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Abstract 

I denna studie har vi undersökt förståelsen av våld i nära relation utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Våld i nära relation är ett brett samhällsproblem som förekommer i alla typer av 

grupper, samhällsklasser, religioner och som utspelar sig över hela världen. Dock är den 

officiella bilden av förekomsten av våld i nära relation i stort relaterat till förståelsen av våld. 

Eftersom våld i nära relation kan förekomma på olika sätt kan det vara svårt för en våldsutsatt 

att identifiera våldets olika förklädnader i den relation man lever i. Föreliggande studie har en 

kvalitativ studiedesign och datainsamlingen har skett via två sammansatta fokusgrupper. 

Totalt har tio deltagare varit med i studien. Studiens insamlade material har analyserats 

genom innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarna har en relativt begränsad förståelse av 

våld i nära relation men en betydligt bredare förståelse gällande på vilka sätt kontroll kan 

utspela sig i nära relation. De olika sätten att kontrollera anses inte alltid vara synonymt med 

begreppet våld. Studiens resultat visar även att deltagarna tydligt kopplar begreppet våld till 

det fysiska våldet och framförallt till vad lagens definition av våld är; vad man kan bli straffad 

och dömd för. Förekomsten av det psykiska våldet, liksom andra former av våld får en 

underordnad position i förståelsen av våld i nära relation.  
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de deltagare som tackade ja till att medverka i vår 

studie. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra denna C-uppsats. Sedan vill vi 

även tacka vår handledare Masoud Kamali som varit till stor hjälp sedan dag ett. Tack! 
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1. Inledning 
Våld i nära relation är ett mångfacetterat samhällsproblem som förekommer i hela världen, i 

alla grupper, religioner och samhällsklasser (Johnson & Ferraro, 2000). Enligt undersökning 

från Brottsförebyggande rådet som gjordes 2013 är risken att utsättas för våld i nära relation 

störst för kvinnor, även om män också kan bli utsatta. Under år 2015 anmäldes 17 000 fall av 

misshandel mot kvinnor (Brottsförebyggande rådet, 2016), mörkertalet är dock stort både 

bland kvinnor och bland män (Johnsson-Latham, 2008). Våld i nära relation innebär att den 

utsatte har en relation till förövaren vilket gör situationen komplex, då de emotionella banden 

gör det svårare för den utsatte att göra motstånd och bryta kontakten. Våldet utövas oftast i 

hemmet vilket bidrar till att det är svårare för omgivningen att upptäcka (Johnsson-Latham, 

2008). I en folkhälsorapport från Socialstyrelsen (2009) visas att våld i nära relation kan 

innebära omfattande mänskligt lidande och även olika samhällsekonomiska konsekvenser. 

Det uppskattades år 2006 att kostnaderna till följd av våldet uppgick till cirka tre miljarder 

kronor per år, där de direkta sjukvårdskostnaderna stod för cirka 38 miljoner kronor av dessa 

kostnader. Våld i nära relation beskrivs som ett jämställdhetsproblem och något som hindrar 

de som utsätts för våld att få sina mänskliga rättigheter och friheter (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Mäns våld mot kvinnor har förekommit i alla tidsepoker. Våldet utmärker sig från andra typer 

av våldsbrott då det utövas i syfte att vidmakthålla kontroll och makt över den underordnade 

kvinnan. Våldet sker systematiskt och kvinnan normaliserar successivt våldet (Johnson & 

Ferraro, 2000). Att bli utsatt för våld kan innebära allvarliga konsekvenser, framförallt 

emotionellt men även fysiskt, socialt och ekonomiskt (Fleury-Steiner & Thompson, 2011; 

Levendosky & Graham-Bermann, 2001; Chiodo, et al., 2008; Overlien, 2009). Barn som 

tvingas bevittna våld i hemmet tar även mycket skada då de riskerar att utveckla 

internaliserade och externaliserade problem (Overlien, 2009; Chiodo, et al., 2008). Det var 

länge accepterat och lagligt för män att kontrollera och disciplinera kvinnorna med hjälp av 

våld (Meulenhard & Kimes, 1999). Först på 1970-talet uppmärksammas mäns våld mot 

kvinnor i nära relation (Hydén, 2002). Idag anses våld mot kvinnor som det grövsta uttrycket 

för ojämställdhet och prioriteras högt på samhällelig och politisk nivå (Johnson & Ferraro, 

2000). Det finns även ett flertal lagar som tydligt betonar problematiken om mäns våld mot 

kvinnor och som understryker kvinnans rätt att få hjälp i en utsatt situation. 

 



	 7	

Även om majoriteten av de våldsutsatta är kvinnor, finns det även män som blir utsatt för våld 

i nära relation. I Sverige är dock forskningen om män som utsätts för relationsvåld fortfarande 

mycket begränsad, vilket indikerar på en stor kunskapslucka. Stereotypa bilder av förövare 

och våldsutsatt kan leda till att mannen som offer inte uppmärksammas (Burcar, 2005). I 

Sverige publicerades för första gången en rapport om mäns utsatthet i nära relationer av 

Brottsförebyggande rådet år 2009. I rapporten framgår att flertalet studier som tyder på att 

mäns utsatthet för våld i nära relationer kan vara hög. Studien visar att män tenderar att söka 

hjälp i lägre utsträckning än kvinnor och att detta ofta beror på en rädsla för att inte uppfattas 

som ett trovärdigt brottsoffer, samt ett lågt förtroende för rättsväsendet (Hradilova Selin, 

2009). Ytterligare en sannolik förklaring menar Hradilova Selin (2009) kan vara en okunskap 

kring våldets uttryck och en vedertagen syn på våld. 

1.1	Definition	av	våld	i	nära	relation	enligt	Socialstyrelsen	(2013)	
- Fysiskt våld (Socialstyrelsen , 2013). Fysiskt våld är en våldsform som oftast sker med en 

avsiktlig, tydlig funktion. Definitionen av fysiskt våld är bred och innebär allt från att nypa 

och knuffa till att rent av ha ihjäl någon. Fysiskt våld kan förknippas med en handling som 

orsakar smärta (Isdal, 2001). 

 

- Psykiskt våld (Socialstyrelsen , 2013). Psykiskt våld är att vinna makt att bestämma över 

människor utan att bruka direkt fysiskt våld. Exempel på psykiskt våld kan vara 

förödmjukande beteende, hot, kontroll, isolering, utagerande svartsjuka och emotionellt våld. 

Denna typ av våld orsakar inte skador på kroppen utan snarare i själen och den utsattes 

värdighet. Syftet med att utöva psykiskt våld kan vara att få den utsatte att känna sig liten och 

värdelös (Isdal, 2001).  

 

- Sexuellt våld (Socialstyrelsen , 2013). Sexuellt våld har liksom psykiskt våld en bred 

definition och grundar sig i en makthandling. Våldet innefattar allt från sexuella trakasserier, 

oönskad beröring, till sexuell tortyr och våldtäkt. Det sexuella våldet kan vara den mest 

psykologiska nedbrytningsformen då våldet utförs mot de mest privata delarna på den utsatte 

(Isdal, 2001). 

 

- Ekonomiskt våld (Socialstyrelsen , 2013). Ekonomiskt våld innebär att våldsutövaren 

kontrollerar den våldsutsattas ekonomi och på så sätt hamnar den utsatte i en 

beroendeställning och nekas självständighet (Isdal, 2001). 
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- Materiellt våld (Socialstyrelsen , 2013). Materiellt våld innefattar våld mot föremål såsom 

att kasta saker eller slå i dörrar. Denna typ av våld kan användas som skrämseltaktik och även 

för att såra den utsatte genom att förstöra ett föremål som har ett sentimentalt värde (Isdal, 

2001). 

 

- Socialt våld (Socialstyrelsen , 2013). Socialt våld innebär olika frihetskräkningar som 

påverkar den utsattes sociala relationer. Isoleringen innebär att det sociala nätverket begränsas 

och att den utsatte inte kan delta i sociala aktiviteter i önskad utsträckning (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

- Latent våld (Socialstyrelsen , 2013). Latent våld sker i kombination med någon eller några 

av de andra våldsformerna. Våldet skapar en ständig rädsla hos den utsatte på grund av risken 

att våldet ska inträffa igen. Förövaren kan ha ett hotfullt kroppsuttryck som gör att den som är 

våldsutsatt anpassar sig och ändrar sitt beteende för att undvika nytt våld (Isdal, 2001). 

 

Den gemensamma nämnaren för de olika våldsformerna gällande våld i nära relation är att 

makt och kontroll har en central roll. Det är vanligt att våldet successivt normaliseras och 

tillslut upplevs som en naturlig del i relationen (Karlsson, Näs & Wahlstedt, 2007).  

 

Inom tidigare studier har fokus oftast varit på våldet kvinnor blir utsatta för och då främst av 

en man. Det har varit och är till viss del fortfarande den vanliga och mest utbredda bilden av 

våld i nära relation. Under senare år har man dock börjat använda sig utav begreppet brott i 

nära relation i hopp om att det ska kunna uppmärksamma män som våldsutsatt. Delvis är den 

ändrade bilden en följd av forskning som visat att både män och kvinnor i tämligen stor 

utsträckning utsätts för brott i nära relation men då olika typer av våld (Brottsförebyggande 

rådet, 2014). Vidare tar Brottsförebyggande rådet (2014) upp att det vanligaste skälet till att 

man inte kontaktar polisen i dessa brott är att man som utsatt anser att händelsen är en 

småsak. 41 % av kvinnorna samt ca 67 % av männen uppgav detta i undersökningen som 

gjorts. Av de som betraktade händelsen som en småsak har 95 % av dessa varit utsatt för 

psykiskt våld. De visar svårigheter att skilja ”mindre” respektive ”grövre” våld från varandra 

(Brottsförebyggande rådet, 2014). 
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1.2	Problemformulering	
Våld i nära relation är ett känsloladdat ämne och det kan vara svårt att få en tydlig bild av 

dess omfattning. Dels är det inte alltid lätt för en utomstående att se våldet, framförallt om det 

inte rör sig om fysiskt våld (Johnsson-Latham, 2008). Det kan även vara svårt att som enskild 

potentiellt utsatt uppmärksamma att det är just våld man utsätts för, om våldet tas i uttryck på 

andra sätt än det fysiska våldet (Hradilova Selin, 2009). En destruktiv och osund relation där 

våld kan utvecklas kan till en början upplevas som normalt, en förälskelse med uppvaktning, 

ett stort positivt intresse men som successivt utvecklas och övergår till svartsjuka och 

kontroll. Att den utsattes handlingsutrymme drastiskt minskar. Våld i nära relation sker ofta i 

hemmet som bör vara en plats som förknippas med trygghet samt att våldet utförs av en 

partner som man bör kunna lita på, som står en nära. Dessa aspekter gör att våldet kan vara 

komplicerat och osynligt. Det bidrar även till att mörkertalet är stort och att 

anmälningsbenägenheten är liten (Brottsofferjouren, u.å.). I denna studie undersöker vi 

förståelsen av våld i nära relation. Utifrån ett intersektionellt perspektiv med tre specifika 

aspekter i fokus analyserar vi resultatet. Dessa aspekter är kön, ålder och utbildning. Att 

medvetandegöra våldets bredd kan förhoppningsvis hjälpa de personer som utsätts för våld i 

nära relation men som kanske inte själv är medveten om de faktiskt lever i en relation med 

våld inblandat. Kanske kan ökad medvetenhet minska mörkertalet och öka 

anmälningsbenägenheten. 

1.3	Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka förståelsen av våld i nära relation utifrån ett 

intersektionellt perspektiv.  

1.4	Frågeställningar	
• Hur förstår deltagarna det fysiska våldet i nära relation, utifrån kön, ålder och 

utbildningsnivå? 

• Hur förstår deltagarna det psykiska våldet i nära relation, utifrån kön, ålder och 

utbildningsnivå?  

• Hur ser deltagarna på de olika våldsformerna utifrån kön, ålder och utbildningsnivå? 

1.5	Arbetsfördelning	
Detta arbete bygger på ett gemensamt och jämlikt samarbete. Genom kontinuerliga 

diskussioner där bådas tankar och åsikter lyfts fram har vi respekterat varandras olikheter och 

fattat gemensamma beslut. Samtliga lagda timmar har spenderats sida vid sida. Den tydliga 

uppdelningen som gjordes var att vi vid varsitt fokusgruppstillfälle var moderator och 
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transkriberade sedan en varsin grupp. Även om delar av arbetet till viss del skrivits 

individuellt, så har alla meningar filtrerats genom den andre.   

2. Förtydligande begreppsanvändning  
När vi i denna studie använder begreppet ‘nära relation’ syftar vi till personer som på något 

sätt står varandra nära. Det kan vara partner, familjemedlem, släkting eller vän. Vi kommer 

även att använda oss utav förövare som definitionen för personen som utövar våld och 

våldsutsatt för personen som utsätts för våld. Båda begreppen använder vi könsneutralt.  

2.1	Relevanta	lagar	om	våld	i	nära	relation	
Följande lagrum och paragrafer är relevanta för studien: 

 

4 kap. 4 a § Brottsbalken: Den som begår brottsliga gärningar enligt 4, 6 eller 12 kap. eller 

enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående 

person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av 

personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, 

för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 

 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller 

har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 

förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag 

(2013:367). 

 

4, 6 och 12 kap. syftar bland annat till: människorov, människohandel, olaga 

frihetsberövande, olaga tvång, frihetskränkning, olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, 

kränkande fotografering, ofredande, våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt 

ofredande och skadegörelse.  

 

Vi kan även se i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att den som är utsatt för våld i nära relation 

har rätt till stöd och hjälp. 5 kap 11 § 2 st, SoL: Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor 

som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov 

av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  
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3. Forskningsområde/kunskapsläge 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området våld i nära relation. Vi har valt att 

dela upp avsnittet i underrubriker, detta för att få en tydligare överblick kring kunskapsläget i 

ämnet. I första avsnittet kommer vi att redovisa förändringen av våldsbegreppet i Sverige, i 

andra avsnittet redovisas våld i nära relation i allmänhet, i tredje och sista avsnittet redovisas 

forskning som studerat förståelsen av våld i nära relation på olika sätt.  

3.1	Förändring	av	våldsbegreppet	i	Sverige	
Definitionen och förståelsen av våld i nära relation har genom tiderna förändrats. Denna 

förändring har skett efter allmänna och utbredda opinionsbildningar, något som Wendt (2002) 

belyser i sin bok, Rädslans politik. Wendt (2002) beskriver den svenska synen på våld i nära 

relation mot kvinnor och delar upp denna syn i tre olika perioder. 

Period ett, 1930-1960 uppfattas våldet mot kvinnor i nära relation som en naturlig aspekt av 

sexuell samvaro och som något privat. Att det var en normal följd av gräl och ett vardagligt 

och accepterat fenomen. Det var under denna period som våld mot kvinnor i hemmet för 

första gången diskuterades som en egen fråga i riksdagen. Ett omdiskuterat förslag som här 

lades fram var, kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet.  Frågor som rörde våld mot 

kvinnor var kontroversiella och under denna period fördes det diskussioner om detta fenomen 

över huvud taget ska ses som ett problem. En förklaring till hur våldet mot kvinnor uppstår 

fokuseras kring alkoholism och sinnessjukdom hos förövaren (Wendt, 2002).  

Period två, 1970-1980 etableras fenomenet våld mot kvinnor på den offentliga politiska 

dagordningen, med tanke att frågan regelbundet återkommer i debatt. Det föreslås 

åtgärdspaket och reformer under denna period. Våldet börjar mer betraktas utifrån individens 

rättigheter och det är först nu som våldet förstås som ett socialt problem. Ett problem där 

vård, stöd och omsorg prioriteras (Wendt, 2002). 

Den tredje perioden, 1990 börjar en förståelse kring våldet mot kvinnor att kopplas samman 

med bristande jämställdhet mellan könen, ett ojämlikt maktförhållande diskuteras. Tidigare 

var utgångspunkten männens erfarenheter men började här utgå från kvinnors erfarenhet av 

våldet, kvinnoperspektiv. Problemet våld formuleras under denna period på ett sätt som bryter 

mot tidigare förståelse, nu står relationen mellan kön och makt mer i fokus (Wendt, 2002). 

