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Sammanfattning  
Våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem, där diskussionen om kvinnans roll i en våldsam relation kan leda till 
att skuldbelägga kvinnan för att hon stannar kvar, inte gör motstånd och inte håller den våldsutövande partnern 
ansvarig för våldet.  
Arbetets syfte är utifrån kvalitativ metod klargöra de faktorer som kan leda till att kvinnor stannar respektive lämnar 
sina våldsamma partners. Forskningen angående våld i nära relationer är väldokumenterat, med Lundgrens (2012) 
normaliseringsprocess och exitprocessen (Holmberg & Enander, 2004) i spetsen för de specifika teorierna. Allmän teori 
angående våld och aggression av Anderson och Bushman (2002) beskriver att mottagare av våld svarar med liknande 
beteenden, vilket de specifika teorierna inte framställer. Resultatet visar att upplevelserna från informanterna drar 
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Abstract 

Violence against women is a global societal problem, where the discussion about the role 

of women in a violent relationship can lead to blame toward the woman for staying, not 

resisting and not holding the violent partner responsible for the violence. 

 The purpose of this work based on qualitative method is to clarify the factors that can lead 

women to stay then leave their violent partners. The research on interpersonal violence is 

well documented, with Lundgren's (2012) normalization-process and the exit-process 

(Holmberg & Enander, 2004) at the forefront of these specific theories. General theory of 

violence and aggression by Anderson and Bushman (2002) describes that recipients of 

violence respond with similar behaviors, which is not the case within the specific theories. 

The results show that the experiences of the informants draw almost direct parallels with 

the normalization-process and the exit-process with poor self-confidence, dependency of 

the violent partner as well as doubt and resistance as the main themes. The informants' 

experiences find little support from general theory based on themselves but can be linked 

to how they describe the motivations and behaviors of the violent ex-partners. 
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Förord 

Vi vill passa på att tacka Mikael Skagenholt för all handledning som vi fått, utan dig så hade det 

varit ett omöjligt åtagande. 

Tack ska även de modiga informanterna som ställde upp för studien ha, utan er så hade vi inte 

haft något innehåll alls. 

Sist men inte minst så vill vi tacka våra familjer för allt peppande och stöd samt erat tålamod när 

vi suttit och studerat. 
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Våld i nära relation 

Syftet med denna forskningsrapport är att studera våld i nära relationer, mer specifikt hur 

den moderna människan kan gå med på att bli utsatt för våld från sin partner men ändå stanna 

kvar. Båda författare till denna text har mött på fenomenet i vardagslivet och arbetslivet vilket 

motiverade till valet av ämne. 

Utöver varför man stannar kommer de faktorer som motiverar någon att lämna en skadlig 

relation utforskas, samt om dessa faktorer kommer till uttryck som gemensamma nämnare hos 

flera individer som har lämnat en våldsam relation. 

Psykologilitteraturen fokuserar till större del på förövaren och dess beteende inom allmän 

teori (Anderson & Bushman, 2002; Isdal, 2001), men offrets motivationer till sitt beteende i 

förhållande till våldsfenomenet tas inte upp i lika stor utsträckning. 

Enligt Lundgren (2012) kan detta bero på att man inom forskningen inte sett våldet som 

en aktiv process inom kontexter där både offer och förövare påverkar varandra.  

Forskningens fokus har istället legat på varför våldet sker, underförstått varför män utövar våld 

mot kvinnor.  

Konsekvensen till detta synsätt blir, enligt Lundgren (2012), att våldshandlingar inte ses som en 

del av en kontext utan separata händelser där man missar samspelet mellan offer och förövare 

som förklarar processerna som leder till och vidmakthåller våldet i en parrelation. 

Studien kommer utgå ifrån våld mot kvinnor i nära relation då de enligt Socialstyrelsen 

(2019) utsätts mer frekvent och faller offer för grövre våld i förhållande till män, vilket 

reflekteras i statistik från brottsförebyggande rådet, BRÅ (2018), där 40% av alla misshandelsfall 

mot kvinnor år 2016 utfördes av närstående.  
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I kontrast så var det endast 3% av alla misshandelsfall mot män som utfördes utav närstående 

samma år.  

Enligt BRÅ (2014), så utsätts var fjärde kvinna samt var sjätte man för våld i nära 

relationer någon gång i sitt liv. Den typ av misshandelsbrott mot kvinnor som anmäls mest 

frekvent är misshandel inomhus av närstående. Mot män är statistiken tvärtom i jämförelse, där 

misshandel utomhus av obekant är det mest frekvent anmälda misshandelsbrottet. 

BRÅ (2002) estimerar att cirka 80% av våldsbrott mot kvinnor i nära relation inte 

polisanmäls, detta i relation till att våld från obekanta anmäls mer frekvent än från bekanta, att 

brott som sker på allmän plats anmäls i större utsträckning än brott i privata miljöer, samt att 

grövre brott anmäls oftare än ringa brott. 

Våld mot kvinnor är inte bara ett samhällsproblem i Sverige utan i hela världen enligt 

Världsorganisationen WHO (2013) som presenterar global statistik. 

36,5% av kvinnopopulationen har varit med om fysiskt/sexuellt våld från någon i nära relation 

och/eller sexuellt våld från utomstående individer.  

30% av de kvinnor som är inom en nära relation rapporteras ha blivit utsatta för fysiskt/sexuellt 

våld av en partner.  

7,2% av den globala kvinnopopulationen har blivit utsatt för sexuellt våld från utomstående. 

Det denna studie kan belysa i förhållande till rådande forskning är offrets upplevelser om 

våldet som brukats mot dem, samt om dessa upplevelser kan knytas an till allmän och specifik 

psykologisk teori. 
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Definition av våld 

För att kunna diskutera ett komplext fenomen som våld på en godtagbar nivå i 

förhållande till studiens innehåll behövs konkreta definitioner av vad våldshandlingar är, och 

deras funktion i det mänskliga beteendet. 

Terminologin skiljer sig inom forskningen, i Sverige används termen våld för att beskriva 

aggressiva handlingar mot andra individer, där våld i nära relationer kan vara av fysisk, psykisk 

samt sexuell karaktär vilket ofta sker i kombination med varandra enligt Socialstyrelsen (2019). 

Handlingarna kan vara subtila, exempelvis förlöjliganden eller passivaggressiva beteenden till 

grova brott såsom fysisk misshandel. 

 Anderson och Bushman (2002) som bedriver forskning inom ämnet human aggression i 

framförallt nordamerikansk kontext, beskriver aggression som de beteenden som riktas mot 

andra individer med intentionen att skada med omedelbar verkan. Våld i jämförelse beskrivs som 

överdriven aggression med målet att orsaka extrem skada där dödsfall sker i den yttersta spetsen 

av våldspektrumet. Skillnaden mellan aggression och våld utifrån amerikanska termer kan 

likställas med skillnaden mellan våld och extremt våld i svenska termer. 

Isdal (2001) definierar våld som något som sker mellan individer vilket alltid fyller 

kriterierna för aggression, men det finns aggressiva handlingar som inte involverar andra 

personer, exempelvis vandalisering och självskadebeteenden.  

Andersons och Bushman (2002) har liknande reflektioner, att all form av våld är aggression men 

all aggression är inte våld där allvarlighetsgraden av handlingen skiljer de två begreppen åt, 

exempelvis när ett barn knuffar av någon från en trehjuling så är det en aggressiv handling men 

inte en våldsam utifrån handlingens allvarlighetsgrad. 
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Varför brukar man våld? 

Det finns enligt Isdal (2001) inget meningslöst våld utifrån utövarens världsuppfattning, 

våldet beskrivs som något logiskt, ett verktyg som har en viktig funktion för utövaren.  

Anderson och Bushman (2002) beskriver att alla aggressiva handlingar har det omedelbara målet 

eller delmålet (proximate goal) att skada mottagaren till våldet, det är dock det slutgiltiga målet 

(ultimate goal) i handlingen som definierar vad våldet har för syfte för utövaren.  

Exempel: När man hamnar i en fysisk konflikt med sin partner så blir det omedelbara målet att 

skada den andra fysiskt men den slutgiltiga målsättningen är att etablera kontroll, skadan man 

vållar är bara vägen ditt.  

Våldet i exemplet ovanför beskrivs av Isdal (2001) som en funktionell makthandling. 

Mottagaren kommer vilja undvika utövarens aggressiva beteende och dess utfall enligt Anderson 

och Bushman (2002) vilket stärker Isdal (2001) påstående om att våld faktiskt är ett effektivt sätt 

för att få sin vilja igenom i förhållande till andra individer.  

Våldets funktion som maktredskap och dess effektivitet är en viktig komponent i hur 

vidmakthållandet av våldet sker i nära relationer enligt Lundgren (2012). Ett osunt behov av 

kontroll beskrivs som en orsak till våldsbruk utav både Lundgren och Sinisalo (2018) där 

utövaren beteende kan vara en reflektion av psykisk ohälsa, inlärda sociala mönster eller rent 

utav brist på kommunikationsförmåga hos utövaren. 

