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Abstract 
Children who have witnessed violence in their homes have not been considered victims of 

crime until recently and only few studies have been made regarding these children. It is 

crucial to investigate how these experiences affects the children and later on in their adult life. 

In my essay I will discuss this subject with the use of in-depth intervjues with three women. 

The informants/interviewees have experienced domestic violence where their mother has been 

abused either by their father or another adult man. 

    The purpose of this essay is to investigate how violent experiences have affected and still 

affects the life of the informants. Further, the overall reason is to show that it is important for 

these children to have the opportunity to work through their experiences. 

The big questions in the essay are how adult life and childhood and teenage life of 

interviewees have been affected. Focus is on how the informants handle conflicts, 

identification and their relations with men. 

    The conclusions drawn in the essay is that the women are strongly affected by their 

experiences. They are afraid of conflicts or they themselves use physical abuse. They have 

different strategies to avoid violence in their everyday life. 
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1. Inledning  
Våld är något som präglar många människors vardag. Dagligen läser vi tidningsrubriker, 

artiklar och ser inslag på tv-nyheterna om mäns våld mot kvinnor i olika skepnader. Och ändå 

är det endast en bråkdel av alla våldshandlingar som anmäls och synliggörs. En grupp som 

varit osynlig men närvarande när det gäller mäns våld mot kvinnor är barnen. Enligt 

undersökningar växer ungefär 200 000 barn i Sverige idag upp med våld i hemmet.1 Barn som 

våldsoffer inom familjen är något som uppmärksammats ganska sent både i forskning och i 

samhället i stort. I undersökningen Slagen dam uppger hälften av alla kvinnor som blivit 

utsatta för våld att också deras barn blivit utsatta eller sett eller hört när mamman 

misshandlats.2 Min uppsats behandlar just kvinnor som växt upp med våld i hemmet och hur 

detta har påverkat deras uppväxt och vuxna liv. Det är av stor vikt att lyfta fram och visa på 

att resurser bör läggas på barn som växer upp med denna erfarenhet. 

 

1.1 Bakgrund      

Få undersökningar tycks ha gjort gällande hur våld i hemmet som barn påverkar det vuxna 

livet. De svenska studier som gjorts gällande barn och ungdomar som växt upp med denna 

erfarenhet visar att deras relationer till vuxna, egna kärleksrelationer samt självförtroende, 

konflikthantering och agerande påverkats av upplevelserna av våld på ett mycket negativt sätt. 

Min tes är att upplevelserna även kommit att prägla det vuxna vardagslivet hos mina 

informanter. 

     Psykologen Jan Seidel menar att skadeverkningarna av att själv utsättas för psykiskt eller 

fysiskt våld blir större än att endast bevittna våld men att det vore naivt att tro att barn som 

vittnar våld i hemmet inte påverkas.3 Jag ser ingen gräns mellan psykisk misshandel och att ha 

bevittnat våld. För mig är det psykisk misshandel i sig att tvingas bevittna, uppleva och 

överleva i våldets närhet. Denna syn kommer att prägla min uppsats då jag anser att mina 

informanter är brottsoffer så väl pysiskt som i vissa fall fysiskt.  

    

                                                 
1 Se till mig som liten är, när pappa slår mamma, nationellt råd för kvinnofrid, 2002, s.11.  
2 Lundgren, Eva, Heimer, Gun och Westerstrand, Jenny m.fl. Slagen dam, Uppsala universitet 2001, s. 34-35.  
3 Seidel, Jan, Barnet i familjen, orsaker till och följder av bristande omsorg, Studentlitteratur, 1997, s.10.   
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1.2 Frågeställningar     

De frågor som jag vill besvara rör sig kring hur kvinnor som upplevt våld i hemmet, mot sin 

mamma i en heterosexuellt definierad relation, som barn och/eller tonåringar, har påverkats av 

sina upplevelser och erfarenheter från sin tidigare hemmiljö. Uppsatsens övergripande 

frågeställning är: Hur har upplevelsen av våld i hemmet under barndom präglat uppväxt och 

vuxenliv hos de intervjuade kvinnorna?   

1.3 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur våldsupplevelser påverkat samt påverkar 

informanternas uppväxt och vuxna liv. I förlängningen blir det övergripande syftet att visa på 

att det är av vikt att barn som upplever våld i hemmet får bearbeta sin erfarenhet. Barn som 

bevittnar våld ses sedan 2006 som brottsoffer i Sverige.4 En förhoppning är att denna 

lagändring ska komma att ge efterverkningar så att denna grupp barn uppmärksammas mer. 

Något som också tycks ha skett både i forskning och i till exempel kvinnojoursarbete under 

2000-talet.     

  Det jag främst vill undersöka är hur informanterna idag hanterar konflikter samt hur de ser 

på sina relationer. I undersökningen kommer även kvinnornas syn på män och manlighet 

diskuteras samt även om eller hur detta har påverkats av tidigare upplevelser och erfarenheter 

av våld. Det är alltså kvinnornas subjektiva erfarenhet av våldet och av att växa upp och leva i 

en kontext där våldet påverkar dem som är grunden för undersökningen. Sociologen Beverly 

Skeggs gör en intervjustudie där hon menar att det är kvinnornas erfarenhet och subjektiva 

upplevelser som är i fokus men det är hon som forskare som subjektivt väljer ut och tolkar 

dessa erfarenheter.5 Självfallet kommer även detta att prägla min uppsats. Det är jag som i 

slutändan väljer ut vilka upplevelser och subjektiva erfarenheter som ingår i analysen och de 

slutsatser som produceras. Det blir till i slutändan min subjektiva tolkning av kvinnornas 

erfarenhet som besvarar mina frågeställningar.  

 

                                                 
4 Burcar, Veronika, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – och barn om upplever våld, Polishögskolan, 2008, 
s. 54.  
5 Skeggs, Beverly, att bli respektabel, Daidalos, 1999, s. 51.  
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1.4 Positionering    

Efter många diskussioner med kursare samt min handledare och övervägande med mig själv 

kom jag fram till att berätta för intervjupersonerna att även jag har upplevt våld i hemmet 

under min uppväxt. Sociologen Diana Mulinari skriver om hur hennes informanter kan känna 

sig trygga då de berättar sina historier för henne eftersom att de vet att Mulinari förstår då hon 

har liknande erfarenheter och upplevelser som de hon intervjuar. Mulinari menar att hennes 

positionering som tillhörande av samma grupp gjorde informanterna trygga med att berätta 

och att denna tillhörighet skapade en samhörighet ett "vi" som var till hjälp under 

intervjuerna.6 Jag upplevde också att intervjupersonerna kunde känna sig tryggare med att 

berätta sin historia då de visste att jag har liknande erfarenheter.  

