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ABSTRACT 

Women in relationships characterized by domestic violence are often isolated from their 

friends and family. In this text the communication aspect of the internet forum will examined 

to see if the forum could be a complement for other types of communication for women in 

such relationships. A qualitative analysis has been made on two forums were women discuss 

domestic violence; Tuvaforum.se and Familjeliv.se. Furthermore, the study is based on 

interviews with two women who have experienced such relationships. Eva Lundgrens (2004) 

theory regarding the internalization of domestic violence is a theoretical framework which 

helps to explain their isolation. The communication aspect of the network society will be 

investigated in order to get a picture of the women´s usage of the internet forums. The result 

of this study is that women in abusive relationships are able to use the forum to understand 

their own situation. It also helps them to get in touch with others in the same situation. 

According to Sherry Turkle (1995) the anonymous identity online can be disconnected from 

the “self”. On Tuvaforum.se and Familjeliv.se the women are able to disconnect themselves 

from their violent situation in real life and stories that can be difficult to tell can be expressed 

in the forums. The forums also offer a place where the women can connect with others and 

break their isolation. The women also try to help each other in the forums by linking to other 

web pages with information about how to get help. Thus, internet forums can be an alternative 

arena for communication that can help women suffering from domestic violence.  

Keywords: Identity, participation, anonymity, internet forum, ROKS, Familjeliv.se, 

Tuvaforum.se, online community, domestic violence 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Problemet i den här studien handlar om att kvinnor som befinner sig i våldsrelationer ofta är 

isolerade och därför utreds internetforumet som en alternativ kommunikationsväg. En 

kvalitativ innehållsanalys av Tuvaforum.se och Familjeliv.se har fungerat material 

tillsammans med kvalitativa djupintervjuer med två kvinnliga respondenter som själva har 

befunnit sig i våldsrelationer. Eva Lundgrens (2004) teori om våldets internalisering kopplas 

till uppsatsens empiri för att kunna förklara hur isoleringen ser ut. Respondenterna förklarar 

hur en våldssituation kan se ut i verkliga livet vilket kopplas till de berättelser som förmedlas 

på Tuvaforum.se och Familjeliv.se. Nätverkandets kommunikativa aspekt utreds för att ge en 

bild av hur internetforumet kan fungera som arena för utbyte. Studiens resultat är att kvinnor 

som befinner sig i våldsrelationer använder internetforum för att laborera tillsammans med 

andra anonymt. Sherry Turkle (1995) menar att människor online kan använda sig av en 

anonym identitet som inte är kopplad till det egna ”jaget”. På Tuvaforum.se och Familjeliv.se 

kan kvinnorna koppla bort sin våldsverklighet och därför kan berättelser förmedlas som 

kanske inte kan komma till uttryck i det riktiga livet. Kvinnorna försöker också hjälpa 

varandra på internetforumen genom att länka vidare varandra till olika hjälpinstanser och 

därför kan dialogutbytet fungera som en arena för kommunikativt utbyte för kvinnor i 

våldsrelationer.  

 

Nyckelord: Identitet, deltagande, anonymitet, internetforum, ROKS, Familjeliv.se, 

Tuvaforum.se, gemenskap online, kvinnomisshandel 
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1. INLEDNING 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är mäns våld mot kvinnor ett utbrett 

folkhälsoproblem (www.nck.uu.se, 2013). På kvinnofridsorganisationers hemsidor kan man 

läsa att våld i nära relationer är ett samhällsproblem som drabbar många i dagens Sverige 

(www.roks.se; www.nck.uu.se, 2013). Sveriges kvinnojourer och tjejjourers riksorganisation 

(ROKS) är en kvinnofridsorganisation som arbetar för att fånga upp dessa kvinnor. På ROKS 

erbjuder man en jourtelefon dit kvinnorna kostnadsfritt kan vända sig för att få rådgivning och 

hjälp. Våldsrelationer är ett problem, dels på grund av den faktiska misshandel som sker, men 

också eftersom de kvinnor som befinner sig i dessa situationer är isolerade (www.roks.se).  

I en våldsrelation begränsar mannen kvinnans möjligheter till att ha ett socialt liv utanför hans 

sfär och på grund av detta minskas hennes influenser utifrån vilket skapar en situation där 

hennes verklighet är beroende av hans (Lundgren, 2004). Problemet som existerar bakom 

stängda dörrar gör det svårt för kvinnor att komma till insikt om sitt problem och det 

föreligger även en svårighet i att hitta en väg ur en destruktiv relation. Den isolerade 

situationen som de här kvinnorna befinner sig i kan göra det svårt att överhuvudtaget ta 

kontakt med kvinnojourer.  

Idag är möjligheterna att samspråka med andra människor på olika internetforum stor och mitt 

intresse väcktes vid funderingen kring hur forumet som alternativ kommunikation skulle 

kunna fungera för de här kvinnorna. Ett internetforum definieras av att det är en onlinesida 

där medlemmar kan skriva till varandra och de benämns även som sociala nätverkssidor 

(Haenlin & Kaplan, 2009:63). I den här studien betraktar jag internetforumet som en plats där 

aktörer kan mötas och dessutom som en potentiell plats där kvinnor i isolerade våldsrelationer 

kan komma i kontakt med andra.  

Den faktiska dialog som pågår på två internetforum kommer att belysas i uppsatsen genom att 

undersöka hur kvinnorna använder forumet och hur de laborerar med andra. Parallellt med 

den dialog som internetforumet bidrar med kommer två kvinnor som har befunnit sig i 

våldsrelationer att komma till tals för att delge sina egna erfarenheter av ett isolerat 

förhållande. Den här studien handlar om kvinnor i våldsrelationer, människor som det redan 

är svårt att nå fram till, och därför behöver alternativa vägar utredas.  
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

Problemet är att kvinnor utsatta för våld inom relationer befinner sig i en isolerad situation 

som kan vara svår att finna en väg ur (Ingvardsson, 1997:149). I dagens mediesamhälle kan 

internetforumet fungera som en alternativ kommunikationsväg och eftersom de här kvinnorna 

har ett begränsat kontaktnät blir det intressant att lyfta fram internetforumets eventuella 

betydelse i sammanhanget. Det finns bland annat jourtelefoner som kvinnor kan vända sig till 

för att få stöd, men fler vägar behöver utredas.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den här studien bygger på intervjuer med kvinnor som har befunnit sig i våldsrelation samt av 

den dialog som förs på två internetforum. I undersökningen kommer respondenternas utsagor 

att sättas i relation till det som sägs på forumen. 

 

  

 

 

För att synliggöra detta ställer jag följande frågor: 

 Hur ser kvinnornas isolering ut?  

 Vilka möjligheter och begränsningar har internetforumet som kommunikations-

verktyg, och hur laborerar deltagarna med varandra? 

 Vilka identiteter/gemenskaper kan urskiljas inom nätverken? 

1.3 BAKGRUND 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har fått i uppdrag av regeringen att höja kunskapen 

på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer (www.nck.uu.se, 2013). NCK befinner sig i Uppsala där de driver 

kvinnofridsmottagningen samt en nationell stödlinje dit drabbade kan vända sig. De 

dokumenterar anonymt kvinnornas samtal utifrån den info som kvinnorna själva vill bidra 

med. Dokumentationen är innehållande bland annat ålder, bakgrundshistorier, typ av våld, 

eventuella tidigare insatser, förslag om åtgärder och vilken typ av hjälp som kvinnorna vill ha 

Syftet är att undersöka vilken funktion internetforumet kan ha för kvinnor som befinner sig 

i isolerade våldsrelationer.  

http://www.nck.uu.se/
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(Heimer & Witkowski, 2009:35). Materialet analyseras av NCK i hopp om att kunna förändra 

och förbättra situationen och stödet för kvinnor utsatta för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt 

våld (ibid). Det sekretessbelagda materialet bidrar med ökad kunskap om kvinnornas 

situationer.  

Kvinnomisshandel är ett stort samhällsproblem. Det finns tre olika former av 

kvinnomisshandel inom relationer som Sveriges kvinnojourer och tjejjourers riksorganisation, 

ROKS, kategoriserar: fysiskt våld, psykiskt våld och sexuellt våld (www.roks.se, 2013). 

Sexuellt- och/eller fysiskt våld är ofta produkter av psykisk misshandel. Psykisk misshandel 

ligger nästan alltid som grund för att kvinnor stannar kvar i våldsrelationer.  

År 1998 utförde NCK en omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor. Undersökningen 

var den första i sitt slag och var ett samarbete mellan forskare och Statistiska Centralbyrån. 

10 000 enkäter skickades ut till kvinnor och av dessa besvarades cirka 70 procent. Nästan 

varannan kvinna uppgav i undersökningen att hennes tidigare make eller sambo hade uppvisat 

kontrollbehov, drygt var tredje kvinna berättade att det hade förekommit svartsjuka i 

relationen och vittnade om ett begränsat handlingsutrymme. Var fjärde kvinna framhöll också 

att hon hade blivit kallad för nedsättande och kränkande saker (Lundgren et al, 1998:29f). 

Det våld som sker mot kvinnor äger oftast rum inom hemmet och den vanligaste 

gärningsmannen är en man som hon har en sexuell relation med. Av de kvinnor som uppgav 

att de hade blivit utsatta för någon typ av våld var det endast 15 procent som polisanmälde 

den senaste våldshändelsen och den starkaste anledning till att hon inte anmälde handlade om 

att händelsen sågs som för obetydlig av kvinnan själv (Lundgren et al, 1998:45ff).  Den 

vanligaste vägen för kvinnor att ta hjälp var enligt undersökningen via sjukvården och framför 

allt psykiatrin och en tredjedel av kvinnorna i undersökningen uppgav att de hade vänt sig till 

någon form av hjälpinstans.  

Enligt ROKS är det många kvinnor som inte får den hjälp som de behöver eftersom 

problemen inte ses som tillräckligt allvarliga, oftast eftersom misshandeln är av det psykiska 

slaget vilket inte är straffbart i Sverige. Ofta är det de kvinnorna som behöver en större 

hjälpinsats, när våldet är av det slaget att det inte går att visa upp ett blåmärke och ord står 

mot ord. Kvinnor i våldsrelationer tenderar att avskärma sig från vänner och familj för att 

slutligen göra mannens verklighet till sin egen. I takt med att isoleringen utfaller blir det också 

svårare att nå fram till kvinnorna (www.roks.se, 2013). 
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1.4 TIDIGARE FORSKNING 

Annelie Tollehed Biller (2011) har skrivit en kandidatuppsats vid Stockholms universitet som 

handlar om kvinnor i våldsrelationer och deras användning av Facebook. Studiens syfte är att 

söka reda på hur våldsutsatta kvinnor använder samt håller en social interaktion via sociala 

medier. Det finns även en avsikt att studera hur anställda på kvinnojourer beskriver 

användandet av sociala medier (2011:2).  

Tollehed Biller har gjort en semistrukturerad hermeneutisk intervjuundersökning ur ett 

fenomenologiskt perspektiv där hon har sökt reda på våldsutsatta kvinnors 

Facebookanvändning. Hon diskuterar isoleringsaspekten och relationen till sociala medier, 

men till skillnad från mig pratar hon om Facebook medan jag skildrar två andra internetforum 

som skiljer sig från Facebook. 

På Facebook är de här kvinnorna inte anonyma vilket kan påverka hur de använder sig av det 

forumet för att interagera med andra. I de forum som jag har sett till har alla deltagare varit 

anonyma och därför har kommunikationen kunnat se annorlunda ut än den som sker på 

Facebook. Även den våldsutövande mannen kan ha tillgång till Facebook och flertalet av de 

kvinnor som Tollehed Biller har intervjuat menar på att hans närvaro har begränsat deras 

handlingsutrymme (2011:25f). Den aspekten finns inte i min undersökning eftersom mannens 

frånvaro nämns av flertalet forumanvändare som en anledning till att de skriver i tråden.  

 I hennes studie har kvinnorna sedan tidigare en relation till de människor som de nätverkar 

med online, men i den här studien befinner sig forumdeltagarna på en annan arena där man 

interagerar med människor som man sedan tidigare inte har någon kontakt med. 

Anonymiteten är därför en aspekt i min studie till skillnad från Tollehed Billers. De kvinnor 

som hon har analyserat har varit i relationer där mannens närvaro online har varit ytterligare 

ett steg i isoleringen (2011:28). Hon har också sett till hur enskilda individer beskriver sin  

upplevelse av fenomenet, medan den här uppsatsen handlar om den dialog som skapas av 

flertalet personer som anonymt befinner sig på samma plattform. 

 

 

 



5 

 

2. TEORI 

I det här kapitlet kommer det interaktiva nätverkets betydelse för modern kommunikation att 

förklaras för att visa hur internetforumet kan fungera som kommunikationsplattform, därefter 

kommer Henry Jenkins begrepp deltagarkultur att redogöras för att ge läsaren en inblick i hur 

uppsatsens olika aktörer kan laborera på internetforumet. Identitetsbegreppet kommer att 

förklaras utifrån Sherry Turkle. För att förstå den isolering som sker i våldsrelationer kommer 

Eva Lundgrens internaliseringsbegrepp att användas för att förklara hur man kan betrakta 

kvinnors isolering i våldsrelationer.   