På ett mer basalt plan definierar Anderson och Bushman (2002) reaktiv kontra proaktiv 

aggression, där reaktiv aggression beskrivs som något oplanerat, en reaktion till en upplevd 

provokation eller hot vars funktion enbart eller till största del går ut på att skada sitt mål, 

exempelvis om ens partner attackerar en psykiskt eller fysiskt så försvarar man sig.  



10 
 

Proaktiv aggression i jämförelse beskrivs som ett mer planerat eller överlagt beteende, som ett 

verktyg för att få ut något mer än att enbart skada sitt offer (target).  

Ren reaktiv kontra proaktiv aggression klingar illa enligt Isdal (2001) som menar att 

diskutera expressivt (reaktivt) kontra instrumentalt (proaktivt) våld är meningslöst då allt våld 

innehåller element från båda fenomen.  

Ur ett moraliskt perspektiv menar Isdal (2001) att särskiljandet av de två begreppen 

förstör förståelsen av utövarens beteende. Expressivt våld ursäktar utövarens beteende i för stor 

utsträckning, man “tappade kontrollen” över sina känslor eller dylikt. I kontrast så ses utövaren 

av rent instrumentalt våld som något ondskefullt, en manipulativ djävul som man inte kan förstå 

sig på. 

Tidigare forskning 

Allmän teori om aggression och våld  

Som tidigare nämnt så utgår allmän teori i största allmänhet ifrån våldsutövarens 

beteende där mottagaren eller offret för våldet reduceras till ett passivt “mål” (target). Detta gör 

dock inte allmän teori till något oväsentligt i förhållande till våld i nära relationer då vi inte 

kommer ifrån det faktum att det är utövarens beteende som skapar våldet, men det vidmakthålls i 

förhållande till mottagaren (Lundgren 2012).  

GAM (GENERAL AGGRESSION MODEL). Anderson och Bushman (2002) 

introducerar GAM som utgår från fem allmänna teorier, vilket bildar ett ramverk som förklarar 

aggression i sin helhet vilket teorierna enskilt inte klarar av enligt Anderson och Bushman 

(2002).  
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GAM i sig utgår från proximala samt distala orsaker och processer för att förklara 

aggressivt beteende, där man utgår ifrån en social interaktion, exempelvis konflikt med sin 

partner.  

Individen som är i den sociala interaktionen har med sig personliga egenskaper som är 

distala, alltså stabila under lång tid, exempelvis ens värderingar, attityder, samt sociala script.  

Man har även med sig proximala egenskaper, alltså ens dagsform, exempelvis att man är trött 

eller påverkad på ett liknande sätt.  

De proximala och distala egenskaperna formar individens beredskap att agera aggressivt, både 

mot bekanta och obekanta. 

Situationen påverkar individen utifrån exempelvis provokationer som riktats mot sig, 

vilket kommer att interagera med de personliga egenskaperna och aktivera fientliga tankar i ens 

kognition. Detta sker genom att aggressionskoncept dras från minnet, vilket utvecklas vid 

frekvent användande av koncepten till lätt tillgängliga kroniska script (Anderson & Bushman 

2002).  

I samspel med kognitionen så aktiveras emotionella reaktioner (affekt) samt upphetsning 

av kroppsliga funktioner i förhållande till provokationen, exempelvis “expressiva 

motorfunktioner” (aggressiva ansiktsuttryck).  

Utifrån individens kognition, affekt och upphetsning, eller individens nuvarande interna tillstånd 

så kommer “hotet” först utvärderas omedelbart på ett omedvetet plan, har man tillräckligt med 

tid/kognitiv kapacitet kan en mer medveten bedömning ske.  

Med denna utvärderingsprocess som utgångspunkt så kommer individen agera impulsivt 

eller genomtänkt i förhållande till den sociala interaktionen, exempelvis om det är rätt plats och 

tid för att kunna utföra ett genomtänkt våldsdåd mot sin partner (Isdal, 2001). 
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De fem teorierna som GAM bygger på tas upp i följd nedan. 

Social learning theory. Sinisalo (2018) beskriver våldet som något som skapas i ett 

socialt sammanhang, något som utövaren har lärt sig av någon annan under uppväxten. 

Våldsbeteendet återskapas och imiteras vilket Anderson och Bushman (2002) stärker som menar 

att man lär sig socialt komplexa beteenden, exempelvis aggressiva handlingar genom observation 

eller genom att bli exponerad av dem direkt.  

Denna teori är högst relevant för våld i nära relationer då våldsbeteendet kan återskapas av i 

princip vem som helst så länge det finns underlag för det. 

Script Theory. Teorin utgår ifrån att man lär sig script, eller kognitiva utvärderings och 

“handlingsplaner” angående våld från film eller liknande, vilket efterliknar social learning theory 

med den skillnad att man inte har någon relation till aktörerna vars handlingar man återskapar.  

Även relevansen till våld i nära relation efterliknar social learning theory, om inte ännu mer då 

nästan alla moderna människor exponeras av våldsmedia på något sätt.  

Man exponeras av våldsbeteendet tusentals gånger genom media tills scriptet för beteendet blir 

“kroniskt tillgänglig” enligt Anderson och Bushman (2002) som menar att denna teori förklarar 

hur relativt komplexa sociala beteenden kan generaliseras och automatiseras väldigt snabbt, 

exempelvis “svarsskript” till hot som tas upp i Cognitive Neoassociation Theory. 

Excitation Transfer Theory.  Enligt Anderson och Bushman (2002) så utgår denna teori 

ifrån att emotionella reaktioner kan förstärkas genom den upphetsning som individen får från ett 

stimuli som inte är direkt relaterad till den stimulans som ursprungligen provocerade en 

emotionell reaktion.  
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Detta på grund utav att det finns en efterföljande tidsperiod då individen kommer vara 

fysiologiskt upphetsad av den första stimulansen, ett tillstånd av kvarvarande upphetsning som 

man inte är medveten om.  

Exponeras man av ett ytterligare stimuli under den tidsperioden kan individen felaktigt tillskriva 

den resterande emotionella reaktionen från tidigare stimuli till efterföljande stimuli. 

Exempel: När en individ ser en film där man blir emotionellt upphetsad (arg) av att antagonisten 

gör protagonisten illa (stimuli 1), upphetsningen från stimuli 1 är kvar när protagonisten ger igen 

(stimuli 2) vilket leder till att upphetsningen från båda stimuli kognitivt skrivs om till glädje. 

Social learning theory samt script theory i förhållandet till GAM förklarar framförallt de 

distala egenskaper våldsutövaren bär med sig, hur beteendemönster skapas som sedan appliceras 

i sociala interaktioner.  

Excitation Transfer Theory beskriver hur utövaren kan påverkas på ett proximalt plan av yttre 

stimuli då tillskrivningen är beroende utav upphetsning som sedan avtar, samt att processen sker 

omedvetet hos utövaren.  

Cognitive Neoassociation Theory. Utifrån denna teori beskriver Anderson och Bushman 

(2002) att obehagliga känslor, exempelvis känslan av en hotfull situation kan leda till 

aktiveringen av ett nätverk av aggressionsrelaterade tankar och känslor.  

Det upplevda hotet ställs i relation till koncept som finns i individens minnen, som sedan 

associeras med “svarsskript”. I simplare termer beskriver teorin hur man utvärderar samt 

bemöter upplevda hot.  

Social Interaction Theory. Aggressiva beteenden mot andra anses vara till för att utöva 

socialt inflytande inom denna teori enligt Anderson och Bushman (2002), där individen använder 

sig av aggressiva beteenden för att få sitt “offer” att ändra sitt beteende.  
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Utövaren av det aggressiva beteendet anses vara autonom inom denna teori, som gör val utifrån 

positiva/negativa konsekvenser av sitt handlande.   

Aggressiva beteenden kan bero på att utövaren vill få ut något av värde med sitt handlande, 

exempelvis: information, pengar, sex, tjänster, materiella ting, säkerhet. 

Enligt Social Interaction Theory kan aggressiva handlingar vara av retributiv art, alltså en 

hämndaktion, eller för att stärka sin sociala ställning och självidentifikation (visa sig tuff, 

kompetent). 

Denna teori klingar väl med Lundgren (2012) som menar att mannens våld mot kvinnor inte sker 

utifrån bristande impulskontroll då våldet är proaktivt, kontrollerat utifrån tid, plats, personer 

involverade samt våldets intensitet och form beroende på vad som mannen försöker få ut av 

kvinnan. 

Cognitive Neoassociation Theory samt Social Interaction Theory förklarar främst det 

“nuvarande interna tillståndet” vilket sedan påverkar utvärderingsprocessen som individen 

genomgår inom GAM. 

Allmän teori förklarar de processer som pågår inom våldsutövaren, där det kan finnas 

både proaktiva och reaktiva element där utövare och offer ses som två sidor av samma mynt.  