 

2. Metod    
Metoden som används i uppsatsen är djupintervju i kombination med individuellt 

minnesarbete. Sociologen Karin Widerberg skriver att "De kvalitativa infallsvinklarna 

kompletterar varandra och kan därför med fördel kombineras"7 
    Widerberg redogör för den feministiska metoden kollektivt minnesarbete där man i grupp 

arbetar med minnen utifrån ett tema som gruppen tillsammans väljer ut. Hon själv använder 

sig av individuellt minnesarbete som en förstudie till ett större projekt men då genom att själv 

skriva ner sina egna minnen och analysera dem.8 Jag gör en ny tolkning av begreppet och låter 

intervjupersonerna använda sig av individuellt minnesarbete.  

    Informanterna har i förväg fått ta del av teman som sedan diskuteras under intervjun. Det är 

jag som bestämt vilka teman som ska användas och det var alltså ingen gemensam process 

som i Widerbergs kollektiva minnesarbete. Före intervjun ombads informanterna att skriva 

ner ett minne kopplat till vart och ett av tre teman. På grund av att de tre intervjupersonerna 

uttryckte att de hade olika mycket tid att ägna åt minnesarbetet gav jag dem möjligheten att 

själva påverka hur mycket tid de kunde eller ville ägna åt det individuella minnesarbetet. De 

kunde välja att skriva en text utifrån minnet eller endast bara några ord eller göra en 

minneskarta. De teman som informanterna i förväg fick ta del av var ”En viktig 

kärleksrelation”, ”Att växa upp” samt ”Att hantera konflikter i vardagen”.  Kvinnorna visste i 

                                                 
6 Mulinari, Diana, ”Forskarens biografi och situerad kunskapsproduktion” i Att utmana vetandets gränser, Liber, 
2005, s. 125. 
7 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, 2002, s. 17.  
8 Widerberg, 2002, s. 49-51.   
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förväg att intervjun i stort skulle handla om att de upplevt våld i hemmet och hur detta 

påverkat deras liv, vilket förmodligen bidragit till vilka minnen de valt att dela med sig av. 

Meningen var att intervjuerna skulle delas upp i tre delar där varje tema skulle utgöra en del. 

Dock visade det sig att alla teman var så tätt sammanknutna att minnena istället blev till en 

ingång som band ihop alla teman.  

   Widerberg skriver att ”Minnena ska handla om en konkret situation och vara konkret 

beskrivna. Med detta avses att värderingar, känslor och klichéer och analys ska undvikas.”9 

De instruktioner som jag gav intervjupersonerna före våra möten var att skriva ett renodlat 

minne och att undvika analys, vilket fungerade bra. Kvinnorna hade valt att redovisa sina 

minnen på olika sätt. En av dem vävde ihop alla teman till ett övergripande och längre, väldigt 

detaljerat minne medan en annan endast hade skrivit ner ett par meningar som hon sedan 

reflekterade kring. 

   Widerberg menar att det fanns två syften med att etablera minnesarbete som kvalitativ 

metod, dels för att etablera en metod där samspelet mellan forskare och forskningssubjekt till 

viss del suddas ut då båda blir tolkare av materialet, men även för att problematisera det 

"naturliga" det vill säga saker och ting som tas för givna.10 Widerberg talar också om att 

genom att fokusera ett minne i taget blir detta också mer synligt och konkret samt detaljerat 

vilket leder till nya insikter om minnet och minnesprocessen.11 Det som jag ser som de stora 

fördelarna med att kombinera individuellt minnesarbete med intervju är att informanterna blir 

en del av tolkandet av sina egna minnen. En av mina informanter uttryckte dessutom under 

intervjun att flera av de tolkningar hon gjort kring minnena under vår diskussion aldrig fallit 

henne in tidigare.  

    Jag var inte ute efter en renodlad intervju utan snarare en diskussion där informanterna 

lämnades utrymme att reflektera kring sina erfarenheter. Soyini Madison listar olika typer av 

intervjuer och den hon kallar topical interview och definierar som "the point of view given to 

a particular subject, such as a program, an issue or a process"12 Det är just detta som Madison 

pekar ut som jag är ute efter, nämligen intervjupersonens tolkningar av sina erfarenheter och 

vad de inneburit i livet, det vill säga i en process.  

                                                 
9 Widerberg, Karin. Kunskapens kön, Nordstedts, 1995, s. 126.  
10 Widerberg Karin, ”Alternativa metoder - alternativa förståelser, att utforska det sociala och multipla ´jaget´ 
genom minnesarbete" i Att utmana vetandets gränser, Liber, 2005, s. 178.  
11 Widerberg, 2005, s. 188.  
12 Madison Soyini, Critical ethnography: methods, etics and performance, Calif, 2005, s.26 
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    Widerberg menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att använda sig av mötet som sker 

mellan forskare och intervjuperson som uppstår i en specifik kontext.13 Widerberg anser att en 

forskare kan använda samma frågor i flera intervjuer och att intervjun ändå kan vara kvalitativ 

men att intervjupersonens förståelse, berättelse och uppgifter måste vägas in och naturligt 

avgöra hur intervjun framskrider.14 Jag hade en färdig mall med frågor knutna till varje tema 

som analyserades under intervjun. Intervjuerna blev dock väldigt olika då vissa av 

intervjupersonerna hoppade mellan minnena och återkom till vad vi tidigare pratat om. Deras 

olika erfarenheter krävde så klart också olika typer av frågor. 

   Widerbergs beskrivning av intervjuer motiverar mitt val av just denna metod mycket kort 

och koncist: ”Vill man […] få fram människors förståelse av fenomenet, väljer man 

intervjuformen”.15 Även Madison för en diskussion kring subjektivitet och ”the other” som 

jag anser vara givande. Madison anser att dialog och möte är det mest centrala för en kritisk 

forskning.16  

    Min intention var att undersöka både intervjupersonens individuella tolkningar men också 

att se om det fanns några likheter i de tre livsberättelser som jag fick ta del av. Jag är väl 

medveten om att tre intervjuer är för få för att kunna generalisera från men jag ville ändå 

undersöka om det fanns liknande tendenser i materialet. 

    Det är en helt ny erfarenhet för mig att vara medskapare av det material som senare ska 

analyseras. Donna Haraway talar om situerad kunskap och ”gudstricket”. Detta innebär att 

forskaren aldrig kan ställa sig utanför det som analyseras utan forskaren är en del av analysen 

och befinner sig mitt i denna. Haraway har etablerat begreppet situerad kunskap inom den 

feministiska forskningen och detta begrepp är en kritik mot tron på att det finns forskning som 

kan produceras objektivt. Det går inte att överblicka något utifrån och därmed vara objektiv 

till sitt material, objektivitet är en illusion, enligt Haraway. Hon menar det inte går att 

producera vetenskap som inte har en subjektiv sida och att forskaren skapar ett material eller 

en historia som han eller hon är delaktig i.17 Haraway kritiserar synen inom forskning där ”the 

embodied others, who are not allowed to have a body”18  Haraway menar att kroppen aldrig 

kan ställa sig utanför forskningen, det finns alltid en person som tolkar, analyserar och lämnas 

                                                 
13 Widerberg, 2002, s. 16.  
14 Widerberg, 2002, s. 16. 
15 Widerberg, 2002, s. 17.  
16 Madison, 2005, s.9.  
17 Haraway, Donna. ”Situated Knowledges- The Science Question in feminism and the Privilege of partial 
Perspective” i Deminist studies, vol 14 Nummer 3, 1988, s.585-590.  
18 Haraway, 1988, s. 575.  
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företräde att skapa kunskap. Ingen forskare är alltså ”gud” utan en del av den 

kunskapsberättelse som forskning producerar. 