2.1 NÄTVERKANDETS BETYDELSE 

Sociologen Manuel Castells skriver att modern utveckling måste ses i ljuset av den tekniska 

framgång som samtidigt sker där teknik och samhälle är två instanser som samspelar med 

varandra (Castells, a2000:30f). Internets framfart har under de senaste åren haft ett enormt 

genomslag vilket har inneburit förändring i människors sociala sfär. Castells hävdar att vi idag 

kan se upprinnelsen av ett nytt samhälle, ett nätverkssamhälle, som bidrar till uppkomsten av 

ett nytt globalt tillstånd. Enligt Castells är den globala världen en verkligt sammanhängande 

värld där globala nätverk och kulturell identitet hör ihop (jfr, Castells, a2000:40).  

Ny informationsteknologi håller på att integrera världen i globala, instrumentella nätverk. 

Den datorburna kommunikationen ger upphov åt ett brett spektrum av virtuella gemenskaper 

(Castells, a2000:35). Med hjälp av internet kan alltså människors sociala liv även skapas och 

existera online och internetforumet som plattform kommer att betraktas i ljuset av Castells 

teori . Medieforskaren Helena Meldré skriver att det stora utbudet och valmöjligheterna kring 

att kommunicera, publicera och använda nätet efter personliga behov och önskemål, bidrar 

till att göra Internet till ett intressant medium och en medieplattform för användarna 

(2002:79). I den här studien behandlas Internets användningsområde och därför blir Meldrés 

iperspektiv på användare och användning av intresse.  

Castells skriver att nätverkssamhället bidrar till nya former av social förändring och 

anledningen till detta är att det har skett en systemförskjutning av det globala och det lokala 

(Castells, b2000:25). Nätverkssamhället bidrar till att människor inte längre är tids- och 

rumsbundna och det tillstånd som vi nu äntrar skapar nya former av social interaktion, social 

kontroll och social förändring (Castells, a2000:31). Vi har gått in i en ny era där människors 

syn på tid, rum, jag och du har förändrats. Den kommunikativa aspekten har förändrats under 
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det senaste decenniet och internetforumet som arena för utbyte med andra kommer att utredas 

genom att se till studiens aktörer.  

I den här studien kommer det att belysas vad det är som kvinnor i våldsrelationer väljer att 

förmedla på internetforumen utifrån Castells idéer om nätverkssamhällets frikoppling från tid 

och rum. Manuel Castells skriver att människors identitetsskapande betraktas som en process 

som hör ihop med samhällsstrukturen. Identiteten utgör den process där mening skapas på 

basis av ett kulturellt attribut, eller besläktade uppsättningar av kulturella attribut, som får 

prioritet framför andra källor till mening (Castells, b2000:20). Castells skriver att den 

informationstekniska revolutionen har bidragit till att skapa en ny samhällsform som han 

benämner nätverkssamhället (Castells, b2000:15). Inom ramarna för nätverksamhället 

förändras människors syn på ”självet”. 

Projektidentiteten beskrivs av Castells som en identitetsskapande process vilken producerar 

subjekt, där subjektet är något som kommer ur individer (Castells, b2000:23f). Han hämtar 

sina resonemang från Alain Touraines definition där subjekt handlar om strävan om att vara 

en individ, att skapa en personlig historia, att ge mening åt hela domänen av individuella 

livserfarenheter (Torain i; Castells, b2000:23). Castells skriver att den identitetstyp som en 

människa konstruerar är beroende av hennes sociala sammanhang. Identitetsbyggandet kan 

vara människors projekt om att skapa ett annorlunda liv vilket kan bygga på en förtryckt 

identitet som det gör i det här fallet.  

2.2 AKTÖRERNAS KOMMUNIKATIVA DELTAGANDE 

För att förklara närmare hur min syn på kommunikation ser ut i det här fallet kommer 

begreppet deltagarkultur att användas. I den här studien handlar det om hur man använder 

forumet som redskap för att kommunicera med andra i ett försök att förstå sin egen situation. 

Nätverkssamhällets kommunikativa aspekt med internetforumet som redskap möjliggör en 

plats där olika aktörer kan laborera tillsammans. I nätverkssamhället är tekniken och 

identiteten, inte skilda från varandra (Castells, a2000:35f). 

Tim O’Reilly lanserade begreppet Web 2.0, vilket handlar om hur internet fungerar som en 

användarvänlig plattform. Begreppet innefattar bland annat internetforum. Digitaliseringen av 

medier innebär att de idag är mer än bara bild och ljud, eftersom interaktivitet och 

tvåvägskommunikation mellan sändare och mottagare möjliggör feedback (Gripsrud, 

2002:364f). Gamla och nya medier har under det senaste decenniet konvergerat på den 
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interaktiva plattform som internet utgör. Kommunikationsforskaren Henry Jenkins menar att 

mediekonvergens är den blandning som sker när ett budskap färdas mellan medieplattformar 

och både producenternas och konsumenternas perspektiv är innefattade i begreppet (Jenkins, 

2008:27).  

Begreppet innefattar förändrade relationer mellan existerande teknik, branscher, marknader, 

genrer och konsumenter (Jenkins, 2008:26). Medieforskaren Ester Appelgren skriver att 

konvergens betraktas som en process som rör sig i takt med att tekniken erbjuder nya 

möjligheter för både mediekonsumenter och medieproducenter där nya kommunikationsvägar 

möjliggörs med hjälp av hur olika medier laborerar (2009:177). Potentialen för konsumenter 

att själva delta i skapandet av något expanderar och utifrån detta talar Jenkins om 

deltagarkultur. Sändare och mottagare av ett budskap står närmare varandra genom modern 

teknik eftersom det är enkelt att interagera tillsammans med varandra online. Internet 

möjliggör alltså en tvåvägskommunikation. 

I den här studien kommer jag att betrakta interaktivitet efter medieforskaren Ulf Buskqvist 

definition. Han skriver att begreppet interaktivitet tar fasta på möjligheter till social 

interaktion (…) interaktivitet handlar på denna betydelsenivå om ömsesidigt kommunikativt 

utbyte som kännetecknar ett dialogiskt kommunikationsmönster (2009:161f). Dagens teknik 

har gjort så att konsumenter och producenter möjliggörs att medverka och agera i enlighet 

med det som den nya tekniken har att erbjuda (Jenkins, 2008:15). Deltagare i ett 

internetforum är aktiva aktörer som tillsammans med andra skapar en deltagarkultur. I den här 

studien kommer begreppet deltagarkultur att användas för att lyfta fram hur kvinnorna 

laborerar på internetforumen. Deltagarkultur handlar i det här fallet om hur man använder sig 

av internetforumet för att kommunicera med andra, vad det är man väljer att lyfta fram i 

berättelser online och vilken betydelse olika aktörers deltagande har. Konvergens handlar 

också om hur deltagarna blandar nya och gamla medier och inom forumen. Det som deltagare 

på internetforum väljer att förmedla kommer att kopplas samman med identitet på vilket sätt 

man använder forumet. 

Utöver tidigare redogjorda forskare finns det i den här uppsatsen en del författare som 

kommer att nämnas enstaka gånger eftersom de stödjer enskilda resonemang och har därför 

fungerat som inspiration snarare än som teoretiska redskap i analysen. Sociologen Anthony 

Giddens (1997) har skrivit om hur man kan betrakta tid och rum, men bortsett från honom är 

mycket av informationen som hämtats från författarna kontributioner till hur man kan betrakta 
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internet. Medieforskaren Mats Heide (2002) bidrar till att förklara Internets 

kommunikationsteknologi och medieforskaren Michael Carlsson (2002) har skrivit om nätet 

och medborgare i globaliseringsperspektiv. I en artikel av kommunikationsforskaren Nancy 

K. Baym (1998) har resonemang hämtats rörande gemenskap i online-samhället. Peter 

Dahlgren (2002), medieforskare, har fungerat inspiration för hur man kan laborera med andra 

online. Marc Andersson och Andreas Greding (2008) har skrivit en kandidatuppsats i 

informatik som handlar om intermedial gemenskap. Medieforskaren Ester Appelgren (2012) 

har skrivit om konvergens i nya medier. 

2.3 IDENTITET 

I likhet med Manuel Castells diskuterar psykologen och sociologen Sherry Turkle teknikens 

relation till den sociala sfären, hon pratar om virtuella samhällen och människors 

identitetsskapande inom dessa. Turkle menar att människor pendlar mellan olika identiteter 

och formar på så sätt det egna ”jaget” (Turkle, 1995:214ff). Datorn fungerar också referens 

för dagens människa. Individer vänder sig till datorn i jakt efter att få information om 

upplevelser som kanske kan förändra det egna känslomässiga och sociala sammanhanget 

(Turkle, 1995:31). Dagens uppkopplade människa möjliggör skapandet av nya virtuella 

gemenskaper som är obundna en fysisk plats och där kan identitet skapas (Turkle i; Siapera, 

2012:75). Eftersom man är lösgjord från den fysiska platsen kan deltagarna på internetforum 

välja att hålla sig anonyma och detta skapar en obunden identitet som inte behöver vara 

kopplad till personers faktiska sammanhang. Religionssociologen Mia Lövheim skriver att 

internets enorma tillväxt under det senaste decenniet hör samman med den nya teknikens 

möjligheter att koppla samman inte bara maskiner utan även människor (2002:145). Hon 

betraktar Internet som en eventuell plats för nya former av gemenskap vilket blir intressant att 

kombinera med identitetsperspektivet. Internet medför en arena som är lättillgänglig för 

många och enligt Turkle kan internets gemenskaper bidra till att en ensam människa kan finna 

ett sammanhang (1995:36). Utifrån detta kommer jag att undersöka kvinnornas 

självpresentation på internetforumen. I den här undersökningen finns det också möjligheter 

för forumdeltagarna att vara anonyma vilket är av intresse för studien. 

Etnologen Birgitta Svensson skriver att vår identifikation består av tre sidor, 1. Den identitet 

jag visar för andra, 2. Den identitet jag själv upplever, 3. Den identitet jag tillskrivs av andra 

(Svensson, 1997:42). Det är främst två av dessa jag använder mig av; hur kvinnorna 

presenterar sig själva och vad de tillskrivs av andra. Den tilldelade identiteten är baserad på 
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direktmötet med andra.  I den här undersökningen ligger fokus på den tillskrivna och den som 

man presenterar för andra, eftersom jag inte kan få kunskap om deltagarnas inre upplevelser. 

Dock kommer den självupplevda identiteten att diskuteras i analysen.  

2.4 KVINNORNAS ISOLERING 

Kvinnorna i den här studien befinner sig i isolerade våldsrelationer och har därför en förtryckt 

identitet. Den emellanåt omdebatterade genusforskaren Eva Lundgren har byggt ett teoretiskt 

ramverk för hur man kan betrakta våldsrelationer. Lundgrens modell kallas för våldets 

normaliseringsprocess och handlar om att det hela tiden sker en förskjutning i vad som får 

normalstatus för kvinnor som befinner sig i våldsrelationer. Normaliseringsprocessen bygger 

på att det föreligger maktstrukturer i det redan patriarkala samhället som återspeglas inte bara 

i våldsrelationer, utan i alla relationer. Jag kommer inte att redogöra för det patriarkala 

samhället och i den här studien är det endast kvinnor i våldsrelationer som ligger i fokus, 

därför kommer endast relevanta delar av Lundgrens modell att utredas.  

Kvinnorna i den här studien befinner sig i en våldsrelation och i en isolerad situation. För 

enkelhetens skull kommer den här typen av relation att benämnas som isolerade 

våldsrelationer. Isoleringen är en del av den här processen och den börjar inledningsvis med 

att mannen tar kontroll över kvinnans livsutrymme (Lundgren, 2004:30). Lundgren benämner 

den biten av normaliseringsprocessen som internaliseringsprocessen där kvinnan aktivt 

anpassar sig till mannen i ett försök att hantera våldet (2004:61).  

De här kvinnorna lever i en våldsverklighet som gör att de hela tiden söker hantera sin 

situation. Lundgren använder anpassning som en analytisk term vilket innebär att kvinnorna i 

hög grad är aktiva i utvecklandet av sitt förhållningssätt, kvinnan hittar strategier för det 

(ibid). Mannen begränsar hennes sociala sfär och är den som tröstar kvinnan när hon mår 

dåligt över relationen vilket skapar en gränsförskjutning som leder till kvinnans isolering. Det 

sker en långsiktig kontroll som till sist gör så att det inte finns något utrymme kvar till henne 

och på så sätt blir hans verklighet också hennes, detta är internaliseringen (ibid:31). Lundgren 

menar att kvinnorna inledningsvis förvånas av våldet, men i takt med normaliseringen sker en 

internalisering och våldet betraktas då som ordinärt (2004:49). Isoleringsaspekten kommer 

genomgående att kopplas till vilken användning internetforumet kan ha för kvinnor som 

befinner sig i våldsrelationer.  

 



10 

 

3. METOD OCH MATERIAL 

Det här är en kvalitativ studie där olika metoder kommer att kombineras för att belysa 

problemet. Genom att angripa ett ämne från olika hålla skapas en helhetsbild över ett problem 

och detta kallas för triangulering (Larsson, 2000:69). Utifrån trianguleringen har jag sedan 

tematiserat mitt resultat. Kombinationen av kvalitativ hermeneutisk innehållsanalys och 

djupintervjuer är det som uppsatsen bygger på. Hermeneutik är en tolkningslära och handlar 

om hur man kan betrakta en text. En bakgrundsintervju har också utförts för att bidra med mer 

detaljerad information om ett visst förhållande.  