Det som inte riktigt förklaras av allmän teori är varför våldsoffret inom relationella situationer 

inte svarar på våldet, antingen genom hämndaktioner eller genom att helt enkelt fly, vilket 

Barnum och Solomon (2019) förklarar som alternativ till att svara på våld om rädsla för negativa 

konsekvenser förhåller sig starkast.  
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Specifik teori, våld i nära relation 

Inom specifik teori så hittar man de svar som allmän teori inte kan svara på utifrån offrets 

svarsbeteende inom våld i nära relationer, där både de faktorer som får offret att stanna kvar och 

slutligen lämna en våldsrelation förklaras med väl formad struktur. 

Våldets normaliseringsprocess. Teorin om våldets normaliseringsprocess påbörjade sin 

utveckling år 1984 med boken “Den herren elsker, tukter han” av Eva Lundgren (2012) som är 

en förklaringsmodell som beskriver de processer som leder till att kvinnor stannar kvar i 

våldsamma relationer.  

Lundgren (2012) presenterade tre grundläggande insikter från sitt arbete som är grunden i 

analysen kring våld, kön och normalitet.  

Den första insikten är att våldet utvecklas och integreras in i vardagen där våldet oftast är 

dolt och måttat för att “få kontroll” på kvinnan, alltså funktionella makthandlingar (Isdal, 2001). 

Den andra insikten är att våldet förklaras utanför männen beteende och förknippas till 

omständigheter runtomkring, även kallat ”externalisering”, “det är inte mannens fel att han 

brukar våld”, ansvaret för våldshandlingarna förskingras. 

Den tredje insikten är att utsatta kvinnor börjar gradvis ta över männens förståelse av 

våldshandlingarna, ”internalisering”, “det är mitt fel att min man brukar våld mot mig”, likt den 

andra insikten förskingras ansvaret för våldet från mannen och läggs istället på sitt offer. 

Lundgrens (2012) normaliseringsprocessteori utgår ifrån kvalitativ forskning angående 

utsatta kvinnor i förhållande till deras män samt barn, där fokuset inte ligger på 

orsaksförklaringar som inom GAM (Anderson & Bushman, 2002) utan istället ligger intresset i 

normaliseringsprocessens utveckling. 

Normaliseringsprocessen består av tre olika faser: 
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1.Kontroll: mannen försöker stegvis ta kontroll över kvinnan, först genom att kontrollera 

kvinnans sociala relationer och sedan trycka ner henne på olika sätt, verbalt eller fysiskt 

våld för första gången.  

2. Isolering: Gränsen mellan gott och ont utraderas, kvinnan börjar stegvis anpassa sig till 

mannens våld för bland annat undvika att bli mer utsatt eller eventuellt skydda barnen.  

3. Växling mellan kärlek och våld, mannens beteende växlar mellan värme och våld, 

kvinnan börjar uppfatta mannens våld som något beroende av omständigheterna och 

hoppas på att våldet upphörs om hon ändrar på sig. Våldet normaliserats och blir en del 

av relationen. 

Lundgren (2012) förklarar våldet som en dynamisk process som på olika sätt normaliseras både 

för våldsutövaren och den utsatta. Anderson et al (2003) menar att en av faktorerna till varför 

kvinnor stannar kvar i våldsamma relationer är på grund utav upplevda förväntningar som de har 

på sig från samhället, där de ska vara kapabla att lösa familjens problem. 

Exitprocessen. Denna process består av den misshandlade kvinnans begynnande tvivel 

tills dess att hon lämnat mannen och vad det innebär för hennes identitet. Enligt Holmberg och 

Enander (2004) består denna process utav fyra faser: 

Fas 1 och 2 - Att börja tvivla på relationen och söka alternativ på lösningar. 

Under den första fasen börjar kvinnan fundera över om hon skall stanna kvar i relationen eller 

lämna, tvivlandefasen kan grunda sig i bland annat utbrändhet, besvikelser eller utlösande 

kritiska händelser. Fas 2 innebär att söka alternativ som antingen förstärker eller försvagar ens 

tvivel. 

Fas 3 - vändpunkten: Holmberg och Enander (2004) beskriver fas 3 som en punkt där 

personen bestämmer sig för att lämna relationen. Detta kan bero på en särskild händelse som ofta 
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består av symboliska komponenter med stor personlig betydelse, exempelvis om mannen tar 

sönder ett viktigt objekt eller bryter ett löfte som aldrig blivit brutet för. I kontrast så kan en 

händelse som upplevs som obetydlig också bidra till fas 3, där “den sista droppen” av negativa 

känslor “spiller över” kvinnans tolerans, exempelvis en elak kommentar.  

Fas 4 – Att skapa en ex-roll, vilket innebär att skapa ny identitet. Holmberg och Enander 

(2004) förklarar att ex-rollen inte består av vad man för tillfället engagerar sig i, utan 

förväntningar, sociala förpliktelser och värderingar kopplade till den tidigare rollen, denna 

tidigare roll måste räknas med och tas in i den framtida identiteten. 

Teorisammanfattning 

Inom allmän och specifik teori angående våldshandlingar så finns det konsensus, att våld 

har en funktion för utövaren (Isdal, 2001; Lundgren, 2012), exempelvis för att etablera kontroll 

över en annan individ.  

Uppkomsten utav våldsamma beteendemönster uppges även på liknande sätt i båda teoretiska 

perspektiven, med en viss avsaknad av feministiska förklaringsmodeller såsom bristande 

jämställdhet inom allmän teori vilket kan ses i de specifika perspektiven (Sinisalo, 2018).  

Den största bristen inom allmän teori för denna studies syfte är varför våldet tolereras 

samt att kontrollen som sker som konsekvens kan vidmakthållas, då dessa teorier menar att man 

ger gensvar till våld med liknande beteenden (Anderson & Bushman, 2002) eller genom att fly 

(Barnum & Solomon, 2019). 

I kontrast till allmän teori förklaras toleransen utav våldet samt vidmakthållandet av de 

specifika teorierna, som menar att det sker genom det samspel som finns mellan utövare och 

mottagare i nära relation (Lundgren, 2012; Sinisalo, 2018).  
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Olika Attribut och beteendemönster hos mottagaren som antyder att man söker sig till 

våldsamma män undviks dock inom specifik teori då man enligt Sinisalo (2018) och Lundgren 

(2012) riskerar att skuldbelägga våldsoffret. 

Frågeställningar 

Studiens syfte är att få insikt i de upplevda faktorer som motiverar studiens informanter 

att stanna kvar i en skadlig relation under en längre tidsperiod, samt vad de upplever som den 

eller dem slutgiltiga faktorerna för att lämna relationen bakom sig.  

Vi vill även undersöka om informanterna upplever faktorer utanför den skadliga relationen som 

påverkar dem, exempelvis händelser i barndomen.  

Frågeställningar: 

1. Vilka faktorer motiverar våra informanter att stanna kvar i relationer när deras partner 

brukar våld mot dem? 

2. Vilka faktorer motiverar våra informanter att lämna en skadlig relation som man varit i 

under en längre tid? 

3. Finns det några gemensamma faktorer hos informanterna i deras livshistoria innan de 

hamnade i en skadlig relation? 

Metod 

I detta kapitel kommer arbetsmetod och etiska överväganden presenteras. 

Tolkande fenomenologisk analys (IPA). 

Kvalitativa metoder i allmänhet passar bättre än kvantitativa när man utgår ifrån 

informanternas berättelser om komplexa psykosociala situationer och processer enligt 

Denscombe (2018). Eftersom syftet med studien är att undersöka informanternas upplevelser, 

erfarenheter och känslor på djupet samt klargöra om dessa personliga berättelser har 
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gemensamma nämnare så kommer tolkande fenomenologisk analys (IPA) tillämpas, som 

beskrivs som passande i förhållande till mer emotionellt laddade studier av Merriam och Tisdell 

(2016).  

Howitt (2019) beskriver termen dubbel hermeneutik inom IPA, vilket innebär att 

forskaren tolkar informanternas tolkning av deras erfarenheter.  

Syftet med IPA-metoden är inte att bedöma om deltagaren har rätt eller fel, utan forskaren är ute 

efter att förstå ett fenomen i förhållande till informantens egna erfarenheter, där de ska antas vara 

experter.  

Forskaren ska alltså utgå från ett subjektivt perspektiv då man inte är ute efter statistiska 

sanningar i förhållande en population inom IPA utan man tolkar informanternas upplevda, 

subjektiva sanning.  

En annan viktig aspekt inom IPA som Howitt (2019) poängterar är att man inte endast 

ska parafrasera deltagarnas erfarenheter utan man ska bidra med något nytt. vilket han kopplar 

till begreppet “questioning hermeneutics” (ifrågasättande hermeneustik), i vilket syfte säger 

deltagaren det den säger, finns det något som de egentligen försöker berätta?  

