna hantera och undvika våldet (Lundgren 2004). Normaliseringen resulterar i att hennes 

gränser för vad som är acceptabelt förskjuts, vilket även går att utläsa i följande citat.  

 

Jag hade ju vid det här laget utvecklat en nästan omänsklig förmåga att 

förlåta honom. Känslan kämpade mot Förståndet, och den match som 

utspelade sig hade en given segrare. Visst hade han betett sig knasigt, men 

det hade nog inte varit hans avsikt att skada. Kniven hade ju hamnat en bit 

bakom mig.  Om han blev arg för avokadogrejen så hade han väl rätt att 

bli det. Kanske hade det varit någonting i min röst som fått honom så 

förbannad, kanske hade jag låtit ifrågasättande (Bivner 2018, s. 159). 

 

Miget formar Jaget och därmed hur individen agerar i stunden (Berg 2015). Sett utifrån Meads 

teori (ibid) skulle ovan citat kunna tolkas som att Lenas “Mig” anpassats i förhållande till mannen 
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vilket påverkar hur hennes “Jag” agerar i stunden. Att hon förlåter honom, trots att hon innerst 

inne vet att hans agerande var “knasigt” tyder på att hennes identitet, dvs. Jaget och Miget i arbete 

med varandra, anpassats utifrån hennes signifikanta andre.  

Lena sätt att anpassa sig själv efter sin partner går att enligt Goffmans (1961) teori tolkas som 

en form av primär anpassning. Lena förhåller sig primärt till sin partners regler och 

världsuppfattning och lägger därmed skulden på sig själv då hennes beteende är det icke 

önskvärda. Lena förminskar våldet hon blivit utsatt för och berättigar hans agerande. 

Förminskningen får våldet att framstå som normalt och accepterat. I likhet med Lundgrens (2004) 

normaliseringsprocess så går det i detta citat att utläsa hur Lena ursäktar våldet med att hon gjort 

fel och att han har rätt att bli arg. I citatet nedan skuldbelägger Christell sig själv och normaliserar 

våldet hon just blivit utsatt för. 

 
Jag vet ju att jag inte får provocera honom så. Det var fel av mig att pressa 

honom som jag gjorde. Han vill inte följa med upp till mina föräldrar, han 

tycker det var jag som startade det så det är mitt ansvar. Han sätter på mig 

en mössa så bandaget håller. Jag gick alltså upp senare på kvällen och sade 

att det var mitt fel, att jag pressade och provocerade honom. Att jag borde 

vetat bättre (Andersson 2018, s. 163). 

 

Christells reaktion på våldet kan enligt Goffman (1961) ses som en form av primär anpassning. 

Denna anpassning innebär att hon anpassar sig efter de regler hennes partner satt upp, i detta fall 

att hon inte får lov att pressa honom så som uttrycker att hon gjort. Hon har anammat 

anpassningsmetoden som kallas “omvändelsen”, då hon uppträder på ett enligt mannen önskvärt 

sätt. Hon tar på sig skulden för våldet hon blivit utsatt för och förklarar detta för sina föräldrar. 

Hon har därmed införlivat mannens förhållningsregler som sina egna vilka hon också står upp för 

och försvarar; både för sig själv och för sina föräldrar.  

Sett utifrån Goffmans teori (1961) kan Christells reaktion i nedanstående citat tolkas som att hon 

underkastar sig sin partner genom att inte reagera på våldet hon blir utsatt för genom att försvara 

sig för att "rädda sitt ansikte". Detta beteende härleder Goffman till rädslan för att bli bestraffad. I 

relation till våldets normalisering resulterar detta beteende i att kvinnan på sikt inte kan skilja på 

vad som är normalt och vad som inte är det.  
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“Se vad du får mig att göra!” Hatet sprutar ut ur ögonen på honom. Jag 

säger snabbt förlåt, förstår ingenting, men då blir han ännu mer arg 

(Andersson 2018, s. 161).  