3.2	Våld	i	nära	relation	
Trots att fenomenet våld i nära relation är ett relativt modernt begrepp så finns det en hel del 

forskning inom området. Forskningarna syftar mestadels på våldsoffrets perspektiv, 
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förövarens perspektiv eller på fenomenet i sig. Mycket av forskningen är inriktad på kvinnor 

eftersom det är den mest utsatta gruppen i sammanhanget. Enligt FN har 17-38 % av världens 

kvinnor någon gång blivit utsatt för våld av en partner och i utvecklingsländer kan siffran vara 

så hög som 60 % i många områden (Horne, 1999). På senare tid har även forskning om 

mannen som våldsutsatt kommit att uppmärksammas allt mer. Det är då framförallt en 

beskrivning av problematiken av en stereotypisk föreställning om hur våld i nära relation ser 

ut, vem som är förövare och vem som är våldsutsatt (Jiao, Sun, Farmer & Lin, 2016). Våld i 

nära relation beskrivs av många forskare som ett väldigt komplext problem (Walsh, Spangaro 

& Soldatic, 2015). Komplexiteten syftar framförallt till det emotionella band som finns 

mellan förövare och våldsutsatt, och att det bandet gör det svårt för den utsatte att bryta sig 

loss. Det beskrivs även att problematiken länge är osynlig, detta eftersom våldssituationerna 

sker i hemmet och att den som är våldsutsatt ofta är tyst om händelserna för att beskydda 

förövaren (Johnsson-Latham, 2008). 

 

Sambandet mellan våld i nära relation och ohälsa menar många forskare är slående, 

framförallt när det gäller kvinnor som våldsutsatt (Walsh, Spangaro & Soldatic, 2015). Som 

kvinna är det mer sannolikt att bli attackerad av en partner än en främling. Konsekvenserna av 

att bli våldsutsatt har visat sig vara genomgående mycket större för kvinnor än för män, både 

när det gäller psykiska och fysiska skador. Effekterna som identifierats till följd av våld i nära 

relation är depression, missbruk, självskadebeteende (Walsh, Spangaro & Soldatic, 2015). 

Alla dessa effekter innebär även att kvinnors ekonomiska möjligheter minskar då alla inte har 

möjlighet att arbeta i samma utsträckning på grund av psykisk och fysisk ohälsa.  

 

Våld i nära relation kan även påverka barnen. Är kvinnan gravid och blir utsatt för partnervåld 

är risken större för tillväxthämningar i livmodern, för tidig födsel och för låg födelsevikt 

(Walsh, Spangaro & Soldatic, 2015). Barn som måste bevittna våld riskerar även att utveckla 

fysiska och psykiska problem (Overlien, 2009; Chiodo, et al., 2008). Förutom personliga 

konsekvenser för varje utsatt individ, innebär våld i nära relation stora kostnader för 

samhället. Kostnader för till exempel hälso- och sjukvårdssektorn, socialhjälp, polis samt 

kostnader för rättsväsendet (Walsh, Spangaro & Soldatic, 2015). 

3.3	Förståelsen	av	våld	i	nära	relation	
Forskning om allmänhetens attityder och föreställningar om våld i nära relation har inte haft 

samma framfart som forskningen om bland annat orsakerna till våld i nära relation. Något 
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som Carlsson & Worden (2005) belyser vara en av den viktigaste slutsatsen för framtida 

forskning är att allmänhetens attityder inte kan förklaras med ”vanliga” stereotyper om 

exempelvis social status, kön, utbildning utan det måste ses djupare.  

 

Även om forskare är någorlunda eniga om vad våld i nära relation innebär, vill vi påstå att den 

allmänna förståelsen inte helt stämmer överens med den definitionen. Fler än vi har tänkt den 

tanken och studier har gjorts om förståelsen av våld i nära relation. Kunskapen som 

presenteras är utifrån ett internationellt perspektiv eftersom forskning inom den svenska 

kontexten är bristfällig. 

 

Våld i nära relation har länge setts som ett privat fenomen inom familjen och som staten inte 

ska lägga sig i. I samband med feministiska rörelser under 1900-talet lyftes den debatten och 

sedan 1970-talet har ett erkännande vuxit, att våld i hemmet inte bara är en privatsak, utan en 

viktig fråga av allmänt intresse. På 1980-talet i USA blev "misshandel" den term som används 

för att beteckna ett mönster av tvångs-kontroll, hot och förtryck som kvinnor ofta upplevt i 

händerna på sina partners. Över tid kom denna term som används mer specifikt för att 

betecknas fysiskt våld. Begreppet som alltså skulle syfta till upprepade, kontrollerande, 

tvingande beteenden för att begränsa direkt och forma en partners tankar, känslor och 

handlingar, antogs istället av allmänheten att betyda fysiskt våld (Walsh, Spangaro & 

Soldatic, 2015). 

 

Forskare menar att det är viktigt att kartlägga allmänhetens förståelse om våld i nära relation. 

Dels för att personer inom offentlig sektor ska ha tillräcklig kunskap för att kunna agera och 

bemöta på ett så bra sätt som möjligt om en person är våldsutsatt och i behov av hjälp. Men 

även för att kunna identifiera utsatta situationer i sitt eget privatliv (Doran & Hutchinson, 

2016). Forskning som studerat förståelsen och attityder kring våld i nära relation visar att 

kunskapen är bristfällig. 

 

Carlson & Worden (2005) gjorde 2005 en studie om attityder och föreställningar om våld i 

nära relation. Studien utfördes genom telefonintervjuer med tvåhundra slumpmässigt utvalda 

invånare från sex samhällen i New York. Carlson & Worden (2005) kom fram till att 

majoriteten betraktade fysiskt och sexuellt våld som våld i nära relation, medan en knapp 

majoritet tyckte känslomässiga övergrepp är våld. Många tyckte att det inte är våld i nära 
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relation i samma utsträckning om det är kvinnan som utför handlingarna och många hade inte 

koll på lagstiftning som gäller i området (Carlson & Worden, 2005). 

 

Tehee & Esqueda (2008) valde att studera våld i nära relation utifrån vad amerikansk-indiska 

kvinnor, respektive amerikansk-europeiska kvinnor har för uppfattning om fenomenet. De 

intervjuade tjugo stycken amerikansk-indiska kvinnor och tjugo stycken amerikansk-

europeiska kvinnor och i studien använde de sig utav ett snöbollsurval. Tehee & Esqueda 

(2008) kom fram till att amerikansk-indiska kvinnor och amerikansk-europeiska kvinnor har 

olika uppfattningar om vad våld i nära relation innebär. De amerikansk-indiska kvinnorna 

beskrev framförallt en mans fysiska handlingar som våld i hemmet, medan de amerikansk-

europeiska kvinnorna även beskrev de verbala och känslomässiga övergreppen som våld i 

hemmet (Tehee & Esqueda, 2008). 

 

Doran & Hutchinson (2016) studerade sjuksköterskestudenters attityder och syn på våld i nära 

relation. De gjorde en tvärsnittsundersökning som involverade 1003 stycken studenter på ett 

regionalt universitet i Australien. Många studenter förstod innebörden och följderna av våld i 

nära relation, men andra över programmets gång visade attityder som återspeglar en brist på 

förståelse och missuppfattningar om vad våld i hemmet är (Doran & Hutchinson, 2016). 

 

När forskarna studerat förståelsen av våld i nära relation har de flesta analyserat resultaten 

utifrån kön, klass, etnicitet och ålder. Slutsatserna forskarna drar är inte alltid desamma då 

Carlson & Worden (2005) menar att sambanden mellan etnicitet, ålder, klass och förståelsen 

av våld i nära relation är oklara och en tydlig slutsats är svår att dra. Medan Doran & 

Hutchinson (2016) beskriver att ålder och kön har en tydlig inverkan i deras studie. Tehee & 

Esqueda, (2008) och Jiao, Sun, Farmer & Lin (2016) beskriver även de att vissa slutsatser 

kring kön, klass och etnicitet kan dras medan vissa är mer oklara. I det stora hela är många av 

forskarna förvånade över bristen på kunskap kring våld i nära relation. Doran & Hutchinson 

(2016) menar att det är tydligt att det finns behov av att utmana redan existerande antaganden 

och föreställningar kring våld i nära relation. Samt att det finns ett behov av att möjliggöra till 

lärande som utmanar redan existerande antaganden för att säkerställa att i just deras fall, att en 

student inte antar för snäva definitioner av våld i nära relation (Doran & Hutchinson, 2016). 

 

Det är viktigt att poängtera att alla ovannämnda forskare analyserar utifrån sina egna 

empiriska resultat, vilket kan ge olika utfall beroende på övrig kontext. Vi har inte lyckats 
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hittat forskning som undersöker förståelsen av våld i nära relation utifrån en svensk kontext. 

Många forskare som tidigare studerat detta ämne menar att forskningen är bristfällig och att 

området behöver utforskas mer.   

 

Att utvidga och bredda definitionen av våld i nära relation kan påverka antalet hjälpsökande 

(Yick, 2000). Studien från Yick (2000) menar att det behövs gemensam utbildning för att öka 

medvetenheten kring ämnet. Information måste spridas med hjälp av exempelvis media. I 

studien som gjorts är ett återkommande tema att det finns tydliga könsnormer som påverkat 

deltagarna i studiens attityd till våld i nära relation. Att könsrollövertygelsen och dess 

föreställning ger förväntningar hur människor ska vara och se på världen. De menar att våld i 

nära relation måste förstås i ett större sammanhang. Att framtida forskning bör ta hänsyn till 

ytterligare aspekter som exempelvis hur olika åldersgrupper, socioekonomisk status, 

bostadsort påverkar attityder kring våld i nära relation. Då man via tidigare sociologiska 

teorier om våld i hemmet förespråkat att dessa faktorer spelar roll. Att ålder, inkomst, 

utbildning och andra sociodemografiska faktorer hänger ihop med våld i hemmet. Yick 

(2000) uppmanar även framtida forskare att göra en större studie än vad de hade möjlighet till. 

4. Teoretiskt perspektiv 
Utifrån den tidigare forskning vi presenterat har vi valt att undersöka förståelsen av våld i 

nära relation utifrån ett intersektionellt perspektiv. Detta för att ge oss möjlighet att förstå våld 

i nära relation utifrån ett större sammanhang. I följande avsnitt kommer vi att introducera det 

teoretiska perspektivet och hur det används.  

 

Intersektionalitet har på senare tid blivit ett mycket uppmärksammat teoretiskt perspektiv 

bland forskare som vill förstå maktutövande och ojämlikhetsskapande utifrån kategoriseringar 

såsom kön, klass, etnicitet och sexualitet (De los Reyes, 2006). Begreppet grundades i 

postmodern feministisk teori, afroamerikansk feministiskt teori, postkolonial teori, klassteori, 

teori om etnicitet och queerteori (Eriksson-Zetterquist & Styhre). Intersektionalitet myntades 

år 1991 av den amerikanska juristen Kimberlé Crenshaw i ett försök att påvisa 

domstolsväsendet att kön- och rasdiskriminering kan vara svårt att särskilja eftersom de ofta 

sker simultant (Molina, 2016). Dock har innebörden används tidigare än så men då utan att 

benämna det som intersektionalitet. Redan på 1970-talet belyste en lesbisk/afro-

amerikansk/feministiskt organisation skillnaden mellan endimensionell och flerdimensionell 



	 16	

utsatthet. De talade om komplexiteten gällande den kombinerade utsattheten av rasism, 

sexism och homofobism (Brah & Phoenix, 2004). 

 

Utgångspunkten för en intersektionell analys är en förståelse av makt som en socialt 

konstruerad, kontextbaserad, instabil företeelse som är en grundläggande komponent i 

gruppidentitet-skapandet. Makt vars centrala del är förekomsten av normer som stigmatiserar, 

utesluter och neutraliserar underordningar. Därutöver är det viktigt att belysa de 

exploateringsrelationer som möjliggör att samhällets symboliska och materiella resurser 

koncentreras till en privilegierad grupp samtidigt som andra grupper villkoras (De los Reyes, 

2006). Privilegiet kan normaliseras och alla personer i en priviligierad position är inte 

medveten om detta (Brah & Phoenix 2004).  Lika väl som att ojämlikhetens normalisering 

inte är möjlig utan att stigmatisera andra grupper så är maktkoncentrationen inte möjlig utan 

exploateringsrelationer (De los Reyes, 2006). Genom kritisk reflektion och intersektionalitet 

kan det öka den egna medvetenheten om hur vi upprätthåller och bidrar till förtryck och 

maktstrukturer men också hur vi kan utmana dessa.  

 

Förtryck och maktstrukturer är något alla är delaktiga till på ett eller annat sätt, detta genom 

omedvetna handlingar i vår vardag. Omedvetna handlingar och åsikter som exempelvis har en 

sexistisk eller homofobisk underton är en stor del i varför förtryck ännu finns bland oss. Det 

är inte alltid enkelt att definiera vad som är förtryckande och därför omedvetet bortförklarar 

och osynliggör vi dessa förtryck. Genom att medvetengöra kan vi på så sätt bidra till en 

förändring och utmana stereotyper och förändra vårt beteende. Detta kan vi försöka uppnå 

med hjälp av ett intersektionellt perspektiv som analysform. En sådan analysform visar till 

exempel att kön inte endast konstrueras genom att jämföra kvinnor och män och dess 

olikheter utan det finns en mängd olika femininiteter och maskuliniteter. Dessa konstrueras 

genom klass, kön, sexualiteter och etnicitet som vävs in i konstruktionen, till exempel olika 

femininiteter kan kopplas till olika klassformer och kopplas till föreställningar om vad som 

anses vara ”normala” och ”onormala” sexualiteter (Mattsson, 2015). 

 

Konstruktion är förenklat uttryck ett antagande om att verkligheten utvecklas i riktning mot 

hur vi tolkar den. Vi har benägenhet för att uppleva och se det vi förväntar oss och vi tenderar 

att förklara olika saker med en utgångspunkt i det vi redan tror oss veta om något. I och med 

detta återskapar vi ständigt våra egna föreställningar och hur saker förhåller sig. Det bidrar till 

att skapa gemensamma föreställningar. Ett exempel på en sådan föreställning är om vad som 
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är kvinnligt och vad som är manligt, hur kvinnor respektive män är och också hur de bör vara. 

Vi lär oss hur vi ska agera och vara som män och kvinnor genom exempelvis medier, men 

också i de sociala sammanhang vi befinner oss i (Mattsson, 2015). Att koppla förståelsen av 

kategorier till ett maktperspektiv är centralt i ett intersektionellt perspektiv. Genom 

maskulinitet och femininitet och föreställningar om klass påverkas män och kvinnor om det 

ideal de mäts mot och som de också förväntas leva upp till.  

 

Om vi ser till genusforskningen har den i första hand uppmärksammat könsdiskriminering och 

könsstrukturer, men att fältet har breddats och förståelse av kön har blivit allt mer komplext. 

Kategorierna som skapas måste förstås integrerade och att de inte kan separeras från varandra. 

I ett sammanhang kanske klass är mer relevant och i ett annat sammanhang är istället kön mer 

relevant. De olika kategorierna blir beroende av både kontexten och av varandra (Mattson, 

2015). 

 

Intersektionalitet kräver också att vi utvecklar teorier som går utöver enkla förklaringar 

rörande våld i nära relationer, så som enbart en ojämlikhet mellan könen (Sokoloff & Dupont, 

2005). Nixon & Humphreys (2010) som specificerat sig på intersektionalitet i förhållande till 

våld i nära relation menar det är av betydelse att utforska den nuvarande synen på våld i nära 

relation för att skapa en mer nyanserad och sofistikerad förståelse i frågan. En nyanserad bild 

av våldet som fortsätter att lyfta fram den tydliga könsmässiga karaktären men som samtidigt 

visar variationen av etnicitet, klass, funktionshinder och sexualitet. Med detta 

tillvägagångssätt kan feminister fortsätta att utmana mäns våld mot kvinnor samtidigt som de 

diversifierar för att skapa historiska och kulturspecifika förståelser av hur kvinnors 

upplevelser kan variera (Nixon & Humphreys, 2010). 