Finns det något från deltagarens berättelse som de inte själva är medvetna om som intervjuaren 

kan uppfatta i deras analys? 

Arbetssätt 

I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer och inspelningsapparat som 

datainsamlingsmetod där tre teman utformades i förhållande till frågeställningarna på totalt 21 

frågor (se bilaga 1 för intervjuguide).  



20 
 

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista på öppna frågor som ska 

besvaras, denna struktur ger flexibilitet till ämnets ordningsföljd samt att intervjuaren kan 

utveckla och ändra frågor under intervjuns gång.  

Detta stärks av Denscombe (2018) som menar att deltagare som intervjuas har möjlighet till att 

utveckla sina synpunkter vid denna intervjustruktur. 

Intervjuerna genomfördes på platser som förslagits utav deltagarna av den kvinnliga 

författaren på grund utav ett etiskt övervägande angående studiens innehåll i förhållande till den 

manliga författarens kön. 

Innan intervjufrågorna så informerades deltagarna om studiens syfte samt att deras medverkan 

var frivillig och kunde avbryta när som helst under intervjuns gång (se bilaga 1). 

De genomförda intervjuerna på 37 samt 15 minuter transkriberades och analyserades med 

hjälp utav tolkande fenomenologisk analys (IPA), där ifrågasättande hermeneustik (Howitt, 

2019) tillämpades för att få fram underliggande, inte direkt uppenbara resultat från 

informanternas svar.  

Utifrån de analyserade svaren så började likheter och skillnader mellan deltagarna urskiljas, och 

de rådande teman som resultatet innehåller växte fram. 

När transkribering samt analys ansågs färdig i den mån att ljudfilerna inte längre 

behövdes raderades dem. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra principer som all forskning behöver utgå ifrån 

för att anse sitt arbete som etiskt försvarbart, dessa lyder: 

1. Informationskravet, deltagarna ska informeras av forskaren om studiens syfte och 

potentiella konsekvenser, samt deras rättigheter i förhållande till studien. Inom denna 
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studie följdes detta genom att informera om studiens syfte innan intervjun började (se 

bilaga 1). 

2. Samtyckeskravet, deltagarna har rätten att acceptera eller avböja dess medverkan i 

studien. Likt föregående krav så informerades deltagarna i denna studie om att de kunde 

avbryta deras medverkan när som helst innan intervjun började (se bilaga 1).  

3. Konfidentialitetskravet, deltagarnas identitet och data ska hanteras med största möjliga 

konfidentialitet, ingen obehörig ska kunna få tag i uppgifterna. Deltagarnas inspelade 

intervjuer inom denna studie transkriberades med hjälp utav hörlurar som sedan 

raderades efter transkribering och analys. 

4. Nyttjandekravet, den data som samlats in ska endast användas i forskningssyfte. 

Transkriberingsdata samt analysmaterial från denna studies deltagare har endast brukats 

till denna studie. 

Forskning ur ett etiskt perspektiv ska ha en positiv inverkan på hela samhället och dess 

medlemmar enligt Vetenskapsrådet (2002).  

Att inte studera ett visst ämne om det kan förbättra och utveckla livskvaliteten för de som är 

direkt involverade i studien följt utav samhället i det stora hela anses utav Vetenskapsrådet 

(2002) som oetiskt, rent utav oansvarigt. Detta benämns som forskningskravet.  

Deltagarnas säkerhet i förhållande till studien är forskarens ansvar, även kallat 

individskyddskravet, vilket ska vägas mot forskningskravet.  

Är forskningen värt besväret ur ett etiskt perspektiv?  

Våld mot kvinnor är ett pågående samhällsproblem i Sverige (BRÅ, 2018), där 40 

procent av misshandelsfallen med kvinnor som offer har en närstående som förövare, samt att 
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mörkertalet för dessa brott estimeras till 80% (BRÅ, 2002) vilket gör denna studie högst relevant 

för att belysa den rådande situationen. 

Urval 

Deltagarna rekryterades på sådana sätt att deras identitet kan röjas om urvalets 

tillvägagångsätt redovisas vilket strider mot konfidentialitetskravet. 

För att få svar på frågeställningarna på bästa sätt resonerades det kring vilka kriterier för 

deltagande som skulle ge bäst genomslag, där mödrar som varit inom ett våldsamt förhållande i 3 

år eller mer etablerades som en rimlig begränsning.  

Enligt Hanmer och Itzin (2000) så är mödrar den målgrupp som anses ha större skäl att 

stanna i våldsamma relationer än kvinnor utan barn därav det kriteriet, tidsbegränsningen på 3 år 

sattes för att ha en riktlinje att gå efter. 

En kort presentation av våra informanter för en uppfattning av deras bakgrund, alla namn 

är pseudonymer. 

Sara  

Sara är 44 år och har två barn tillsammans med mannen som misshandlade henne. De hade en 

relation i 17 års tid innan Sara bröt upp förhållandet. Både Sara och hennes före detta make har 

jobb och hög social status. Vid intervjutillfället har Sara varit separerad från mannen i 2 år. 

Intervjun tog 37 minuter och skedde på Saras arbetsplats. 

Lisa 

Lisa är 37 år och levde tillsammans i 6 år med mannen som misshandlade henne fysiskt under 2 

år. Lisa har ett barn från ett tidigare förhållande, där partnern misshandlade henne psykiskt. Lisa 

och hennes expartners hade missbruksproblem under båda relationerna. Lisa har varit drogfri de 
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senaste 7 åren samt har fast anställning. Vid intervjutillfället har Lisa varit separerad från 

mannen som misshandlade henne fysiskt i 8 år. Intervjun tog 15 minuter och skedde i Lisas hem. 

Metodbrister 

Bryman (2011) riktar kritik mot kvalitativa undersökningar, exempelvis att ens fynd inte 

är statistiskt generaliserbart. Enligt Howitt (2019) behöver forskaren som brukar IPA-metoden ha 

det klart för sig att upplevelserna som man analyserar är subjektiva och ens analys som forskare 

är en subjektiv tolkning, vilket beskrivs som dubbel hermeneutik. Det man dock kan leta efter i 

kvalitativ forskning är intersubjektivitet, delar informanterna i studien uppfattning om sina 

upplevelser? Även intrasubjektivitet är av vikt inom kvalitativ forskning, kan man finna 

gemensamma nämnare inom den separata deltagarens berättelse eller finns det motsägelser? 

Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna presenteras. 

Fyra teman växte fram från analysen vilket kommer presenteras kortfattat nedan med citat från 

båda informanterna som är relevanta till temat samt en kort sammanfattning: 

Tema 1: Kontrollbehov  

“Jag tror att det finns en...ett behov av kontroll” samt “För att växa själv, alltså trycka 

ner någon annan” - Informanternas tankar angående varför våld brukas i nära relation. 

Tema 2: Dåligt självförtroende och beroende 

“Han kanske har tryckt ner en, så mycket att man tror att man, är beroende av honom 

och inte klarar sig själv liksom,” samt “jag bär nog inte på sanningen och det gör den här andra 

personen” - Negativa känslor som informanterna upplevde när de var i förhållandet vilket kan ha 

lett till att de stannade kvar. 

Tema 3: Tvivel och motstånd 
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“jag kommer aldrig mer kunna ta skit, så jag kommer fortsätta markera” samt “om jag 

nånsin ska kunna bli en vettig mamma, så måste jag bli det, nu.” - Tvivel på deras förhållanden 

ledde till slut till motstånd från de två informanterna. 

Tema 4: Konsekvenser utav våldet 

“alltså jag har svårt att lita på, att människor vill mig väl, liksom.” samt “fast jag, skiter 

i reglerna nu, men jag känner mig dålig” - Informanternas tankar om hur deras förhållanden har 

påverkat deras nuvarande liv. 

 

Mindre justeringar på citaten har gjorts för att underlätta läsningen, exempelvis 

“(personen)” för att man lättare ska förstå kontexten.  

Kontrollbehov 

När både Sara och Lisa fick frågan angående vad som kan motivera en person att bruka 

våld mot sin partner har kontrollbehov framgått från bägge informanter, Sara svarade: 

“Jag tror att det finns en...ett behov av kontroll” samt “men min egen erfarenhet, tror 

jag att det handlar om, jag vill ha kontroll, Jag vill bestämma hur det här ska vara och 

den andra personen är inte en egen person, den tillhör mig, att liksom gränserna blir 

fel”. 

Informanterna beskriver att utövaren söker kontroll på grund utav en snedvriden syn på sin 

partners rätt till sin autonomi, där Sara verkar mena att utövaren anser sig stå över mottagaren i 

mänskligt värde. Det framgår att Sara upplever att hon behandlades som mindre värd, där hon 

endast var till för att hålla med, vilket hon uttrycker på följande sätt: 

“Jag, på 17 år (skrattar till) så… jag vann inte en endaste... Inga, no aldrig någonsin var 

det någonting jag tyckte o tänkte rätt, det var fel liksom. (I:m) Om jag inte höll med.” 
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Lisa svarade på frågan om motivation till våldsbruk på ett annat sätt: 

“För att växa själv, alltså trycka ner någon annan, så att den blir, starkare liksom, jag 

tror at det är ganska svaga människor som gör så, (I: för att visa sin makt?) mm” 

Lisa i kontrast till Sara tar upp dålig självkänsla hos den som brukar våldet istället för att 

våldbrukaren känner ett behov att stå över offret. 