 

I detta citat gör Christell inget för att försvara sig, trots att hon uttrycker att hon inte förstår vad 

som utlöst våldet. Genom att stå upp för sig själv försvarar kvinnan sin identitet. Att inte reagera 

på våldet hon blir utsatt kan utifrån Goffmans teori (1961) resultera i att identiteten på sikt 

förändras och våldet normaliseras, vilket överensstämmer med Lundgrens (2004) 

normaliseringsprocess. Mead (1977) beskriver hur det är väsentligt för människors överlevnad att 

anpassa sig efter omgivningens krav. Utifrån ovanstående citat så tolkar vi Christells reaktion som 

ett sätt att anpassa sig och överleva den farliga situation hon befinner sig i. Att våldet normaliseras 

är något som samtliga författare vittnar om, men i relation till detta har vi också identifierat hur 

kvinnorna samtidigt redogör för ett motstånd inom dem.  

 
Jag blev så arg att jag slet åt mig min second hand-päls och min väska och 

drog ner dörrhandtaget för att smita från den förödmjukande situationen. 
“DU GÅR INGENSTANS” röt du. 
“Jag går väl precis vart jag vill”, trotsade jag och stannade på tröskeln. 

“Särskilt med en livsfarlig dåre i huset”, la jag till (Drougge 2010 s. 142). 

 

I detta citat gör Unni ett aktivt motstånd mot sin partner genom att tydligt trotsa honom. Enligt 

Goffman (1961) kan ett motstånd ses som en form av sekundär anpassning vilken han benämner 

som “omedgörliga linjen”. Denna framträder i början av den kontrollerande och isolerande 

relationen som ett tillfälligt reaktionsstadie och kan i detta fall tolkas som att kvinnan vägrar lyda 

mannen. 

Goffman (1961) redogör för ett aktivt motstånd där individen slutligen kuvar sig inför 

auktoriteten. I kontrast till detta aktiva motstånd har vi också identifierat att kvinnorna under 

relationens gång visar ett inre motstånd. Hydén (2005) menar i likhet med ovan att kvinnan inte är 

en passiv mottagare av våld. I citatet ovan visar Unni på ett aktivt motstånd, men vi tolkar det 

också som att hon agerar på sitt inre motstånd. I citatet nedan redogör Lena för hur hon i tanken 

inte accepterar det våld hon blir utsatt för. 
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Jag tog ett djupt andetag och lät det overkliga sprida sig runt, runt i 

kroppen.  Hur hade det här egentligen gått till?  Jag satt och tog emot så 

mycket skit, av en skit. Och jag var livrädd för den här skiten. Peter var ju 

sjuk i hela jävla huvudet. Vad hade hänt med starka Lena? (Bivner 2018, 

s. 251). 

I detta citat visar Lena hur motståndet ofta tar sig uttryck genom subtila handlingar, tankar och 

känslor. Hydén (2005) menar att detta inte faller inom den allmängiltiga definitionen av motstånd, 

men att dessa känslor ändå visar att kvinnan inte accepterar det förtryck hon blir utsatt för. Hydén 

menar att rädslan i sig är en form av motstånd då den visar att hon inte vill bli utsatt för våldet och 

att det därmed inte skulle vara något som hon anser vara normalt. Hydéns syn på motstånd som 

något konstant ställs här i kontrast till Goffmans (1961) syn på motståndet som ett tillfälligt 

reaktionsstadie. Att våldet normaliseras och därmed accepteras motsägs alltså i enlighet med ovan 

citat samt tidigare forskning (jmf Hydén 2005; Holmberg & Enander 2011).  

7.4 Uppbrottet 

I detta avsnitt kommer vi slutligen presentera vilken roll kvinnorna i vårt empiriska material 

upplever att identiteten haft i förhållande till deras förmåga att lämna relationen.  

7.4.1 Vem är jag utan dig? 

Ett genomgående tema i självbiografierna är att uppbrottet från mannen sker gradvis och att 

kvinnorna kan lämna för att sedan återvända till relationen. Även när relationen tar slut och ingen 

mer kontakt mellan parterna äger rum, beskriver samtliga av kvinnorna att relationen har lämnat 

emotionella och sociala ärr. Pia beskriver i nedanstående citat om hennes uppbrott från mannen 

som hon älskat och hatat i flera år. 

