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De resultat som presenteras här är preliminära. En forskningsrapport med fullständiga resultat kommer 

publiceras vid årsskiftet 2021/2022.



• Responsnätverk
• Stigma
• Othering
• Sekundär viktimisering
• Trauma och betydelsen av 

socialt stöd

• Social ensamhet
• Psykologisk ensamhet
• Existentiell ensamhet

• Ensamhet och isolering - riskfaktorer för hälsa

• Samband mellan våldsutsatthet och ensamhet

• Betydelsen av socialt stöd för återhämtning från 
traumatisering

• Ensamhet som följd av svagt samhälleligt stöd

Bakgrund och teoretiska utgångspunkter



Syfte

Syftet med forskningsprojektet var att undersöka upplevelser av social 
och existentiell isolering och ensamhet bland kvinnor som utsatts för
våld i en parrelation. 

Studien syftade även till att undersöka vilken betydelse kvinnorna
beskrev att omgivningens och samhällsaktörers responser hade haft för
deras upplevelser av ensamhet i olika skeden. 

Vidare undersökte studien vilken roll isolering och ensamhet spelade i
kvinnornas liv.



Metod

Deltagare

Tjugo kvinnor som hade varit utsatta för våld av en tidigare partner 
deltog i studien

Genomförande

• Datainsamlingen pågick mellan våren 2020 till våren 2021.

• Semistrukturerade intervjuer, 1-3 intervjuer på 1-3 timmar

med varje kvinna

Analys

Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006).



Preliminära resultat i urval

Olika typer av ensamhet
• Social ensamhet
• Existentiell ensamhet

Ensamgörandets parallella processer
• Ensamgörande på relationell nivå
• Ensamgörande på strukturell nivå

Ensamhet som trygghet och fängelse



Ensamgörande på relationell nivå

• Ensamhet som funktion och konsekvens av mannens våld
• Ensamhet som funktion och konsekvens av omgivningens 

responser
• Initial ensamhet som särskild utsatthet



Han var fruktansvärt kontrollerande. Jag kunde inte gå utanför
dörren alls. Han ringde hela tiden. Jag försökte jobba ett tag 
men han ringde mig över 50 gånger under en dag på jobbet. Så
att jag kunde ju inte jobba eller plugga eller umgås. Det gick
inte. Han hatade alla som jag kände.



Han hade kontroll på pengarna. Han hade bilnycklar. Ja, allt. 
Vi bodde ganska långt ut på vischan, och det enda sättet att
ta sig var ju med bil, och då satte han i system då att gömma
bilnycklar. Han kunde skruva ur tändstift ur bilen och såna
saker. Jag fick åka och handla, men då hade han ju också koll
att det inte tog för lång tid för då ringde han och kollade.



Om någon hade sagt nånting, att vi vet att du mår dåligt, då
hade jag kanske vågat öppna mig. För den dag jag lämnade då
hade jag ju ingen. Om någon hade sagt att vi kommer hjälpa er, 
det kommer ordna sig. Och jag hade kollegor som i efterhand har
sagt att dom märkte. 



Och sen tog det någon månad så hade jag bestämt mig för
att skilja mig. För det var ju det att dels så hade jag aldrig
förr haft några pengar och jag hade aldrig haft några sociala
kontakter. Plötsligt så fick ju jag ett liv. Ja, ett arbete. Och sen
hur jag blev bemött. (…) Det var ju aldrig någon som frågat
om min uppfattning om nånting förr.



Ensamgörande på strukturell nivå

• Ensamgörandet som funktion och konsekvens av 
samhällets responser

• Ensam omsorgsperson men delat föräldraskap
• Hjälpsökande utan mottagare
• Stigma, skam och förväntningar om tystnad



Socialtjänsten kan inte göra så mycket. Ingen kan göra något. Jag 
har bara fått stå och titta på, och vänta. Jag kan inte göra något
konkret. Bara vänta ut. Och så har man då ett barn som sitter 
och kräks i baksätet för att hon har sån ångest. Det har verkligen
varit. Det är det värsta i allt det här. En maktlöshet.