    Madison menar i Haraways anda att forskarens upplevelser i det förflutna samt nuet 

påverkar och medskapar materialet samt vilka frågor som ställs. Hon skriver att ”it is 

important to honor your own personal history and the knownledge you have accumulated up 

to this point”19 Här blir min situerade kunskap till en fördel då mina egna erfarenheter av att 

ha växt upp med våld i hemmet förmodligen ledde mig in på diskussioner och tolkningar som 

någon utan dessa upplevelser kanske inte skulle reflektera över.  

   Mina intervjupersoner är anonyma i analysen även om alla inte tyckte att det spelade någon 

roll om deras identitet var dold.  

    

3. Material     
För att söka svar på min frågeställning djupintervjuade jag tre kvinnor i åldrarna 25, 27 och 43 

år gamla. De har alla liknande erfarenheter då de vid längre eller kortare perioder under sin 

uppväxt levt med våld i hemmet. De återberättar om upplevelser av så väl psykiskt, fysiskt 

som sexuellt våld. Det är deras mamma som blivit utsatt för våld av deras pappa, eller en 

annan närstående man, men även kvinnorna själva har varit utsatta för våld under sin barndom 

i olika utsträckning. Informanterna har olika livssituationer idag och definierar sig som 

ensamstående med barn, sambo och singel. Det som förenar dem är att de upplevt våld i 

hemmet vid olika tidpunkter i sitt liv. Amanda20 har upplevt våld i hemmet fram till 

treårsålder medan Sandra var sex år då våldet upphörde i hemmet. Trots att de var väldigt 

unga när dem och deras mammor utsattes för våld har det präglat deras familjer under hela 

uppväxten, menar dem. Madelene minns inte säkert när männen i hennes mammas liv började 

utöva våld men vet att hon blev medveten om vad som hände hemma när hon var runt åtta år. 

Sandra och Madelene har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Sandra blev utsatt av sin pappa 

men har inga egna minnesbilder av det medan Madelene utsattes i tidiga tonåren av sin 

mammas sambo. Amandas syster utsattes för sexuella övergrepp av deras gemensamma pappa 

vilket kan implicera att även Amanda varit utsatt men hon minns inget av detta. Sandra har 

själv utsatts för misshandel i två relationer i vuxen ålder.  

                                                 
19 Madison, 2005, s. 19.  
20 Informanternas namn är ändrade för att garantera anonymitet.  
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    Mitt urval har varit slumpmässigt på så vis att jag inte haft flera olika personer att tillgå för 

intervju. De personer jag intervjuar känner jag sedan tidigare eller har kommit i kontakt med 

genom gemensamma bekanta.  

    Två av kvinnorna känner jag väl sedan tidigare medan jag inte träffat den andra före 

intervjun. Detta har självklart kommit att påverka hur intervjuerna kommit att se ut. 

Pedagogen Katarina Weinehall menar att det krävs att etablera en god kontakt med 

informanterna när det gäller att få dem att öppna sig om känsliga ämnen.21 Jag hade ingen 

chans att göra återkommande intervjuer på grund av tidsbegränsning. Min chans att skapa 

förtroende var genom de korta telefonsamtal jag hade med intervjupersonerna före mötet samt 

under intervjun. Med de informanter som jag kände sedan tidigare var förhållandena så klart 

annorlunda då vi känt varandra i flera år och förtroendet redan var uppbyggt.  

   Jag valde att inte anteckna under intervjuerna då jag ville komma ifrån den traditionella 

fråga-svar-intervjun och istället använda mig av ett samtal eller en diskussion kring de teman 

jag valt att undersöka. Intervjuerna blev mellan 45 minuter och en timme långa. 

Transkriberingarna är något förenklade då jag på grund av tidsbegränsningen har utelämnat 

instämmanden och mina korta frågor som till exempel ”hur menar du då?” och istället 

inkluderat svaren i intervjupersonens flytande berättelse. Jag har även pratat med ett par av 

kvinnorna i efterhand för att komplettera deras historier, detta material finns ej transkriberat 

då jag inte hade möjlighet att spela in samtalen. Men det handlar om kompletterande uppgifter 

om åldrar och så vidare.  

   Intervjufrågorna finns bifogade i uppsatsens slut.  

4. Forskningsfältet 

Forskningen kring mäns våld mot kvinnor har främst utgått från det genusvetenskapliga samt 

det sociologiska fältet. Den forskning som kretsar kring barn som våldsoffer för mäns våld 

mot kvinnor tycks till största del vara producerad inom psykologi samt sociologi och oftast 

med ett tydligt genusvetenskapligt perspektiv. Nedan redogör jag för de studier som tycks ha 

haft störst påverkan på forskningsfältet kring barn som upplevt våld i hemmet och även de 

som är mest relevanta för min studie kring samma ämne.  

   Sociologen Maria Erikssons avhandling I skuggan av pappa publicerades 2003 och hon 

menar att det då fanns en stor brist i forskningen om mäns våld mot kvinnor. Denna brist låg 

till stor del i att forskning om barn som upplevt/upplever våld i hemmet är mycket 

                                                 
21  Weinehall, Katarina, Att växa upp i våldets närhet, ungdomars berättelser om våld i hemmet, Pedagogiska 
institutionen, 1997, s. 23. 
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begränsad.22 Eriksson väljer att i sin studie använda terminologin fäders våld mot mödrar 

istället för mäns våld mot kvinnor för att lyfta fram den särskilda problematik som föreligger 

då det är barn inblandade.23 Erikssons studie undersöker främst den formella kontakten som 

en familj, där det förekommer våld, möter så som socialsekreterare och socionomer. I 

Erikssons forskning blir barnen synliga men de hörs inte med egna röster, det är inte barnen 

som är intervjuade utan det är professionella människor som befinner sig i barnets närhet som 

ger sin bild. Barnen presenteras snarare som brickor i ett spel.  

   Inom svensk forskning då det gäller barn som upplevt våld i hemmet är den mest 

grundläggande studien Att växa upp i våldets närhet publicerad 1997 av pedagogen Katarina 

Weinehall.   Weinehalls forskning ger en bred bild av hur ungdomar som växer upp med våld 

i hemmet påverkas. Studien bygger på femton djupintervjuer med tonåringar som växt upp 

eller fortfarande levde med våld i hemmet under den tid studien pågick. Till skillnad från i 

min undersökning intervjuar Weinehall ungdomar av båda könen.  