I forskning kan man använda sig av andra metoder som är av det kvantitativa slaget. I 

kvantitativa studier är målet att hitta samband och strukturer i materialet eller att testa 

hypoteser som man satt upp i förhand (Östbye et al, 2004:157). Det handlar också om att 

analysera data som låter sig hanteras i form av siffror eller data som kan räknas (ibid). 

Kvantitativ analys grundar sig alltså ofta på ett statistiskt underlag där en större mängd data 

ligger som grund för analys, men eftersom jag söker aktörsförståelse utifrån två valda 

internetforum är den kvalitativa metoden att föredra i sammanhanget.  

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett samhälls- och humanorienterat ämne och inom 

dessa ramar är tillgång till olika slag av aktörsförståelse oundvikligt i försöken att närma sig 

och förstå ett problem (Östbye et al, 2004:26). De aktörer som ligger till grund för den 

empiriska undersökningen är två internetforum; Familjeliv.se och Tuvaforum.se samt 

djupintervjuer med två kvinnor som har befunnit sig i våldsrelationer. Nedan kommer 

undersökningens empiriska material att sättas i relation till valda metoder. 

3.1 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS OCH HERMENEUTIK 

Idag lever vi i en mediekultur där medierna bidrar till att ge människor upplevelser av olika 

slag och med hjälp av kvalitativ innehållsanalys på internetforum kan sociala förhållanden, 

både lokalt och globalt undersökas. Eftersom medierna säger någonting om samtida 

samhällsstrukturer blir det idag intressant för forskaren att använda sig av innehållsanalys i 

studiet av medier och människa (Östbye et al, 2004:63). Metoden har sina rötter i olika 

teoritraditioner såsom hermeneutiken som betyder tolkningslära (Gripsrud, 2006:172). 

Kvalitativ innehållsanalys används i studier av texter och här har metoden tillämpats på två 

internetforum där deltagarna diskuterar våldsrelationer. De valda forumen är Familjeliv.se och 
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Tuvaforum.se. Innehållsanalys av medietexter används för att bidra med att se vad en text är 

och hur mening skapas (Östbye et al, 2004:64ff).  

Östbye et al förklarar kopplingen mellan hermeneutik och innehållsanalys och menar att ett 

verk är en betydelsehelhet (2004:65). Hermeneutiken kan inom studiet av texter användas 

som för att se till olika verks betydelse. I det här fallet handlar det om den diskussion gällande 

våldsrelationer som förs på två internetforum och vilken betydelse den texten kan ha forumets 

deltagare.  

Textens mening är inte omedelbart tillgänglig eller entydig och för att kunna avgöra vad en 

text betyder måste den tolkas. Det finns tre olika sätt att tolka en text utifrån den 

hermeneutiska läran: sympatisk, objektifierande samt symtomal läsart. I den här uppsatsen 

kommer symtomal läsning att användas. Östbye et al (2004) skriver att den symtomala 

läsarten ser texter som manifesta uttryck för underliggande eller dolda betydelser (ibid). Det 

kan innebära att texter är bärare av sociala motsättningar och konflikter som inte är 

omedelbart synliga på textens yta. Medieforskaren Jostein Gripsund (2006:179) skriver att en 

symtomal text ses som ett manifest symtom på ett latent tillstånd, sanningskriterierna för 

dessa är att tolkningen bör: 

 vara internt sammanhängande (koherent) 

 täcka in textens strukturer 

 överensstämma med vissa uppfattningar om språket, psyket eller samhället som texten 

anses förhålla sig till  

I den här studien kommer texten, dialogen, från valda internetforum att förklaras för att spegla 

textens struktur. Dialogen är del av ett meningsutbyte mellan deltagarna där dessa ger respons 

på varandras kommentarer vilket håller texten sammanhängande och dialogen säger 

någonting om kvinnornas sociala sammanhang. Målet med symtomal textanalys kan vara att 

lyfta fram motsättningar, uppenbara dem och diskutera deras samhälleliga grundval. Den som 

skriver på forum online betraktas utifrån det här perspektivet som ett språkrör för 

samhällsstrukturer, kulturella ramverk och annan form av omedveten förförståelse som 

kommer till uttryck i texten. I nästa stycke följer en mer utförlig beskrivning av studiens 

internetforum.    
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3.1.1 INTERNETFORUMEN OCH DELTAGARNA 

Den diskussion som sker på ett internetforum kallas för en ”tråd” och i den sker dialogutbytet. 

Meddelandeformen skiljer sig från exempelvis chatt eftersom deltagare i en forumtråd kan 

svara närhelst den så önskar. Formen bygger på användarvänligt innehåll som kan vara en text 

skapad av användare och som tillhandahålls av en webbtjänst (Haenlin & Kaplan, 2009:63). 

Det som är karaktäristiskt för ett internetforum är att det är asynkront, det vill säga att 

kommunikationen sker med en viss tidsfördröjning vilket gör att deltagarna kan svara när de 

vill (Heide, 2002:181). Åsa Kroon beskriver att texter kan betraktas som en dialog av 

innebörd och som ett samspel mellan olika texter, i en specifik tid och i ett speciellt socialt 

rum mellan olika sociala aktörer och grupper, mot bakgrunden av ”gamla” innebörder och 

tidigare utsagor (2000:175).  

Uppsatsens syfte handlar om att se vilken användning internetforumet har för kvinnor i 

våldsrelationer och genom att se till relationen mellan text, mottagare och kulturell kontext 

kan användningsområdet förklaras genom den dialog som sker mellan deltagarna i forum 

online. Deltagare för ett dialogutbyte med varandra och i den här studien betraktas 

forumdeltagarna som respondenter i ett pågående samtal som är i textform. Dialogisk analys 

handlar om att se medietexten som en länk i ett större sammanhang eller samtal och det 

stämmer in på den här studien.  

Dialogen som förs på de här internetforumen inleds av en trådstartare som beskriver ett 

problem som forumdeltagaren önskar få hjälp med, eller respons på. Därefter svarar andra 

forumdeltagare på problemet genom att uttrycka sin egen åsikt gällande frågan eller för att ge 

trådstartaren konkreta råd. Trådstartaren svarar på responsen och på så sätt vidareutvecklas 

dialogen.  

De teman som utreds i texten handlar om isolering, identitet samt deltagandets- och 

nätverkandets betydelse.  Innehållsanalysen av internetforumen tydliggör hur de här 

internetforumen kan användas av kvinnor i våldsrelationer, samt hur andra svarar på 

problemet. Deltagarna laborerar med varandra och för att visa hur dialogen kan se ut kommer 

har ett antal citat samlats in från några utvalda trådar. Citaten kommer att återges i sin 

ursprungliga form, ibland kommer de att vara nedkortade av mig för att lyfta fram det som är 

karakteristiskt för inlägget. Följande forum kommer att användas: 

 Familjeliv.se 
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 Tuvaforum.se 

Familjeliv.se är ett internetforum som riktar sig till föräldrar och som handlar om bland annat 

relationer. Deltagarna på forumen skriver om självupplevda upplevelser och ber ofta om råd 

från andra forumdeltagare, antingen anonymt eller via en egen användaridentitet. Vem som 

helst kan gå med och forumtrådarna ligger för öppen åskådan även för de som inte är 

medlemmar, dock kan man inte själv delta i en tråd utan ett medlemskap. Den som vill delta i 

en tråd skapar en användare med valfritt alias. I flertalet trådar diskuterar man våldsrelationer 

och trådarna är ofta flertalet sidor långa. 

Tuvaforum.se är ett forum som riktar sig till kvinnor som behöver hjälp och deras anhöriga. 

På hemsidan finns det information om vart man kan vända sig som drabbad eller anhörig samt 

telefonnummer till olika organisationer som kan hjälpa, nationellt och lokalt. På sidan finns 

det också möjlighet att delta i forumkonversationer. En del forumtrådar är öppna för alla 

medan andra fungerar som låsta trådar som bara vissa användare har tillgång till. Tuvaforum 

har valts eftersom det behandlar frågor som rör uppsatsens syfte. På forumet innehar de som 

skriver ett medlemskap. Deltagarna går under olika alias och samma deltagare är ofta 

förekommande i övervägande antalet trådar.  

3.2 DJUPINTERVJUER OCH RESPONDENTER 

Kvalitativa djupintervjuer ger kunskap om hur ett problem eller ett fenomen gestaltar sig 

(Esaiasson et al, 2007:284). I den här studien finns det två kvinnliga respondenter, deras 

åldrar är ungefärliga och deras identiteter är anonyma, de kommer att kallas för ”Katja”, 29, 

och ”Linda”, 32. Båda respondenterna har levt i våldsrelationer som de har lyckats bryta sig 

ur. Respondenterna har ingen relation till varandra och intervjuerna har skett vid separata 

tillfällen under april månad 2013. Efter transkriberingen av den första intervjun utfördes en 

uppföljningsintervju där följdfrågor kunde ställas.  

Användandet av kvalitativa djupintervjuer gör att man får ta del av processer och sociala 

relationer som annars kan vara svåra att kartlägga. Intervjuerna kan också möjliggöra 

kommentarer som bekräftar data från andra källor och därför har metoden använts för att se 

hur Katjas och Lindas självupplevda våldserfarenheter ser ut i förhållande till 

forumdeltagarnas utsagor (jfr Östbye et al, 2004:101).   
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Intervjuerna har genererat nya idéer under uppsatsprocessen och kunnat bidra med att ge 

aktörsförståelse. Djupintervjuerna har spelats in och genom detta kan den metodologiska 

reliabiliteten stärkas eftersom man då kan återkomma till intervjun för att söka samband vilket 

också öppnar upp för en nytolkning av det inspelade materialet (Östbye et al, 2004:121). 

Därefter har det inspelade materialet transkriberats för att fungera citat i analysen. 

Djupintervjuernas längd har varierat och de har varit en till tre timmar långa och citaten 

kommer att återges i skriven talform.  

3.2.1 OSTRUKTURERADE DJUPINTERVJUER 

I ”Metodbok för medievetenskap” skriver Östbye et al: Det är vanligt att man skiljer mellan 

tre slags intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade (2004:102). 

Skillnaden mellan de tre handlar om forskarens roll som ledare under intervjuprocessen. 

Intervjuformen skapar förutsättningarna för vilka svar som informanten kan tänkas ge. Inom 

semistrukturerade intervjuer vet forskaren på förhand ungefär vilka svar som hen vill ha. 

Strukturerade intervjuer är strikta i sin form och frågorna är på förhand definierade utifrån en 

intervjuguide, frågorna följer ett schema där svarsalternativen lämnas relativt öppna och 

används fördelaktigt vid kvantitativa studier (ibid: 103). I den här studien användes 

ostrukturerad intervjuform. Inom ostrukturerade intervjuer är vissa teman någorlunda 

definierade innan intervjun och frågorna fungerar som vägledning för de huvudsakliga frågor 

som forskaren vill ta upp med informanten (ibid: 102). Intervjutypen är spontan vilket lämnar 

det öppet för respondenterna att bidra med detaljerade svar och på så sätt kunna dela med sig 

av sina innersta tankar och känslor.  

Användningen av ostrukturerad intervjuform bidrog till att jag kunde få ut väldigt mycket av 

intervjuerna eftersom respondenterna fick reflektera relativt fritt. Eftersom ambitionen är att 

ta reda på Katjas och Lindas egna uppfattningar om hur deras isolerade situation såg ut så 

önskar jag tränga djupare in i deras begreppsapparat, och då blir ostrukturerade djupintervjuer 

fördelaktiga eftersom de möjliggör detta (ibid). Problemet är att kvinnor i våldsrelationer ofta 

befinner sig i en isolerad, tillknäppt situation och för att få en inblick i hur deras situation kan 

se ut blir det fruktbart att använda ostrukturerade intervjuer.  

Vid intervjutillfället hade jag definierat följande teman som fick fungera vägledning och 

utifrån detta resonerade respondenterna fritt vilket kunde leda till nya idéer: 

 Isolering i våldsrelationer 
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 Kontaktnät  

 Den våldsutövande partnerns makt över hennes sociala sammanhang 

 Telefonkontakt  

 Datoranvändning 

3.2.2 BAKGRUNDSINTERVJUER 

Studiens sekundärmaterial består av en bakgrundsintervju som har genererat nya idéer under 

uppsatsprocessen. Riksorganisationen for Sveriges kvinnojourer och tjejjourer, ROKS, 

arbetar med att hjälpa kvinnor i utsatta situationer och fungerar uppsamlare för olika jourer 

runt om i Sverige. En bakgrundsintervju med två kvinnor som arbetar på ROKS har 

genomförts för att låta de bidra med deras syn på hur våldsrelationer ser ut och komplettera 

den information som de bidrar med på sin hemsida. Intervjun har kunnat bidra till att ge 

förståelse för hur en våldsrelation kan se ut från kvinnojourens sida. Bakgrundsintervjun har 

likt djupintervjun också spelats in och en del citat återges i analysens del.  