Jag hade flytt från helvetet med Fredrik, till ett ännu värre känslomässigt 

helvete. Och det här är så viktigt att tala om. Det är inte så att man bara 

lämnar ett destruktivt förhållande bakom sig och går vidare i livet. För man 

har tappat sin självkänsla, man är så nedbruten psykiskt att man känner sig 

precis så värdelös som ens partner fått en att tro, samtidigt som ens enda 

värde består i att vara tillsammans med den här personen. Jag var ingen 
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utan Fredrik. Ingen i mig själv. Det hade jag inte varit på flera år. Jag hade 

blivit som en förlängning av honom, av hans tankar, åsikter och 

handlingar. Jag kunde inte ta ett enda beslut själv, för att jag kände att jag 

inte hade förmåga till det. Jag tillförde ingenting. Och jag var så jävla 

ensam. Så ensam som man är när man inte har sig själv. Vem var jag? Vad 

hade jag varit med om? Var det normalt? Var det mig det var fel på? Varför 

gjorde det så jävla ont? Vad skulle hända nu? Jag hade inget att förhålla 

mig till, inget i mig själv som jag uppfattade som ett jag. Allt var bara som 

en massa söndertrasade löv som fladdrade kors och tvärs i vinden. 

(Johansson & Carsall 2019, s. 326–327). 

Beskrivningen av en förlorad självkänsla och en förlorad identitet när relationen är slut stämmer 

överens med det som Fuchs Ebaugh (1988) förklarar sker när man lämnar en betydelsefull roll i 

livet. Trots att Pia har lämnat vad hon själv beskriver som en destruktiv relation, upplever hon 

motsägelsefulla känslor som sorg över ett förlorat liv och en förlorad identitet. Hon beskriver hur 

hon inte är någon utan Fredrik, att hon fanns genom honom och nu som ensamstående har hon 

inget egenvärde. Det är enbart när man går in i en ny roll med nya sätt att förhålla sig till sig själv, 

sina erfarenheter samt omvärlden som man faktiskt kan gå vidare (ibid). Pia befinner sig i 

processen att gå in i en ny roll, en roll utan sin partner. Berg (2015) förklarar hur Mead ansåg att 

förmågan att gå in i nya roller är väsentlig för individens överlevnad. Negativa känslor kring 

tillvaron utanför den inlärda rollen menar Goffman (1961) är en del av det som sker med individen 

när den frigörs från den yttre kontroll och maktutövning som hen tidigare utsatts för. Pia beskriver 

att hon inte är någon utan Fredrik och att hon misstror sin egen förmåga att klara sig utan honom, 

vilket sker när kvinnan har blivit beroende av mannen (Holmberg & Enander 2011). På liknande 

sätt beskriver Frida i citatet nedan hur hon inte klarar sig utan sin partner, och att hon utan honom 

är värdelös. 

 
Han fick mig att känna mig helt värdelös. Att jag inte dög till något. Det 

kunde handla om att köra bil, laga mat eller vad det nu kunde vara. Jag var 

värdelös på allt. (Nilsson 2020, s. 99). 

 

Holmberg och Enander (2011) förklarar osäkerheten och kvinnans övergång till att nedvärdera sig 

själv som ett steg i normaliseringsprocessen, där ett liv utan mannen tillslut blir en omöjlighet. 
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Känslan av att förlora sin identitet som Frida upplever kan med hjälp av Meads (Berg 2015) teori 

förstås genom att kvinnans identitet är knuten till mannen. Då Frida skapat sin identitet utifrån sin 

signifikante andre, hennes partner, vilken hon likställer sig själv med uppstår en 

identitetsförvirring när hon inte längre befinner sig i förhållandet. 