   Även socionomerna och psykoterapeuterna Birgitta Lyckner och Barbro Metell har gjort 

studier kring barn som upplever våld i hemmet och hur detta påverkar deras handlingar och 

känslor. Deras forskning utgår ifrån barn som fortfarande är barn men forskningen är ändå 

relevant i min uppsats då det är intressant att se kopplingar från barndomens reaktioner och de 

i vuxenlivet. Lyckner och Metell skriver att trauman som drabbar barn innan skolåldern får 

större konsekvenser för barnen än de som drabbas senare.24 Vidare talar de om att ett barn 

som lever i en familj där hot och våld när som helst kan förekomma lever i ett förhöjt 

spänningstillstånd.25 Det är speciellt flickor som besväras av att se mamman blir kuvad utan 

att skydda sig, menar Lyckner och Metell.26 Denna studie är intressant för min undersökning 

då jag undersöker hur upplevelserna som barn format mina vuxna informanters liv och det är 

även intressant att se hur deras iakttagelser av barn kan skilja sig eller ha likheter med vuxna 

intervjupersoners berättelser.  

    Det som tycks fattas i forskningen är hur de som växt upp med denna erfarenhet hanterar 

och påverkas av upplevelserna i det vuxna livet. Ungdomarna i Att växa upp i våldets närhet 

bor fortfarande hemma eller har mycket nyligen etablerat egna hem och har alltså inte distans 

till det som skett. Inger Ungmark gjorde på 1990-talet en pilotstudie För barnens skull måste 

vi lyfta på locket som byggde på intervjuer med vuxna som upplevt våld i hemmet. Ungmark 

                                                 
22 Eriksson, Maria, I skuggan av pappa, Gondolin, 2003, s. 16.  
23 Eriksson, 2003, s. 21-22.  
24 I ”Pappans våld skadar barnen” i Barn som ser pappa slå, s. 36.  
25 I ”Pappans våld skadar barnen” i Barn som ser pappa slå, s.30.  
26 I ”Pappans våld skadar barnen” i Barn som ser pappa slå, s.41.  
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har intervjuat fyra kvinnor som alla har erfarenhet av att växa upp med våld i hemmet. 

Informanterna talar om att de känner enorm ilska såväl som undanfallenhet i 

konfliktsituationer. De uttrycker en önskan att behaga andra och undvika ogillande.27 

Ungmark skriver även att de långsiktiga effekterna av att uppleva våld i hemmet kan vara 

dålig självuppfattning, brist på självförtroende, depressioner och relationsproblem.28 Detta är 

intressant i relation till vilka sociala och psykiska problem människor som upplevt våld i 

hemmet som barn identifierar i det vuxna livet.   

  

5. Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkter som är centrala för min uppsats är Iris Marion Youngs teorier 

kring våldet som förtrycksmekanism, Jutidh Butlers teori kring subjektsskapande och 

slutligen Michel Foucaults makt-teori för en förståelse av den övergripande makten som 

präglar informanternas berättelser.  

   Iris Marion Young talar om förtryck som ett nytt sätt att definiera strukturella orättvisor i 

samhället. Hon talar om förtryck som ett begrepp som tidigare varit tätt knutet till 

samhälleliga förtryckarapparater så som apartheid. Young vill utvidga förtrycksbegreppet och 

skriver ”[…] förtryck kan också syfta på systematiska hinder och begränsningar som drabbar 

enskilda grupper i ett samhälle, hinder som inte nödvändigtvis är avsiktligt planerade och 

utlagda av en tyrannisk makt.”29 Young identifierar orsakerna till förtryck i normer, sedvanor 

och symboler som aldrig ifrågasätts samt som institutionaliserade regler och rutiner.30 Young 

poängterar också att det i relation till varje förtryckt grupp finns en grupp som är privilegierad 

i förhållande till den underordnade gruppen.31  

    Young urskiljer fem typer av förtryck varav den ena är våld. Young menar att våldet är en 

social rutin som alla vet utövas och som kommer att utövas igen. Våld är alltid närvarande i 

den sociala föreställningsvärlden även hos dem som själva inte utövar våld fortsätter Young.32 

Våldets regelbundenhet och dess sociala och regelbundna karaktär gör att det betraktas som 

en social rutin.33 Young hänvisar främst till grupper av till exempel män som utövar våld 

tillsammans mot speciella grupper i samhället. Dock anser jag att denna modell är möjlig att 

                                                 
27 Ungmark, Inger. För barnens skull måste vi lyfta på locket, arbetsrapport 1, 1996, s. 27. 
28 Ungmark, 1996, s.16. 
29Young, Iris Marion, Att kasta tjejkast, Atlas, 2002, s. 53.  
30 Young, 2002, s. 53. 
31 Young 2002, s. 55. 
32 Young, 2002, s. 83. 
33 Young, 2002, s. 83. 
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översätta till våld inom familjer där familjemedlemmar som utsätts för olika typer av våld blir 

till en förtryckt grupp. Young menar vidare att våldet är ett sätt att upprätthålla vit, 

heterosexuell, manlig hegemoni i samhället. Detta genom att förtryckta grupper upplever 

rädslan att utsättas för våld och blir hämmade och låsta.34  

   För att förstå hur informanterna skapar sig själva som subjekt och hur deras identitet 

konstrueras utifrån det de berättar är litteratur- och retorikprofessorn Judith Butlers teorier 

kring identitet och subjektspositioner centrala. Butler ställer frågan huruvida identiteten är ett 

normativt ideal än en beskrivbar erfarenhet.35  

    Åsa Carlsson, verksam vid filosofiska institutionen samt centrum för kvinnoforskning vid 

Stockholms universitet, tolkar och återger Butlers resonemang kring subjektet i artikeln  

”Subjekt och agentskap”36 Denna artikel har varit mig till hjälp för att reda ut begreppen. 

Enligt Carlssons utsaga menar Butler att för att skapa sig som subjekt måste vi urskilja oss 

från världen och från andra subjekt.37 Butler menar även att subjektet bildas av sitt kön, sin 

sexualitet, sin tid, sin miljö och så vidare.38  Subjektsskapande utifrån dessa faktorer blir 

relevant för att se hur informanterna i min undersökning skapar och omskapar sina 

subjektspositioner under sin berättelse. Butler tar, enligt Carlsson, avstånd från determinism 

och menar att subjektet kan förändras trots att det konstitueras av språk, makt och diskurser 

kan det förändras på ett sätt som inte är förutbestämt av dessa faktorer.39 Subjektet som 

distanserar sig från sin omgivning för att blir till, tar först avstånd från modern och sedan från 

andra, icke-fullvärdiga subjekt och skapar en bortträngning av dem som vi är beroende av.40 

   Då Young och Butlers teorier är fruktbara för att förstå subjektsskapande samt förtryck på 

en praktisk nivå blir Michel Foucaults teorier kring makt givande då det gäller att förstå de 

mer komplexa och övergripande sammanhangen som ordnar världen. Foucault talar om makt 

som en mångfald av styrkeförhållanden som bildar en kedja eller ett system.41 Vidare skriver 

Foucault att ”Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer 

överallt ifrån”.42 Makt är inget som påverkar olika relationer utan finns inbyggda i dem, så väl 

i bekantskapsförhållanden som i sexuella förhållanden. Ingen makt utövas heller utan 

                                                 
34 Young, 2002, s.84.  
35 Butler, Judith, Genustrubbel feminism och identitetens subversion, Daidalos, 2007, s. 68. 
36 Carlsson, Åsa, ”Subjekt och agentskap Syela Benhabib och Judith Butler” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 
2000/2, 2002 
37 Carlsson, 2002, s. 8. 
38 Carlsson, 2002,s.6. 
39 Carlsson, 2002, s. 6. 
40 Carlsson, 2002, s.8. 
41 Foucault Michel, Sexualitetens historia band 1 – viljan att veta, Daidalos, 2002, s. 103. 
42 Foucault, s. 103.  
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beräkning eller mål.43 Foucault skriver även att där det finns makt finns det också motstånd. 