3.3 URVAL 

Inom ramen för en kandidatuppsats lämnas ett begränsat utrymme sålunda finns det inte plats 

att spegla hela fältet av aktörer. Av den anledningen är uppsatsen avgränsad till att handla om 

heterosexuella våldsrelationer där det är män som utsätter sin fru eller sambo för våld i 

hemmet. Det finns naturligtvis även annat våld som sker i samkönade relationer eller i 

relationer där det är kvinnor som utsätter sina män för våld. I den här undersökningen är det 

dock kvinnans perspektiv som speglas och som kommer att ligga till grund för analys. Nedan 

följer en beskrivning av de olika aktörerna som figurerar i uppsatsen. 

Vid insamlingen av det empiriska materialet har en mängd forumtrådar lästs och därefter har 

citat valts ut som påvisar hur hela dialogen på Tuvaforum.se och Familjeliv.se kan se ut. På 

grund av uppsatsens omfång har citatens längd till viss del fått kortats ner, jag har då beskrivit 

för läsaren vad övrig text i citaten handlar om. Snarlika foruminlägg har också valts att 

beskrivas istället för att citeras. Många gånger skriver deltagarna ungefär samma saker och 

därför finns det inte någon anledning till att ha med alla foruminlägg eftersom det då blir 

upprepande.  

De internettrådar som ligger i fokus är ett par år gamla och detta är ett medvetet val. Aktuella 

dialoger som sker på forum online kan vara produkter av en pågående konflikt där hotbilden, 
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på grund av aktualiteten, kan vara starkare än om det har gått några år. Eventuellt kan 

kvinnorna som skrev i trådarna för ett par år sedan ha hunnit förändra sin våldsrelation och 

hotbilden kan då ha försvagats. Allt görs i en förhoppning om att skydda de som deltar i 

tråden.  

3.3.1 FAMILJELIV.SE 

Det här internetforumet har valts på grund av den omfattning som sidan har. På deras hemsida 

står det att den finns med på listan om ”Sveriges 100 populäraste sajter” och att det i särklass 

är det största forumet för kvinnor i familjen. Webbplatsen har tillsammans över 600 000 unika 

besökare i veckan som genererar över 6 miljoner sidvisningar (www.familjeliv.se, 2013) På 

grund av sidans popularitet är det väldigt många olika människor som kan ta del av trådar som 

handlar om våldsrelationer och därför blir Familjeliv.se intressant för undersökningen 

eftersom flera människors tillgång till sidan kan bidra med olika perspektiv på våldsrelationer. 

På Familjeliv.se finns det flertalet trådar som handlar om våldsrelationer, efter att ha läst 

många av dem har jag valt ut en som är karaktäristisk för hur deltagarna kommunicerar där. 

Trådarna på Familjeliv.se är relativt långa och därför har jag valt att spegla en diskussion i sin 

helhet istället för att gå in på flera. Detta görs för att kunna visa hur hela dialogen faktiskt ser 

ut. 

3.3.2 TUVAFORUM.SE 

Tuvaforum.se genererar cirka 6800 besökare i månaden (www.tuvaforum.se, 2013) Sidan har 

inte lika stor omfattning som Familjeliv.se men eftersom den riktar sig direkt till kvinnor som 

befinner sig i våldsrelationer gynnar sidan uppsatsens syfte. På Tuvaforum.se är trådarna 

kortare, ofta är det bara ett fåtal kommentarer och därför kommer flera trådar att beskrivas för 

att visa hur dialogen ter sig i det internetforumet. Det är också många gånger som samma 

deltagare återkommer i olika trådar och därför finns det ändå ett samband mellan de olika 

trådarna på Tuvaforum.se. 

3.3.3 RESPONDENTER 

Respondenterna är två kvinnor som har brutit sig ur heterosexuella våldsrelationer och de är 

av intresse eftersom studien handlar om kvinnor med sådana upplevelser. Den ena kvinnan 

lämnade sin relation för cirka fyra år sedan och den andra kvinnan har brutit med sin man 

under det senaste halvåret. Kvinnorna är i ungefär samma ålder och deras utsagor bidrar med 
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ett faktiskt perspektiv på hur det kan vara att befinna sig i en våldsrelation. Katja och Linda 

kommer att bidra med ett våldsrelationernas inifrånperspektiv i hopp om att stärka förståelsen 

för hur det kan vara inom det här fältet.   

ROKS utgör en stor aktör i det svenska arbetet för kvinnofrid och kan således bidra med 

bakgrundsinformation om hur man arbetar för att nå fram till kvinnor i våldsrelationer. På 

ROKS arbetar man endast med kvinnor och därför blir det intressant att se till dem. Fokus har 

legat på hur man på ROKS arbetar med att nå fram till kvinnor i en isolerad situation. De har 

fått förklara hur de bäst kommunicerar med de här kvinnorna och hur kvinnorna kan komma i 

kontakt med dem. Två kvinnor som arbetar för kvinnojouren har bidragit med information 

gällande detta. 

3.4 FORSKNINGSETIK OCH ANONYMITET 

Uppsatsens ämne är känsligt och det kan förekomma en hotbild för de kvinnor som ligger i 

fokus för studien. Därför har en del medvetna val gjorts för att inte förstärka någon hotbild 

och för att måna om uppsatsens aktörer. Med hänsyn till detta kommer de två respondenterna 

att hållas anonyma. Jag har även valt att ge alla kvinnor som skriver på internetforumen 

anonyma alias oberoende av om de redan figurerar under pseudonym.  

Trots att kvinnorna på internetforum lämnar ut sina uppgifter offentligt föreligger det inte 

någon vinning i att lyfta fram deras alias i uppsatsen. Platser har censurerats för att skydda 

personers identitet, detta gäller både internetforumen och respondenternas utsagor. Jag 

kommer heller inte lämna ut de webbadresser som inläggen är hämtade från. Forumdeltagarna 

kommer tillsammans med Katja och Linda att finnas som bilaga till uppsatsen. 

 Det finns en poäng i att skydda de här kvinnorna eftersom de har befunnit sig- eller befinner 

sig i relationer där det förekommer en hotbild och konsekvenserna av att avslöja någons 

identitet kan vara direkt förödelsefulla. Sålunda kommer alla forumdeltagare och 

respondenterna att hållas anonyma. Även ROKS medarbetare kommer att anonymiseras på 

grund av ämnets känslighet eftersom det vare sig ligger i min ambition eller uppsatsens syfte 

att lyfta fram enskilda individer. 

3.5 METODKRITIK  

Djupintervjuerna med Katja och Linda har skett via telefon eftersom de inte fysiskt befinner 

sig i min närhet. Intervjun med medarbetare på ROKS var ett direktmöte som även det 
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spelades in. Begreppet ekologisk validitet handlar om hur intervjusituationen ser ut och hur 

exempelvis en inspelningsapparats närvaro kan komma att påverka respondenternas utsagor 

(Östbye et al, 2004:121). För att gardera mig mot detta har studien noggrant förklaras för 

respondenterna och min förhoppning är att vetskap om studiens upplägg kan minimera 

riskerna för ekologisk validitet. Framförhållning och medvetenhet om vad som komma skall 

kan förhoppningsvis skapa trygghet vid intervjusituationen. Respondenterna har också 

godkänt att allt det inspelade materialet får användas för studien.  

När man undersöker internetsidor ska man ha i åtanke att det som skrivs kan ha förlorat sin 

aktualitet och att det finns en del problematik vid undersökandet av internetsidor (Östbye et 

al, 2004:51). På de här internetforumen finns det datum på alla inlägg och därför har jag ändå 

kunnat se vid vilken tidpunkt som en tråd är författad. En text online kan inte berätta 

någonting om forumdeltagarnas faktiska verklighet, eller hur ett budskap egentligen tas emot 

av den som sitter bakom skärmen. Dock kan deltagarnas respons fungera som vägledning för 

tolkning. Eftersom jag kommer att angripa ämnet från tre olika håll och på så sätt bidra med 

olika ”stickprov” så kommer respondenterna, dialogen på internetforum och information från 

ROKS att kunna bidra med utsagor som kan komplettera varandra och på så sätt stärka 

studiens reliabilitet och validitet. 

En undersöknings hållbarhet ryms inom begreppen validitet och reliabilitet (Larsson, 

2000:73). Validitet innebär giltighet och reliabilitet innebär tillförlitlighet. För att skapa detta 

krävs ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar och ett fullödigt material (ibid). Den här 

studiens validitet och reliabilitet handlar om de utsagor som respondenterna och 

forumdeltagarna bidrar med och den empiri som belyses ligger relevant för studiens frågor. 

Man hade kanske kunnat kolla på ett annat material och belyst andra frågor, men i det här 

fallet handlar det om ett exempel på hur det kan se ut i sådana här sammanhang och därför 

blir det en generaliserbar bild av hur det kan se ut inom det här fältet.  

Hermeneutisk självreflektion handlar om att den som tolkar en text måste vara medveten om 

sin egen kulturella förförståelse, forskaren kan aldrig helt stå fri från historiska- kulturella och 

sociala förutsättningar. Medvetet får forskaren försöka främmandegöra sig själv från 

problemet och försöka betrakta det från nya ögon (Gripsund, 2006:178). Texternas 

sammanhang kan också förändras när de blir föremål för tolkning (Ekström & Larsson, 

2000:174). Forskaren själv befinner sig i ett visst sammanhang och får förhålla sig medveten 

till det faktumet, dock betraktas kommunikationsprocessen utifrån den hermeneutiska 
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traditionen primärt ur publikens eller läsarens synvinkel och därför krävs det en viss del 

förförståelse (jfr Gripsund, 2006:171). Våra förförståelser är nödvändiga förutsättningar för 

att vi ska kunna uppfatta nya texter och andra fenomen (Gripsund, 2006:172). Utifrån detta är 

våra fördomar inte helt förkastliga eftersom vi utan dem inte hade kunnat förstå någonting 

alls.  

3.6 ANALYSENS DISPOSITION 

Delarna i analysen är uppbyggda kring tematisering som tar avstamp i en fördjupning om 

kvinnornas isolerade situation. Därefter behandlas själva internetforumet som plattform och 

hur man använder forumet för att laborera med varandra. Analysen avslutas med en 

diskussion som handlar om trådarna som dör ut. Jag betraktar upplägget som den naturliga 

ordningsföljden av händelseförloppet: kvinnan isoleras på ett tidigt stadium, i sin svåra 

situation söker hon sig till ett internetforum, detta pågår under en period och många slutar så 

småningom att skriva.  
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4. ANALYS 

Kvinnomisshandel är ett utbrett samhällsproblem och redan 1998 konstaterade man i en 

rapport att nästan varannan kvinna någon gång hade upplevt sig hotad av en man i hennes 

närhet (Heimer & Witkowski, 2009:8). Internaliseringsbegreppet innefattar 

gränsförskjutningar som kvinnan anpassar sig efter. När vad som är normalt förskjuts skapar 

mannen kontroll över kvinnans verklighet. Kvinnorna anpassar sig efter mannen och de 

försvarar handlingar, och detta görs utifrån hans perspektiv (Lundgren, 2004:50f). När 

internaliseringen sker bestäms kvinnans upplevelser av mannen eftersom han är hennes enda 

fönster mot verkligheten vilket bidrar till att skapa isoleringen. Den här uppsatsen handlar om 

alternativa kommunikationsvägar för kvinnor som redan är begränsade i sin sociala sfär och 

därför blir det nödvändigt att skapa förståelse för hur internalisering i våldsrelationer kan se ut 

vilket kommer att beskrivas i den första delen av analysen.  

4.1 BEGRÄNSAD VERKLIGHET 

På ROKS hemsida står det att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande 

samhällsproblem som rör kvinnor i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och 

yrkesgrupper. 

Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från 

mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med 

vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras 

kvinnan. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan 

tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Ofta vågar 

hon inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras 

gemensamma barn ifrån henne (Roks.se, 2013). 

I våldsrelationer låser mannen kvinnan till en situation där hon är beroende av en verklighet 

som han kan styra över. Informanten Linda berättar om hur hennes kontaktnät såg ut efter en 

tid i våldsrelationen. 

Ingen visste någonting. Jag skämdes, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag 

visste att alla skulle bli förbannade eller irriterade. Jag älskade honom på ett 

sätt så därför försvarar man ju honom omedvetet, genom att inte säga 

någonting (…) Han fick mig att tro att det jag tänkte och kände var lögner 

och att det inte var sant. Jag trodde ju att det var jag som var galen och dum i 

huvudet (Linda, 2013). 
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Eva Lundgren beskriver våldets normaliseringsprocess som en nedbrytningsprocess för 

kvinnan, parallellt med att mannens våldsanvändning utvecklas, och uppfattas som normal 

(Lundgren, 2004:13). I citatet kan man se tendenser till detta när Linda berättar att hon 

anammade en syn på sig själv som hennes exman hjälpte till att skapa. Hon såg sig själv som 

galen och dum i huvudet och eftersom gränserna förskjuts anammade Linda hans syn på 

henne som sin egen och hon försvarade sin man eftersom hon älskade honom.  

Det blir en komplex situation när man älskar den som sedan agar. Ständiga 

gränsförskjutningar rubbar vad som är normalt i relationen och det handlar om att mannen 

skapar sig kontroll över kvinnan (Lundgren, 2004:61). I internaliseringsprocessen blir 

kvinnan marginaliserad och det finns inte längre något utrymme för henne. På Tuvaforum.se 

skriver en kvinna: 

Jag har ett svagt minne av hur det känns att bli sedd å hörd. Hur det känns att 

bli respekterad å accepterad. Framförallt hur det känns att existera. Allt har 

han slitit ifrån mej. Allt! Jag finns inte länge. (…) Jag känner mej förlamad. 