De traditionella feministiska perspektiven hävdar att våld mot kvinnor är en konsekvens av 

social konstruktion och en kulturellt godkänd ojämlikhet mellan könen. Denna utgångspunkt 

är starkare än de tidigare teoretiska modellerna av våld mot kvinnor har varit. På senare tid 

har man utmanat den traditionella feministiska synen på könsojämlikhet kopplat till våld mot 

kvinnor och att det enbart är en bidragande faktor till våld i nära relation (Sokoloff & Dupont, 

2005). 

Ett dilemma är när det gäller hur man ska synliggöra etnicitet och klasskillnader när det gäller 

förekomsten av våld i nära relationer. Litteraturen indikerar att det finns en enorm mångfald 

bland kvinnor med avseende på utbredningen av våldet, typ av våld, påverkan av våld i nära 



	 18	

relationer även inom etniska-, religiösa-, socioekonomiska grupper och att sexuell läggning 

kan ha betydelse. Flertalet studier indikerar bland annat att mörkhyade kvinnor är utsatta för 

allvarlig misshandel i betydligt högre utsträckning än deras representation av befolkningen 

(Sokoloff & Dupont, 2005). 

Både tvärkulturella och multikulturella studier av våld i nära relationer visar att det inte finns 

någon universell form som förklarar våld i nära relationer och att lösningar måste spegla 

detta. Ett mål är att avfärda förenklade analyser när det gäller våld i nära relationer (Sokoloff 

& Dupont, 2005). 
 

Anledningen till att vi studerar förståelsen av våld i nära relation är att se om det finns 

likheter/skillnader i att förstå våld i nära relation utifrån de olika ”positionerna” vi människor 

har. Påverkas förståelsen av våld i nära relation om du är en äldre kvinna som lever i en 

överklassfamilj eller om du är en yngre man som lever i en underklassfamilj. 

 

Genom ett intersektionellt perspektiv kan man utveckla en analys som förmår att förankra 

maktrelationer i samhället och de ojämlika fördelningarna som finns. Genom detta teoretiska 

perspektiv som kopplar ihop ojämlikhet och makt till individens möjligheter att agera som 

subjekt skapas en ny arena och att se verkligheten med nya ögon. Det får oss att ifrågasätta 

det som idag är för given kunskap om den sociala ordningen vi lever i. Att lyfta fram ett 

kvalitativt annorlunda tillstånd som uppstår genom effekten av exempelvis klass och kön (De 

los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Walby, Armstrong & Stid (2012) belyser att det finns många olika tillvägagångssätt vid 

användning av det intersektionella perspektivet. Tre nämnvärda metoder är intra-kategorisk, 

anti-kategorisk och inter-kategorisk. Det intra-kategoriska tillvägagångssättet fokuserar på 

särskilda sociala grupper vid försummande skärningspunkter för att avslöja den komplexa 

verkligheten. Det anti-kategoriska tillvägagångssättet grundas i en metodologi som 

dekonstruerar analytiska kategorier. Tillvägagångssättet prioriterar fluiditet och anser att 

stabiliseringen av kategorier försvårar en praktisk analys. Det inter-kategoriska 

tillvägagångssättet närmar sig befintliga analytiska kategorier för att granska maktrelationer 

bland sociala grupper och i olika dimensioner ändra ojämlikheter. Tillvägagångssättet syftar 

framförallt till att uppmärksamma ojämlikheter inom kategorierna och inte bara mellan dem 

(Walby, Armstrong & Stid, 2012).  
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En intersektionell analys kan ha två olika ambitioner. En ambition är fokus på maktrelationer 

och syftar då till att studera marginaliserade grupper och underordnade. Den andra ambitionen 

är mer riktad på skärningspunkten mellan de kategoritillhörigheter som finns hos människor 

och hur dessa formar livsvillkor. Den sistnämnda riktar ett mer fokus mot identitetsstruktur 

och identiteter (Mattsson, 2015). Det är den ambitionen vi i denna studie fördjupar oss mer i. 

Att studera om kvinnors och mäns förståelse av våld i nära relation ser olika ut, men att ta 

med aspekter som ålder och utbildning och se om det påverkar förståelsen. Mattsson (2015) 

belyser att det är viktigt att bibehålla maktaspekten, förlorar vi denna förloras stora delar av 

den centrala poängen inom en intersektionell analys. Genom att se på våld i nära relation 

utifrån ett intersektionellt perspektiv kan bidra med att förstå hur vi ser på ett och samma 

fenomen, ser vi lika eller olika på fenomenet.  

5. Metod 
I detta avsnitt redogörs studiens metodologiska utgångspunkter. Urval, datainsamling och 

analys kommer att belysas och redogöras. Detta för att ge möjlighet till replikerbarhet av 

studien, samt öka möjligheten att bedöma resultat på ett tillförlitligt sätt. Avsnittets 

omfattning är ett steg i att försäkra denna studies kvalité. I avsnittet kommer även våra 

ställningstagande utifrån de etiska principerna att lyftas fram.  

       

I vår studie är syftet som tidigare nämnt att undersöka hur förståelsen av våld i nära relation 

ser ut utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det är även att undersöka hur deltagarna i studien 

ser på de olika våldsformerna, eventuella skillnader och likheter. I kvalitativ forskning finns 

det en betoning på det generella i frågeställningarna och att det ligger en tyngd på deltagarnas 

egna synsätt och uppfattning. Det finns även ett intresse riktat mot deltagarens ståndpunkter 

(Bryman, 2011). I undersökningen är det detta vi vill nå, deltagarens egen förståelse och 

uppfattning av våld i nära relation, därför är det en kvalitativ forskningsdesign vi valt att 

använda i studien. För att genomföra detta och samla in vårt empiriska material har vi använt 

oss utav två olika fokusgrupper. När man vill fördjupa sig i ett visst ämne eller tema brukar 

fokusgrupper kunna betona detta. När man genomför fokusgrupper, som är en form av 

gruppintervju, finns då flera deltagare närvarande. Frågorna som diskuteras rör ett relativt 

avgränsat område och det finns ett fokus på en gemensam betydelsekonstruktion. För att få 

fram deltagarnas uppfattning av frågeställningar så utformar vi en till största mån 

ostrukturerad situation för att deltagarnas synsätt och åsikter ska komma att uttryckas. Som 
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moderatorer sköter vi gruppintervjun men då utan att vara för styrande. Att använda sig av 

fokusgrupper sparar både deltagare och oss uppsatsskribenter utgifter och tid. Vi får en 

förståelse till varför deltagarna tycker som det gör och allas olika åsikter i frågan. Vi får 

realistiska beskrivningar (Bryman, 2011).  

 

5.1	Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till tillförlitligheten av forskning. Det rör frågan huruvida studiens resultat 

blir densamma om den skulle genomföras på nytt, eller om resultatet är utfall av tillfälliga 

betingelser (Bryman, 2011). I vår studie har vi inte strävat efter replikerbarhet då det är 

närmast omöjligt att frysa en social kontext. Trots att vi utförligt förklarar vårt 

tillvägagångssätt kommer inte studien få samma resultat igen eftersom både människor och 

miljöer kommer förändras (Bryman 2011). Bryman (2011) menar dock att den framtida 

forskaren som har för avsikt att replikera undersökningen kan använda sig av strategin att gå 

in i samma sociala roll som den ursprungliga forskaren. Detta för att kunna jämföra 

upplevelsen som den tidigare forskaren kommit fram till.  

5.2	Urval	
Vi har förstått att en stor utmaning gällande C-uppsatsen är att hitta deltagare som vill ställa 

upp för intervju, speciellt när studiens syfte har tydliga kriterier att förhålla sig till. En 

avgränsning i vår studie var nödvändig då vi önskade analysera resultatet utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Det innebar att vi var tvungna att beakta det när deltagarna 

rekryterades. 

 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativa forskare alltsomoftast arbetar med målstyrda eller 

målinriktade urval. Dessa urval handlar till största del om att välja enheter med en direkt 

hänvisning till forskningsfrågorna som formulerats. I inledande fas valde vi aspekterna: kön, 

ålder, socioekonomisk status och etnicitet. Vi märkte dock under urvalsprocessen att aspekten 

etnicitet inte var genomförbart då vi inte hittade lämpliga deltagare som fyllde det kriteriet. 

‘Etnicitet’ ersattes därför med aspekten utbildning. Eftersom att vi är ute efter en allmän 

förståelse av våld i nära relation fanns det inga krav på förkunskap kring ämnet hos 

deltagarna.  

 

Tidsbegränsningen är antagligen något som präglar de flesta C-uppsatser. Även om det 

kanske varit optimalt att göra ett slumpmässigt urval till vår studie valde vi att använda ett 
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bekvämlighetsurval. Anledningen till det var helt enkelt att bedömningen gjordes att det var 

den rekryteringsstrategin som var mest genomförbar inom vår tidsram. Utifrån egna 

kontaktnät gjordes en lista på personer som uppfyllde studiens kriterier, som vi trodde kunde 

bidra till bra diskussion samt som befann sig på samma ort som oss. Vi bestämde oss för att 

rekrytera personer till två fokusgrupper om fyra till sex personer i varje grupp. Wibeck (2000) 

menar att fokusgrupper inte bör överstiga sex personer då det finns risk att det i för stora 

gruppsammansättningar bildas subgrupper och att vissa personer riskerar att hamna utanför 

diskussion. Vi valde att rekrytera upp till sex deltagare för att vara förberedda vid eventuellt 

bortfall, vilket Bryman (2011) nämner som en god strategi. 

 

Vår första tanke var att dela in grupperna utefter kön. Efter noga övervägande kom vi fram till 

att det finns risk att diskussionen utvecklas till två “läger” där män och kvinnor ställs mot 

varandra. Även om vi till viss del ville analysera resultaten utifrån mäns förståelse av våld i 

nära relation och kvinnors förståelse av våld i nära relation ansåg vi att det skulle vara mer 

gynnsamt för diskussionerna med ett samspel mellan män och kvinnor. Istället valdes att dela 

in grupperna utifrån ålder. Grundtanken med det var att människor med gemensamma 

erfarenheter och intresseområden är med större sannolikhet mer villiga att dela med sig av 

sina åsikter (Wibeck, 2000). Vi menar att det är större chans att människor i samma ålder har 

liknande livserfarenheter och gruppen känner sig på så sätt tryggare.  

 

Eftersom det kan vara svårt att hitta ett tillfälle som fungerar för samtliga deltagare sattes ett 

preliminärt datum som föreslogs direkt vid förfrågan. Vi valde att planera in grupperna på 

vardagskvällar. Anledningen till det beslutet var att vi ville träffa grupperna på ett universitet 

och att vi då bedömde det lämpligare att träffas kvällstid när det inte befinner sig lika många 

elever på området. Vi tänkte att det skulle innebära en tryggare miljö för deltagarna om de 

inte var omgivna av andra människor. 

 

Utifrån vår lista med potentiella deltagare kontaktade vi personerna en efter en. Totalt 

tillfrågades 25 personer. Tolv tackade ja, nio tackade nej och fyra svarade ej. Vi skickade ut 

påminnelse till deltagarna som svarat ja på att delta i studien och fick då ett bortfall på en utav 

deltagarna. Vid andra fokusgruppstillfället fick vi ytterligare ett avhopp då en av deltagarna 

inte dök upp.  
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De tio deltagarna som slutligen medverkade i vår studie bestod av fem personer under 40 år 

och fem personer över 40 år. Könsuppdelningen blev hälften kvinnor, hälften män och 

utbildningsnivå varierade mellan grundskole-, gymnasial, eftergymnasial-, och 

universitetsutbildning.  

 

Första fokusgruppen bestod av två manliga deltagare med eftergymnasial- respektive 

universitetsutbildning och tre kvinnor där två har gymnasial utbildning och en har 

universitetsutbildning. Samtliga av dessa deltagare är över 40 år. Andra fokusgruppen bestod 

av tre manliga och två kvinnliga deltagare. Av de manliga deltagarna har en 

grundskoleutbildning och två gymnasial utbildning. Av de kvinnliga deltagarna har båda 

universitetsutbildning. Samtliga av dessa deltagare är under 40 år.  

5.3	Validitet	
God validitet i en kvalitativ studie innebär att man mätt det man avser att mäta (Bryman, 

2011). Det grundas i ett gott tillvägagångssätt och ett representativt urval. Vi påstår att vi 

undersökt förståelsen av våld i nära relation utifrån ett intersektionellt perspektiv och vi har 

därför valt män och kvinnor i olika åldrar, med olika utbildningsnivåer. Önskvärt hade varit 

ett urval som även inkluderade aspekterna etnicitet och socioekonomisk status, men vi menar 

att vi tydligt visat vilka delar vi mätt och vilka delar vi valt bort. Denna studie bör därför 

anses ha god validitet. 

 

5.4	Etiska	principer 

Att beakta etiska principer är förstås viktigt för oss. Grundläggande etiska frågor rör 

integritet, frivillighet, anonymitet, konfidentialitet och konsekvenser för de som är inblandade 

i forskningen. Inom svensk forskning gäller bland annat följande: 

- Informationskravet: Det innebär att forskaren måste informera berörda personen om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och att de när som helst får avbryta sin medverkan (Bryman, 

2011). Vid första kontakt med potentiella deltagare informerade vi omgående om studiens 

syfte och tillvägagångssätt. Efter deltagaren visat intresse att medverka gavs skriftlig 

information (Se bilaga 1). 

- Samtyckeskravet: Alla deltagare i undersökningen har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan (Bryman, 2008). I inledande kontakt var vi tydliga med att medverkan är högst 

frivillig. Deltagarna fick även skriva under en samtyckesblankett vid fokusgruppstillfället (Se 

bilaga 2). 
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- Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om deltagarna ska behandlas med konfidentialitet 

och personliga uppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att inga obehöriga kommer åt dem 

(Bryman, 2011). I vår studie har vi avidentifierat samtliga deltagare och vi analyserar 

deltagarnas uppgifter endast utifrån kön, ålder och utbildning. På så sätt kan deltagarna förbli 

anonyma. 

- Nyttjandekravet: De uppgifter som kommer fram via undersökningen får endast användas 

till forskningsändamålet, (Bryman, 2011) vilket är ett krav vi förhåller oss till.    

- Konsekvensanalys: Som forskare måste man överväga möjliga konsekvenser, både för de 

personer som deltar i studien men även för den större gruppen som de representerar. 

Forskningen ska göra gott och att deltagaren ska lida så liten skada som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

- Forskarens roll: Som forskare måste man ha kännedom om etiska riktlinjer, värdefrågor 

och etiska teorier. Detta för att kunna göra val där vetenskapliga intressen och etiska intressen 

vägs mot varandra (Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.5	Datainsamling	
Deltagarna tog del av informationsbrev som beskrev studiens syfte och hur studien skulle 

genomföras. I detta brev informerades även om konfidentialitetskravet och frivillighetskravet 

i studien.  

 

Vid utförandet av de två fokusgruppstillfällena inleddes träffen med presentation av studien 

och dess syfte. Deltagarna informerades om hur fokusgruppsträffen skulle gå till och att 

samtalet mellan deltagarna kommer att spelas in. Deltagarna fick underteckna en 

samtyckesblankett som berörde att deltagarna när som helst har rätt att frånsäga sig 

deltagande, att information som samlas och spelas in används med största försiktighet och 

enbart i utbildningsändamål. Att medverkan kommer att vara anonym och inte identifierbar. 

Sedan fick deltagarna fylla i ett deltagarformulär (se bilaga 3) där de uppgav namn, fyllde i 

vilken åldersgrupp de tillhör, vilken utbildningsnivå de har samt vad de arbetar med. Vi valde 

att inte fråga efter vilken inkomst deltagarna har då vi efter noggrant övervägande anser att 

det är en känslig och privat fråga. 

 

När vi gick igenom deltagarformulären insåg vi att det skulle vara svårt att kategorisera 

deltagarnas yrken utifrån hög respektive låg socioekonomisk status, då vi inte vet exakt vad 
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personerna tjänar. Vi försökte ta fram snittinkomster för de olika yrkesgrupperna men hittade 

inte det material vi behövde. Bedömningen gjordes att vi har för lite kompetens att dra en 

sådan slutsats och att studien skulle tappa tillförlitlighet om vi chansar i en sådan uppdelning. 