Detta motstånd står inte utanför makten utan finns i makten, och dessutom överallt i det som 

Foucault kallar maktnätet. Det finns inte endast en typ av motstånd utan flera, dessa kan ta sig 

uttryck i våldsamma, spontana, vilda, egennyttiga uttryck eller vara beredd till offer.44  

    Foucault vill inte fokusera på vem som har makten i skapandet av sexualiteten (och som jag 

vidare förstår det: skapandet av kön) och vem som är i den underordnade positionen. Trots 

detta menar han ändå att det är männen, vuxna och föräldrar som har makten och kvinnorna, 

tonåringarna och barnen som inte besitter denna makt.45 Foucault talar om talet och hur detta 

konstituerar makt men även undergräver den samma. Han menar vidare att tystnaden och 

förtegenheten kan skydda makten. Foucault skriver ”hemlighållandet är för makten inget 

missbruk; det är nödvändigt för att den ska fungera”46  

   Foucaults stora utgångspunkt gällande makt är sexualiteten och han talar om hur detta är ett 

ställe där maktrelationerna trängs mellan män och kvinnor, mellan unga och gamla samt 

mellan föräldrar och barn.47 Jag anser att denna maktfördelning kan översättas till andra 

forum till exempel till familjen eller relationer och då inte endast gällande sexualitet utan den 

makt som reproduceras mellan män och kvinnor och mellan föräldrar och barn i det 

vardagliga livet. Foucault talar om hur ”familjecellen” vilar på två axlar man - hustru och 

förälder - barn. Även här kopplar Foucault familjen till sexualiteten och ser hur denna formas 

inom familjen och samtidigt undertrycks. Också detta resonemang tycker jag mig vara 

användbart även inom andra områden inom familjen då dessa axlar förälder – barn, och man - 

hustru blir till relationer där makt konstitueras och bestämmer vad som är tillåtet och inte.     

    Foucault ser makten som den accepterade gräns för vilken frihet som erbjuds i dagens 

samhälle.48 Han ser vidare makten som ett växelspel i ojämlika och rörliga relationer, något 

som utövas från oräkneliga håll.49  

 

 

                                                 
43 Foucault, 2002, s. 104-105.  
44 Foucault, 2002, s. 106.  
45 Foucault, 2002, s. 108.  
46 Foucault, 2002, s. 9.  
47 Foucault, 2002, s. 112. 
48 Foucault, 2002, s. 98. 
49 Foucault, 2002, s.104.  
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6. Analys  
Syftet med min uppsats är som jag tidigare visat på att uppmärksamma hur erfarenheten av att 

växa upp med våld i hemmet präglar barndom och vuxenliv och i förlängningen visa på att det 

är av vikt att arbeta med och uppmärksamma barn som växer upp under dessa förutsättningar. 

Min övergripande frågeställning kretsar kring hur upplevelsen av våld har präglat och präglar 

uppväxt och vuxenliv hos informanterna och för att besvara mina frågor har jag intervjuat 

kvinnor med dessa erfarenheter. De svar och slutsatser som jag når i undersökningen 

presenteras under denna rubrik.  

    I analysavsnittet utgår jag från de teman så som kärleksrelationer, bekräftelse, rädsla för 

våld och relationen till mamma och pappa som finns som en röd tråd genom intervjuerna. 

Intervjupersonerna har skilda från varandra tangerat samma ämnen och efter detta har jag 

ordnat analysen kring olika underrubriker byggda på dessa ämnen. De teman som användes i 

det individuella minnesarbetet kommer att finnas med men kommer att brytas ner i delar för 

att få en större förståelse då dessa var väldigt övergripande.  

   Mina tre intervjupersoner har liknande erfarenhet av våld i hemmet. Amanda och Sandra 

upplevde våld i hemmet som små barn men menar att denna upplevelse präglat familjen under 

hela uppväxten och har satt spår hos dem även som vuxna. Madelene upplevde våld i hemmet 

tills hon själv satte stopp och lämnade hemmet när hon var 13 år. Amanda, Sandra och 

Madelene har alla en universitetsutbildning, avslutad eller pågående. I Amanda och Sandras 

fall var det deras fäder som misshandlade mamman medan Madelenes mamma blivit 

misshandlad av män som hon haft kärleksrelationer med. I alla tre familjerna har det funnits 

sexuella övergrepp mot intervjupersonerna eller deras systrar av den våldsutövande mannen. 

Sandra har själv levt i två relationer där mannen misshandlat henne.  

   Analysavsnittet inleds med ett avsnitt om identifikationen med föräldrarna som går under 

rubriken Mamma och pappa - om identifikation, därefter följer ett avsnitt om konflikträdsla 

Att vara svag eller stark – om konflikter och vidare ett avsnitt under rubriken Att synas – om 

bekräftelse och analysens sista del handlar om kärleksrelationer under rubriken Den snälla 

killen – om kärleksrelationer. Allra sist i analysdelen sammanfattas de mest centrala 

slutsatserna under rubriken Slutsatser - en diskussion.  

6.1 Mamma och pappa – om identifikation  

De tre intervjupersonerna har levt med en frånvarande pappa största delen av sina uppväxter. 

Amanda och Madelene menar att deras pappor stod för det roliga när de var små. Amanda 
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träffade sin pappa på somrarna efter att han lämnat familjen. Madelenes föräldrar har aldrig 

levt tillsammans och hon menar att hon inte växt upp med någon ”direkt pappa”. Madelene 

ger en beskrivning av sin pappa: ”Pappa var den som hade pengar men som man aldrig såg, 

pappa var den som skickade dyra saker och julklappar.” och vidare ”min pappa var rik och vi 

sågs nästan aldrig. Men när vi sågs var det Legoland över det hela”. Amanda menar att hennes 

pappa som ”försvann” när hon var tre år blev hennes ideal: ”Han blev den där hjälten, och det 

har ju påverkat, att han blev till ett ideal. Han var ju min drömkille, om man får säga så utan 

att det låter ja, du vet”. Trots att papporna var frånvarande är det de som var barndomens 

roligheter och idoler för Amanda och Madelene. Weinehalls informanter berättar om hur 

pappan haft ett bristande intresse för dem som små. Sandra berättar att i mötet med hennes 

pappa för första gången som vuxen verkade han inte ens minnas henne. Hon menar att hon var 

yngst av många syskon och att han förmodligen inte brydde sig så mycket om henne. Denna 

reflektion kan kopplas till att pappan haft ett bristande intresse för barnen liksom Weinehalls 

informanter berättar om. Kanske är det så att barn som blir förbisedda och inte får bekräftelse 

söker den och vill ha den mest av allt av dem som inte ger den, i det här fallet pappan, den 

som är stark genom våldet eller genom att han har pengar och representerar ett annat liv.      