 

Sara beskrev att hennes expartners kontrollbehov tog form på följande sätt: 

“det var mycket regler att förhålla sig till som är........aaa ff  >jättebegränsande< 

(><skrattar till i ordet) och även, em,.. man var liksom för eller emot, mycket, svart/vit 

tänkande” 

Sara verkar ha fått distans till sina upplevelser som leder till att de blir nästintill komiska när hon 

beskrev dem 2 år senare. Hon såg hur absurd hennes livssituation hade varit.  

Kontrollbehovet upplevdes inte bara mot Sara själv utan blev riktad mot det äldre, 

gemensamma barnet, vilket Sara beskriver: 

“det blev nästan värre tror jag när de, tonåringen också blev lite äldre eftersom, det var 

otrolig mycket regler kring mat och kläder” 

Saras expartners kontrollbehov verkade eskalera i förhållande till mängden personer att 

kontrollera. 

Expartnerns kontrollbehov verkar sitta i även efter Sara lämnade honom; 

“Det har fortsatt efteråt för den personen har fått för sig, gjort om lite också att, att jag 

är en person som gör inbrott när jag hämtat en tröja (hos honom) till tonåringen som är 

helt förstörd för att hon, ville inte gå till skolan om hon har fel kläder" 
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Kontrollbehovet beskrivs som så starkt att man inte får använda sig av problemlösningar som 

inte är direkt sanktionerade av expartnern, även om andra blir negativt påverkade om problemet 

förblir olöst. 

Dåligt självförtroende och beroende 

Båda informanterna beskrev att de lidit utav dåligt självförtroende samt fått en känsla av 

beroende av expartnern under deras relationer, vilket framgick när de svarade på varför man står 

ut med våld från sin partner.  

Lisa beskriver det på följande sätt: 

“psykiskt våld, jaa, det blir ju liksom inte så här, på en gång utan, han, då kanske han 

har tryckt ner länge under många år liksom” samt “Och rädsla för att lämna, för att han 

kanske har tryckt ner en, så mycket att man tror att man, är beroende av honom och inte 

klarar sig själv liksom,” 

Lisas första förhållande där våldet beskrivs som psykiskt framgår som mest påverkande i hennes 

förklaring, även om det har varit ca 15 år sedan hon separerade med honom och sedan haft ett 

förhållande med en annan våldsbrukande partner, som brukade fysiskt våld. 

Sara beskriver liknande upplevelser: 

“drabbades också av att...  jag slutade tro att nånting jag tänkte var sant eller jag bär 

nog inte på sanningen och det gör den här andra personen, den vet det här så lika bra att 

(jag) följer det här nu. Tappade liksom bort mig själv helt” “(Man) blandar ihop vad som 

är en själv och vad som är den andra personen. Man blir ett vi...” 

Både Lisa och Sara beskriver att deras självförtroende påverkades negativt, att man får känslan 

att man inte kan tänka och agera själv utan att det blir fel.  
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Våldet utvecklades enligt Sara på följande sätt när hon fick frågan om våld brukades från början i 

relationen: 

“Nej, det tog lite längre tid, det var inte från början. Det var som det andra tog mycket 

tid då... Att man kände sig utsatt från den andra släkten…. Det var ju obehagliga saker 

som hände, men vi klarade av de, för att min partner är en tuffing och det var en trygghet 

också, det känns som jag mer var orolig och rädd än min partner var, för det här som 

hände... men sen så… nej det smög nog på faktiskt, det var inte från början.” 

Sara beskriver sitt ex på ett annorlunda sätt i förhållande till den trygghet som han inspirerat 

inom deras relation. Från att vara “den andra personen” så används istället orden “min partner 

är” och “min partner var” vilket låter betydligt mer som en person hon litar på. 

 

I Saras berättelser så kan man se ett mönster av motsägande känslor angående expartnern 

beteende: 

“Så det finns ju... personen har aggressionsproblem och ilskeproblem, och det kunde vi 

prata  om faktiskt ibland genom åren, att det var nånting som personen ville ha hjälp 

med. Alltså blev för arg, för lätt, för snabbt. I vissa få sammanhang var ju det skönt 

också, man var ju i nåt sammanhang när man vart utsatt, det var ju också, det här är ju 

väldigt så här... det dubbla här är, Det här är en väldigt godhjärtad person som skulle 

skänka bort dem sista pengarna till någon som behöver mat, låna gärna ut till vänner och 

så, jättesnäll också” 

Positiva egenskaper såsom altruism och självinsikt tas upp för att väga emot de negativa 

egenskaperna utav Sara vilket kan vara en bidragande faktor till varför hon stannade.  

Lisa vägde upp på följande sätt: 



28 
 

“Det var väl smidigt o bara fortsätta med honom istället för o, lämna honom kanske. Vi 

hade gått igenom så mycket tillsammans, så… och jag har ganska svårt för att öppna 

mig, och jag hade, han kände ju mig, alltså, hela mig liksom, och då, kände jag väl att det 

va jobbigt, skulle jag lämna honom och göra om hela den processen igen med nån ny 

kille, jag hade inte så mycket lust med.” 

För Lisa var det partnerns kännedom om henne som motiverade till att stanna samt att hon tyckte 

att det var för jobbigt att skaffa sig en ny partner. Rädsla för att bli avvisad av en ny potentiell 

partner kan vara en underliggande motivation hos Lisa. 

Vidare så finns det antydan till skuld i Saras upplevelser: 

ibland upplevde jag personen, blev lite paranoid och trodde att jag vill förgifta 

personen” “(Personen blev) traumatiserad för att den var övergiven av sin egen familj 

för att den träffade mig”, “jag blev en >fiende< (>< skrattar till) som skulle vara trygga 

basen” “jag måste va kvar, jag är också den enda anhöriga nästan, då på sätt och vis, 

bortsett från vänner och så.” 

Skuldkänslorna som Sara kände för sin expartner under förhållandet kan vara en stark faktor till 

varför hon tolererade expartnerns beteende, där hon sätter sig själv som ansvarig för att 

expartnern blivit traumatiserad samt konsekvenserna av traumat. 

 

När Sara fick frågan om hon kände att våldet trappades upp så svarade hon: 

“Ja, det kände jag, och det var obehagligt också, för, på slutet så kände jag, då kunde 

personen säga så här, men du har ju, du har ju brukat våld mot mig, och då sa ja, vad 

menar du? Det har jag ju, verkligen aldrig gjort, menar du den gången när du, verkligen 

ville slå ner vårat barn och jag gick imellan? Då, är det den gången du menar, du kanske 
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kolla vad du själv gör. För att, personen blev ju för arg liksom, på tonåringen. aha nähe 

men då har du inte, för då backar personen för att han inte vill åka dit för det.” 

Utvecklingen av våldet verkar ha varit beroende av expartnerns världsuppfattning där hans 

beteende blir rättfärdigat för att “hon har gjort något mot mig”, även om Saras motstånd kan 

anses vara obetydlig i jämförelse. 

 

Lisas upplevelser om våldets upptrappning beskrevs så här: 

Alltså, på sätt och viss, den först, alltså första gången då efter han slog mig så, brutalt, 

så mycket slog han mig aldrig igen, men;e, det ökade ju, för att han hade ju aldrig slagit 

mig innan, så det var ju som att eftersom jag förlät honom, eller tog tillbaka honom i alla 

fall,  så var det ju som att jag okejade det hade hänt, för att det hände ju igen och så, aa, 

det blev inte värre men aa. 

Lisas andra partner verkar ha rättfärdigat sitt våldbruk genom en relativt simpel premiss, hon 

kom tillbaka och stannade, därför kan jag fortsätta att bruka våld mot henne. Den första 

våldshandlingen beskrivs som extremt brutal, vilket inte repeterades i magnitud men var ändå 

startskottet till våldet: 

“vi hade nog varit ihop i fyra, fyra fem år tror jag, nog, så var det en morgon och jag 

frågade om han skulle ha kaffe och så bara dunkade han mitt huve på köksluckorna, och 

så fortsatte han att slå mig,” 

Som med Saras expartner så kan Lisas expartners beteende ha utgått ifrån en upplevd oförrättelse 

som Lisa inte ens var medveten om. Motivationen till våldet framgår dock inte utan beskrivs som 

meningslöst. 
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Tvivel och motstånd 

Det framgick bara en liten konsensus angående tvivel och motstånd hos de två informanterna, 

där Sara beskrev sin tvivels början på följande sätt; 

“Andra reagerade, som fick insyn och sa ifrån till den andra personen, när de där 

började hända’, då börja jag känna så här, fy det kanske, Det kanske inte ska va’ såhär, 

jag kanske inte ska ha, va tillsagd och utskälld verkligen, hela tiden, eh.. varje dag, för 

allting, det kanske ska inte va så, andra reagerade och då vart det så här, nä men det 

kanske ska inte var så här. De kommer j.. det är tydligt, och också en nära vän till oss, eh 

var helt förtvivlad verkligen, och hon bröt sen kontakten, för jag stannade kvar, så hon 

pallade inte vara vän, hon kunde inte titta på det här.” 