Han har tagit min existens ifrån mej men låter mej leva ändå. Jag lever utan 

att existera (Anonym #1, 11-12-26). 

Kvinnan skriver att hon inte längre betyder någonting för sig själv. Hennes man har 

marginaliserat henne genom att inte ge henne något utrymme. Hon vet inte ens vem hon är 

längre. Internaliseringsprocessen sker genom den både kvantitativa och kvalitativa 

minskningen av livsutrymmet (Lundgren, 2004:31). Det här blir tydligt när Anonym#1 

beskriver hur hon är som ett skal av sitt forna jag. En del i detta är att stoppa kvinnans 

kommunikationsvägar så att den enda verklighet som hon kan ta del av är den som mannen 

ger henne. 

I våldsrelationer blir kvinnans handlingsutrymme slutligen så litet så det inte finns någon plats 

för henne i relationen. Det är resultatet av den anpassning som hela tiden sker från kvinnans 

sida, anpassningen bygger på mannens kontroll och är ett steg i internaliseringen. Informanten 

Katja berättar hur hon anpassade sig själv efter sin exman. 

Det var så mycket saker som man inte fick säga, han tyckte väl bara att det var dumt. 

(…) Det räckte med en blick. (…) Han hade alltid rätt och jag var blyg framför 

honom och kände mig dum. (…) Jag pallade inte bråka och han räknade med att jag 

tyckte som honom. När det är ännu jobbigare att behöva försvara sina åsikter och att 

bli ignorerad så är det mycket lättare att bara hålla med hela tiden. Jag var ju han. 

Jag tyckte som honom. (Intervju Katja, 2013).  
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Katja anpassade sig efter sin exman för att undvika konfliktfyllda situationer. Människors 

relationer tar stor plats i deras liv och genom att begränsa de här kvinnorna till endast en 

relation, den med den våldsutövande mannen, finns det inte utrymme kvar för kvinnornas 

egen identitet. Som en del i internaliseringsprocessen förminskar eller stänger mannen helt av 

kvinnans kontakter mot omvärlden (jfr Lundgren, 2004:62ff). Det som sker normaliseras 

utefter att det är den enda verklighet som kvinnan tar del av, våldets verklighet. En deltagare 

berättar följande. 

På något sett har detta livet blivit normalt för mej har inga vänner kvar som 

kan stödja mej det har han sett till så han vet att han kan köra över mig på 

några sekunder (Anonym #2, 11-11-28, Tuvaforum.se). 

Deltagaren har inte längre någon att vända sig till eftersom hennes man har begränsat hennes 

livsutrymme. Hon beskriver hur hennes våldsrelation har funnit vardaglig status. I 

internaliseringen handlar det om att kränkningar av olika slag till sist har blivit normala, men 

någonstans märker de här kvinnorna att det inte är en sund situation och de vänder sig till 

internetforum där de kan kommunicera med andra om sin våldsverklighet. 

 4.2 SOCIAL FRÅNKOPPLING 

Den sociala sfären i det verkliga livet är begränsad för de här kvinnorna. Tuvaforum.se 

möjliggör ett interaktivt möte och hit vänder sig flertalet kvinnor för att kommunicera med 

andra. I internettrådarna berättar en av kvinnorna hur mannen kontrollerar hennes liv. 

Han vill styra och ställa allt i mitt liv såsom boende, arbete, intressen osv, 

vilka djur jag ska ha kvar och hur de ska skötas, (…) Jag känner nu att jag 

klarar inte längre av detta kontrollerande (Anonym#3, 12-11-28, 

Tuvaforum.se). 

Lundgren skriver att våldets internalisering gör så att kvinnans värld blir beroende av 

mannens och Anonym#3 förklarar att hon upplever detta (jfr Lundgren, 2004:10). Dock 

menar forumdeltagaren att det är ett problem och ingenting som hon egentligen upplever 

normalt eller vill acceptera. Hon vänder sig till forumet för att få diskutera situationen med 

andra, kanske beroende av att mannens internalisering har lett till att den sociala sfären har 

begränsats. Katja förklarar hur det gick till när hennes exman avskärmade henne från vänner. 

Det var alltid någonting som var fel med mina kompisar, de utnyttjade mig si 

eller så. (…) Folk ringde mig ibland och om han var hemma ville jag inte 

svara för det blev en dålig situation om jag svarade. (…) och sådana grejer 
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gör ju att man inte blir nära med folk och så var det nästan jämt. Sen blir det 

också så att om man aldrig svarar så slutar ju folk att ringa. (Intervju Katja, 

2013).  

Katja blev inte längre kompis med någon eftersom anpassningen som sker efter mannens 

kontroll är ett steg i internaliseringen och ett steg i gränsförskjutningen (jfr Lundgren, 

2004:69). Mannen låste Katja till relationen genom att få henne att känna att hon endast kunde 

bete sig på ett sätt som han hade godkänt. Utan vänner eller annan typ av kommunikation var 

hon ytterligare låst till situationen med sin våldsutövande man. På ROKS förklaras isoleringen 

från omvärlden som ett av stegen i en våldsrelation. 

Om det är några fler som blandar sig i så hur ska han då få henne att tro på 

allt han säger. (…) Han är ju mån om att hon inte har så mycket kontakter 

(…) Det ingår ju liksom men han skyller det utefter att han är mån om henne. 

(…) Till slut har hon ingen mer, eller få, att referera till. För det är ju så vi 

funkar som människor, vi behöver andra att referera till och som bekräftar oss 

och som kan säga om något inte är okej (Intervju ROKS, 2013). 

När mannen har berövat kvinnan från sina sociala kontakter finns det inte längre någon som 

hon kan relatera till bortsett från honom och han blir därför hennes referensram. Kvinnan har 

heller inte någonstans att vända sig eftersom den sociala sfären är begränsad eller avstängd. 

Intrycken utifrån är minskade på grund av den begränsning som sker över kvinnans 

handlingsutrymme och det stöd som de här kvinnorna är i behov av går förlorat utan ett 

skyddsnät. På Tuvaforum.se skriver en deltagare hur hennes värld var styrd av mannens. 

Han har varit på minst 20 egna semestrar utomlands, jag fick knappt gå till 

stan. Han kom alltid för sent, om han kom alls. Jag väntade och väntade. Han 

frös ut mig totalt. (Anonym #4, 11-12-17). 

Anonym#4 var bunden till sin situation, men det var inte mannen. Hon skriver att hon väntade 

på honom medan han fick göra som han önskade. Här vänder man sig till forumet och 

beskriver det inträffade som ett problem och inte som något normalt. I det verkliga livet kan 

mannens beteende påverka kvinnor på ett visst sätt, men online befinner man sig på andra 

premisser och därför kan man berätta sin historia anonymt under andra förutsättningar, 

eftersom ingen känner en och det inte går att koppla till verkliga livet.  

Meldré menar att anonymiteten kan spela en stor roll när deltagare skriver online just 

eftersom frikopplingen från den verkliga sfären gör så att användaren kan förmedla den bild 

av sig själv som denne själv vill visa, och det blir tydligt när kvinnorna belyser problemet på 
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ett sätt som ROKS menar är svårt att göra i den reella världen (jfr Meldré, 2002:80). 

Informanten Linda berättar hur man i en våldsrelation begränsar influenserna utifrån och inte 

vill berätta för någon vad det är som sker. 

Allt är hysch hysch och halva ditt liv är en lögn och du får inte reda på vad 

din partner gör. Ingen fattade min relation, han visade inte den sidan när 

någon var med. Jag hade några människor omkring mig, men jag berättade 

aldrig (Intervju Linda, 2013). 

Linda berättade inte för någon om hur hon hade det. Även Katja berättade i ett citat hur hon 

skämdes för att delge den egna situationen med andra i hennes omgivning (jfr Intervju Katja 

s.20). På forumen beskriver kvinnorna öppet hur de inte känner värde och hur deras plats har 

blivit marginell eftersom det ständiga förtrycket är en del av vardagen och de förmedlar 

personliga berättelser anonymt (jfr Lundgren, 2004:60f).  

4.3 FORUMET SOM KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 

Forumdeltagarnas, ROKS och respondenternas utsagor vittnar om att kommunikationsvägarna 

är begränsade i våldsrelationer. Eftersom kvinnor i våldsrelationer medvetet avskärmar 

kontakten med omvärlden, trots att de är medvetna om sin egen situation, blir det svårt att nå 

fram till dem. Med begränsade influenser utifrån kan den isolerade situationen skapa stora 

svårigheter för kvinnor att kunna lämna en våldsrelation, men internetforumet som alternativ 

kommunikationsväg kan vara ett sätt för de här kvinnorna att komma i kontakt med andra och 

för att få perspektiv på den egna situationen.  

Internetforumet kan bidra till ökade influenser utifrån eftersom det möjliggör en plats där man 

kan behandla varandras verkligheter. En av deltagarna berättar om hur ensamheten i den 

isolerade situationen kan påverkas av tillgången till Tuvaforum.se. Gråter när jag hittar 

andra i ungefär samma situation. Av lättnad eftersom jag trodde att jag var ensam. Av sorg, 

eftersom detta inte ska behöva drabba någon. (Anonym#5, 12-09-19, tuvaforum.se). Eftersom 

internaliseringsprocessen medför ett begränsat kontaktnät är kommunikationsmöjligheterna 

små, men kontakten med andra på internetforumet har hjälpt. En annan deltagare på 

Tuvaforum.se skriver: 

Skrev mycket här för två år sen när jag lämnade min sambo. Skriver lite igen 

eftersom jag åter hamnat i ett dåligt förhållande som gör mej väldigt 

förvirrad. Försöker få klarhet och mod att avsluta förhållandet. Är oerhört 
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tacksam för TUVA och ni som är här finns! Ni hjälpte mej jättemycket förra 

vändan jag var här (Anonym#6, 12-10-27). 

De här kvinnorna uttrycker att det är med hjälp av det stöd som de har fått från deltagarna på 

Tuvaforum.se som har bidragit till att de har kunnat bryta upp relationen. Utsattheten förstärks 

med ensamheten men i forumet kan kvinnorna hitta andra för stöd. Enligt Castells medför ny 

teknologi förenklade kommunikationsvägar och därför blir internetforumet ett fönster mot 

omvärlden för de här kvinnorna som är isolerade (jfr Castells a2000:32). Man kan anta att 

ytterligare en kommunikationskanal som möjliggör det för kvinnorna att känna igen sig i 

andras situationer kan göra så att den isolerade känslan avta något. 

Samtalsstöd erbjuds givetvis också från kvinnojourernas sida och jourtelefonen är högt 

rekommenderad på Tuvaforum.se’s startsida (www.tuvaforum.se, 2013). Där länkas det till 

flertalet kvinnojourer och andra instanser dit kvinnorna kan vända sig för att hitta hjälp. I 

själva trådarna länkar man också vidare kvinnorna till kvinnojouren. Internetforumet är inte 

menat att byta ut den hjälp som jourtelefonen erbjuder, men dialogutbytet kan fungera som 

komplement. Med hjälp av forumet ges kvinnorna fler infallsvinklar på den egna situationen 

vilket eventuellt kan göra så att de kan bryta isoleringen. På ROKS menar man att det är i 

andra som man förstår sig själv och på så sätt kan forumet fungera som en responsiv arena för 

kommunikationsutbyte med andra (se citat ROKS, s.22). 

4.4 DIALOG OCH DELTAGARE 

Hur laborerar man då med andra online när det kommer till våldsrelationer? På 

internetforumet Familjeliv.se startade signaturen ”Anonym, ledsen, rädd” en tråd med 

rubriken Psykisk misshandel… HJÄLP! (12-05-2009). Trådstartaren inleder med att berätta 

hur hon befinner sig i ett destruktivt förhållande som är präglat av psykisk misshandel, hon 

har barn ihop med mannen och är orolig för att han ska få vårdnaden om hon lämnar honom.  

HUR ska jag gå tillväga för att få såväl det psykiska som det praktiska stödet 

till att orka och få möjlighet till att bryta mig loss. (…) Visserligen har jag en 

del vänner, men just ingen jag kan få hjälp av på det sättet. (…) Jag är inte 

fysiskt misshandlad, så att vända sig till kvinnojour kanske inte är rätt, men 

jag vågar nog tro att jag är lika nedsänkt och knäckt ändå, eftersom jag under 

lång tid utsatts för psykisk misshandel. Jag tror jag skulle behöva någonstans 

att bo under en kort period under tiden jag ordnar med eget boende 

(”Anonym, ledsen, rädd”, 12-05-09, Familjeliv.se). 
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Här vänder sig trådstartaren till andra deltagare i hopp om att någon kan komma med 

praktiska råd för hur hon kan göra. Inom kort är det flera andra som tipsar henne om att det 

ändå går att vända sig till kvinnojourer, trots ”endast” psykisk misshandel. Internetforumets 

tvåvägskommunikation gör så att andra deltagare kan ge respons till trådstartaren. Den 

interaktivitet som sker handlar om ett ömsesidigt kommunikativt utbyte vilket kännetecknas 

av ett dialogiskt kommunikationsmönster vilket man kan se när signaturen ”Anonym, händer 

mig med”, skriver att hon själv befinner sig i samma situation, hon skriver att hennes man slår 

henne, kallar henne nedsättande saker och spottar på henne och hon länkar till en tråd som 

hon själv har startat i samma syfte (jfr Buskqvist, 2012:162). Signaturen skriver: 

Det din man gör är inte okej, psykisk misshandel är misshandel det också. 