    Varken Sandra eller Amanda har kontakt med sina pappor idag. Sandra har bara träffat 

pappan ett fåtal gånger sedan skilsmässan mellan honom och mamman. Amanda hade kontakt 

med sin pappa fram till för ungefär 6 år sedan då hon valde att säga upp kontakten med 

honom. Amandas äldre syster bröt ihop på högstadiet och det kom fram att pappan utsatt 

henne för incest. Amanda berättar om brytningen med pappan:  

 
Jag ville inte tro på det och jag pratade med min syster om det, ja, innan jag bröt kontakten med 

min pappa, för det har jag gjort, jag hade dåligt samvete för att jag hade en positiv relation med 

honom och jag vet ju så mycket mer nu än vad jag visste då. Sen är det ju det att alla har rätt till 

en relation till sin pappa, det är klart att det är svårt att acceptera, eller inte acceptera men 

erkänna att den här mannen har faktiskt gjort så, han har behandlat min syster så. 

  

Amanda säger också att hon hotat att döda sin pappa i samma telefonsamtal som hon bröt 

kontakten med honom. Även detta är i linje med Weinehalls undersökning där flera av 

informanterna uppger att de många gånger funderat på att döda sin pappa för att få slut på 

våldet. De bär även på en inbyggd rädsla för sin pappa och en vilja att döda fadern byggs upp 

hos flera av informanterna.50 Informanterna i Weinehalls undersökning vittnar även om en 

                                                 
50 Weinehall, 1997, s. 300.  
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rädsla som under hela uppväxten funnits hos dem då de varit rädda att pappan ska döda 

mamman. 

    Madelene beskriver sin relation med både familj och släkt som stel. Hon menar att ingen i 

familjen eller släkten egentligen vet vem hon är eller känner henne. Madelene säger att ”man 

känner sig sviken och aldrig riktigt älskad och det kan man inte göra riktigt i relationer heller. 

Man är väldigt utsatt känslomässigt”. Här ser jag paralleller till ungdomarna i Weinehalls 

studie då hon identifierar en ambivalens hos sina informanter gällande att de inte känner tillit 

till andra människor och inte låter någon komma riktigt nära samtidigt som de allra mest 

önskar att bli sedda och få ingå i en gemenskap.51    

    Även Amanda talar om att hon har problem med att känna sig omtyckt dels av kompisar 

och dels i kärleksrelationer, något som hon härleder till mammans problem att ge ömhet och 

besvara det känslomässiga behov som Amanda haft under sin uppväxt. Amanda ger en 

ambivalent bild av sin mamma då hon dels talar om henne som den som var svag i relation till 

pappan och att Amanda själv inte vill falla in i en offerroll. Dels menar hon att mamman gett 

henne en stark kvinnlig förebild eftersom att mamman trots allt hon upplevt klarade ta hand 

om familjen. Amanda menar att det är svårt med det känslomässiga med hennes mamma. Hon 

säger ”det var svårt för hon var ju så skadad, nej är så skadad, att det blir svårt med det. Vi har 

en relation som är som den är.” Även dessa känslor känns igen hos flickorna i Weinehalls 

undersökning som bär på en ilska mot både sin mamma och pappa. Men de ser också på sina 

mammor som starka, liksom Amanda. De beundrar henne för att hon alltid gjort sitt bästa och 

tagit hand om barnen så gott hon kunnat.  

   Mina intervjupersoner talar om hur de anklagat mamman för våldet och sett henne som den 

svaga. Kvinnorna talar om hur deras relationer till mammorna inte är helt okomplicerade idag. 

Madelene säger att när hon och hennes mamma pratar med varandra lyfter de fram 

”gottebitarna” och pratar om det. Madelenes mamma vet inte vad hon sysslar med och 

Madelene vet inte heller mycket om mammans liv. Madelene som berättar om att hon 

distanserar sig till sin släkt, distanserar sig även till mamman och berättar bara de bra sakerna 

i livet. Hon har blivit sviken av mamman och tilliten har skadats liksom hos ungdomarna i 

Weinehalls studie.  

  Gemensamt för Amanda och Madelene är att de talar om att mammorna haft svåra liv. 

Madelene tror att hennes mamma haft destruktiva relationer sedan högstadiet där det funnits 

våld. Amanda menar att hennes mamma haft en jobbig uppväxt i den kristna sekt som de 

                                                 
51 Weinehall, 1997, s.322.  
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tillhörde och att mamman blev tvingad att gifta sig. Amanda och Madelene menar alltså att 

deras mammor systematiskt varit utsatta för förtryck och underordnats, vilket gjort dem 

svaga. 

  Svaghet är ett återkommande tema när det gäller synen på mamman. Mödrarna har inte levt 

upp till den förväntade bilden av en omsorgstagande mamma som bekräftar och lär sina barn 

tillit. Det är två bilder av mödrar som växer fram. Den starka kvinnan som har tagit sig ur ett 

misshandelsförhållande och den svaga kvinnan som låtit sig falla offer för den våldsamma 

mannen. Amanda och Sandra ser båda dessa hos sina mödrar medan Madelene bara målar 

bilden av den svaga kvinnan som alltid fallit offer för kvinnors underordning. Även här finns 

samma tendenser som hos Weinehall då ungdomarna ser på mamman som svag men också 

tycker att hon är stark som alltid försökt göra sitt bästa trots det hon utsätts för. 

   Kvinnorna talar om att de känt en ilska mot sina mammor. Amanda menar att hon nu förlåtit 

mamman men att hon som liten var arg på mamman för att hon inte kunde ge Amanda den 

bekräftelse hon behövde.  Dessutom berättar Amanda att hennes relation till mamman 

komplicerats ytterligare av att Amanda påminner mycket om pappan och att mamman därför 

haft svårt med det känslomässiga gentemot henne. 

    Sandra som själv blivit utsatt för våld i två relationer berättar om att hon, när hon kom 

tillbaka till Sverige efter sin vistelse i Chile där hon bott med de två våldsamma männen, bar 

på en ilska gentemot mamman. Sandra berättar att ilskan grundade sig i ”Att hon lärt mig 

huka istället för att gå därifrån”. Även Lyckner och Metell talar om hur flickor ärver en 

”inlärd hjälplöshet” som gör att flickor kan bete sig passivt och håglöst. Det är främst flickor 

som lider av att se sin mamma bli kuvad med våld utan att kunna skydda sig menar de.52 

    Här kan också en koppling göras till den tolkning jag gör av Foucaults begrepp 

familjecellen med axeln förälder – barn. Då föräldern inte har den makt som barnet förväntar 

sig utan istället lär ut ”att huka” blir relationen mellan döttrarna och mödrarna ambivalent. 