Vi valde därför att ta bort aspekten socioekonomisk status och istället använda oss utav 

‘utbildningsnivå’.  

 

Under fokusgrupperna som genomfördes var vi som moderatorer i bakgrunden när det 

diskuterades. Vi hade innan träffen formulerat vissa frågor inom området (se bilaga 4). Dels 

för att starta diskussionen men även att ha som hjälp för deltagarna om de eventuellt skulle 

fastna och inte komma vidare. Frågorna kunde även användas om diskussionerna helt skulle 

frångå studiens syfte eller om deltagarna önskades beröra ett visst ämne. Som moderator var 

vi även uppmärksamma om det var någon av deltagarna som inte fick utrymme att uttrycka 

sig och försökte då ställa en riktad fråga för att alla deltagare skulle få sin röst hörd.  När vi 

kände att vi fått tillräckligt med material för att kunna besvara våra frågeställningar och 

märkte att diskussionerna inte kom längre (att ingen ny information tillkom) avrundades 

träffen. Bryman (2011) menar att det inte finns några klara kriterier för när man uppnår en så 

kallad teoretisk mättnad. När man uppnått mättnad i de viktigaste analytiska kategorierna 

finns det ingen större mening i att fortsätta och man kan avsluta insamlingen av data (Bryman, 

2011).  

 

Direkt efter genomförd fokusgrupp sammanfattade vi gemensamt om hur vi tyckte det gått 

tillvägagångsmässigt samt andra intressanta aspekter vi lagt märke till. Vi gick igenom de 

anteckningar vi båda tagit under diskussionens gång och jämförde dessa. Efter att båda 

fokusgrupperna var genomförda väntade transkribering av det inspelade materialet. Kraven på 

bearbetning av datamaterialet blir olika beroende på vilken analys man vill göra av sitt 

material (Wibeck, 2000). Wibeck (2000) beskriver tre transkriberingsnivåer som är olika 

grader av noggrannhet. När man arbetar med analys av fokusgrupper är det inte lika 

nödvändigt att göra en transkribering så noggrann som man gör på nivå ett. Efter samtal med 

vår handledare ansågs att nivå tre på transkriberingen skulle passa studien. Nivå tre är 

skriftspråksnormerad och texten består av fullständiga meningar. Syftet är att återge 

huvudsakliga innehållet av vad som sägs och inte vara helt ordagrann (Wibeck, 2000). Att 

skriva ut fokusgruppsintervjuer är tidsödande då man ska ha koll på vad som sägs och av 

vem. Det är även risk att deltagarna i gruppen kan prata i mun på varandra vilket gör 

transkriberingen extra tidsödande för att få fram vem som sagt vad i dessa situationer 



	 25	

(Bryman, 2011). Vi valde att ligga mellan nivå två och tre till en början och redigerade sedan 

det utskrivna materialet till korrekta meningsuppbyggnader. Efter redigering av materialet 

väntade analys. 

5.6	Analysmetod	
Vi har i denna studie valt att använda oss utav innehållsanalys. En innehållsanalys startar med 

att man går tillbaka till syftet med studien och undersökningen, då det är forskningsfrågan 

som styr både valet av analysmetod och datainsamlingen (Wibeck, 2000). Att analysera data 

medför någon form av omvandling. Det är en utmanande uppgift att bearbeta data genom ett 

analytiskt förfarande och omvandla den till en förståelig, klar, pålitlig, insiktsfull och även 

med orginalanalys. Det är viktigt att vara medveten om vilken data som kan undersökas samt 

hur den kan förklaras och beskrivas. Att man måste skilja mellan data och det empiriska. 

Empirin är den data som teorin pekar på. Utan teorin bli empirin oförståelig och irrelevant, 

empirin är kunskapen om något, inte kunskap i sig. Eftersom att det finns många olika 

förklaringar på detta är det näst intill omöjligt att ge en fullständig förklaring. Den teori man 

väljer att använda sig av påverkar vilka synsätt av verkligheten vi väljer att fokusera på 

(Graneheim & Lundman, 2004). Den analys som gjorts av data framkommer dels från 

texttranskribering av fokusgrupperna men även innan, under och efter 

fokusgruppsintervjuerna. Denna process går fram och tillbaka och är inte linjär. Vilket i sin 

tur innebär att varje gång vi återkommit till vårt transkriberade textmaterial för att kontrollera 

tolkningarna har vi då hittat nya avsnitt som kan tolkas och förstås på andra sätt. 

Att genomföra en kvalitativ analys innefattar ofta en kreativ process då man söker efter 

teman, mönster och kategorier samt att göra bedömning om val av data som är meningsfull 

och betydande för studien. En innehållsanalys betyder att man analyserar och skriver 

innehållet på olika nivåer. Innehållsanalys refererar till eventuell datareduktion som tar en 

större mängd material och försöker identifiera mening och kärnan (Graneheim & Lundman, 

2004; Eliassi, 2010). 

Verkligheten kan tolkas och formuleras på olika sätt. Hur vi förstår verkligheten är relaterad 

till och oberoende av våra subjektiva tolkningar. En text kan tolkas på en rad olika sätt som i 

sin tur kan ge olika betydelser. En viktig fråga inom den kvalitativa innehållsanalysen är om 

man ska fokusera mer på det uppenbara och synliga (manifesta) eller om man ska fokusera på 

den underliggande meningen med en text (det latenta). Det som förenar dessa är att båda 

handlar om tolkning men att tolkningarnas djup och abstraktionsnivå varierar (Graneheim & 



	 26	

Lundman, 2004; Eliassi, 2010). I denna studie har vi till största del inriktat oss på det 

manifesta innehållet även om visst fokus lagts på den underliggande meningen. Att analysera 

det manifesta innehållet är en god utgångspunkt. Med ökade kunskaper kan man vidare tolka 

den bakomliggande innebörden på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004).  

Vi har omvandlat fokusgruppsintervjuerna till skriftlig text och genom denna konstruerat 

analysenheter genom den insamlade data. Innehållet har komprimerats men det väsentliga i 

texten har bevarats. När vi i denna studie använder citat är det viktigt att betona att vi 

använder det intervjupersonerna uttryck, dock har vi gjort om meningen så att de är läsbar och 

grammatiskt korrekt.  

Har man många olika ämnen och stor mängd material kan det vara bra att dela upp 

analysarbetet i mindre delar. I en innehållsanalys delar man upp materialet i enheter, söker 

efter mönster, trender och kodar (Wibeck, 2000). Vi har valt att använda oss utav en selektiv 

kodning som innebär att vi valt ut kärnkategori och systematiskt relaterar den till ytterligare 

kategorier. Kärnkategorin är det centrala fokus eller den centrala frågan som alla andra 

kategorier integreras (Bryman, 2011). När vi väl skulle analysera det insamlade datamaterialet 

gick vi tillbaka till studiens syfte och de frågeställningar vi formulerat. Vi delade upp 

materialet i olika kategorier utifrån de olika våldsformerna deltagarna berört. Kategorierna vi 

valde var: fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt våld, latent våld, socialt våld, sexuellt våld, 

materiellt våld samt nära relationer. Systematiskt färgkodade vi det utskrivna materialet från 

transkriberingen för att tydligt se vem som sagt vad i de olika kategorierna. Vi ville få en 

tydlig överblick i vilka som haft gemensamma och liknande åsikter eller om någon haft 

avvikande åsikter. Detta för att sedan kunna genomföra en intersektionell analys utifrån 

deltagarnas utbildningsnivåer, ålder och kön. Att på så sätt se till fler aspekter än att endast 

jämföra kvinnor och män.  

6. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer vi presentera resultat och analys av vår datainsamling. För att få en 

tydligare överblick har vi delat upp materialet i underrubriker. De underrubriker vi använt oss 

av är: nära relation, fysiskt våld, psykiskt våld, materiellt våld, socialt våld, latent våld, 

sexuellt våld, ekonomiskt våld och våld i nära relation. Presentationen av det empiriska 

materialet kommer att ha en kvalitativ prägel med många direktcitat för att visa hur 

deltagarnas förståelse ser ut. En intersektionell analys görs i resultatredovisningen.  
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6.1	Hur	förstår	deltagarna	nära	relationer?	
I inledande fas av fokusgruppsträffarna frågade vi samtliga deltagare vad våld i nära relation 

innebär för dem. I första fokusgruppen som bestod av män och kvinnor över 40 år med 

gymnasial-, eftergymnasial- och universitetsutbildning uppgavs par-relation, familj, släkt och 

nära vänner. Under diskussionens gång talade gruppen mestadels i termer om par-relationer. 

Den andra fokusgruppen som bestod av män och kvinnor under 40 år med grundskole-, 

gymnasial- och universitetsutbildning uppgavs liknande definitioner. Under diskussionens 

gång inkluderade dock denna grupp ett bredare perspektiv av nära relation då de pratade 

mycket kring syskonrelationer, relationer till barn och även relationer till föräldrar och 

vänner.  

6.2	Förståelsen	av	det	fysiska	våldet	i	nära	relation	
 

Fysiskt våld 

När diskussionen om våld i nära relation inleddes var det först och främst det fysiska våldet 

majoriteten av deltagarna lade fokus på. En minoritet inriktade sig på det hedersrelaterade 

våldet. Den gemensamma förståelsen av det fysiska våldet i nära relation var att man genom 

fysiskt våld kan kontrollera sin partner. 

 

“Fysiskt våld är lättare att bedöma. Det 

      finns en tydlighet i vad som är rätt och fel.”   

 

Deltagarna menade att det är lättare att se och definiera denna typ av våld, dels för att det 

finns en klar gräns om vad som anses vara rätt och fel och att det fysiska våldet har en 

tydligare lagstiftning. 

 

(Respondent 1) Det finns ju tydliga måttstockar för fysiskt våld, du får ju inte slå 

någon. 

(Respondent 2) Men man kan ju lyfta upp någon och skaka någon, men det kanske inte 

alla tycker är våld: “Äh, han skakade ju lite bara.” 

(Respondent 1) Fast där finns det ju en mer tydlig lagtext vad som är straffbart eller 

inte, till skillnad från icke- fysiskt våld. 

 

Isdal (2001) beskriver att fysiskt våld är en våldsform som oftast sker med en avsiktlig, tydlig 

funktion. Definitionen av fysiskt våld är bred och innebär fysiska handlingar som att nypa och 
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knuffa till att slå ihjäl någon. Fysiskt våld kan förknippas med en handling som orsakar 

smärta (Isdal, 2001). Detta kan utläsas bland annat i 3 kap § 5 Brottsbalken, att den som 

tillfogar en annan person exempelvis kroppsskada eller smärta, döms för misshandel.  

 

Trots att deltagarna menade att det finns en tydlighet i vad som är fysiskt våld och inte, så var 

den tydligheten inte helt okomplicerad att sätta ord på. Konkreta slag var alla överens om att 

det är fysiskt våld, däremot att ta tag i någon är mer relativt enligt deltagarna. Ett sätt att agera 

var okej om det var mot eller barn, samma sätt var inte okej om situationen utspelade sig 

mellan två vuxna personer. Det är något som vi även kan se i tidigare forskning. I Yicks 

(2000) studie framkom att det fanns en ambivalens i definitionen kring det fysiska våldet. 

Deltagare menade att man inte får använda fysiska medel mot en partner för att lösa problem 

men att använda det mot ett barn var okej enligt vissa (Yick, 2000). Deltagarna i vår studie 

uttryckte följande i frågan:  

 

(Respondent 1) Jag tycker att man måste få tag i ett barn och säga: Det där får du inte 

göra! Det tycker inte jag är våld. Det är en annan sak att slå dem, man ska ju inte ta 

fram bältet. 

(Respondent 2) Ja precis, för man kan ju greppa tag i sitt barn och säga: lyssna på 

mig! Det kan man ju göra mot ett barn, men inte mot en vuxen.  

 

Det beskrevs även att fysiskt våld är mer okej i en syskonrelation då det är accepterat att 

syskon bråkar med varandra.  

 

(Respondent 1) Jag tänker på syskonrelationer, syskon kan ju slåss mycket men jag 

tänker ändå inte att det är våld i nära relation. Det är ju liksom inte menat. 

(Respondent 2) Ja, men om syskonen är äldre då? 

(Respondent 3) Ja det har jag tänkt på, jag hade några kompisar när jag var yngre och 

deras beteende tyckte man då var helt normalt men nu när jag tänker på det i efterhand 

så var det ju inte det. Men syskonbråk är mer accepterat, det är liksom inte lika illa.  

(Respondent 1) Ja precis.  

(Respondent 4) Men agendan av våldet i en syskonrelation kanske är annorlunda, det 

kanske inte är att man vill få ut något utav det, utan mer irritation det gäller.  
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En manlig och en kvinnlig deltagare under 40 år, med olika utbildningsnivå, uppgav en 

mer svävande definition som grundades i den utsattes upplevelse. Att gränsen för fysiskt 

våld är när det gör ont och den utsatte själv upplevs blivit våldsutsatt. 

 

(Moderator) Ni diskuterar att det finns en tydligare gräns vid fysiskt våld, vart tycker 

ni att den gränsen går?  

(Respondent 1) Egentligen så fort det gör ont, då har man nått gränsen. Eller så fort 

det är obehagligt för den andre. Det behöver egentligen inte vara att man slåss eller tar 

i för hårt utan det kan vara att man tar på fel ställe vid fel tidpunkt. 

(Respondent 2) Ja, jag tycker att den utsatte själv äger sin egen upplevelse om vad 

våld är. 

 

Även om det fysiska våldet var det som de flesta nämnde först, menar samtliga deltagare 

under 40 år att fysiskt och psykiskt våld går hand i hand. Är man utsatt för det fysiska våldet 

måste det även innebära en psykisk påfrestning. Enligt Brottsförebyggande rådet (2017) var 

85 % av de som utsattes för fysiskt våld under 2012 även utsatta för psykiskt våld, medan 28 

% av de som var utsatta för psykiskt våld, även var utsatta för fysiskt våld. Det är av betydelse 

att se problematiken i relation till varandra. 

 

(Respondent 1) Jag tror sällan att det enbart är fysiskt våld utan att det fysiska våldet i 

nära relation alltid sitter ihop med det psykiska våldet. Jag tror att en man som slår sin 

fru på något sätt också psykiskt misshandlar henne. 

(Respondent 2) Ja, det känns som att man måste må psykiskt dåligt om man blir 

slagen. Om man blivit slagen kan man ju inte säga: Det är okej! Utan det medföljer 

alltid psykiska konsekvenser. 

 

Majoriteten av deltagarna var övertygade om att kvinnor är utsatt för våld i nära relation i 

större utsträckning än män, även om det förekommer kvinnor som utsätter män för fysiskt 

våld. Traditionella feministiska perspektiv har ansett att våld mot kvinnor är en konsekvens av 

en godkänd ojämlikhet mellan könen samt att det är en social konstruktion. Perspektivet har 

utmanats på senare tid och att synen på könsojämliket kopplat till våld mot kvinnor enbart är 

en bidragande faktor till våld i nära relation ( Sokoloff & Dupont, 2005) En av 

respondenterna: En av respondenterna: 
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(Respondent) Jag tror helt klart att den skalan män som blir förtryckt fysiskt eller 

psykiskt av sin kvinna är färre än de kvinnor som blir utsatt av män. 

 

En annan respondent uttrycker följande i frågan: 

 

(Respondent) Det kan ju inte finnas i samma utsträckning även om det finns. För det 

första så borde ju kvinnan vara lika stark eller starkare än killen och det är ju inte så 

vanligt.  

 

Föreställningen kring den manliga dominansen i utförandet av våld i nära relation kan kopplas 

till den patriarkala ideologi som bistår en manlig dominans över kvinnor. Att våld är ett sätt 

för män behålla dominans. Den traditionella övertygelsen bidrar i föreställningen om mäns 

och kvinnors roller till våldet (Yick, 2000). År 2013 gjorde Brottsförebyggande rådet (2016) 

en undersökning som visade att risken att utsättas för våld i nära relation är störst för just 

kvinnor. På liknande sätt är det något Burcar (2005) betonar, att kvinnor är den mest utsatta 

gruppen, även om män också kan utsättas. I vår studie tog även några av deltagarna upp att 

det inte uppfattas lika allvarligt om en kvinna slår en man och att det nog är sällan männen 

anmäler kvinnorna för detta. 