Jag råder dig till att göra det samma som jag tänker göra, kontakta 

kvinnojouren, söka eget boende och rädda mig själv och mina barn. Jag har 

inte något vidare nätverk runtomkring mig. (…) Jag förstår dina känslor och 

den ensamheten du måste känna. (…) Kommer hålla koll på din tråd för att se 

hur det går för dig! Många kramar från en medsyster (”Anonym, händer mig 

med”, 12-05-09, Familjeliv.se). 

Problemet bekräftas här för trådstartaren och ”Anonym, händer mig med” kommer med råd. 

Hon länkar vidare till ROKS hemsida och menar att man där kan få stöd och hjälp. 

Trådstartaren ges på det här viset ökade influenser vilket eventuellt kan minska den isolerade 

situationen. Man skapar också gemenskap över det gemensamma problemet. Castells menar 

att datorbunden kommunikation ger upphov till ett brett spektrum av virtuella gemenskaper 

och här kan man se det när trådstartaren ”Anonym, händer mig med” kallar sig för medsyster 

(jfr. Castells, a2000:35). Trådstartaren skriver att hon behöver hjälp med emotionellt och 

psykiskt stöd för att klara av ett uppbrott och får här stöd från andra.   

Flera respondenter skickar uppmuntrande kommentarer om att trådstartaren är modig som nu 

vågar ta steget ur den destruktiva relationen och det är ofta som man uttrycker sina sympatier 

utifrån liknande erfarenheter. Det är också många som länkar vidare till ROKS där man har en 

hemsida som innehåller en hel del information till kvinnor för hur de ska gå tillväga för att 

bryta sig loss från våldsrelationer. Enligt Appelgren betecknar konvergens en rörelse och en 

förändring, men inte ett avslutat och stillastående resultat (2012:178). När ”Anonym, händer 

mig med” med länkar vidare trådstartaren konvergerar olika plattformer och budskapet kan 

stärkas.  



27 

 

Deltagarkultur sker när människor slår samman sina insikter och sin information, samlas för 

att främja gemensamma intressen och fungerar som mellanhänder på gräsrotsnivå som ser 

till att viktiga budskap och intressant innehåll får större spridning (Jenkins, 2008:243). Det 

kan man se eftersom de här kvinnorna delar ett intresse för samma problem vilket gör att man 

tillsammans kan söka en lösning på problemet. Man får förståelse för den egna situationen 

genom att öka sina influenser och sin kunskap. Internetforumet möjliggör länkandet mellan 

hemsidorna vilket gör att man blandar olika kommunikationsplattformar och på så sätt görs 

informationen mer lättillgänglig, och informationen höjer kunskapen om problemet hos 

kvinnorna, även internaliseringen minskar med hjälp av ökade influenser. På forumet skickar 

de vidare varandra, mixar budskap och det är ett sätt att hjälpa varandra. 

Jenkins skriver att deltagarkulturen gör så att människors liv blir som medlemskap i olika 

gemenskaper, vare sig de upplevs ansikte mot ansikte på den mest lokala nivån eller via 

internet (2008:244). I den här tråden delar man ett problem och ett antagande är att 

trådstartaren känner tillhörighet med andra online. Detta kommer till uttryck när hon skickar 

respons till ”Anonym, händer mig med”. 

Jag ska kontakta kvinnojouren och höra vad de kan göra för mig. Mitt 

dilemma är ju att förutom bristande socialt nätverk så är jag så rädd för vad 

min sambo kan ställa till med efter en separation. ”Anonym, händer mig 

med”! Jag läste din tråd och det känns väldigt likt min situation. Hoppas 

verkligen att du kan få den hjälp du behöver!! Såg att du bor i *plats* 

Sverige, det gör jag med. Jag bor i *stad*. Kanske kan vi stötta varandra 

antingen här men även irl (in real life, min anm.)? (”Anonym, ledsen, rädd”, 

12-05-09, Familjeliv.se).  

Känslan av gemenskap har bidragit till att trådstartaren vill ha kontakt i det verkliga livet. Hon 

har tidigare beskrivit det begränsade kontaktnätet och här försöker hon komma i kontakt med 

”Anonym, händer mig med” för att minska sin isolering (jfr citat ”Anonym, ledsen, rädd” 

s.24). Trådstartaren har förmedlat svårigheterna i en isolerad situation som hon inte mår bra 

av och genom att laborera med andra kan hon eventuellt få nya perspektiv på den egna 

situationen. 

Kommunikationsformen i internetforumen handlar mycket om att andra försöker stärka 

trådstartaren genom nya infallsvinklar på den isolerade situationen. Detta gör de genom att 

förmedla egna berättelser och länka vidare till andra sidor som erbjuder information. ROKS är 

starkt rekommenderade av flertalet deltagare i den här tråden, nästan alla som har liknande 
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upplevelser beskriver att det i slutändan har varit med hjälp av kvinnojouren som de kunnat få 

hjälp. De länkar också till andra internetsidor, som Tuvaforum.se, där man kan läsa på om 

kvinnomisshandel och där man kan laborera med andra eftersom sidan riktar sig till kvinnor i 

våldsrelationer. Det begränsade kontaktnätet och den isolerade situationen skapar svårigheter 

för kvinnorna att kunna hitta en väg ut ur förhållandet på egen hand, men genom information 

om problemet och bekräftelse från andra kan internetforumet som alternativ 

kommunikationsplattforum fungera behjälpligt.  

4.5 UTESLUTNINGSMETODER 

Internet gör så att kommunikationsmöjligheterna finns hela tiden tillgängliga för användarna, 

oberoende av tid och rum (Meldré, 2002:80). Uppkoppling till andra finns tillgängligt på 

andra premisser än vad traditionella kommunikationer möjliggör. Med den lättillgänglighet 

som internetforumet skapar så möjliggörs det för kvinnorna att existera på den interaktiva 

arenan genom att vara en forumdeltagare tillsammans med andra. På forumet hittar de här 

kvinnorna gemenskap med varandra i den isolerade situationen.  Den interaktiva världen 

möjliggör det för kvinnorna att skapa gemenskap med varandra. Men det är inte bara så enkelt 

som att alla kvinnor i våldsrelationer har tillgång till internet och en del är uteslutna från 

plattformen. Informanten Katja berättar att internet som kommunikation inte var ett alternativ 

för henne. 

Jag hade inte någon hemtelefon. Jag hade min mobil, han höll på och tjatade, 

jag kan inte prata så mycket i mobilen och jag kunde få cancer i huvudet, det 

var strålning. Han visade dokumentärer som stärkte det. Han är smart, och 

han är högutbildad it-konsult så jag trodde på det. Jag hade kvar min telefon, 

men jag pratade bara kort i den. Jag hade ingen att prata med. Jag hade ju 

ingen hemtelefon (Intervju Katja, 2013). 

Katjas kommunikationsvägar stoppades av hennes exman, hon hade inte någon möjlighet att 

ta del av internetforum även om hon så hade velat. Hon fick heller inte ha tillgång till hans 

dator som var lösenordsskyddad. Datorn var ju hans och han hatade när andra använde den. 

Jag kunde kolla min mejl kanske och betala nån räkning. På Facebook fick jag inte gå in för 

då kunde man få virus. Jag trodde på det (Katja, 2013). Meldré skriver att 

grundförutsättningen för att kunna använda internets kommunikationsformer är att ha tillgång 

till en uppkoppling och här var det inte ett alternativ (jfr. 2002:64). Efter tio år av misshandel 

lyckades Katja ändå på egen hand lämna sin man och hon menar att det framför allt var för 
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barnens skull som hon samlade kraft till att gå. Informanten Linda uteslöts rent fysiskt från att 

kunna ta del av intermedial kommunikation.  

Jag hade precis köpt en ny laptop, jag hade en stationär så jag köpte en ny. Den 

stationära kunde han gå in på, men han fick inte ta lösenordet till min laptop. Han 

hade kommit hem från jobbet, datorn var i lägenheten. Jag vägrade ge honom 

lösenordet. Han sa att han skulle slå sönder datorn. Han knäckte den på mitten, den 

låg i två delar när jag kom hem (Intervju Linda, 2013).  

Linda hade inte avskärmat sitt kontaktnät helt och lyckades till sist med hjälp av psykiatrin 

och familj lämna våldsrelationen. I relationerna blev Katja och Linda stoppade från att kunna 

kommunicera online. Det här perspektivet finns också och det är nödvändigt att belysa att det 

inte alltid är så enkelt som att internet finns tillgängligt för alla.  

Isoleringen skapar förutsättningar för att kvinnor ska stanna i en våldsrelation och den 

gemenskap som kvinnor kan känna online skulle eventuellt kunna fungera positivt för de som 

kan ta del av det. Internaliseringen i våldsrelationer handlar om att begränsa kvinnans 

livsutrymme och vissa kvinnor har alltså inte tillgång till plattformen. Det kan handla om att 

mannen rent fysiskt stoppar hennes kommunikationsmöjligheter, som med Linda när hennes 

exman bröt sönder datorn. Eller så kan det, som i Katjas fall, handla om att mannen förmedlar 

risker i att kommunicera via mobil eller dator. Det finns hinder som utesluter vissa från att 

kunna ta del av Internet, till exempel teknisk okunskap eller ekonomiska faktorer, man har 

inte råd med en dator. Det finns också språkliga barriärer där många kvinnor kan uteslutas på 

grund av bristande kunskap om det svenska språket och detta medför givetvis svårigheter (jfr. 

Meldré, 2002:64f).  

Den här aspekten finns naturligtvis också, men för de kvinnor som ändå har tillgång kan 

forumet skapa möjligheter. Kvinnor i våldsrelationer har begränsade 

kommunikationsmöjligheter eftersom mannen styr över deras kontaktnät och det gör så att 

internetforum i vissa fall kan fungera antingen som komplement till- eller istället för 

traditionella kommunikationsformer och detta är förutsatt att kvinnorna har tillgång till en 

uppkoppling.  

4.6 ANONYMITET 

I våldsrelationer försvarar kvinnorna ofta den isolerade verklighet som de befinner sig i och 

därför skapas stora problem i att nå ut till dem. På ROKS berättar man: 
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Det finns ju ett kulturellt tryck som säger att du ska ju inte vara utsatt för våld. (…) 

Det är klart att du döljer det. (…) Man måste på något sätt försvara vad man lever i, 

om man tänker som de (Kvinnorna, min anm.) gör, annars anser man sig dum. De 

försvarar sig för att bli idiotförklarade och för sig själv (Intervju, ROKS, 2013). 

Man menar att kvinnorna medvetet döljer våldet för att gardera sig mot förakt från 

omgivningen. Informanten Katja berättade att hon ursäktade sin mans handlingar till 

närstående och om det gick att undvika att berätta någonting så gjorde hon det (se citat s.21). 

På internetforumen berättar kvinnor om sina problem ganska insiktsfullt vilket tycks skilja sig 

från hur det fungerar i det riktiga livet. De behöver inte ursäkta männen online eftersom han 

inte är närvarande där och eftersom anonymiteten skapar förutsättningar för kvinnorna att visa 

upp det privata konsekvenslöst. På Tuvaforum.se skriver en deltagare: 

Tack vare tuva och alla stöttande förstående tuvor har jag bestämt mig. Än så 

länge vet ingen mer än jag så vägen är lång. Men jag tänker inte låta mina 

barn växa upp i detta. Jag kan inte tänka mig att aldrig få uppleva kärlek, 

vänskap och gemenskap igen. Jag drömmer om ett annat liv och en dag ska 

det vara verklighet. (Anonym#7, 12-08-28, Tuvaforum.se) 

Det finns flera kvinnor på Tuvaforum.se som hävdar att stödet online hjälper i det verkliga 

livet. I internetforumet kan de här kvinnorna presentera sig som de vill eftersom de inte är 

bundna till den fysiska platsen eller den självupplevda identiteten (jfr Svensson, 1997:43f). 

Svensson skriver att en aspekt av människans identitet är den man väljer att presentera för 

andra (ibid). Online kan kvinnorna presentera ett mer positivt ”jag” och mannens frånvaro gör 

att han inte behöver definiera dem. I citatet skriver Anonym#7 att det är tack vare utbytet på 

Tuvaforum.se som hon har fattat beslut att lämna sin man och utifrån detta kan man spekulera 

i om det också kan stärka den självupplevda identiteten och självkänslan. En deltagare på 

Tuvaforum.se skriver att hon hittar inspiration i en annans berättelse. 

Måste bara säga att fler tankar om vad som är ok och inte i mitt förra förhållande 

kom upp efter att jag läste ditt inlägg. (…) Nyttigt att läsa andras historier med tanke 

på normaliseringsprocessen. Lättare att se det i andra än i sig själv och då se hur fel 

det är! (Anonym#8 12-08-27). 