Döttrarna har velat ha mödrarna som förebild men har istället lärt sig att vara undanfallande 

och svaga. När kvinnorna identifierat sig med denna bild har det fått konsekvenser i deras liv. 

Mamman lever inte upp till de förväntningar som ställs på henne som förälder. Butlers teori 

angående subjektsskapande blir även intressant här då hon menar att detta sker genom ett 

distansskapande från modern. Butler talar förmodligen om subjektsskapandet hos barn men 

jag anser att det även kan vara fruktbart att se hur kvinnorna i undersökningen omskapar sig 

som subjekt i relation till modern även under sitt vuxna liv. De har alla tre en komplicerad 
                                                 
52Lyckner, Birgitta och Metell, Barbro, ”Pappans våld skadar barnen” i Barn som ser pappa slå Barbro Metell, 
maria Eriksson och Per Isdal (red) Gothia, 2002, s. 41.  
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relation till sin mamma och synen på henne. Oavsett om de anser att mamman är stark eller 

svag är hon en central del i deras subjektskapande då de hela tiden relaterar till att de inte vill 

bli som sin mamma eller att hon är stark och en förebild. 

    Sandra och Amandas mammor till slut lämnade till slut papporna som misshandlade. 

Sandras mamma genom påtryckningar från socialen och Amandas mamma som fick nog när 

familjen skulle flytta till Finland och pappan stack iväg med en annan kvinna till Norge ett 

tag. Madelens mamma däremot stannade hos mannen och Madelene pratar om sina svikna 

förhoppningar:  

 
Jag, när jag rymde hemifrån så var ju min intention var ju faktiskt att min mamma skulle springa 

efter mig, det var det ju faktiskt, och liksom alltså shit nu har jag gjort så jävla mycket fel nu är 

det du och jag och jag hade visioner om att vi skulle bo i en liten etta för vi hade ju inga pengar 

men vi skulle bo i en etta och det skulle bara vara jag och mamma och vi skulle ha det så mysigt. 

Och så... så totalt lämnade inte hon utan hon lämnade mig liksom och sa att det är bäst för dig 

och då blev det en sån där apropå relationer så där, det blev en total chock liksom att man blev 

lämnad för någon idiot liksom och sen då dessutom fick hon barn med idioten, två stycken. 

 

Madelene ger här uttryck för en stor sorg och ilska över att mamman inte valde henne. Även 

här blir det synligt hur makten fungerar som motstånd. Madelene försökte göra motstånd mot 

den makt som fanns i hemmet och få mamman att göra ”det rätta”. Men här fungerade inte 

förälder – barn- axeln enligt förväntningarna. Istället för att vara den starka mamman som 

skulle skydda Madelene valde hon istället att fortsätta leva i det destruktiva förhållandet.  

Detta kan kopplas till informanterna i Ungmarks studie som menar att de fick möjlighet att ta 

del av hur en normal och frisk familj kunde se ut. Mina informanter var också de medvetna 

om att deras familjer inte fungerade ”normalt”.  

    Madelene diskuterar de olika förutsättningarna som fanns hos hennes mamma och pappa. 

Hon säger att hennes pappa var rik och det kopplade hon ihop med att ha det bra för hos 

hennes pappa var det inget bråk. Hemma hos mamman handlade bråken väldigt mycket om 

ekonomin. Madelene säger: ”Jag kopplade liksom att det fanns något annat som man kunde få 

göra liksom att det var bara det att man måste ta sig därifrån”. Trots att pappan var den 

frånvarande var han alltså den som visade Madelene att man kunde leva på ett annat sätt. 

Madelene säger att hon ofta anklagade mamman och tyckte att våldet var hennes fel. Hon 

förstod inte varför mamman lät sig underordnas. Madelene säger också att hon fortfarande har 

en ”barnslig” syn på kvinnor som blir misshandlade och att hon tänker ”va fan gå ur det 

liksom, skärp dig!”. Här kan ännu en koppling till Weinehall göras, som menar att flickorna i 
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hennes studie ofta tycks ärva sin mammas omsorgsfullhet men att de också kan se på henne 

som svag då hon stannat i en destruktiv relation. De skuldbelägger både sig själva och sina 

mammor och förklarar våldet med en brist hos kvinnan som blir slagen som gör att de och 

mamman blir misshandlade. Denna brist återfinns enligt informanterna hos personer som inte 

har kontroll över sitt liv, vilket är av yttersta vikt för dem.53 Madelens ”barnsliga syn” på 

våldet kan förmodligen härledas till att hon förväntat sig att mamman skulle vara stark och 

beskyddande men att det finns en brist hos mamman som tillåter sig att bli misshandlad som 

gör att Madelene istället blir arg och besviken. Butler talar om hur subjektsskapandet i första 

ledet innebär en bortträngning av modern och sedan andra som vi är beroende av. Madelene 

tycks här fortgå med bortträngningen och genom att ha en kontrollerad och ”stel” relation till 

modern skapar Madelene sig som subjekt skilt från moderns svagheter och brister.  

    Madelene bar också på en rädsla att mamman skulle dö: ”mitt största problem var att jag 

tänkte att mamma kommer dö för hon knarkar liksom, eller bli ihjälslagen, det var två 

alternativ hela tiden” Även detta kan kopplas till informanterna i Weinehalls studie som bär 

på en rädsla för att mamman, eller de själva ska bli dödade.  

   I Ungmarks studie berättar informanterna om att de bär på en känsla av att ha blivit svikna 

av sina föräldrar, att de inte fått den omsorg och trygghet som en uppväxt bör innehålla. 

Denna känsla känns igen hos mina informanter. Madelene känner sig sviken och arg över att 

hennes mamma inte levde upp till de förhoppningar hon hade om ett liv tillsammans, bara de 

två. Amanda menar att hennes mamma gett henne allt materiellt som behövts men att hon 

brustit i omsorgen, i det känslomässiga. Sandra i sin tur talar om hur hon aldrig fått lära sig att 

vara trygg och stark.  

   Mina informanter bär på en ilska mot mamman och ser henne dels som svag och dels som 

stark som överlevt. Ilskan grundar sig i att mamman lärt kvinnorna vara svaga vilket till 

exempel lett fram till att Sandra själv hamnat i destruktiva relationer. Men Madelene vägrar 

identifiera sig med den svaga mamman och identifierar sig istället med pappans liv. Pappans 

rika liv blir till en utväg för Madelene.  

   En skillnad hos informanterna är att det är Amanda och Sandras pappor som står för våldet 

medan Madelenes pappa inte är den som misshandlar. Identifikationen med pappan blir för 

Madelene förmodligen på så vis enklare. Amanda pratar om sin pappa som hjälten i 

barndomen men att hon nu insett att det är mamman som är den riktiga hjälten som överlevt. 