 

(Respondent 1) Sen kan jag även tänka mig att om en tjej ger sin kille en bitchslap så 

är det inte lika mycket misshandel som om en kille ger en bitchslap mot en tjej.  

(Respondent 2) Nä, precis! 

(Respondent 1) Ja jag tror inte att det är samma syn på det. 

(Respondent 3) Det blir man inte dömd för. 

 

I studien av Carlson & Worden (2005) var sammanfattningsvis deltagarna mindre benägna att 

definiera kvinnors aggressiva beteende i våld i nära relation som olagliga än om det vore en 

man. Andra studier visar att män tenderar att söka hjälp i mindre utsträckning än kvinnor och 

att det delvis kan bero på en rädsla av att inte uppfattas som ett brottsoffer (Hradilova Selin, 

2009). En av de manliga deltagarna hade svårt att se att en kvinna kan utsätta en man för 

fysiskt våld. 

 

(Moderator) Ser ni på våldet annorlunda om det är en kvinna som utsätter en man? 
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(Respondent) Jag tror helt klart att skalan män som blir förtryck fysiskt eller psykiskt 

av sin kvinna är färre, just på grund av att män har den fysiska styrkan. Jag tror att han 

mest troligt inte har känslan av att han kommer att få stryk. Jag kan inte ens måla upp 

den bilden i huvudet. Hur kan kvinnor ha den makten över män? Styrka är ju inte en 

del, tycker jag i alla fall.  

 

Yick (2000) belyser betydelsen av att förstå våld i nära relation utifrån ett större sammanhang 

och att all forskning bör ta hänsyn till aspekter som kön, klass och ålder. Efter att vi 

analyserat deltagarnas förståelse av fysiskt våld i nära relation vill vi påstå att vissa samband 

kan dras mellan dessa aspekter även om det inte alltid är helt tydliga.  

 

Det var två manliga och en kvinnlig deltagare som tyckte att det är skillnad på att ta tag i ett 

barn jämfört med att ta tag i en vuxen person på samma sätt. De två manliga deltagarnas 

utbildningsnivå skiljer sig åt då de har en grundskoleutbildning respektive gymnasial 

utbildning. Den kvinnliga deltagaren har en universitetsutbildning. Gemensamt för dem är att 

alla ingår i samma åldersgrupp, under 40 år.  

 

De deltagare som menade att bråk inom syskonrelationer är mer accepterat och inte 

inkluderas i våld i nära relation ingår alla i gemensam åldersgrupp, under 40 år. Det var två 

manliga och två kvinnliga deltagare. Bland de två manliga deltagarna skiljer sig deras 

utbildningsnivå, grundskoleutbildning respektive gymnasial utbildning. Bland de två 

kvinnliga deltagarna kan vi se ett samband i deras utbildningsnivå då båda är 

universitetsutbildade. Deltagarna över 40 år berörde inte dessa perspektiv i sina diskussioner.  

 

Viss koppling kan också dras till ålder och kön då de manliga deltagarna över 40 år relaterade 

fysiskt våld till hedersrelaterat våld i ett tidigt skede, dock ska poängteras att de samtidigt 

betonade att problematiken även finns i en svensk kontext. Männens utbildningsnivå skiljer 

sig och vi kan inte se ett samband utifrån den aspekten. De kvinnliga deltagarna över 40 år var 

med i diskussionen kring det hedersrelaterade våldet men belyste det psykiska våldet främst. 

Deltagarna som är under 40 år nämnde inget kring detta ämne.   

 

Två av deltagarna ansåg att det är värre när en kille slår en tjej. Bland dessa två deltagare 

skiljer sig utbildningsnivå samt kön. Sambandet vi kan se är åldersaspekten då båda är över 

40 år. I tidigare forskning från Carlson & Worden (2005) kan vi se liknande diskussion. De 
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fick i sin studie fram att många av deltagarna inte tyckte att det var våld i nära relation i 

samma utsträckning om det var en kvinna som utförde handlingarna. I vår studie berörde inte 

deltagarna under 40 år detta ämne i samma utsträckning. En manlig deltagare under 40 år, 

med grundskoleutbildning nämnde att han har svårt att föreställa sig att en man kan blir 

våldsutsatt av en kvinna. 

Genom att analysera deltagarnas diskussioner kan vi utläsa vissa stereotypiska bilder som 

förmildrar kvinnors våld mot män. Förtryck och maktstrukturer är något alla är delaktiga till 

på ett eller annat sätt, detta genom omedvetna handlingar i vår vardag. Det är inte alltid enkelt 

att definiera vad som är förtryckande och därför omedvetet bortförklarar och osynliggör vi 

dessa förtryck. Genom att medvetengöra kan vi på så sätt bidra till en förändring och utmana 

stereotyper och förändra vårt beteende (Mattsson, 2015).  

 

6.3	Förståelsen	av	det	psykiska	våldet	i	nära	relation 

Psykiskt våld 

Trots att det fysiska våldet var det första de flesta deltagarna kom att tänka på, var alla 

överens om att våld kan utföras psykiskt också. Samtliga deltagare uttryckte att det psykiska 

våldet existerar, men att gränsdragningen är komplex.  

 

”Våldsbegreppet är bredare än vad man kan bli dömd för”  

 

Deltagarna beskrev att det psykiska våldet kan grundas i svartsjuka och ett kontrollbehov. De 

menade att våldet kan uttrycka sig på många sätt. Några exempel deltagarna uppgav var: 

 

(Respondent) Våld i nära relation tänker jag kan vara att man förtrycker eller 

försummar någon. Få någon att må dåligt. 

(Respondent) Man hämmar någon att leva fullt ut. 

(Respondent) Tar makten över någon. Kontrollerar. 

(Respondent) Att man inte får klä sig som man vill. 

(Respondent) Psykiskt våld kan vara mer än verbalt.  
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Något alla deltagare var överens om, är att det inte finns en tydlig gränsdragning i vad som är 

psykiskt våld. Majoriteten menade dock att den utsatte har rätt att definiera sin egen situation 

och upplevelse. 

 

(Moderatorn) Vart tycker ni att gränsen för psykiskt våld går? 

(Respondent 1) Jag tycker egentligen att det är en upplevelse som var och en äger. Om 

jag upplever en situation som otrevlig eller obehaglig då har jag rätt till den 

upplevelsen. 

(Respondent 2) Ja! 

(Respondent 3) Bra sagt! 

 

I diskussionen ovan kunde vi se ett svävande resonemang utan en tydlig avgränsning. Det kan 

vi även se i följande konversation:   

 

(Respondent 1) Men om vi pratar om psykiskt våld, vart tycker ni gränsen går? 

(Respondent 2) Ja.. När den andra partnern börjar må dåligt. 

(Respondent 1) Ja, men då skiljer det ju sig från par till par. 

(Respondent 2) Ja, det gör det ju. 

(Respondent 1) Då blir det ju olika måttstockar för varje par.   

(Respondent 2) Ja. 

 

Sex av deltagarna tror att förövaren inte alltid förstår att han/hon utövar psykiskt våld. Van 

Lawick (2013) ställer sig frågan om ett våldsamt beteende måste vara avsiktligt. Hon menar 

att alla beteenden som skadar familjerelationer är att betrakta som våld och våldsamma 

beteende kan uppstå oavsiktligt. Tre av vår studies deltagare säger:  

 

(Respondent 1) Jag kan tänka mig att om kvinnan mår dåligt av någon form av psykisk 

påverkan kan det ju vara så att mannen inte förstår att det är på grund av hans 

beteende. 

(Respondent 2) Ja, precis! Att han inte förstår att det är han som terroriserar henne 

och att det är det som gör att hon mår dåligt. 

(Respondent 3) Jag har kompisar där killen blir väldigt styrd av tjejen för att han är 
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dum-snäll. Det värsta är när hon hotar med att ta livet av sig och säger ”Jag måste ha 

ett barn till annars kan jag lika gärna ta livet av mig”. 

(Respondent 1) Ja då är det verkligen psykisk terror, det är extremt.  

 

Tre av de andra deltagarna uttryckte följande i frågan: 

 

(Respondent 1) Det är svårt för den som utövar det psykiska våldet kanske inte menar 

det, han kanske inte har den ambitionen. Om jag nu ska försöka tänka mig vart det går 

någon sorts gräns. Om jag gör något mot dig så du blir kränkt och mår dåligt av det, 

om du då säger det till mig och jag svarar: Oj, jag förstod inte det. Efter det gör jag 

aldrig om det igen, då kanske inte det var där gränsen gick, eftersom jag inte förstod att 

du blev kränkt. Det kan vara någonting man säger utan att man tänker på att det sårar. 

Även fast jag gjort det två eller fler gånger så kan det ju vara för att man inte uppfattat 

att man gjort fel.   

(Respondent 2) Ja, jag skulle inte kalla det psykiskt våld om man gör något man inte 

vet är dåligt.  

(Respondent 3) Typ om man säger till sin partner tre, fyra gånger i veckan: ”Du är 

tjock, du måste banta”. I sin egen värld kanske man tycker att man är schysst, att man 

hjälper henne i rätt riktning, men hon kanske blir jättesårad och tycker det är jobbigt. 

Då blir det ju psykisk våld för hon blir förnedrad.   

 

Precis som respondent 3 uttrycker menar Van Lawick (2013) att situationer kan benämnas 

våld även om våldet inte är avsiktligt. Hon fortsätter även med att påstå att det psykiska våldet 

många gånger kan vara skadligare än det konkreta, fysiska våldet. Det är lättare för de flesta 

att lägga slagen bakom sig än de sårande orden och hotfulla blickarna. 

 

Diskussionerna kring det psykiska våldet antyder att deltagarna menar att våldsbegreppet är 

bredare än vad de tror att man kan bli dömd för. Även fast några deltagare tycker att den 

utsatte själv äger sin upplevelse kring våldssituationen innebär det inte att det är våld i nära 

relation i juridikens rätta mening. Fyra deltagare tror att det finns lagar mot psykiskt våld men 

att det är svårt att bevisa. Tre deltagare är osäkra kring frågan och två deltagare tror inte det 

finns lagar mot psykiskt våld eftersom det skulle vara för svårt att få till ett rättvist 
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rättssystem.   

 

(Respondent 1) Kan man bli dömd för psykisk misshandel? 

(Respondent 2) Nä, det tror jag inte, jag har aldrig hört om det i alla fall. 

(Respondent 3) Men man borde kunna bli det, för många gånger kan det nog göra 

ondare än det fysiska våldet. 

(Respondent 1) Det måste ju vara så svåra gränsdragningar. 

(Respondent 3) Ja och svårt att bevisa. Man kan ju inte bara säga: Han kallade mig 

hora. 

(Respondent 1) Stora problemet måste ju vara att mottagaren kanske tolkar på ett 

annat sätt än vad givaren har gjort. Det blir ju praktiskt omöjligt att få till någon 

hållbart rättegångssammanhang.  

(Respondent 4) Man kan ju använda till exempel mobiltelefonen för att bevisa. 

(Respondent 3) Ja, men samtidigt om man skriver någonting så kan ju den som läser 

tolka det helt annorlunda. 

(Respondent 1) Ja, hur ska man kunna sätta straffskalor på sådana grejer? 

 

Deltagarna bjöd på en omfångsrik diskussion kring det psykiska våldet och dess former. De 

var överens om att definitionen av psykiskt våld inte är helt uppenbar och att våldet kan tas i 

uttryck på många olika sätt.  

 

Resonemangen gällande gränsdragningen för psykiskt våld kom i två former. Vart den 

juridiska gränsen går och hur innebörden av psykiskt våld definieras. Enligt Isdal (2001) kan 

psykiskt våld vara förödmjukande beteende, hot, kontroll, isolering, utagerande svartsjuka och 

emotionellt våld. Våldet orsakar inte skador på kroppen utan kränker snarare den utsattes 

värdighet. Psykiskt våld utövas oftast med syftet att få den utsatte att känna sig värdelös 

(Isdal, 2001) Sju deltagare i vår studie menade att den utsatte äger sin egen upplevelse. Även 

Nixon & Humphrey (2010) påstår att det är av betydelse att ha en nyanserad bild av våld i 

nära relation där aspekter som kön, klass etnicitet, funktionshinder och sexualitet får ta 

utrymme. Detta för att skapa en förståelse av hur kvinnors upplevelser kan variera (Nixon & 

Humphreys, 2010). Av de sju deltagare som uttryckte detta i vår studie var sju är fyra kvinnor 

och tre män. Av kvinnorna är två över 40 år och två under 40 år. Tre av kvinnorna har en 

universitetsutbildning och en gymnasial utbildning. Två av männen är över 40 år med 
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eftergymnasial- respektive universitetsutbildning, en av männen är under 40 år med 

grundskoleutbildning. Sambandet vi kan se är utbildningsnivå då fyra av sju deltagare är 

universitetsutbildade.   
 

Liksom Carlson & Worden (2005) kan vi se en okunskap gällande lagstiftning inom området. 

Det fanns olika uppfattningar kring psykiskt våld och om det finns lagar mot denna 

våldsform. I Brottsbalken 4 kap. 4 a § kan vi se att den som gör sig skyldig till brott såsom 

olaga tvång, frihetskränkning, olaga hot, kränkande fotografering eller ofredande, döms till 

grov fridskränkning, alternativt grov kvinnofridskränkning, - om var och en av gärningarna 

utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att 

allvarligt skada personens självkänsla. De fyra deltagare som tror att det finns lagar inom 

området är samtliga under 40 år. Två av dem är kvinnor med universitetsutbildning och två är 

män med gymnasial utbildning. Där kan vi alltså utläsa vissa samband kring utbildning och 

ålder. De tre deltagare som uttryckte osäkerhet gällande lagar mot psykiskt våld är två 

kvinnor över 40 år och en man under 40 år. Kvinnorna har gymnasial- respektive 

universitetsutbildning, mannen har en grundskoleutbildning. Ett tydligt samband kan utläsas 

mellan de två deltagare som inte tror det finns lagar mot psykiskt våld då båda är män över 40 

år. Männen har olika utbildningsnivåer, eftergymnasial utbildning och universitetsutbildning. 

Ett antagande vi utgick ifrån var att det skulle finnas tydlig koppling mellan juridisk kunskap 

och utbildningsnivå. Det antagande visade sig vara felaktigt och att kopplingen snarare visar 

sig mellan juridisk kunskap och ålder. En möjlig förklaring kan vara att lagarna gällande 

ämnet har utvecklats under deltagarna över 40 års livstid medan de inte gjort det i samma 

utsträckning sen deltagarna under 40 år föddes.  

 

Av de sex deltagare som tror att förövaren inte alltid är medveten om att han/hon använder sig 

av psykiskt våld är fyra män och två kvinnor. Av männen är två under 40 år och två är över 

40 år. Samtliga manliga deltagare har olika utbildningsnivåer. Männen under 40 år har 

grundskoleutbildning respektive gymnasial utbildning och männen över 40 år har 

eftergymnasial utbildning och universitetsutbildning. De två kvinnliga deltagarna tillhör olika 

åldersgrupper och har olika utbildningsnivåer. Matsson (2015) menar att en stor del av varför 

det fortfarande finns förtryck bland oss är att omedvetna handlingar och åsikter om till 

exempel sexism existerar. Hon menar att det inte är enkelt att se och definiera vad som är 
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förtryckande och omedvetet osynliggör och bortförklara vi dessa förtryck. 

 

Materiellt våld 

När man diskuterade det materiella våldet var det inte alla deltagare som funderat kring 

möjligheten att utsätta någon för indirekt våld. Två av de kvinnliga deltagarna över 40 år med 

gymnasial- respektive universitetsutbildning hade det besvärligt att sätta ord på hur den typen 

av våld kan se ut.  

 

“Att man hotar med att ta barnen ifrån en, 

att det blir en väldigt stor makt.” 