Anonym#8 menar också på att forumet hjälper i verkligheten. Eventuellt kan den 

tvåvägskommunikation som internetforumet bidrar med möjliggöra det för kvinnorna att 

stärka den egna identiteten genom att jämföra sig med andra och på så sätt få influenser 

utanför den egna sfären. Turkle skriver att människor har många olika identiteter och online 
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kan man lägga de plågor som finns i riktiga livet åt sidan vilket kan hjälpa människor till att 

återskapa sig själva (jfr Turkle, 1995:199). Man behöver alltså inte vara kopplad till den 

verkliga situationen med den våldsamme mannen på internetforumet, där kan man laborera 

fritt med andra och på så sätt kan man tillämpa en identitet som är bortkopplad från den 

förtryckta och kvinnorna kan plocka fram den del av sig själv som innehar en mer ideal 

identitet (jfr Turkle, 1995:196).  

Det faktum att man kan hålla sig anonym kan spela en stor roll för användaren eftersom det 

ger möjlighet att inta den identitet som man själv vill visa (jfr Meldré, 2002:80). Det gör 

också så att kommunikationsformerna på internet ger stort utrymme för kommunikation på 

egna villkor (ibid). För de här kvinnorna kan det vara ett sätt att göra sin röst hörd, genom att 

få laborera med andra på egna villkor och därför kan möjligheterna att kommunicera med 

andra online fungera betydelsefullt för kvinnorna. Det kan eventuellt också bli enklare att 

analysera den egna situationen anonymt.  

Dock bör man ha i åtanke att internetforumen inte möjliggör det att kunna ta del av de här 

kvinnornas verkliga sammanhang så det går givetvis bara att spekulera i huruvida det 

anonyma dialogutbytet kan fungera stärkande på riktigt. Deltagarna på Tuvaforum.se hävdade 

dock att så var fallet (se citat s.29). Eventuellt kan kvinnorna på internetforumet, utanför 

mannens värld, knyta an kontakter online vilket kan verka positivt i våldsrelationer där 

kontaktnätet är begränsat. Det privata förmedlas på den offentliga arenan och anonymiteten 

gör så att den privata isolerade identiteten kan åsidosättas, om så bara för stunden.  

4.7 REELL FRÅNKOPPLING 

Den globala världen är inte beroende av geografiska platser och den är inte bunden till att 

existera i en viss tid, tiden finns inte längre eftersom vi direkt kan ta till oss av information när 

det väl passar oss (jfr Giddens 1990:18). Idag finns det en digitaliserad värld där idéutbyte 

inte behöver vara tids- eller rumsbundet och genom att interagera med varandra online kan 

idéutbyte röra sig inom den nya arenan. Eftersom människor har flera identiteter som kan 

komma till uttryck på olika sätt beroende på vilken arena som någon befinner sig i kan 

kvinnornas identitet i våldsrelationen vara förtryckt och isolerad, men online behöver så inte 

vara fallet (jfr Turkle, ur Siapaera, 2012:75).  

På Familjeliv.se berättar ”Anonym, ledsen, rädd” öppet om de svårigheter som hon upplever i 

det riktiga livet. Hon skriver varför hon har författat tråden: 
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Eftersom jag under lång tid utsatts för psykisk misshandel, och slängts mellan 

hopp om att få ett bra liv och rädda förhållandet, och känslan av att vara helt 

värdelös och oälskad. Jag vill även få stöd och hjälp så att jag orkar bemöta 

det helvete en separation antagligen kommer att innebära för mig som min 

sambo kommer att utsätta mig för. Någon som vet var jag kan vända mig?? 

Behöver verkligen hjälp... (”Anonym, ledsen, rädd”, 12-05-09, Familjeliv.se). 

Alla vägar känns låsta för trådstartaren så hon vänder sig till internetforumet för hjälp och där 

kan hon blotta sin anonyma berättelse konsekvenslöst. Citatet handlar om vilka svårigheter 

som ”Anonym, ledsen, rädd” möts när hon ska lämna relationen, hon behöver stöd och hjälp 

för att orka. Informanten Linda berättar om vilka hinder som hon kämpade med när hon ville 

lämna våldsrelationen. 

Man är rädd för att lämna, för alla hot från honom. Han hade en hatlista på alla 

som han skulle hämnas på så där ville man inte hamna. (…)Man var rädd för 

att sticka för man visste inte vad som skulle hända. Tänk om han sitter där en 

dag. (…) Också den ångesten. Är han verkligen så dålig? Jag överdriver säkert. 

Hur ska jag få pengar, hitta lägenhet och vad ska jag säga till alla (Intervju 

Linda, 2013). 

Linda upplevde känslomässig röra och ambivalens när hon började fundera på att lämna sin 

exman. Svårigheterna att ta sig ur en våldsrelation handlar dels om vad som praktiskt och 

faktiskt måste göras och det handlar om hur andra ska reagera. Framför allt handlar det om 

hot från mannens sida som gör att man kanske inte vågar gå. ”Anonym, ledsen, rädd” 

uttrycker i citatet att hon också räds för vad som ska komma av ett uppbrott. Isoleringen 

skapar förutsättningar för att kontaktnätet är begränsat och därmed svårigheter för kvinnorna 

att kunna lämna på grund av begränsat stöd.  

Både Linda och Katja har förmedlat berättelser som handlar om hur svårt det är att berätta om 

våldsrelationen för andra i omgivningen (se citat Linda, s.19 & 23, Katja, s.21-22). På ROKS 

menade man att det är svårt för de här kvinnorna att förmedla sitt problem i verkligheten (se 

citat, s.29). ”Anonym, ledsen, rädds” personliga berättelse som kommer till uttryck kanske är 

något som hon inte ens kan säga i det fysiska livet, men genom att vända sig till Familjeliv.se 

öppnar hon upp för att få råd och stöd i situationen. Det digitala rum som forumet erbjuder är 

en arena som öppnar upp för feedback. Deltagarna delger egna erfarenheter för att stärka 

trådstartarens självförtroende i hopp om att hon ska finna kraft att lämna mannen. En 

deltagare som försöker stärka trådstartaren förklarar utifrån sin egen situation hur bra det gick 

när hon väl fann styrkan att ta sig ur den destruktiva relationen. 
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Första tiden kommer att vara tuff, men för var dag som sedan går kommer du 

bara att bli starkare och starkare och du kommer aldrig att ångra ditt beslut. 

(…) Du är värd ett bättre liv! Fråga gärna om det är något du undrar! Hoppas 

att jag ska kunna hjälpa med något. Många styrkekramar (”Anonym, lämnat 

detta” 09-05-23). 

Idén är att trådstartaren ska finna inspiration i respondentens berättelse och hon öppnar upp 

för fortsatt dialog i hopp om att kunna hjälpa. Svensson skriver att den sida av identiteten som 

man väljer att visa för andra är självvald (Svensson, 1997:42). Den självpresentation som 

”Anonym, lämnat detta” förmedlar är en stark sida av sig själv, en sida som hon menar kan 

komma efter uppbrottet, och hon påvisar den i hopp om att trådstartaren ska finna inspiration i 

hennes berättelse. Det är flera av deltagarna i tråden som förmedlar liknande berättelser i hopp 

om att stärka trådstartaren. Här är också viljan att trådstartaren ska ta kontakt stor och flera 

deltagare uppmanar henne till detta. En deltagare föreslår till och med att trådstartaren ska 

komma och bo hos henne. 

Du kan alltid komma o bo hos oss ett tag!! Låter kanske konstigt men vi har 

barn i samma åldrar oxå plus han e då låååååångt borta, allt för mina 

medsystrar (…) ha det bäst (Anonym#9, 09-05-23, Familjeliv.se). 

Kvinnor som själva har befunnit sig i samma sits skriver att de har förståelse för hur svårt det 

kan vara att komma ur relationen. Man gör detta för att stärka trådstartaren genom att visa att 

hon inte är ensam. Datormedierad kommunikation kan skapa och upprätthålla gemenskaper, 

den kan erbjuda socialt stöd och en känsla av tillhörighet och sammanhang (Lövheim, 

2002:165). Här kallar respondenten trådstartaren för medsyster och menar sålunda att man hör 

ihop eftersom man delar samma problem. 

I en av trådarna på Tuvaforum.se skriver en kvinna: Är ofta in och läser, flera ggr i veckan för 

att hitta styrkan att gå vidare här i livet (Anonym#10, 02-01-13). Forumdeltagaren stärks i sin 

egen isolerade situation genom att ta del av andras berättelser. Turkle skriver att vissa 

människor kan känna lättnad när de får befinna sig anonymt med andra online på grund av 

den bortkoppling från verkligheten som internet kan erbjuda (1995:260). Här är verkligheten 

närvarande i form av berättelserna, men anonymiteten har gjort så att man ändå kan berätta 

fritt om ett högst påtagligt problem. Mannen kan inte ta del av den dialog som finns online 

och de berättelser som förmedlas kan eventuellt fungera stärkande. En annan kvinna skriver: 

Fy va tungt det har varit några dagar igen. Känner mig ensam även om min 

familj och någon god väninna stöttar mig. Jag hör på dem att det tar emot för 
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dem också. Vill inte och orkar inte prata med dem om hur tungt det känns att 

släpa på denna ryggsäck (Anonym#11, 12-07-27, Tuvaforum.se). 

I forumet söker hon kontakt med någon annan eftersom familjen och väninnan inte finns på 

det sätt som kvinnan behöver. Hon anser att hon tynger dem med sin berättelse. Inom kort 

svarar en annan deltagare Du är inte ensam, vi finns här. Vi vet hur du känner dig. Massor av 

styrkekramar (Tuvaforum.se, 2012). Deltagarna på internetforumen har en identitet i det 

verkliga livet som är isolerad och förstörd och den befinner sig i relationen med mannen. På 

internetforumet kan de lyfta fram en annan identitet och forumet erbjuder ett möte med 

likasinnade (jfr Svensson, 1997:43). 

4.8 VIRTUELL GEMENSKAP  

Både på Tuvaforum.se och i tråden på Familjeliv.se skickar deltagarna uppmuntring till 

varandra och man menar att även om man känner sig isolerad i situationen så är man långt 

från ensam. Kvinnorna anser att de är länkade till varandra på grund av våldsrelationerna. När 

människor rör sig online tillsammans skapar de en gemensam förståelse och det är den 

gemensamma förståelsen som möjliggör det att skapa onlinesamhällen (Baym, 1998:40). I 

den här typen av dialoger skapar man gemenskap med andra genom att hitta likheter i 

problematiken.  

I forumtråden på Familjeliv.se beskriver flertalet deltagare egenupplevda erfarenheter av 

problemet. Internetforum skapas oftast som ett diskussions- och informationsforum kring ett 

gemensamt intresse hos deltagarna och i den här tråden är flera av deltagarna personligt 

engagerade (jfr Meldré, 2002:76). En del av de som skriver i tråden skildrar inte något 

självupplevt, men en anhörig som befinner sig i samma situation och dessa uttrycker också 

sina sympatier till trådstartaren och laborerar där för att ställa frågor i ett försök att förstå.   

Meldré skriver att internet kan för vissa fungera som ett cybertillhåll för kontakter och 

vänskaper (2002:81). Det blir tydligt när man på exempelvis Tuvaforum.se där man kallar 

varandra för ”Tuvor” som ett gemensamt samlingsnamn. Man kan rent av spekulera om att 

vara en ”Tuva” rent av blir en del av den komplexa identiteten (jfr Turkle ur Siapera, 

2012:75).   

Samma deltagare dyker också upp i flertalet trådar och man är aktiv på forumet för att hjälpa 

andra och/eller sig själv. På forumet har man ett alias och man följer upp varandras situationer 

genom att starta nya trådar där man frågar olika användare hur det har gått sedan förra 
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inlägget. Det finns uppsamlingstrådar skapade av sidans producent där alla forumdeltagare, 

”Tuvorna”, uppmanas till att skriva vilka de är och varför de befinner sig på sidan.   

Virtuella gemenskaper kan beskrivas som virtuella samhällen eftersom de erbjuder en arena 

där syftet ofta är att likasinnade ska komma i kontakt med varandra (Andersson & Greding, 

2008:14). Eftersom flera av kvinnorna beskriver att de själva har befunnit sig i- eller befinner 

sig i en liknande relation kan de tillsammans skapa mening i det inträffade. Många öppnar 

upp för ett vidare meningsutbyte, dels i form av mejlkontakt och en del föreslår fysiska 

möten.  

4.9 TRÅDAR SOM UPPHÖR  

Online skriver kvinnorna med varandra och de skapar gemenskap kring det delade problemet 

som existerar i deras riktiga värld. Anonymiteten skapar förutsättningar för människor att 

kunna laborera fritt, utan den våldsamme mannens närvaro. Efter att tråden på Familjeliv.se 

hade pågått i två månader och flertalet personer inbjöd till en vidare kontakt upphörde 

trådstartaren att skriva. Under någon veckas tid fortsätter ändå andra att skriva. Det sista 

inlägget är från åttonde augusti 2009 där en kvinna beskriver att hon själv befinner sig i en 

våldsrelation och berättar om den egna situationen. På det inlägget kommer det inte något svar 

och tråden försvinner bland andra forumtrådar på Familjeliv.se. När tråden på Familjeliv.se 

avslutas får man inte veta något mer om vad som hände med deltagaren, ”Anonym, 

ledsen,rädd”, utan hon är lämnad till sitt öde.  