I Saras fall så var det utomståendes agerande som startade hennes tvivel, vilket kan ha varit 

omöjligt på egen hand då hon hade den skuld som beskrivs angående expartnerns situation med 

hans familj. 

I kontrast beskrev Lisa hur hennes tvivel tog form på följande sätt: 

“ehm,.. Jag tror att jag tänkte på det många gånger, fast jag inte liksom, gjorde 

någontingen av det, jag tror att, jag började nog tvivla, kanske till och med in, kanske 

tillochmed innan han hade slagit mig, jag är inte helt hundra på det, men, ehm… för då 

var det ju för missbruket, att jag, kunde inte sluta missbruka med han vid min sida.” 

Lisa började tvivla på grund utav andra, interna faktorer än utomståendes påverkan, där hennes 

egna missbruksbeteende och viljan att sluta framstår som mer viktig än att få slut på våldet mot 

sig. 
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Motståndet som de båda bjuder upp mot sina expartners skiljer sig också mellan de två 

informanterna, där Sara upplevde att hon gjorde motstånd på ett markant plan på följande sätt: 

“jag lagade en stor, nyårsmiddag, och gjorde liksom stort va och gjorde liksom allting 

och sen kom det här personen in och kritiserade och sa du gjorde det och det och det, allt 

va fel, andra hörde det, och jag vet, att jag sa nu får du liksom, jag liksom markerade, nu 

räcker det, typ bara så, och så kände jag så här... jag kommer aldrig mer kunna ta skit, 

så jag kommer fortsätta markera, och det gjorde jag också” 

När Sara blev tillfrågad hur hon gick till väga i sitt motstånd så svarade hon; 

“Jag bad honom va tyst, o jag sa också, så va det mycket så här om du verkligen inte kan 

säga nånting snällt snälla säg ingenting alls, jag blir såå, ledsen och omotiverad av det 

här andra, så det bad jag liksom om” 

Saras motstånd likt hennes tvivel verkar ha aktiverats på grund utav att utomstående personer 

fick insyn till situationen, motståndet i detta skede verkar dock syfta på att stanna kvar i 

förhållandet på nya, bättre villkor. 

Lisas berättar om hur hennes motstånd gick till: 

“Alltså jag kommer ihåg att jag hade tanken på att lämna honom och flytta 

någonstans…e… så jag tror att jag gick och tänkte på det, i mellanåt, men sen kom jag 

till nån punkt, där jag kände det att, om jag nånsin ska kunna bli en vettig mamma, så 

måste jag bli det, nu, och då, tog det, alltså då tog det mindre än en månad och jag 

flyttade till, Norrland, så det gick ganska fort när jag väl, bestämde mig, men det hade 

nog byggts upp, tror jag.” 

Från att tvivlen fick en tydlig form till dess att Lisa separerade med sitt ex gick beskrivs som 

väldigt snabbt av Lisa själv, inget direkt motstånd verkar ha skett utan Lisa packade ihop och 
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lämnade sin expartner. Likt Lisas begynnande tvivel så verkar inte våldet vara den prevalenta 

motivationen till varför hon flyttade bort, utan att blir ren från droger samt att kunna bli en 

“vettig mamma”.  

 

Saras separation skedde likt hennes tvivel och motstånd: 

“när det här hände, (nyårsmiddagen) och;em andra reagerade och sa ifrån, så hade jag 

speciellt en person, som;e engagerade sig extra mycket, och som var på mig hela tiden e.. 

det här går inte, det här går inte liksom, du måste, du måste. Hon tog kontakt med min 

ena förälder också, som hjälpte mig, sen när jag behövde hitta ett ställe att bo och så, 

och där vart så där på på på,” “det finns nån som är supersnäll som tycker om mig, då 

det kanske kan va så sen i framtiden, för det här som har varit, är inte, (skrattar till) har 

inte varit där alls. Så det fanns ju nån som helt plötslig börja ge mig annan information 

om att man var bra, att man dög.” 

När andra fick insyn i Saras relation och började ge henne stöd byggdes hennes självförtroende 

upp till en nivå där hon kunde ta steget ut ur relationen. 

 

Konsekvenser av våldet 

Båda informanter har blivit sargade i sina förhållanden, med bestående konsekvenser. Lisa 

beskrev det så här: 

“pappan till mitt barn, han, där var det väldigt mycket psykiskt misshandel, o det ha 

påverkat mig jättemycket, så jag har ju... Jag har väldigt låg självkänsla oo, alltså jag 

har svårt att lita på, att människor vill mig väl, liksom. O jag tror att det är mycket de, 

det är mycket på grund av, hur han, betedde sig mot mig” 
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Sara beskrev det på följande sätt: 

“jag är ju suuper försiktig med folket rätt, det har gått 2 år nu, ehm jag tror det som 

påverkar mig är att jag är jätteförsiktig med... Tillitsbrist helt klart.”  “. kommer inte bli 

kär så lätt, haft så här, fått säga nej, till människor som jag tror är jättebra, men det är 

förtidigt, så det är ingen fara men ändå, de, jag tror att det är för att ja absolut tänker så 

här >nae< (Skrattar till) jag orkar inte...Faktiskt” 

Tillitsproblem tas upp av både Lisa och Sara där de verkar ha svårt att skapa nya relationer, 

vilket kan vara på grund utav deras bristande självkänsla eller paranoia över potentiella 

våldsamma beteenden hos nya partners. 

 

Sara beskrev ett bestående problem från relationen så här: 

“Nae jag är inte samma person, det va inte, de är inte bra att stanna så här länge och 

höra att man är dålig” “Jag känner mig dåligt också, ja ve, jag äter ju inte eller jag 

följer ju inte reglerna vi hade, vi hade mycket matregler” “fast jag, skiter i reglerna nu, 

men jag känner mig dålig” “inte så många andra gör, man sitter, man har samma måltid 

så tror jag, jag är den enda som sitter där och tänker, de här är fel, egentligen, men det 

sitter, kvar i mig (inandning) ehm men jag äter, i alla fall, och försöker tänka att det inte 

är det” 

Även efter relationen har varit över en tid så påverkas Sara ändå av expartnerns regler, även i 

miljöer där ingen kräver att hon följer dem.  

Detta kan bero på följande: 

“jag ju fortfarande min älskade mini polis o tonåring som också märker att jag gör 

annorlunda och då kan hon liksom pika det, o då säger jag d, jag bestämmer själv, jag 
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vet ju va jag ska svara’, men jag känner ändå så här…mm’......>så< 

(utandning)”skrattar till” ” 

Även om tonåringens ifrågasättande beteende går i linje med vanlig tonårstrots så påminns Sara 

om expartnerns regler som till följd förstärker dess negativa effekt på henne. 

Sammanfattning av resultat 

Det som framgår som de mest centrala från de två informanternas upplevelser är de bådas 

nuvarande förståelse för våldets orsak, alltså deras expartners kontroll och maktbehov, i kontrast 

till hur de tänkte inom relationens pågående projekt där dåligt självförtroende och ett beroende 

av expartnern genomsyrar upplevelserna.  

Minst lika viktigt är de upplevelser som ledde till att man till slut lämnade expartnerna, 

där det skiljer sig mellan informanterna i hur uppbrottsprocessen gick till. Både uttrycker sig 

liknade angående kvarlevande konsekvenser, där deras självförtroende och tillit till andra 

påverkats negativt. 

Diskussion. 

Studiens syfte utgår ifrån våld i nära relationer, varför stannar man med en våldsam 

partner under en viss tid för att sedan lämna relationen bakom sig?  

Tre forskningsfrågor etablerades för att på bästa sätt få fram relevanta svar i förhållande till 

syftet: 

1. Vilka faktorer motiverar våra informanter att stanna kvar i relationer när deras partner 

brukar våld mot dem? 

2. Vilka faktorer motiverar våra informanter att lämna en skadlig relation som man varit i 

under en längre tid? 
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3. Finns det några gemensamma faktorer hos informanterna i deras livshistoria innan de 

hamnade i en skadlig relation? 

Kriterier för deltagande sattes för att på bästa sätt få svar på frågeställningarna där mödrar som 

varit i en våldsam relation i minst 3 år etablerades som en rimlig avgränsning.  

Semistrukturerade intervjuer som spelades in användes som datainsamlingsmetod som 

sedan transkriberades samt analyserades utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA).  