 

Av deltagarna som berör det materiella våldet menar man att det går att kontrollera den andre 

med hjälp av att rikta våldet mot någon annan eller något annat. Det framkom bland annat att 

man via gemensamma barn kan hota den andre att ta barnen för att skada ens partner. En av 

de manliga deltagarna över 40 år tog upp exempel på hur man kan använda barnen för att 

skada:  

 

(Respondent 1) Det är ju typ som män som blir dumpad och skjuter de gemensamma 

barnen och sen sig själv, för att straffa sin partner. 

(Respondent 2) Det tror jag är vanligare att kvinnor gör.  

(Respondent 1) Det finns säkert kvinnor som gör det också men jag tror det är 

vanligare bland män.    

 

Detta är något Lundgren (2012) menar kan vara en anledning att den utsatte inte lämnar 

förövaren. Den utsatte känner att förövaren inte skulle klara sig själv och känner därför skuld. 

Det är även möjligt för förövaren att tvinga på ytterligare skuldkänslor genom att till exempel 

hota att ta sitt liv om den utsatte skulle lämna förhållandet (Lundgren, 2012). Det emotionella 

banden gör det svårt för den utsatte att göra motstånd och bryta kontakten (Johnsson-Latham, 

2008).  

 

Några av deltagarna diskuterade även kring husdjur och hur man kan använda ett djur för att 

rikta våldet mot någon annan, för att skada. Att skada ett föremål eller något annat som har ett 
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sentimentalt värde för den utsatte kan användas som skrämselteknik, enligt Isdal (2001). 

Deltagarna i vår studie uttrycker följande:  

 

(Respondent 1) Jag tänker att man kan säga: ”Jag kommer göra illa det här djuret om 

du inte lyssnar.” Att man använder sig av djuret för att få som man vill. Men det kanske 

inte är så vanligt förekommande.  

(Respondent 2) Ja så kan man helt klart kontrollera sin partner.   

 

När man berörde om våldet kan riktas mot föremål är det enbart deltagarna under 40 år som 

tog upp sådana exempel. Det som då diskuterades var att man kan slå näven i bänken eller 

slänga saker i väggen för att upplevas som hotfull.  En manlig och en kvinnlig deltagare under 

40 år menade att det är den som blir utsatt som själv äger sin upplevelse om det är våld:  

 

(Respondent 1) Jag tänker att om jag bråkar med min tjej och så slår jag näven i 

bänken så kan ju hon känna sig hotad av det. Då är det ju fel även fast det inte var 

riktat mot henne. Det handlar ju om hur man upplever det. Man behöver ju inte slå 

personen för att det ska kännas hotfullt.  

(Respondent 2) Ja det är ju våld. 

 

Isdal (2009) beskriver att om en person som blivit slagen och utsatt för fysiskt våld av sin 

partner och partnern vid senare tillfälle exempelvis slår sönder något inför den personen, kan 

det materiella våldet bli mer skrämmande för den som utsatts för våldet.  

 

Två av de manliga deltagarna under 40 år uttryckte dock att det inte är våld i nära relation om 

man slänger något en gång och det aldrig upprepas igen: 

 

(Respondent 1) Jag känner att om det är fysiskt våld mot en person så är det våld 

direkt, men om du slår näven in i väggen en gång, du har aldrig gjort det innan och du 

kommer aldrig göra det igen, då är det ju en engångsgrej, då tycker inte jag att det är 

våld i nära relation. Händer det varje dag i en vecka att du slår sönder saker, då är det 

ett verkligt problem. Så känner jag.  

(Respondent 2) Nä, jag skulle nog inte heller klassa det som våld i nära relation. De 

flesta personer hade nog inte blivit så påverkade, alltså om det händer en gång och 

aldrig mer.   
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Efter vi analyserat det deltagarna uttryckt angående materiellt våld kan vi se att detta är en 

våldsform som alla inte funderat kring. De hade svårt att ge exempel på hur denna typ av våld 

kan ges i uttryck. I Yicks (2000) studie menar man att ett återkommande tema är att det finns 

tydliga könsnormer som påverkat deltagarna och deras attityd till våld i nära relation. 

Könsrollsövertygelsen ger människor föreställningar om hur man ska se på världen och hur 

man ska vara. Man menar att våld i nära relation måste förstås i ett större sammanhang. 

Exempelvis kan då aspekten ålder påverka attityder kring våld i nära relation. Man har via 

tidigare sociologiska teorier om våld i nära relation talat för att faktorer såsom utbildning och 

ålder hänger ihop (Yick, 2000).  

 

Två av de manliga och två av de kvinnliga deltagarna menade att man kan kontrollera sin 

partner genom att hota genom de gemensamma barnen. De två kvinnorna är båda under 40 år 

och har universitetsutbildningar, medan de två männen tillhör olika ålderskategorier och 

utbildningsnivåer. Vi kan inte se något samband mellan kvinnorna och männens 

utbildningsnivåer. Denna gemensamma åsikt sträckte sig alltså över köns-, ålders- och 

utbildningsaspekten. 

 

I situationer som rör våld i nära relation är det lätt att missa barnperspektivet, att barnen inte i 

första tanken förknippas till kategorin offer och att de då försummas i ärenden som rör våld i 

nära relation (Chiodo, et al. 2008). Hur man förstår våld kan påverka förhållningssättet i 

arbetet med de våldsutsatta och deras barn (Yamawaki, et al., 2012). 

 

Diskussionen om att rikta våldet mot ett husdjur var tydligare kvinnodominerad, där tre 

kvinnliga och en manlig deltagare beskrev att våldet kan uttrycka sig på det viset. Av 

kvinnorna är två under 40 år och har båda universitetsutbildning och en är över 40 år med 

gymnasial utbildning. Den manliga deltagaren är över 40 år och har en universitetsutbildning.  

 

Det finns en koppling mellan djur och människor i våldsrelationer då djur ofta råkar illa ut i 

ett hem där det finns någon som blir utsatt för våld i nära relation. Det har ofta en dubbel 

avsikt, att skada djuret i sig men även att kontrollera, straffa eller skada en familjemedlem. 

Det finns flera exempel på hur användandet av djur har sett ut. Bland annat har man via djur 

fått partners att stanna kvar i relationen för att partnern vill skydda djuret. Det finns även 

exempel då barn inte vågar berätta om övergrepp i rädslan av att husdjuret då ska bli skadat 
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(Länsstyrelsen, u.å.). Det vi kan se just i diskussionen kring våld riktat mot djur är att tre av 

fyra deltagare är kvinnor och att det finns samband mellan två av kvinnorna, ålder och 

utbildningsnivå.  

 

Endast deltagarna under 40 år gav exempel på indirekt våld som riktas mot föremål, såsom ett 

slag i en bänk eller en tallrik i en vägg. Det var två kvinnliga och två manliga deltagare som 

uttryckte sig i frågan. De två männen som menade att det måste vara något upprepande för att 

inkluderas till våld i nära relation har en grundskoleutbildning och gymnasial utbildning. Den 

manliga deltagaren med en grundskoleutbildning beskrev att det kan upplevas hotfullt att 

använda ett slag i en bänk men menade att det inte inkluderas i våld i nära relation om det 

handlar om en enstaka gång. Vi kan inte se samband mellan utbildningsnivåerna mellan 

kvinnorna och männen, däremot finns visst samband hos de kvinnliga deltagarna då de är i 

samma åldersgrupp och har båda universitetsutbildning.  

 

När vi ser till tidigare tidsepoker är det mäns våld mot kvinnor som alltid förekommit. Denna 

typ av våld utmärker sig från andra våldsbrott då det finns ett tydligt syfte i att vidmakthålla 

makt och kontroll över den underordnade kvinnan (Johnson & Ferraro, 2000). Mäns våld mot 

kvinnor konstrueras som konsekvens av samhälleliga attityder, värderingar och föreställningar 

som i sin tur förstärker mäns dominans över kvinnors underordning (Hearn,1998; Gottzén, 

2012) Genom att de anser sig ha rätt med ett stöd från den patriarkala strukturen att dominera 

och kontrollera kvinnan (Hydén, 2002). Detta kan då ske via ett husdjur eller annat föremål 

som har ett speciellt emotionellt band till den våldsutsatta. Förövaren visar då sin makt genom 

“små” medel som kanske inte verkar så “farliga”, - för att kontrollera den utsatte. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att maktens centra del förekommer i normer som utesluter, 

neutraliserar och stigmatiserar underordningar. De exploaterings relationer som möjliggör 

samhällets materiella och symboliska resurser koncentreras till en priviligierad grupp detta 

samtidigt som andra grupper villkoras (De los reyes, 2006). Alla personer i en priviligierad 

position är inte medveten om detta då privilegiet kan normaliseras (Brah & Phoenix 2004).  

 

Socialt våld 

När deltagarna diskuterade det sociala våldet beskrevs framförallt ett kontrollbehov över sin 

partner och att svartsjuka kan vara en bidragande faktor till denna kontroll.  
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”Man har aldrig rätt att kontrollera sin partners umgänge.” 

 

Majoriteten av deltagarna var överens om att det inte är okej att kontrollera sin partners 

umgänge. Fyra av deltagarna menade dock att det är skillnad på att kontrollera och att hjälpa 

någon. Att man aldrig har rätt att kontrollera sin partners umgänge men om umgänget är 

destruktivt så kan man hjälpa sin partner därifrån. 

 

(Moderator) Är det okej att kontrollera sin partners umgänge?  

(Respondent 1) Kanske, om partnern har uppenbart dåliga vänner, typ som knarkare, 

då kanske man borde få bort sin partner därifrån. Men kontrollera vet jag inte om det 

är okej, men att hjälpa. Men man måste ju få ha de vänner man vill och jag kan väl 

egentligen inte bestämma vilka kompisar som är bra för min partner, det har ju inte jag 

med att göra. Gillar jag dem inte så behöver ju inte jag följa med. 

(Respondent 2) Ja, om din partner har uppenbart dåliga kompisar som tar droger så 

är det ju ändå ett val partnern gör. Även om du inte stödjer det så tycker jag att 

partnern behöver visa intresse av att vilja ha hjälp därifrån. Att tvinga någon ur ett 

dåligt beteende tror jag inte fungerar.  

(Respondent 3) Ja att kontrollera någon är inte okej, men att hjälpa är.   

 

Deltagarna uppgav att kontrollen kan uttrycka sig på olika sätt, så som att spionera, kolla i 

partnerns mobil eller att ständigt ifrågasätta. De beskrev att kontrollen även kunde innebära 

att förbjuda någon att göra vissa saker.  

 

(Respondent 1) Men vart går gränsen för kontroll mellan två vuxna människor?  

(Respondent 2) Typ när man säger: ”Du får inte gå ut, du får inte!” 

(Respondent 1) Ja. 

(Respondent 2) Och typ att spionera och kontrollera.  

(Respondent 3) Ja, och ifrågasätter hela tiden, typ: ”Varför var du där så länge?”  

(Respondent 2) Ja, och ta telefonen och kolla vem man har skrivit med och så.  

     

Dock uppgav tre av deltagarna över 40 år att det är en viss skillnad mellan vuxna och barn. 

Det är okej att kontrollera barns umgänge i en annan utsträckning, eftersom att det då är av 

beskyddande skäl. 
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(Respondent 1) I ett förhållande mellan två vuxna får det inte vara kontroll 

överhuvudtaget.  

(Respondent 2) Nä, det är en annan sak mot barn.  

(Respondent 1) Ja, där måste man ju ha viss kontroll för droger och allt annat.  

(Respondent 2) Ja.  

(Respondent 3) Ja, men det är ju mer en skyddande kontroll.    

 

En av deltagarna nämnde även att man kan isolera sin partner från vänner och familj, så att 

den utsatte känner sig ensam. Det rådde vissa meningsskiljaktigheter hur man kan isolera sin 

partner. En manlig deltagare över 40 år menade att man inte har rätt att säga åt sin partner att 

stanna hemma, men man har rätt att bli sur om partnern inte gör det. En manlig och kvinnlig 

deltagare över 40 år menade dock att det kan bli en isolerande effekt om ens partner alltid blir 

sur om man lämnar huset. Widding Hedin (1997) beskriver att förövaren kan framgångsrikt 

kontrollera den utsatte genom att begränsa dennes umgänge. Förövaren kan göra detta genom 

att minimera utbudet av pengar eller göra så att den utsatte känner skuld. Dessa delar kan göra 

att den utsatte avstår från att vistas utanför hemmet och istället stannar hemma med sin 

partner, för att undvika eventuella bråk.  

 

(Respondent 1) Jag tycker det är en skillnad på att säga: “Du får inte gå ut!” och 

“Måste du gå ut?”. Då ger man ju personen i alla fall ett val. 

(Respondent 2) Men om man säger: “Måste du gå ut?” varje gång då?  

(Respondent 1) Ja, men man har ju fortfarande ett val. Man har väl rätt att bli 

besviken.  

(Respondent 2) Ja, men då kanske den som säger: “Måste du?” blir sur.  

(Respondent 1) Ja, men sur måste man väl få vara. Ingen kan väl hindra mig från att 

vara sur.  

(Respondent 2) Men då blir det väl någon form av våld, om partnern är sur 365 dagar 

om året?  

(Respondent 3) Ja det blir det ju.       

(Respondent 1) Om man är sur hela tiden så sticker hon ju. Vem fan vill vara med en 

surgubbe?   

 

I diskussionen kring den sociala våldsformen var det inte alla som deltog. Det var en av de 

manliga deltagarna under 40 år som inte berörde detta område alls och en av de kvinnliga 
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deltagarna över 40 år som endast medverkade i liten utsträckning. Det finns inget samband 

kring dessa två deltagarnas utbildningsnivå, kön eller ålder. 

 

Det fanns till viss del delade meningar kring om att kontrollera den andres umgänge. Den 

kvinnliga deltagaren som menade att det kan vara en isolerande effekt att uttrycka besvikelse 

och den manliga deltagaren som pekar på att man har rätt att bli sur, har båda en 

universitetsutbildning och ingår i samma åldersgrupp.  
 
Det diskuterades även att det finns en skillnad i vilken social kontroll som är okej att utföra 

beroende på om det är mot en vuxen eller mot ett barn. Ett intersektionellt perspektiv hjälper 

oss att analysera maktrelationer och individens möjligheter att agera som subjekt. Det får oss 

att ifrågasätta det som idag är för given kunskap om den sociala ordningen vi lever i (De los 

Reyes & Mulinari, 2005). Med det sagt tar inte vi ställning till vad som är rätt och fel i detta 

sammanhang, utan uppmuntrar snarare till reflektion. De tre deltagarna som syftade till 

skillnaden mellan vuxna och barn är två kvinnor, över 40 år med en gymnasial utbildning 

samt en man, över 40 år med en universitetsutbildning. Vi kan här se ett samband hos 

kvinnorna utifrån ålder och utbildningsnivå. Även den manliga deltagaren inkluderas i 

åldersgruppen.  

 

Latent våld 

Kring den latenta våldsformen är diskussionen tämligen tunn. Det är två av de kvinnliga 

deltagarna som inte berör våldsformen i fråga. 

 

Deltagarna under 40 var de som berörde våldsformen mest. De tog bland annat upp att 

personen som blir utsatt skulle kunna känna sig hämmad och undvika att ta upp saker med sin 

partner. Detta för att man är orolig att förövaren ska gå över till fysiskt våld. Även Isdal 

(2001) tar upp det latenta våldet. Att denna våldsform skapar en varaktig rädsla hos den som 

blir utsatt, att våldet ska ske igen. På grund av denna rädsla anpassar och ändrar den utsatte 

sitt beteende i hopp om att undvika nytt våld (Isdal, 2001). Några av deltagarna beskrev 

följande: 

 

(Respondent 1) Ja, finns det hela tiden hot om våld på nått sätt. Jag menar, om någon 

känner att man måste skärpa sig nu för snart liksom slår personen. 
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(Respondent 2) Bara någon form av humörsvängning kan ju göra så att man undviker 

vissa grejer att ta upp, för man vet inte hur långt humörsvängningen kommer gå. 