På Tuvaforum.se är många av deltagarna återkommande, det är samma alias som befinner sig 

i flertalet trådar. Vissa av deltagarna har varit aktiva i många år eftersom deras alias kan 

spåras långt bak i trådarnas historik. På Tuvaforum.se följer man ofta upp varandras 

berättelser, men det finns givetvis deltagare som inte återkommer igen.  

Det går inte att veta hur det gick för trådarnas deltagare, förhoppningsvis redde det upp sig för 

dem, men när trådarna upphör försvinner också all kunskap. Det här visar nackdelarna med 

internetforum. För att en förändring ska ske till det bättre för de här kvinnorna måste den 

också ske i det verkliga livet. Ett internetforum är inte det verkliga livet men förhoppningsvis 

kan det vara ett steg på vägen för att förbättra situationen för kvinnorna. Kanske kan 

länkandet och laborerandet bidra till att någon faktiskt tar kontakt med ROKS, öppnar sig mot 

sin omgivning eller kanske kan dialogen påverka kvinnorna till att på annat sätt bryta sig ur 
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förhållandet. För respondenterna Linda och Katja gick det i alla fall bra. Båda tog sig ur de 

destruktiva förhållanden och lever idag ett bättre liv med en stärkt självkänsla.  

4.10 SAMMANFATTNING 

Följande frågeställningar har legat som grund för analysen: 

 Hur ser kvinnornas isolering ut?  

 Vilka möjligheter och begränsningar har internetforumet som kommunikations-

verktyg, och hur laborerar deltagarna med varandra? 

 Vilka identiteter/gemenskaper kan urskiljas inom nätverken? 

Analysen har tematiserats utefter frågorna genom att inledas med en beskrivning av den 

internalisering som sker i våldsrelationer och den kommunikationsbegränsning som de här 

kvinnorna har. Därefter har internetforumet som kommunikationsplattform utretts och kunnat 

visa hur deltagarna laborerar med varandra på Tuvaforum.se och på Familjeliv.se. 

Respondenterna Katja och Linda visar ett annat perspektiv på hur en del kan uteslutas från att 

kunna ta del av internet och detta är en aspekt som också har diskuterats. För de som ändå har 

möjligheten att delta är anonymitetsaspekten viktig eftersom det bidrar till att man kan koppla 

bort sig från sin faktiska sfär. Deltagarna online skapar gemenskap anonymt med varandra där 

de försöker hjälpa varandra i det svåra vilket man eventuellt kan göra. Kvinnorna skapar 

tillhörighet med varandra genom att de delar ett problem. Vissa slutar skriva och dem blir det 

svårt att följa upp vilket är ett problem när det kommer till människor som faktiskt behöver 

hjälp i det verkliga livet. 
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5. SLUTDISKUSSION – MED FÖNSTER MOT OMVÄRLDEN 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilken funktion internetforumet kan ha för 

kvinnor som befinner sig i isolerade våldsrelationer. Inledningsvis frågar jag hur kvinnornas 

isolering ser ut, vilka möjligheter och begränsningar internetforumet har som 

kommunikationsverktyg samt vilka identiteter eller gemenskaper som det går att urskilja inom 

nätverken. Här följer en sammanfattande diskussion om vilka resultat den här studien har 

genererat. 

Internaliseringen som sker i våldsrelationer gör så att kvinnan isoleras i den egna situationen, 

men moderna kommunikationsvägar möjliggör det ändå för de här kvinnorna att kunna 

komma i kontakt med andra (jfr Lundgren: 2004:28f). Flera av forumdeltagarna beskrev låsta 

situationer med ett minskat kontaktnät och de vände sig till internetforumet för att få hjälp. 

När kvinnorna kan tillgodose sig med faktisk information från bland annat ROKS hemsida 

(genom länkande eller upplysning från andra deltagare) höjer de sin kunskap med hjälp av 

andras berättelser i internetforumen. Castells skriver att gränsen mellan tid och rum förskjuts 

med informationsteknologin vilket kan fungera behjälpligt i människors vardagliga struktur 

eftersom man kan ta del av informationsströmningar med större enkelhet (Castells, 

a2000:366). Det här kan tolkas som att den kunskap som kvinnorna får online skulle kunna 

bidra till självhjälp eftersom ökade influenser utifrån kan hjälpa att bryta den isolerade 

situationen.  

Internetforumet som plats skapar alltså förutsättningar där de här kvinnorna kan skicka 

varandra vidare till andra hemsidor eller fysiska platser. Henry Jenkins skriver att konvergens 

uppstår även när vanliga människor tar medierna i egna händer (2008:27). När kvinnorna för 

ett dialogutbyte online och länkar vidare varandra till andra sidor konvergerar man inte bara 

sidorna i sig utan också den egna verkligheten. Skapare av internetforumen producerar en 

arena där möjligheter för interaktion med andra finns. Internetforumet är responsivt i sin 

kommunikationsform vilket ger möjlighet till tvåvägskommunikation. Därför skulle 

internetforumet som arena kunna bidra med en plats där social interaktion ger ett utbyte för 

kvinnorna. Tillsammans skapar man en verklig dialog som kan fungera stödjande för 

varandra. Aktivt deltagande, uppmuntran och vidarelänkande gör att man kan tala om en 

deltagarkultur.  

Den virtuella platsen skapar nya rum inom vilka människor kan samverka. Castells skriver att 

alla kulturer är uppbyggda på kommunikationsprocesser och att skillnaden mellan verklighet 
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och symbolisk representation är obefintlig (Castells, a2000:334). Han menar att alla 

verkligheter kommuniceras genom symboler, oavsett vilken plattform som kommunikationen 

sker på. Därför kan även tekniska kommunikationssystem, internetforumet, handla om de 

symboler som sätter ramverket för människors meningsskapande (jfr Castells, a2000:376f). 

En del av kvinnorna i det här forumet är isolerade och som ett steg för att komma bort från 

mannens våld och komma i kontakt med andra fungerar internetforumet som en arena för 

meningsutbyte. 

I dagens onlinevärld är kommunikationen inte med nödvändighet enkelriktad, offentlig eller 

samtidig (Carlsson, 2002:300). Idag behöver många inte ens vara bunden till en dator längre 

för att ta del av internet, med smarta telefoner och surfplattor möjliggörs uppkoppling för flera 

människor oavsett var de befinner sig, dock är inte alla människor innefattade i detta. En del 

utesluts alltså och därför kan man se forumet som en arena som vissa kan ta del av. 

Exempelvis språkliga barriärer som kan vara en faktor för kvinnor som kommer från ett annat 

land kan utesluta många kvinnor från att kunna ta del av de här trådarna, som i kapitlet om 

uteslutningsmetoder. Ekonomiska hinder kan också vara en aspekt att väga in, alla kanske inte 

har råd med en dator. 

För de som ändå har tillgång innefattar internet ofantligt många vägar av informationsnät. 

Med fragmenteringen av tid och rum är människor inte längre bundna på samma sätt eftersom 

nätverksamhället bidrar till att man kan upprätta sociala relationer. Meningsutbyte kan 

existera på internetforum där människor kan kommunicera närhelst det passar och forumen 

möjliggör det för sändare och mottagare att laborera tillsammans, och på det här sättet kan 

kvinnorna skapa gemenskap med varandra (jfr Dahlgren, 2002:27). På Tuvaforum.se följer 

man exempelvis upp olika deltagare och man skapar samhörighet genom att kalla sig för ett 

gemensamt samlingsnamn: ”Tuvor”.  

Internet innebär möjligheter att kunna kommunicera med andra på egna villkor och man kan 

välja när, hur, på vilket sätt, med vem och med vilken identitet som man vill interagera 

(Meldré, 2002:76). När kvinnorna kan styra över sin egen tid i forumen kan de möta dialogen 

på ett mer effektfullt sätt eftersom den asynkrona dialogformen gör att de kan ta del av 

meningsutbytet när de har möjlighet (jfr Heide, 2002:181). Detta sker så på egna villkor och 

kommunikationen kan fungera mer givande än om den hotfulle mannen finns närvarande. 

Mannen är bortkopplad från de här internetforumen så kvinnorna är eventuellt skyddade på 

det sättet. Här skapar man ett nätverk och tillhörighet med andra genom att delta i ett virtuellt 
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samhälle som är gränslöst (jfr Meldré, 2002:80). På forumet kan kvinnorna möta andra trots 

den isolerade situationen, och de möts i det gemensamma. 

Turkle skriver att onlinevärlden kan fungera terapeutiskt för människor eftersom man kan 

lägga den negativt laddade identiteten åt sidan och där få vara någon annan (Turkle, 

1995:196). I analysen har vi kunnat se hur berättelser som kvinnorna kanske överhuvudtaget 

inte kan ta upp i det verkliga livet kan förmedlas anonymt (se kapitel 4.7, Reell frånkoppling, 

s.34). Svensson menar att människor har en identitet som tilldelas av andra, en självupplevd 

som man reflekterar över och en som man presenterar för andra (1997:42). Anonymiteten gör 

så att kvinnorna helt kan forma sig själva på ett forum där ingen vet någonting om deras 

verklighet och på så sätt lösgörs den realitet som de befinner sig i. För stunden är de inte 

begränsade till våldsverkligheten där mannen påverkar den egna självbilden (se kapitel 4.3, 

Forumet som kommunikationsplattform, s.27).   

Frikopplingen från tid och rum skapar förutsättningar för kvinnorna att kunna förmedla ett 

mer positivt jag, vilket kan bidra till att de får möjlighet att utveckla den inre identiteten, den 

självvalda. (jfr Svensson, 1997:42f). Det är genom mötet med andra online som man kan 

stärka den. När identiteten skapas och omskapas i internetforumet kan kvinnorna bli mer äkta 

i sina utsagor eftersom de är lösgjorda från mannen och de är anonyma. Detta skulle kunna 

verka stärkande hos kvinnorna eftersom de kan jämföra den egna situationen med andras. 

Respondenterna Katja och Linda berättade att de inte gärna berättade för folk i sin omgivning, 

men här gör möjligheten att vara anonym så att man kan berätta sin egen historia 

förutsättningslöst och på så sätt får det privata plats i det offentliga rummet.  

Lundgren skriver att i våldsrelationer sker det en anpassning och förskjutning gällande vad 

som är normalt (Lundgren, 2004:62). Katja, Linda och kvinnorna på forumen uttryckte att de 

accepterade mycket i den egna situationen, men de är medvetna om att de inte mår bra. 

Berättelserna som förmedlas online handlar om att kränkningar av olika slag har lett 

kvinnorna till ett tillstånd där de känner sig maktlösa och de mår dåligt (se kapitel 4.2, Social 

frånkoppling, s.25). Katja och Linda uttryckte svårigheter att berätta om den egna situationen 

för andra, men när kvinnorna ges möjlighet att laborera med andra online är de öppna med 

sina berättelser. Kvinnorna ges möjlighet till andra infallsvinklar på den egna situationen när 

olika deltagare bekräftar deras problem. Flertalet kvinnor uttrycker också att det är på grund 

av det stöd som forumet ger som har fått dem till att förändra det egna tankesättet och därmed 
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kanske till och med den egna situationen (se kapitel 4.3, Forumet som 

kommunikationsplattform, s.27).  

Internetforumet bidrar med en plats där kvinnorna kan föra ihop sina egna identiteter utanför 

tid och rum. De kanske inte kan förändra den egna situationen men genom meningsutbytet 

med andra kan de i alla fall vara en bit på vägen. Online kan de kanske till och med stärka den 

egna förstörda identiteten och på så sätt skapa sig själv på nytt. Den isolerade situation som 

kvinnorna i den här studien befinner sig inom gör det intressant att betrakta internetforumet 

som en möjlig plats där de kan föra ett meningsutbyte tillsammans med andra, och som ett 

komplement till andra redan existerade kommunikationsvägar. Som ytterligare ett fönster mot 

omvärlden. 

5.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Vad som verkligen visar sig i de här trådarna är praktiska råd om hur kvinnorna kan bryta upp 

från våldsrelationen. I den här studien går det inte att veta någonting om deltagarnas faktiska 

sammanhang så därför kan jag bara spekulera i huruvida dialogutbytet kan fungera stärkande 

på riktigt. De kvinnor som skriver är sådana som behöver hjälp i det riktiga livet och när 

deltagarna till sist slutar skriva går det inte att följa upp kvinnorna. Internetforumet är bra i 

den kritiska stunden, men det blir svårt att veta vad som händer sedan.  

Trots att anonymiteten ger möjligheter skapar den också begränsningar. Även om 

internetforumet kan fungera som en arena för utbyte för vissa kvinnor så får man se att det 

finns en problematik i användandet eftersom man inte kan veta vad som händer efter trådens 

avslut. Vad skulle kunna bli ännu bättre? Till framtiden vore det intressant att följa upp de 

kvinnor i våldsrelationer som befinner sig bakom skärmen för att se huruvida forumdialogen 

kan göra en faktisk skillnad för dem. 
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BILAGA INFORMANTER 

 Katja ~ 29 

 Linda ~ 32 

 Från Tuvaforum.se: Anonym#1 - #11 

 Från Familjeliv.se: ”Anonym, ledsen, rädd”, ”Anonym, händer mig med” 

 ROKS: Kvinna~40 och Kvinna ~50 