Utifrån analysen så växte fyra teman fram där gemensamma nämnare samt skillnader kunde 

urskiljas. 

Resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat sättas i relation till våra frågeställningar samt 

rådande teori som anses relevant till ämnet 

Kontrollbehov 

Kontrollbehov hos våldsutövaren framgår som ett starkt återkommande tema i resultatet 

där informanterna upplevde detta som den drivande faktorn till varför våld har brukats mot dem, 

deras expartners behövde ett verktyg som kunde tillfredsställa deras behov av kontroll.  

Isdal (2001) poängterar att våldsbruk producerar resultat snabbt och effektivt i förhållande till 

utövarens mål, där våldsbeteenden oftast planeras och appliceras för att få bästa möjliga effekt 

vilket stärks utav Andersons och Bushman (2002) förklaringsmodell GAM, som menar att man 

bedömer och väljer ens våldshandlingar utifrån önskat utfall.  

Sinisalo (2018) beskriver hur våldsbenägna män rationaliserar sitt våldsbeteende där 

kvinnan reduceras till något som är inkapabel att göra rätt på egen hand, något ondsint som 

behöver kontrolleras. En av informanterna beskriver hur hon aldrig fick rätt i förhållandet om 

hon inte höll med sin expartner vilket kan bero på denna rationalisering. 
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Våldsbenägna män beskrivs av Isdal (2001) som individer som försöker hantera sina egna 

känslomässiga problem genom att påverka andra, exempelvis vid känsla av vanmakt så 

dominerar man kvinnan, känner man sig liten så gör man kvinnan mentalt mindre.  

Lundgren (2012) beskriver att våldet motiveras utav våldbrukande män genom en upplevd 

vanmakt i relation till kvinnor, där deras definition av mansrollen ställer dem överst i hierarkin. 

Detta kan vara en potentiell faktor till varför fysiskt våld brukades mot den ena informanten då 

hennes expartner kan ha upplevt sig som mindre eller att hans manlighet var hotad. 

Isdal (2001), Lundgren (2012) samt Sinisalo (2018) beskrivning av den våldsbrukande 

mannen visar en klar bild över hur våldet motiveras, där ohälsosamma värderingar poängteras 

som den starkaste faktorn till kontrollbehovet och våldet som följer.  

Värderingarna härleds till psykisk ohälsa utav Sinisalo (2018) där de våldsbrukande 

männen ofta har upplevt våld under sin uppväxt som offer eller som observatör, vilket Isdal 

(2001) stärker som menar att våldet alltid har en kontext, vilket beror på livshistoria, kulturell 

inramning samt den situation som man för närvarande befinner sig i.   

Kontrollbehov i sig svarar inte på frågeställningarna som detta arbete har, men är ändå en 

vital del då det beskrivs som det starkaste orsaken till varför våldsbruket sker av både 

informanter och teori (Isdal, 2001; Lundgren, 2012; Sinisalo, 2018).  

Har man definierat våldets orsak så kan man belysa vem som är ansvarig för dess tillämpning, 

vilket är den som brukar den (Isdal, 2001; Sinisalo, 2018). 

Normaliseringsprocessen  

Utifrån Andersons och Bushman (2002) aggressionsmodell (GAM) så svarar individen på 

aggression som riktats mot en med liknande beteenden eller genom att fly vilket är det andra 
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alternativet till att bemöta aggressivitet enligt Barnum och Solomon (2019), vilket inte kan sägas 

om informanterna utifrån deras berättade upplevelser.  

Hanmer och Itzin (2000) tar upp rädsla för expartnerns våld som en av de anledningar till 

varför kvinnor blir kvar i våldsamma förhållanden, men utifrån informanternas berättelser så är 

det snarare det psykiska våldet som bröt ner deras självförtroende, där de fick en känsla av 

beroende till deras expartners, samt fick en känsla utav skuld. 

Känslan av beroende och skuld kan härledas till normaliseringsprocessen av Lundgren, 

(2012) där framförallt termerna externalisering, “det är inte min partners fel att han är våldsam” 

samt internalisering, “det är mitt fel att min partner är våldsam”, förklarar varför informanternas 

självförtroende drabbades negativt av våldet istället för att deras känslor för expartnern svalnade. 

Från informanternas upplevelser framgår det att ansvaret för våldet inte kopplades till 

våldsbrukaren, dess motivation och hur denne upplever sig själv i förhållande till sin omvärld, 

utan de lade ansvaret för våldet på sig själva.  

Detta oavsett om utomstående personer i deras liv klart kunde se och påpeka vem som bar 

skulden till våldet som informanterna blev utsatta för. 

Anderson (2003) menar att förutom normaliseringsprocessen som sker inom relationen så 

har den våldsutsatta kvinnan förväntningar från samhället att lösa problemen som sker inom 

familjen. Detta samklingar med de utomståendes agerande mot våldet utifrån informanternas 

upplevelser, där de utomstående gav sina synpunkter och kritik till våldsoffret, istället för att gå 

direkt till expartnern eller källan för våldets fortsatta bruk. 

En av informanterna upplevde även att hennes barn tog efter expartnerns syn på vem som 

är ansvarig till att våld brukats i familjen, vilket visar att normaliseringsprocessen inte bara 

påverkar utövare och mottagare utan de som observerar processen under en längre tid.  
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Isdal (2001) argumenterar att observatörsrollen är svårare än offer och utövarrollen då om man 

inte kan påverka våldet, speciellt för barn som oftast är för små för att ingripa, och deras flykt 

från situationen stoppar inte våldet då de inte är det tilltänkta målet. Det finns ett klart samband 

mellan upplevelser av föräldrars våld och egna våldsproblem enligt Isdal (2001), som även tar 

upp att observatörer utav våld ofta får samma psykiska skador som offren. 

I avrundning så är normaliseringsprocessen det starkaste argumentet till varför våra 

informanter blev kvar i skadliga relationer, där våldet inte gav dem anledning att bryta 

relationen, utan deras självförtroende bröts sönder istället. 

Tvivel och motstånd 

De båda informanterna började till slut tvivla på relationens struktur, och motstånd gavs 

från båda informanter med liknande motivation i förhållande till sig själva, att de förtjänade 

bättre livsöden och att deras barn skulle få ett sundare liv. 

Utifrån exitprocessens (Holmberg & Enander, 2004) två första faser så började 

informanterna tvivla på relationen och föra en inre dialog om tvivlens legitimitet, eller för att 

stärka eller mildra ens osäkerhet över relationen.  

Vändpunkten eller fas tre i exitprocessen kan tydligt pekas ut i båda informanters 

upplevelser, där den ena började ge motstånd efter utomståendes åsikter började påverka hennes 

syn på relationen.  

Motståndet tog form för denne informant genom att försöka förbättra villkoren i 

förhållandet eller dra en gräns på vad hon därefter kommer tolerera. När informanten inte fick 

gehör på sina villkor, utan snarare fick mer våld riktat mot sig så kom den faktiska vändpunkten, 

vilket är enligt exitprocessen när man beslutar sig att lämna relationen.  
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Den andra informantens vändpunkt skedde i ett mer rakt led i förhållande de två första faserna, 

där hon beslutade sig för att lämna relationen direkt efter vändpunktshändelsen. 

Hur de båda har hanterat fas fyra i exitprocessen, att skapa en ny identitet för sig själv 

eller bli ett ex istället för att vara en partner skiljer sig mellan informanterna, där den ena 

fortfarande har kontakt på grund utav barnen och den andra har ingen kontakt överhuvudtaget. 

Exitprocessens förklaringsmodell förfaller sig väldigt klinisk, med 4 faser som avlöser 

varandra. Utifrån informanternas upplevelser så är verkligheten betydligt mer diffus, då faserna 

inte alltid går i ett rakt led utan kan gå bakåt och upprepas, exempelvis på grund utav att nya 

villkor ges inom relationen. 

De faktorer som ledde till att informanterna lämnade sina våldsamma expartners förklaras 

dock väl med hjälp utav exitprocessen, som bidrar med en utgångspunkt eller mall för att kunna 

tolka händelseförloppen. 

Konsekvenser av våldet 

Utifrån informanternas berättelse så tar våldets negativa effekter inte slut vid 

separationen utan fortsätter att påverka dem negativt efteråt, vilket samklingar med Berglund och 

Heimer (2016) som menar att våldet leder till långsiktiga konsekvenser för båda enskilda 

individer, familjer och till slut hela samhällen. 

Hyden (1995) förklarar att våldet en man brukar mot sin partner inte enbart skapar 

problem för de involverade, utan mäns våld mot kvinnor leder till en grundläggande misstro 

mellan könen i samhället, som skadar relationer och obstruerar optimal utveckling.  

Denna misstro kan kopplas till informanternas beskrivning om hur våldet har påverkat deras 

förmåga till att känna tillit till omgivningen negativt. 
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Sinisalo (2018) beskriver att separation innebär en kritisk fas för den våldsdrabbade 

kvinnan, speciellt när våldsförövaren och den våldsutsatta har gemensamma barn.  