(Respondent 3) Att man vet att så fort jag börjar bråka så kommer det att slås sönder 

saker. Då blir det samma där, då vågar man inte gå den vägen heller och diskutera för 

man vet att det kan leda till någonting, att någon slår sönder en vas. Då tar man inte 

den diskussionen och då är man ju där, då är man hämmad av sin partner eller vem det 

nu är. 

 

I en del av diskussionerna om det latenta våldet var deltagarna inte helt ense i uppfattningen 

kring våldsformen. 

 

(Respondent 1) Jag tycker ändå att det räcker i en diskussion om personen blir väldigt 

närgången så kan man känna att det upplevs fysiskt, påträngande och våldsmässigt 

även om det inte är en direkt smäll. Just den personen kanske reser sig upp, går 

närmare och att det kan bli fysiskt fast det inte är det. 

(Respondent 2) Men räknas det då som våld? 

(Respondent 1) Ja psykiskt. 

 

Andra deltagare tar upp att en blick kan hämma någon i sitt sätt att vara: 

 

(Respondent 1) Men det kan ju vara så att man sitter ett gäng kompisar och så säger 

killen någonting och får då en blick av sin respektive. Det är ju också en typ av 

kroppsspråk att du inte ska kliva över den där tröskeln. Då kan det räcka med en blick 

bara, om man känner varandra väl. 

(Respondent 2) Ja, just ja. 

(Respondent 1) Jag har sett massa tjejer som ger den blicken till sin kille, men även 

killar som gett den till sina tjejer. Liksom: ”Det räcker nu”.  

 

Av de två deltagarna som inte delar lika uppfattning om huruvida kroppsspråk räknas till våld, 

kan vi se två samband, de är båda män och är under 40 år. Vi kan inte se samband kring 

utbildningsnivå då de har grundskole- respektive gymnasial utbildning. 

 

Fem deltagare, både över 40 år och under 40 år, anser att en blick kan bidra till kontroll över 

en partner. Av dessa är tre kvinnor, två över 40 år och en under 40 år. Två av kvinnorna har 
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universitetsutbildning men ingår inte i samma åldersgrupp. Två kan alltså kopplas ihop med 

samma åldersgrupp och två kan kopplas ihop med lika utbildningsnivå. När det kommer till 

de två manliga deltagarna kan vi se att de har olika utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning 

respektive universitetsutbildning. Männen ingår i samma åldersgrupp, över 40 år. Av dessa 

fem deltagare ingår fyra i åldersgruppen över 40 år, tre med universitetsutbildning, en med 

eftergymnasial utbildning och en med gymnasial utbildning. 

 

Vi kan se samband hos deltagarna som menar att man kan skapa undvikande strategier för att 

man är orolig att förövaren ska gå över till fysiskt våld. Alla deltagare är män och är under 40 

år. Det är intressant att det endast var män under 40 år som nämnde detta. Det tyder på en 

analytisk förmåga från den gruppen, som möjligtvis kan bero på den feministiska rörelsen 

som tagit allt mer plats. Detta kan bidra till att fler unga män ges utrymme att reflektera kring 

jämställdhet. Samband gällande utbildning kan vi se hos två av männen som båda har 

gymnasial utbildning. 

 

Sexuellt våld 

Sexuellt våld diskuterades av deltagarna utifrån olika perspektiv där åsikterna delade sig till 

viss del. Majoriteten av deltagarna var överens om att man kan använda sig av sex för att 

kontrollera sin partner, även om tillvägagångssätten såg olika ut. Det diskuterades om att 

kontrollera sin partner med sex som belöning, bestraffning eller kontroll. Isdal (2001) menar 

att sexuellt våld har en bred definition och grundar sig i en makthandling. Våldet kan uttrycka 

sig på många olika sätt, via sexuella trakasserier, oönskad beröring, sexuell tortyr eller 

våldtäkt. Det sexuella våldet anses av många vara den mest psykologiska nedbrytningsformen 

eftersom våldet utförs mot en persons mest privata delar (Isdal, 2001). Fyra av deltagarna 

menade att man kan få sin vilja igenom i utbyte mot sex och att framförallt kvinnor kan 

kontrollera män genom avhållsamhet: 

 

(Respondent 1) Jag kan tänka mig att det finns jättemånga sätt att kontrollera någon 

med sex, till exempel: ”Dammsug först”. 

(Respondent 2) Känns som att du är helt inne på att det är kvinnan som manipulerar 

mannen. (Respondent 1) Det kan jag säga att det är så det är! Merparten i alla fall.    

(Respondent 3) Jag är benägen att hålla med dig. Jag kan tro att kvinnan kan hålla 

tillbaka på det sättet. 

(Respondent 1) Ja, hon sitter ju på en guldgruva. Det kan man ju höra om i snacket på 
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arbetsplatsen: “Hon släppte till igår!” Tror ofta killar kan bli styrda på det sättet.  

 

Fem av deltagarna menade att man kan använda sex som bestraffning:  

 

(Respondent 1) Sex behöver ju inte alltid vara en belöning, det kan ju vara väldigt 

hemsk också. Ett sätt att straffa någon och ta makt över någon. 

(Respondent 2) Ja, det handlar ju om hur man uppfattar det. 

 

Det rådde vissa meningsskiljaktigheter i om det är skillnad mellan sexuellt våld och våldtäkt: 

 

(Respondent 1) Ett annat sätt att kontrollera är ju att våldta. 

(Respondent 2) Ja det är det ju verkligen. 

(Respondent 3) Fast det är ju våldtäkt, det är ju någon annat. 

(Respondent 2) Fast det är ju våld. 

(Respondent 1) Ja. 

(Respondent 4) Det finns ju den sortens våldtäkt när kvinnan gör det för husfridens 

skull. Det anser jag vara en typ av våldtäkt. Man gör det för att slippa bråk, slippa den 

sura gubben. 

(Respondent 2) Ja det är ju en form av våld.  

 

Det vi kan se i diskussionerna kring sexuellt våld är att det till viss del innebär olika för 

deltagarna. Framförallt deltagarna över 40 år relaterade sexuell kontroll till kvinnors 

avhållsamhet i ett tidigt skede. Människan har en benägenhet att försöka bekräfta det vi redan 

tror oss veta om något. I och med detta återskapar vi ständigt våra egna föreställningar och 

hur saker förhåller sig och det bidrar till att skapa gemensamma föreställningar. Ett exempel 

är vad som är kvinnligt och vad som är manligt, hur kvinnor respektive män är och hur de bör 

vara. Genom maskulinitet och femininitet och föreställningar om klass påverkas män och 

kvinnor om det ideal de mäts mot och som de också förväntas leva upp till (Mattsson, 2015). 

Trots att diskussionen om kvinnans avhållsamhet nämndes i båda fokusgrupperna, ville 

väldigt få av deltagarna under 40 år kännas vid det. I dessa diskussioner var det två manliga 

och två kvinnliga deltagare som nämnde kvinnans avhållsamhet. En av dem är under 40 år 

och tre var över 40 år. Av de tre deltagarna som är över 40 år var det en kvinna och en man 
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med universitetsutbildning och en kvinna med gymnasial utbildning. Mannen under 40 år har 

en grundskoleutbildning. Det tydligaste sambandet vi kan utläsa är åldersaspekten då tre av 

fyra är över 40 år. 

 

Desto fler av deltagarna såg en koppling mellan sexuell kontroll och bestraffning. Fem av 

deltagarna uppgav att sexuellt våld kan uttrycka sig genom att tvinga sig på någon. Av dessa 

fem deltagare är tre män och två kvinnor. Två av männen är under 40 år och har 

grundskoleutbildning respektive gymnasial utbildning, en av männen är över 40 år med en 

eftergymnasial utbildning. Av kvinnorna är en över 40 år med gymnasial utbildning och en 

under 40 år med universitetsutbildning. Samband hos männen går inte att utläsa förutom att 

de är män. Samband hos kvinnorna går heller inte att utläsa, ålder och utbildningsnivå 

varierar. Inga samband finns hos deltagarna som är över 40 år, de har olika utbildningar och 

kön.   

Två av deltagarna menade att sexuell kontroll och våldtäkt är två olika saker. Båda deltagarna 

är av manligt kön, en under 40 år med gymnasial utbildning och en över 40 år med 

universitetsutbildning. Utifrån en intersektionell analys är det just kön- och åldersaspekten vi 

vill belysa i detta sammanhang. Privilegier kan normaliseras vilket kan bidra till andra 

gruppers stigmatisering. Genom kritisk reflektion och intersektionalitet kan det öka den egna 

medvetenheten om hur vi upprätthåller och bidrar till förtryck och maktstrukturer men också 

hur vi kan utmana dessa (De los Reyes, 2006).  

 

Ekonomiskt våld 

Majoriteten av deltagarna är överens om att man kan kontrollera någon med hjälp av 

ekonomin och att den ekonomiska kontrollen kan vara psykiskt betungande. Våldsformen kan 

påverka både den fysiska och psykiska hälsan och är man utsatt för ekonomiskt våld är risken 

att drabbas av stress och depression större (Adrienne et. al, 2008). En av deltagarna menade 

att denna våldsform kan vara en inkörsport till andra former av våld då den utsatte är i en 

beroendeställning på grund av kontrollerad ekonomi. 

 

(Respondent) Liksom en öppningsgrej, man upptäcker att den andra är beroende av 

mig och därför kan jag spä på liksom, det öppnar upp till andra typer av våld. 
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Två av deltagarna menade att det ekonomiska våldet troligtvis kombineras med andra 

våldsformer: 

 

(Respondent 1) Jag kan se en bild av att man kontrollerar ekonomin i ett partnerskap 

kombinerat med det mentala, den psykiska ohälsan eller psykiska våldet och även det 

fysiska hotet, alla tre kombinerat att man på något sätt hon/han/hen har någon form av 

maktbehov över den andra. 

(Respondent 2) Just det här när vi pratar pengar, om man väljer att kontrollera någon 

på det sättet så följer det andra med. 

(Respondent 1) Ja men precis, de kommer nog med varandra, hand i hand. Svårt att se 

bilden av att en partner slår sin partner, totalt misshandlar och samtidigt skickar 40 

000 i månaden och bara: ”Ja gör vad du vill”. Det känns ju konstigt, så mest troligt 

kommer de nog kombinerat ihop. 

 

Många av deltagarna beskrev att pengar är en stor del av livet och att det är kopplat till frihet. 

En deltagare uttryckte bland annat följande: 

 

(Respondent) Alla vet ju hur mycket frihet det är att ha pengar och kunna göra saker. 

 

Vissa deltagare menade att man med hjälp av pengar kan äga någon då man hamnar i en 

beroendeställning till den andre. Att det är lättare att bestämma och kontrollera med pengar 

om det är en person som tjänar mer än sin partner. Tolman & Wang (2005) beskriver även en 

ond spiral då de som är utsatt för ekonomiskt våld generellt har högre sjukfrånvaro vilket i sin 

tur minskar inkomsten ytterligare. Den utsattes ekonomi försvagas och ett större ekonomiskt 

beroende skapas. Det är större chans att ta sig ur ett destruktivt förhållande om man inte har 

ett ekonomiskt underläge (Tolman & Wang, 2005). 

 

(Respondent 1) Pengar känns som en beroendefråga, man kan ju inte bara vända 

ryggen. 

(Respondent 2) Nä precis. 

(Respondent 1) Inte på samma sätt som man kan mot den som slår en. Pengar är ändå 
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en stor del. 

 

Kastling (2010) uppger olika sätt hur ekonomiskt våld kan uttrycka sig, att förövaren tar 

kontroll över den utsattes lön, bankkort, internetkoder och barnbidrag. Den utsatte tvingas 

redovisa alla sina inköp och måste be om pengar (Kastling, 2010). Deltagarna i vår studie gav 

egna exempel på hur denna våldsform kan ges i uttryck: 

 

(Respondent) “Har du redan gjort av med pengarna??” 

(Respondent) Den med degen säger: “Du får inte de där, du får inte köpa de där”. Då 

kan man styra mycket, tack varje ekonomin. 

 

I ytterligare en diskussion i hur kontrollen kan visa sig uttryckte sig deltagarna på följande 

sätt: 

 

(Respondent 1) Det känns som en stereotypisk grej att män genom maskulinitet ta hand 

om en tjej ekonomiskt liksom. Det känns som en stereotypisk grej för att mannen ska 

höja sig själv. 

(Respondent 2) Att man klankar ner på partnern, som kanske har handlat nått till sig 

själv och som man inte håller med om att den skulle köpt. 

(Respondent 3) Eller egentligen att ha total kontroll över alla inkomster som finns och 

bestämma att vad du ska göra med pengarna.  

 

Något som framkom i diskussionerna var att alla deltagare inte kopplar ekonomisk kontroll 

till våld i nära relation. Trots att den typen av våld är mycket vanligt förekommande, hamnar 

det ofta i skymundan då andra våldsformer anses värre. Det är lätt hänt att fokus läggs på de 

grova uttrycken medan de subtila handlingarna förblir glömd problematik (Kastling, 2010). 

Vilket vi kan se hos två av deltagarna i vår studie som menade att de inte kopplar ekonomisk 

kontroll till våld i nära relation. Ena deltagaren uttryckte sig på följande sätt:  

 

(Respondent) Jag skulle inte säga att ekonomisk kontroll är våld. Skulle inte kalla det 

för våld i nära relation.  
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Den andra deltagaren:  

 

(Respondent 1) Om de har väldigt stora skillnader i inkomst. Då tycker jag att det blir 

problematiskt. Men sen om det är våld, det är ju en annan fråga. Jag vet inte om jag 

tycker att det är våld. Eller de beror väl på hur mycket han utnyttjar det, eller hon. 

Alltså den som har maktövertaget. 

(Respondent 2) Något psykiskt våld blir det ju. 

(Respondent 1) Om det nu blir det, jag vet inte om det blir det. 

 

Samtidigt var det tre av deltagarna som var tveksamma i frågan om ekonomiskt kontroll är 

våld i nära relation. De menade på att det kanske kan räknas som våld, beroende på vilken 

grad det uttrycks: 

 

(Respondent) Tror det är extremer, det kan nog rubriceras som våld i nära relation 

men beror på vilken grad det uttrycks 

 

Vidare i diskussionerna menade fyra deltagare att den utsatte äger sin egen upplevelse om vad 

våld är. Det uttrycktes bland annat på dessa två sätt: 

 

(Respondent) Jag kan tänka mig att det är psykisk våld, när den andra parten börjar 

må dåligt. Tycker det beror på hur motparten tar det. 

(Respondent) Jag tror vi är tillbaka lite i det där vi sa om vad man själv upplever när 

det händer liksom.  

 

Fyra av deltagarna trodde att det är vanligt att man kontrollerar en annan med hjälp av pengar. 

Två av dessa menade dock att det ekonomiska våldet nog kan ske omedvetet. 

 

(Respondent 1) Jag tror det är svårt för en man som tjänar mer pengar att inse, att nu 

håller jag på med psykiskt våld. 

(Respondent 2) Ja. 
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I diskussionerna som rör kombinationen av kontrollerad ekonomi och andra våldsformer, 

samt att den ekonomiska kontrollen kan vara en inkörsport till andra vålds uttryck är det 

samtliga fem deltagare under 40 år som uttrycker sig. Deltagarna över 40 år belyser inte detta 

område med diskussion. Samband finns mellan de två kvinnliga deltagarna, båda har en 

universitetsutbildning. Bland de tre manliga deltagarna finns det ett samband mellan två av 

männen som ingår i samma utbildningsnivå, gymnasial utbildning. 

Åtta deltagare menade på att man kan kontrollera en annan med genom ekonomin och i dessa 

diskussioner är det deltagare både under och över 40 år som uttrycker sig. Bland deltagarna är 

tre kvinnor och där kan vi se samband i utbildningsnivå då samtliga har 

universitetsutbildning. Det finns visst samband kopplat till ålder då två är under 40 år och en 

är över 40 år. Bland de fem manliga deltagarna är det två som har gymnasial utbildning samt 

ingår i samma åldersgrupp, under 40 år. Resterande tre deltagare har alla olika 

utbildningsnivåer, två är över 40 år. Totalt sett har fyra av åtta deltagare 

universitetsutbildning, en har eftergymnasial utbildning, två gymnasial utbildning och en med 

grundskoleutbildning. Det är viktigt att ha det intersektionella perspektivet i åtanke vid analys 

av en gruppinteraktion. Genom att analysera hur bland annat utbildning och kön formar olika 

grupper och deras upplevelser skapas bland annat frågor om privilegium och makt. Det 

betyder att man måste uppmärksamma och analysera hierarkier och system som genomsyrar 

samhället, som bidrar till kontroll och utnyttjande av människor (Sokoloff & Dupont, 2005).  