I motsats till de känslor av identitetsförvirring i förhållande till uppbrottet som kvinnorna uttryckte, 

identifierade vi även att flera upplevde en känsla av frihet. Denna frihetskänsla uppstod hos flera 

av kvinnorna i direkt samband med uppbrottet, medans känslor av förvirring, skam och skuld ofta 

uppstod senare. I citatet nedan beskriver Frida en omedelbar känsla av frihet när hennes partner 

lämnat henne. 

 
Det var sista gången jag såg honom. Det var en sådan befrielse, jag har 

aldrig känt mig så fri som jag äntligen gjorde (Nilsson 2020, s. 57). 

 

På liknande sätt beskriver Goffman (1961) hur känslor av frihet och tillfredsställelse ofta uppstår 

då isoleringen bryts och våldet upphör. I citatet ovan uppmärksammar Frida den frihet som hon 

under en lång tid varit utan och att hon kan leva utan rädsla för sanktioner eller straff. 

Fuchs Ebaugh (1988) beskriver hur motsägelsefulla känslor i form av frihet men även sorg 

och förvirring kan uppkomma under uppbrottet. I Fridas fall så uttrycker hon att hon äntligen är 

fri när hon är ensam, samtidigt som hon i det tidigare citatet beskrev en känsla av att vara värdelös 

på egen hand. 

 

7.4.2 Andra kvinnor men inte jag 

En underkategori som framgick i självbiografierna var kvinnornas svårigheter att identifiera sig 

själva med den situation de befann sig i samtidigt som känslor av skam, skuld och rädsla för 

omvärldens reaktion uppstod.   

Känslan av värdelöshet var så stark att jag inte ville utsätta andra för 

åsynen av mig. Jag avskydde mig själv. Skämdes över att ha blivit 

nedbruten i en katastrofal relation, över att inte ha lämnat den i tid, över 

att Fredrik varit otrogen mot mig, över att han nu var tillsammans med en 

annan. Jag var den lämnade, den som blivit över, den som inte klarat 
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trycket. Jag var den som hade blivit misshandlad, men inte insett det i tid. 

Mest skämdes jag över att ha blivit så brutalt utnyttjad och bortkastad. Jag 

ville inte bli sedd. För jag fanns ju inte. Därför kamouflerade jag mig när 

jag var och handlade, i mina mysbyxor, stora bylsiga jacka och en keps 

som jag drog ner så långt det gick. Jag såg en del gamla kunder från 

salongen passera. De tittade rakt igenom mig som om jag var en okänd. 

De kände inte igen mig. Den jag hade blivit (Johansson & Carsall 2019, 

s.376).  

Pia uttrycker i citatet ovan känslor av skuld, skam och en rädsla för vad andra ska tycka om den 

hon blivit. Goffmans (1961) teori kan användas för att få en förståelse för hur uppbrottet från det 

våld och den isolering som mannen utsatt kvinnan för kan leda till att kvinnan upplever 

stigmatisering. I citatet ovan upplever Pia utanförskap, att människor i hennes omgivning inte 

känner igen den hon har blivit och att hon inte längre existerar. Hon skäms för den hon blivit, vad 

hon blivit utsatt för och vill inte att någon ska uppmärksamma detta. I likhet med Lundgren, 

Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) beskriver Pia också att hon inte förstått att hon blivit 

misshandlad under relationens gång. Det är först när relationen avslutats som hon förstår vad hon 

varit med om. Sett utifrån Meads teori (Berg 2015) kan Pias upplevelse förstås genom att Pia 

genomgått ett rollövertagande i vilket hon identifierat sig genom sin partners blick. 

I citatet nedan beskriver Maria hur hon har svårt att identifiera sig med att vara en kvinna som 

blivit misshandlad. 

Jag tyckte att min situation var bättre än många andras, för jag var ju ingen 

typisk kvinna som blev misshandlad. Jag kände inte att jag behövde stöd. 

Det var väl bara att lämna honom och dra ett streck över det som varit? 

(Blomqvist 2014, s. 135). 