Eftersom det inte är nån som tror på mig och mina barn när de 
berättar om pappans våld och ingen vill se eller vara med när det
här händer eller vid överlämning, så kan inte jag bevisa att det
här händer, eller att dom vägrar och springer hemifrån eller
kastar stolar och blir helt panikslagna när pappa ska komma och
hämta. Så jag får bara själv berätta det, och det är ingen som
tror på det. Jag hade önskat att socialtjänsten hade ansvar på
nåt vis, att någon utomstående var med vid överlämning.



Han nöp tvååringen, gjorde illa och tog hårt i barnen. Han tog 
barnens telefoner. Och då var inte jag där, så dom hade ingen. Men 
det hade ju blivit bestämt av domstolen att dom skulle ha det så. 
Och dom var ju så himla ledsna när dom kom hem. Och jag ringde
till socialtjänsten och berättade precis allt. (…) Men dom kunde inte
göra något. Barnen var tvungna att fortsätta åka dit. Och jag 
kände bara att det var jättehemskt.



Det är samma känslor som i relationen fast 20 resor värre. (…) 
Särskilt när jag suttit i domstol och jag suttit och är helt förstörd
och berättar vad jag och barnen blivit utsatta för. Att vi hotats till 
livet, att jag nästan fått mina ögon utpetade, att jag blivit
ivägkastad höggravid. Och så sitter den där domaren och bara 
svarar ”Ja, och hur ska vi göra nu då med umgänget?” Och jag satt
och förklarade att vi bodde på skydd. Det spelade ingen roll.



Att byta dagis flera gånger för dom små, och behöva flytta igen. (…) 
Hur förklarar du för ditt barn att du måste flytta runt, och byta skola, 
och lämna alla kompisar. För min stora har ju bara skrikit ihjäl sig. 
Och bara hatat hela sitt liv, för så många gånger vi fått flytta och
lämnat alla kompisar och skolan. 



Man känner sig så ensam. Och dessutom så sent på natten. Det är ju
vid dom tillfällena som man önskar att man kunde få bli skjutsad till 
något tryggt boende eller så. Jag sa som det var, att han hade 
knuffat mig ned för trappan. Och jag minns att det var någon som
frågade om jag trodde att han skulle kunna komma dit. Och jag 
svarade bara att jag vet inte var han är, och han kommer nog inte till 
akuten. Och då blev det bara som att, då släppte dom bara det.



Då hade jag nog faktiskt hellre dött än att gå till grannen tyvärr. Det
skulle kännas så genant och pinsamt faktiskt. Och sen var jag ju inte
heller helt säker på att det här inte var ok. Hur ska folk reagera om 
jag kommer och bankar på? Dom kommer ju tänka att jag är en idiot



Jag tror att jag isolerar mig väldigt mycket eftersom det är det
enda som är tryggt. Även om det gör mig lite tokig. Men jag 
vill inte att det ska vara så. (…) Jag måste vara ensam för att
vara trygg, men det är inte en nyttig ensamhet eller en
ensamhet som hjälper något att läka ut.



Vägar ut?

Så jag ville inte leva. Jag ville köra ihjäl mig och mina barn för att
dom skulle få slippa allt. För det fanns verkligen ingen annan väg ut.
Men sen fick jag kontakt med M på kvinnojouren, och det var hon 
som räddade oss för hon var med mig sen till socialtjänsten och i
dom rättsliga processerna. Och det betydde ju ALLT. (…) Och hon 
kunde skriva och fråga mig på kvällen eller på morgonen, liksom ”Hur
är det nu? Hur går det nu?”



Preliminära slutsatser i urval

• Parallella ensamgörande processer på olika nivåer
• Ensamgörande var en central funktion i männens våld 
• Ensamgörande återkom på strukturell nivå (samhällets responser)

• Förutsättningar för att bryta ensamhet var beroende av omgivningens 
och samhällets responser



Preliminära slutsatser i urval

Den existentiella ensamheten var tydligt relaterad till samhällets responser som  
begränsade kvinnornas möjligheter att uppfylla grundläggande psykologiska 
och existentiella behov:

• Att kunna dela sin livsvärld med andra, socialt och psykologiskt
• Att kunna skydda sina barn (och sig själv) från fara
• Att kunna se och planera en framtid – att kunna påverka sin situation