 

Av de deltagare som uttryckte svårigheter i att koppla ekonomisk kontroll till våld i nära 

relation, är det fyra manliga och en kvinnlig deltagare. Vi kan se ett samband i ålder då tre av 

de manliga och den kvinnliga deltagaren är under 40 år. Den kvinnliga deltagaren har en 

universitetsutbildning. Bland de manliga deltagarna har två av dessa både gemensam 

utbildningsnivå, gymnasial utbildning och de ingår i samma åldersgrupp under 40 år. 

Resterande två män har grundskoleutbildning respektive eftergymnasial utbildning och ingår i 

olika åldersgrupper.  

6.4	Förståelsen	av	olika	former	av	våld	i	nära	relation	
I det vi redovisat uttrycker deltagarna många sätt att kontrollera någon i nära relation. När 

diskussionen fördjupar sig i de olika våldsformerna uttrycker deltagarna en bred förståelse av 

våldet, där gränsdragningen är svävande. En av utgångspunkterna för en intersektionell analys 

är en förståelse av makt som en kontextbaserad, socialt konstruerad, instabil företeelse som är 

en grundläggande aspekt och komponent i gruppidentitets-skapande (De los Reyes, 2006). I 
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diskussionens slutskede tillfrågas deltagarna vilka av de nämnda scenarion de skulle klassa 

för våld i nära relation, då smalnar begreppets betydelse av. Diskussionen i ena gruppen löd 

på följande vis:  

 

(Moderator) Ni har diskuterat mycket kring vilka sätt man kan kontrollera någon på. 

Skulle ni kalla alla dessa situationer för våld i nära relation?  

(Respondent 1) Nej, det skulle inte jag göra. Det känns som att många av situationerna 

skulle kunna hända för att man inte passar för varandra som par. Att en vill ha det på 

ett sätt och den andra vill ha det på ett annat sätt.  

(Respondent 2) Jag håller med. 

(Respondent 3) Ekonomiskt kontroll tycker nog inte jag är våld i nära relation.  

(Respondent 1) Nä. 

(Respondent 4) Men jag tror att vi är tillbaka lite i de där vi sa om hur varje person 

upplever det som händer.  

(Respondent 5) Det är det som gör det så svårt på något sätt. En handling kan skada 

en människa men berör inte den andra. Ekonomisk kontroll och sexuell kontroll känns 

inte lika farligt som psykiskt terror. 

(Respondent 1) Jag håller med.   

 

Den andra gruppen uttryckte sig i samma fråga:  

 

(Moderator) Ni har diskuterat mycket kring vilka sätt man kan kontrollera någon på. 

Skulle ni kalla alla dessa situationer för våld i nära relation?  

(Respondent 1) Nej, det skulle inte jag.  

(Respondent 2) Allt man gör för att kontrollera sin partner är ju egentligen våld i nära 

relation. Eller det beror ju på vad man menar med våld.  

(Respondent 3) Jag tycker det fysiska våldet. 

(Respondent 4) Jag med.  

(Respondent 5) Just för att döma någon för det måste det ju finnas bevis och då är det 

ju framförallt de fysiska som är våld i nära relation.   

 

Det respondent 2 nämner i senaste diskussionen: ”Det beror på vad man menar med våld” är 

något som vi sett återkommande under studien. Många av deltagarna har inga problem med 

att beskriva sätt att kontrollera någon i nära relation, men de har svårt att benämna 
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situationerna som våldssituationer och vill därför inte alltid kategorisera det som våld i nära 

relation. Efter mötet med första fokusgruppen diskuterade vi kring om det är just begreppet 

våld som gör förståelsen problematisk. Vi utformade därför en extra fråga till nästkommande 

fokusgrupp: 

 

(Moderator) När ni tänker på begreppet våld, vad tänker ni då?  

(Respondent 1) Det fysiska våldet!  

(Samtliga respondenter) Ja!  

(Respondent 2) Och inte bara lite fysiskt våld, utan riktigt illa. 

 

Ytterligare diskussion som problematiserar definitionen av begreppet våld: 

 

(Respondent 1) Det känns lite mer smutsigt med bara våld. 

(Respondent 2) Ja, när man bara hör det ordet. Men det är väl för att man får det i 

media, det är sällan man hör våld och så ser man en välklippt gräsmatta i någon fin 

förort. 

(Respondent 1) Nä, det är ju aldrig så. 

 

Vi kan tänka oss att förståelsen av våldets bredd i nära relation skulle utvecklas om begreppet 

byttes ut. Van Lawichs (2013) belyser att fenomenet ibland benämns brott i nära relation för 

att inkludera de manliga offren. Även om vi till viss del anser att ‘brott’ skulle kunna vara ett 

bättre ordval vill vi poängtera att det också kan bli problematiskt då man kan vara utsatt för 

våld/brott i nära relation utan att det finns möjlighet att döma förövaren. Begreppet ‘brott’ tror 

vi kan vara allt för förknippat till vad lagen säger och det kan bli problematiskt då fenomenet 

brott/våld i nära relation är bredare än så, vilket har framkommit i denna studie. Begreppet 

borde istället inkludera hur den utsatte själv upplever situationen.  

7. Diskussion av resultat och slutsatser 
I avsnittet nedan diskuteras studiens slutsatser och resultat kopplat till tidigare forskning i 

området. Vi diskuterar för- respektive nackdelar kring val av studiedesign samt 

genomförandet av studien. Det framförs även förslag till framtida forskning kring förståelsen 

av våld i nära relation.  
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Det övergripande syftet med vår studie var att undersöka förståelsen av våld i nära relation 

utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vår förhoppning är att genom vår studie 

medvetandegöra våldets bredd och på så sätt hjälpa personer att identifiera våldssituationer. 

Doran & Hutchinson (2016) menar att det är viktigt att kartlägga hur förståelsen hos 

allmänheten ser ut gällande våld i nära relation då det finns en stor okunskap kring området 

och en vedertagen syn på våld i nära relation. Att medvetandegöra våldets bredd kan 

förhoppningsvis hjälpa de människor som utsätts för våld i nära relation att identifiera sin 

situation (Yick, 2000). Frågeställningarna vi använde oss av och har fått svar på var: Hur 

förstår deltagarna det fysiska och psykiska våldet i nära relation, utifrån kön, ålder och 

utbildningsnivå samt hur ser deltagarna på de olika våldsformerna?  

 

Det vi kan se i resultatet av vår studie är att deltagarna har en bred förståelse kring kontroll i 

en nära relation och hur kontrollen kan utspela sig, men förståelsen av våld i nära relation är 

smalare. Det framkommer i studien att deltagarna kopplar begreppet våld till det fysiska 

våldet och vad man faktiskt kan bli straffad och dömd för, vad lagen säger. Det är något 

Carlson & Worden (2005) också kom fram till i deras studie. Majoriteten av deras deltagare 

betraktade fysiskt och sexuellt våld som våld i nära relation, en knapp majoritet ansåg att 

känslomässiga övergrepp är våld. Det rådde även oklarhet hos deltagarna i Carlson & 

Wordens (2005) studie om de lagstiftningar som fanns gällande området. Detta var något vi 

kunde höra i de diskussioner våra deltagare hade kring den svenska lagstiftningen och våld i 

nära relation.  

 

I tidigare forskning råder det viss oklarhet i om det finns tydliga samband mellan olika 

aspekter såsom ålder, kön, klass för förståelsen av våld i nära relation. Doran & Hutchinson 

(2016) beskriver en tydlig inverkan på just deras studie. Jiao, Sun, Farmer & Lin (2016) 

beskriver att vissa slutsatser går att dra men att vissa är mer oklara, likaså tycker Tehee & 

Esqueda (2008). Det Carlson & Worden (2005) beskriver är att det är mer oklart och svårt att 

dra tydliga slutsatser utifrån aspekterna. Det vi kan se i vår studie om förståelsen av våld i 

nära relation utifrån kön, ålder och utbildningsnivå är små samband i sakfrågor som 

diskuterades. Genom att närma sig redan befintliga analytiska kategorier för att granska olika 

maktrelationer i olika dimensioner och emellan sociala grupper ändra ojämlikheter. Att 

använda ett inter-kategoriskt tillvägagångssätt kan man uppmärksamma ojämlikheter inom 

kategorierna och inte enbart mellan dem (Walby, Armstrong & Stid, 2012).  
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Hade vi utfört studien på en större mängd deltagare tror vi möjligtvis att sambanden skulle 

varit tydligare. Vi kan utläsa vissa tydligare samband kopplat till ålder. En förklaring till det 

kan vara att fokusgrupperna var uppdelade utefter den aspekten och att en fokusgrupp berörde 

ämnen som den andra fokusgruppen inte reflekterade kring. Sammantaget var deltagarna 

relativt enhetliga med varandra när diskussionerna fördes oavsett kön, ålder och 

utbildningsnivå. De los Reyes & Mulinari (2005) menar att genom ett intersektionellt 

perspektiv kan vi sammanbinda maktrelationer i samhället och de ojämlika fördelningar som 

finns. Perspektivet kopplar samman makt och ojämlikhet till individens möjligheter att agera 

som subjekt. På så sätt skapas en ny arena som hjälper oss att se verkligheten med nya ögon. 

Det som idag är förgiven tagen kunskap om den sociala ordningen vi lever i. Att vi lyfter fram 

ett kvalitativt annorlunda tillstånd som uppstår genom effekten av exempelvis kön och klass 

(De los Reyes & Mulinari, 2005). Kategorier som skapas måste man förstå integrerade och 

kan inte separeras från varandra. I ett sammanhang är kön mer relevant och i ett annat är klass 

mer relevant. Kategorierna blir beroende av varandra och utav kontexten (Mattson, 2015).  

 

Vi valde i denna studie att använda oss av en kvalitativ studie genom sammansättning av två 

fokusgrupper för att se hur förståelsen av våld i nära relation såg ut. Vi anser att denna metod 

kunde svara på våra frågeställningar och att det var en lämplig metod till vårt syfte då vi vill 

se hur människor förstår våld i nära relation. Det vi däremot tror kan vara en nackdel med att 

använda denna metod för en sådan studie är att deltagarna tar lärdom av varandra, att de 

eventuellt inte uttrycker allt de dem tycker och tänker i frågan vilket eventuellt kan påverka 

resultatet.  

 

På grund av en snäv tidsplan i genomförandet av c-uppsatsen begränsas vi på olika sätt. En 

begränsning vi menar är att individer har till viss del exkluderats från urvalet då det inte fanns 

tidsmässig möjlighet att hitta ytterligare deltagare för att få till ett ännu bättre urval. Därför 

går det att fundera kring hur representativt urvalet är då det vore intressant att ytterligare 

deltagare med olika ‘positioner’ hade kunnat delta i denna studie. 

 

Vi med Carlsson & Worden (2005), Doran & Hutchinson (2016) & Tehee & Esqueda, (2008) 

menar att forskningen inom området bör utvecklas. Forskning om allmänhetens attityder och 

föreställningar om våld i nära relation har inte haft samma framfart som forskningen om bland 

annat orsakerna till våld i nära relation. Kommande forskning bör göras i ett större 

sammanhang och ta hänsyn till de aspekterna vi inte hade möjlighet att göra, så som 
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socioekonomisk status och etnicitet. Vi hoppas att framtida forskare har tillgång till mer tid 

och resurser för att kunna uppnå ett bredare resultat. Förslagsvis kan tillvägagångssättet 

mixed method vara intressant att använda sig av. Komplettera den kvalitativa undersökningen 

med kvantitativ datainsamlingsmetod så som enkätundersökning, för att uppnå både en djup 

och bred förståelse. 
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Bilaga	1	
Förståelsen av våld i nära relation 

 
Informationsbrev 

 
 
Vi som utför studien heter Linnea Ling och Hanna Karlsson. Vi går termin 6 på 
socionomprogrammet, Mittuniversitetet i Östersund och arbetar just nu med vår C-uppsats.  
 
Syftet med studien är att undersöka förståelsen av våld i nära relation. Vi menar att det är ett 
viktigt ämne som bör lyftas och vi är intresserade av hur du ser på fenomenet våld i nära 
relation.  
 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att sätta samman två fokusgrupper. Tillsammans kommer 
ni att diskutera vad våld i nära relation innebär enligt era egna uppfattningar.  
 
Konfidentialitetskravet: 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 
del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 
undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på 
Mittuniversitetet kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 
resultatet till enskilda individer eller stad.  
 
Frivillighetskravet:  
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och 
vi kan nås på: 

 
Linnea: tinnalinnea@gmail.com / 070-651 0559 

Hanna: hannacaarlsson@hotmail.com / 076-556 6152 
 

Handledare: 
Masoud Kamali: masoud.kamali@miun.se  
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Samtyckesbrev 

 

 

Tack för att du tar dig tid att medverka i vår studie! 

 

Härmed intygar jag att jag medverkar frivilligt i undersökningen om våld i nära relation. I 

denna medverkan ska följande krav uppfyllas: Jag har med all rätt att frånsäga mitt deltagande 

i undersökningen. All utelämnad information ska hanteras med största försiktighet och 

användas enbart i utbildningsändamål. Min medverkan och utelämnad information ska vara 

anonym och inte identifierbar. Jag har möjlighet att ta del av den färdigställda 

undersökningen.     

Deltagarens tillåtelse: 

      

Härmed intygar jag att utelämnad information får spelas in på̊ band och användas i studiens 

ändamål. Vid eventuella klargöranden och förtydliganden kan jag bli kontaktad under arbetets 

gång. 

       

      

Deltagare, underskrift   Intervjuare, underskrift 

     

  

_________________________   _________________________ 

 

      

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

     

      

_________________________  _________________________ 

 

 

Datum/ort    Datum/ort 

      

_________________________  _________________________ 
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Deltagarblankett 

 

 

Namn:  

 

 

Kön:  

 

o Kvinna 

o Man 

o Annan  

 

Ålder:  

 

o 18-30  

o 31-40   

o 41-50   

o 51-60  

o 61-70 

o 71-80 

 

Utbildning:  

Vilken är din högsta avslutade utbildning?  

 

o Grundskoleutbildning 

o Gymnasial utbildning 

o Eftergymnasial utbildning 

o Universitet-/Högskoleutbildning 

 

Arbete: 

Vad arbetar du med?  

 

___________________________________________________________________________ 
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Stödfrågor 

 

 
• Hur skulle ni definiera nära relation? 

  
• Vad skulle ni säga är våld i nära relation?  

 
• Finns det olika sorters våld i en nära relation? 

 
• I vilken mån är det okej att någon i relationen kontrollerar den andre? 

 
• På vilka sätt kan man kontrollera sin partner? 

 
• Vart går gränsen till fysiskt våld? 

 
• Vart går gränsen för psykiskt våld? 

 
• Skulle man kunna använda sex för att kontrollera sin partner? 

 
• I vilken mån är det okej att kontrollera sin partner genom sex? 

 
• Skulle man kunna använda ekonomin/pengar för att kontrollera sin partner? 

 
• Måste våldet vara riktat mot partnern eller kan det vara riktat mot någon annan eller 

annat? 
 

• Är det okej att kontrollera sin partners umgänge? (På vilka sätt?) 
 

• Skulle man kunna använda sig av ett hotfullt kroppsspråk för att kontrollera sin 
partner?  

 
• De ni just diskuterat om vilka sätt det inte är okej att kontrollera sin partner, skulle ni 

kalla alla dessa situationer för våld i nära relation?  
 

• Vilka drabbas/utsätts för våld i nära relation? 
 

• Tror ni att all våld som sker i nära relation är straffbart?  
 

• Är det något mer ni tänkt eller tänker på? 
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