 

I citatet ovan beskriver Maria hur hon inte ser sin situation som lika allvarlig eller farlig som andra 

kvinnor som utsatts för våld. Maria refererar till att hon blivit misshandlad men ser sig inte som 

en “misshandlad kvinna”. Att identifiera sig själv som en person som skadats av sin partner beskrev 

flera av kvinnorna som något de hade svårt att bearbeta (Andersson 2018; Blomqvist 2014; 

Drougge 2010; Johansson & Carsall 2019). Lundgren (2004) beskriver hur kvinnor som utsätts för 

våld ofta inte ser sig själva som en kvinna som lever i våld i nära relation. Det är först efter 
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relationen som kvinnan kan se situationen för vad den var (Lundgren et al. 2001). Sett utifrån 

Meads teori (Berg 2015) har Maria svårt att identifiera sig med andra kvinnor som utsatts för våld 

till följd av att Marias självbild blivit en förlängning av sin partners. Då hennes syn på våldet är 

densamma som mannens har hon svårt att förstå vad hon blir utsatt för.  Våldet ses som tidigare 

nämnt som rättfärdigat och att kvinnan bär ansvaret. 

 

8. Avslutande diskussion 
Syftet med arbetet var att genom att analysera självbiografier skrivna av kvinnor som upplevt våld 

i nära relation skapa en fördjupad förståelse för hur våldet påverkar kvinnors identitet samt vilken 

roll identiteten har i deras förmåga att lämna partnern som utsätter dem för våld. Våra 

frågeställningar var: hur beskriver kvinnorna att identiteten påverkas av förhållandet med mannen 

i självbiografierna? Hur beskriver kvinnorna deras identitet i förhållande till det våld de utsätts för 

i självbiografierna? Hur beskriver kvinnorna i självbiografierna uppbrottet av relationen i 

förhållande till deras identitet? 

I kvinnornas utsagor går det att utläsa att kvinnorna ser sig själv genom mannens ögon och 

blir under förhållandets gång en förlängning av mannen, där hon internaliserar de 

personlighetsdrag han tillskriver henne. Mannens metoder för att kontrollera kvinnan leder till en 

form av psykisk isolering genom vilken kvinnan tar avstånd från sitt sociala nätverk och anpassar 

sig efter de regler som mannen sätter upp. 

I böckerna framgår det att kvinnorna normaliserar våldet under relationens gång, vilket går att 

förklara med att kvinnorna internaliserat deras partners syn på dem och på våldet. Samtidigt 

framgår det att normaliseringen inte utesluter ett internt och även externt motstånd gentemot 

våldshandlingarna från kvinnornas sida. 

Vårt resultat visar också att den identitetsförändring som kvinnorna genomgår påverkar deras 

förmåga att lämna den våldsamma relationen. Då kvinnornas identitet är knuten till mannen uppger 

de att de inte vet vem de är utan honom. Även att de inte identifierar sig med en kvinna som blivit 

misshandlad och att erkänna för omvärlden vad de gått igenom därför är förenat med skam och 

skuld.  

Genom att undersöka utsagorna utifrån Goffmans teori om totala institutioner samt Meads 

teori om rollövertagande och hur vi skapar vår identitet genom signifikanta andra har en förståelse 

för hur mannens våldsamma, kontrollerande och isolerande beteende påverkar kvinnans identitet 
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skapats. Både Goffmans (1961) samt Meads teori (Berg 2015; Johansson & Lalander 2018; Mead 

1977; Stier 2003) går att använda för att få en förståelse för hur kvinnornas identitet förändras i 

förhållande till mannen och den våldsamma relationen de befinner sig i. Kvinnorna identifierar sig 

med mannen och hans upplevelser och ser sig själva genom hans ögon. Genom identifieringen 

skapar hon sin personlighet och identitet vilket leder till att hennes emotionella utveckling såväl 

som identitet blir en förlängning av mannens. Rollövertagande är enligt Mead (Berg 2015; 

Johansson & Lalander 2018) en anpassning genom vilken individen agerar efter hur hen tror att 

specifika personer i hens omgivning vill att hen ska agera. Genom att tolka Goffmans (1961) teori 

i förhållande till kvinnornas utsagor erbjuds på liknande sätt en förståelse för hur kvinnans identitet 

påverkas till följd av den våldsamma relationen. Genom olika former av anpassningar försöker 

kvinnan göra allt i sin makt för att undvika våld och sanktioner och införlivar därför mannens 

regler och livssyn som sina egna. Genom en modifikationsprocess bryts kvinnans identitet stegvis 

ner tills det enda hon har kvar är den verklighet som mannen skapat åt henne.  