Vidare så förklarar Sinisalo (2018) att separationen kanske är ett slut på det sexuella eller fysiska 

våldet, men kan gradvis förändras till en ökad maktutövning och hot om andra varianter av våld 

samt konflikter kring eller genom barnen.  

Detta kan relateras till när en av informanterna blev anklagad för inbrott för att hon skulle hämta 

en tröja till sin tonårsdotter, expartnern utnyttjade tillfället till att försöka få igång en konflikt där 

han framstår som ett offer.  

Metoddiskussion 

Tolkande fenomenologisk analys (IPA) valdes som metod då Merriam och Tisdell (2016) 

menar att IPA passar väl för ämnen som är emotionellt laddade. Denscombe (2018) stärker detta 

som menar att kvalitativa metoder lämpar sig för att studera komplexa psykosociala situationer 

och processer, vilket våld i nära relationer anses vara av ledande forskning (Lundgren, 2012). 

Utifrån det låga antalet deltagare inom denna studie så passar IPA också väl enligt Howitt (2019) 

som menar att metodens grundliga arbetssätt och stora mängd data per deltagare ofta leder till låg 

deltagarmängd eller enstaka fallstudier.  

Den intervjuguide som användes (se bilaga 1) utformades med de tre frågeställningarna i 

åtanke men även de etiska överväganden som tagits upp metodavsnittet formade dess innehåll. 

Intervjuguidens största brist är att den inte fick fram något innehåll som kunde svara på den sista 

frågeställningen, om det fanns faktorer från tidigare i livet som påverkade informanterna.  

Detta kan bero på hur det resonerades kring frågornas innehåll där risken för att väcka trauma 

utöver ämnets direkta innehåll dikterade utformningen. 
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Själva tillvägagångsättet under intervjun kan ha varit gynnsam för studien där den 

kvinnliga författaren utförde intervjuerna då en manlig närvaro kan påverka resultatet negativt 

med ämnets innehåll i åtanke.  

Informanterna kanske inte hade haft några skrupler över att ha en manlig intervjuare närvarande 

men detta tillvägagångsätt användes för att inte sätta samtliga involverade i en obekväm sits. 

Transkriberingen gjordes till största del av den manliga författaren. 

Bristen med denna arbetsuppdelning där den manliga författaren transkriberar är att kroppsspråk 

inte kan noteras eller användas som analytiskt material då han inte var närvarande på 

intervjuerna. Om man vänder på argumentet så kan det vara en styrka att transkribera material 

som man själv inte har varit närvarande på då ens personliga bias över personen man intervjuat 

kan påverka resultatet. 

Det färdigtranskriberade materialet analyserades samt färgkodades när de olika teman 

som tog form för att på bästa sätt särskilja dem på ett tidseffektivt sätt. 

Bristen med detta arbetssätt är när ett citats innehåll samklingar med flera teman samtidigt vilket 

ledde till att man övervägde vilket tema som var mest relevant där författarna kunde ha 

meningsskillnader. 

Sammanfattning och vidare forskning 

De tre frågeställningar som arbetet bygger på har besvarats med skiftande framgång i 

förhållande till varandra, där de två inledande fick distinkta svar, det vill säga de faktorer som 

fick informanterna att stanna samt lämna relationen. 

Vad som framgått i denna studie i förhållande till den första frågeställningen kan ses från 

både utövarens och mottagarens beteende, där både framkomsten och vidmakthållandet utav 

våldet kan förklaras, och paralleller kan dras till Lundgrens (2012) normaliseringsprocess.  



42 
 

Våra informanter stannade i våldsamma relationer på grund utav ohälsosamma nivåer av 

kontrollbehov hos deras expartners och ett brustet självförtroende hos dem själva, vilket 

möjliggjorde att ansvaret för våldet kunde hamna på offret istället för förövaren.  

Där ansvaret läggs hamnar också skulden, vilket förklarar varför informanterna inte motiverades 

till att lämna sina expartners till en början, att ett beroende av expartnern fanns då man upplevde 

att man inte kunde göra rätt på egen hand.  

Den andra frågeställningen fick också ett distinkt svar, utgår man utifrån exitprocessen 

(Holmberg & Enander, 2004) så kan de 4 faserna urskiljas i deras upplevelser, båda kände tvivel 

samt började söka alternativ till att lösa eller förstärka deras tvivel (fas 1 och 2). 

Båda informanter hade en distinkt fas 3, vändpunkten som markerade starten för att lämna sina 

expartners, samt att båda har genomgått fas 4, skapandet av en ny identitet i olika former, då den 

ena har kontakt på grund utav gemensamma barnen och den andra har ingen kontakt alls. 

Den sista tredje frågeställningen, om det fanns några gemensamma faktorer i 

informanternas livshistoria föll kort då det inte kunde produceras några konkreta resultat utifrån 

de upplevelser som gavs. 

Informanternas upplevelser samklingar väl med de rådande teorierna angående våld mot kvinnor 

som presenteras av Lundgren (2012) och Holmberg och Enander (2004), där allmän teori om 

våld och aggression dikterar motstånd av liknande art (Anderson & Bushman, 2002) eller genom 

att ta sig bort från hotet (Barnum & Solomon, 2019). Våldets framkomst och motivation 

förklaras dock väl inom allmän teori utifrån våldsutövarens perspektiv vilket samklingar med hur 

informanterna beskrev sina expartners, där makt och kontrollbehov pekades ut som motivationen 

till våldet. 
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Utifrån arbetets resultat så uppkommer nya frågor, inte minst angående den tredje 

frågeställningen. Hade man kunnat formulera frågeställningen annorlunda, eller va 

intervjufrågorna som inte täckte upp ordentligt för att utvinna svaret?  

En annan aspekt som kan vara av vikt att få vidare svar på kan vara hur barnens beteende 

i relation till mamman påverkas när dem observerar våldets normaliseringsprocess då båda 

informanterna har barn med våldsamma män. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Presentation av studien 
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Varför sitter vi här?  

vi vill studera våld i nära relationer, mer specifikt de faktorer som motiverat dig att stanna kvar i 

en skadlig relation under en längre tid, samt varför du slutligen lämnade den bakom dig.  

Vi vill även undersöka om det finns faktorer utanför den skadliga relationen som påverkar, 

exempelvis händelser i barndomen. 

Några frågor så här långt? 

Du som intervjuas kan avbryta när som helst under intervjun av vilken anledning som helst, då 

du är frivilligt deltagande.  

Inspelningen kommer hanteras konfidentiellt, vilket innebär att bara vi som utför studien 

kommer ha tillgång till den.  

När vi är färdiga med studien kommer samtliga intervjuer raderas, inklusive denna. 

Några frågor så här långt?  

Då börjar vi med en kort presentation, exempelvis ålder, arbete, utbildningsnivå, antal barn, du 

behöver inte ange några namn. 

Då kör vi igång med frågorna! 

Tema 1 Våldets ansikte/allmänna tankar 

 Fråga 1: Hur definierar du våld i en relation? Våld överlag? 

Fråga 2: Har du upplevt våld under din uppväxt? Observerat våld eller varit utsatt för våld? 

Följdfråga till 2 vid Ja: Tror du att dina upplevelser i tidig ålder hade påverkan på din syn på våld 

och hur du agerade i relationen? 

Fråga 4: Vad tror du motiverar en person att bruka våld mot sin partner? 

Fråga 5: Vad tror du motiverar en person till att acceptera eller stå ut med våld från sin partner 

under en viss tid/eller allmänt? 
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Tema 2 Relationen 

Fråga 6: Hur träffade du din före detta partner?  

Fråga 7: Hur länge varade förhållandet? 

Fråga 8: Hur såg relationen ut i början? 

Fråga 9: När fick ni barn tillsammans? 

Fråga 10: När började du uppleva att våld brukades i relationen, och på vilket eller vilka sätt? 

Fråga 11: Vad var din första reaktion till att våld användes mot dig? 

Fråga 12: känner du att våldet ökade från första våldsupplevelsen? 

Fråga 13: Kände du att du fick det stöd du behövde av utomstående? 

Tema 3 Avslutet 

Fråga 14: Vad motiverade dig att stanna kvar i relationen? 

Fråga 15: När började du tvivla på att om du ska lämna relationen eller stanna kvar? Vad var 

orsaken till det? 

Fråga 16: Hur reagerade du efter första tvivlen? 

Fråga 17: Vad fick dig att avsluta förhållandet? Va det en specifik händelse eller hade 

motivationen byggts på under en längre tid? 

Fråga 18: Hur upplevde du att omgivningen reagerade på din situation? 

Fråga 19: Tycker du att dina våldsupplevelser har påverkan på din nuvarande situation eller hälsa 

på något sätt? 

Fråga 20: Upplever du att du är samma person som du var innan förhållandet?  

Fråga 21: Vilka råd skulle du vilja ge till kvinnor som lever I en skadlig relation? 

 

 