Resultatet i vår i analys är övergripande homogent. Kvinnorna uttrycker sina upplevelser på 

liknande sätt och det går att utläsa att identiteten påverkas hos samtliga kvinnor, något som vi ser 

skulle kunna vara ett resultat av att vår empiri utgörs av självbiografier. Dessa är som tidigare 

nämnt bearbetade och redigerade vilket vi tror kan ha påverkat kvinnornas sätt att beskriva sina 

upplevelser. Resultatet överensstämmer också med tidigare forskning kring hur kvinnors identitet 

påverkas av att utsättas för våld i nära relation (FitzPatrick, Elphingston-Jolly, Friend & Payne 

2019; Holmberg 2001; Holmberg & Enander 2011; Hydén 2005; Lundgren et al. 2001). Dessa 

studier bygger på intervjustudier och enkäter och till skillnad från vår studie alltså inte på 

självbiografier. Enligt vår studie framstår det som att utsagor gällande våldets påverkan inte skiljer 

sig åt i förhållande till metodvalet i studierna. Något vi däremot diskuterat sinsemellan är att 

självbiografierna kan vara influerade av studier gällande våld i nära relation, något som Lena 

Bivrer själv vittnar om i efterordet i sin bok “Helvetet jag kallade kärlek”. Bivrer redogör där för 

Eva Lundgrens (2004) studie om normaliseringsprocessen och hur denna hjälpt henne att förstå 

vad hon själv genomgått i sin våldsamma relation. 

Att vi har haft ett abduktivt tillvägagångssätt ser vi också kan ha påverkat vårt resultat. Då vi 

alternerat mellan teori och empiri i vår bearbetning av materialet har våra teoretiska 

utgångspunkter påverkat vår kodning och vad vi valt att lyfta fram i resultatet. Hade vi använt oss 
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av andra teorier ser vi att vi hade tolkat vår empiri annorlunda och att vi troligtvis belyst andra 

citat. 

Vi anser att det är av vikt att än en gång betona att vårt resultat inte kan användas för att 

generalisera hur kvinnor som utsätts för våld i nära relation agerar och ser på sig själva. Vår studie 

har undersökt hur de sex kvinnorna bakom självbiografierna beskriver sig själva i förhållande till 

sin relation. Upplevelser är subjektiva och hur en kvinnas identitet påverkas i en våldsam relation 

går inte att generalisera. Vi ser dock som tidigare nämnts att vårt resultat går att applicera på 

tidigare forskning gällande våldets normaliseringsprocess samt forskning gällande 

uppbrottsprocesser (Lundgren 2004; Fuch Ebaugh 1988; Holmberg & Enander 2011).  Vi har i 

vårt resultat dessutom kunnat urskilja ett mönster vilket vi anser kan vara användbart för 

förståelsen för hur kvinnors identitet kan påverkas av att utsättas för våld i nära relation samt hur 

detta kan påverka deras möjligheter att lämna. Därför anser vi att vårt resultat är relevant för det 

sociala arbetet.  

Genom vår studie har vi bidragit till det empiriska kunskapsläget gällande våld i nära relation, 

då vi i vårt sökförfarande inte funnit tidigare forskning som baseras på självbiografier skrivna av 

kvinnor som upplevt våld i nära relation. Vi ser därför även ett behov av vidare forskning där 

självbiografier används som empiri för att öka kunskap i ämnet. Vi har också bidragit teoretiskt då 

vi till skillnad från tidigare studier vi funnit utgått från teorier som fokuserar på identitet och 

identitetsskapande snarare än makt och kön. 
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