Hos Amanda finns alltså en glidning i identifikationen där hon tidigare hade sin pappa som 

                                                 
53 Weinehall, 1997, s.299.  
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ideal men nu har insett att mamman är den starka. Sandra menar att hennes mamma aldrig 

lärde henne hur man skulle undvika att utsättas för våld och att göra motstånd. Hon tror att 

hon ärvt sitt sätt att vara i kärleksrelationer från sin mamma. Sandra har alltså identifierat sig 

med mamman som hon menar varit svag och inte gjort motstånd. Hon menar att denna 

identifikation fått henne att acceptera våldet i sina relationer.  

   I enlighet med ungdomarna i Weinehalls studie finns samma ambivalens hos mina 

informanter då de menar att mamman både varit stark och svag. Tendenser verkar dock finnas 

i mitt material att ju äldre kvinnorna blir ju mer förstår de mamman och slutar skuldbelägga 

henne och ser istället på henne som den starka som överlevt våldet. Madelene menar att hon 

fortfarande har en ”barnslig” syn på hur kvinnor beter sig i våldsamma relationer. Hon är 

kanske innerst inne medveten om att hennes mamma är ett offer och inte ansvarig men har 

blivit sviken, vilket har satt djupa spår. Madelene kan inte förlåta sin mamma som Amanda 

och Sandra gjort. 

    De slutsatser som jag kan dra utifrån analysen av identifikationen med mamma och pappa 

är att det finns en stor ambivalens hos intervjupersonerna som å ena sidan identifierar sig med 

den mamman. I de fall som modern lyckats lämna våldsrelationen ser de henne som stark som 

lyckats lämna men samtidigt anklagar de henne för hennes svaghet. De uttrycker också att 

modern brustit i att tillfredställa det känslomässiga behovet informanterna har haft och 

uttrycker missnöje över att av mamman fått lära sig att ”huka” istället för att stå upp för sig 

själva. De har olika sätt att hantera missnöjet som att istället identifiera sig med pappan och 

skapa sig ett liv så långt ifrån det mamman representerar som möjligt. De återkommande 

temana om svaghet och styrka visar på en rädsla hos informanterna att själva vara svaga och 

hamna i mammans utsatta position. 

6.2  Att vara svag eller stark – om konflikter  

Svaghet är som jag påvisat i förgående avsnitt ett återkommande tema i mina informanters 

berättelser. Rädslan för att vara svag och strategier för att undvika detta verkar vara centralt i 

kvinnornas liv. Madelene pratar om hur hon såg på sin mamma som svag:  

 
Och förstod inte varför hon höll på så och varför hon valde dem männen hon gjorde och varför 

hon gjorde så och jag tyckte att hon var svag vilket gör att jag själv inte skulle bli sån. Utan jag 

blev liksom så här. Jag har liksom aldrig stött på det själv i en vuxen relation utan problemet är 

snarare tvärtom att jag kan bli för dominant kanske elak på något plan liksom genom att säga 

något taskigt eller något liknande. 

  



 22

Madelene är rädd för att bli den svaga i kärleksrelationen och menar att hon själv 

hellre/omedvetet blir den som överordnar sig. ”Jag märker att jag kanske utövar en viss 

psykisk misshandel kanske man kan säga” säger Madelene och menar att detta är något som 

hon arbetar med. Detta är en strategi som Madelene använder för att slippa bli den svaga och 

pratar också om att hon kontrollerar väldigt mycket. Hon hanterar alltså rädslan för att bli 

utsatt för förtryck genom att själv förtrycka genom att vara dominant. Som Foucault skriver 

finns motståndet inom makten och här kan det tolkas som om makten heller inte erbjuder 

vilka motståndsstrategier som helst utan bara de som är accepterade inom makten. 

Motståndsstrategin som blir möjlig för Madelene, för att inte bli den svaga, är att använda sig 

av de maktmedel hon lärt sig hemifrån. Här identifierar jag en omedveten identifikation med 

den starka, den överordnade för att slippa bli offret, som Madelene ser sin mamma som. 

Också här blir det tydligt hur Madelene tar avstånd från modern och skapar sin subjektivitet 

genom att handla motsatt mot modern.  

   Genomgående hos mina tre informanter är att de alla talar om en konflikträdsla. Denna tar 

sig uttryck på olika vis. Hos Madelene visar sig konflikträdslan i alla relationer förutom 

kärleksrelationen. Sandra däremot har inte svårt för att ta en konflikt på jobbet då hon vet att 

någon förmodligen kommer att backa upp hennes kritik. Däremot har Sandra svårare att stå på 

sig i konflikter i en kärleksrelation och beskriver sig själv som undfallande. Hon säger: ”När 

vi har personalkonferenser och så, så i grupp vågar jag mer uttrycka min åsikt och då tror jag 

att någon hoppar på i alla fall och håller med mig. Man känner sig inte ensam och utsatt då. 

Men i relationer är jag fortfarande… Fortfarande svag på något sätt om det blir en konflikt”. 

Sandra är rädd att än en gång bli förtryckt i en relation medan hon på jobbet känner att hon 

har mer makt och kan göra motstånd mot orättvisor eftersom att hon inte är ensam. Rädslan 

för förtryck som Young talar om blir tydlig här. Att våldet blir till en social rutin som hela 

tiden finns närvarande blir tydligt i Sandras rädsla för att ta konflikter i en relation där hon 

ensam skulle få möta våldet. Rädslan för förtrycket för att Sandra väljer att undvika konflikter 

in i det längsta.  

  Svaghet är alltså ett återkommande begrepp hos informanterna. Amanda säger att hon aldrig 

bråkade med den som hon haft sin enda längre kärleksrelation med. Sandra talar om sin 

tydliga konflikträdsla, svagheten och rädslan över att inte vara till lags:  

 
Jag känner det att, som vuxen, när man har egna kärleksrelationer känner jag det att jag blir 
väldigt osäker om min partner blir arg till exempel eller på dåligt humör eller tyst att man 
automatiskt sätter på när något sånt händer, vad har jag nu gjort? Åh vad gjorde jag nu för fel, att 
jag blir så osäker, det sitter i ryggmärgen. 
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Sandra är alltså inte konflikträdd på jobbet där hon vet att hon kan få uppbackning av sina 

kollegor utan det är i hemmet i kärleksrelationer som konflikträdslan visar sig. Hon lägger 

skulden på sig själv och går in i en underordnad position när det blir en konflikt. Madelene 

däremot hanterar konflikträdslan på motsatt sätt och blir istället den som är stark verbalt i en 

kärleksrelation och talar till och med om psykisk misshandel. Foucault menar att talet 

konstituerar makt och även om han främst syftar på samhället i stort anser jag detta vara en 

relevant koppling. Madelene tar inte till fysiskt våld som förtryckarmekanism men använder 

talet som makt för att befästa sin position för att inte bli den underordnade. Att Madelene blir 

så här menar hon beror på rädslan att bli som mamman, att hon hellre överordnar sig än blir 

den svaga, underordnade. Madelene säger att kärleksrelationen är enda relationen eller enda 

stället som hon tar en konflikt i:  

 
Jag tar gärna inte en diskussion om saker oavsett vad det är, jag argumenterar sällan och jag 

undviker och jag vet att det handlar om att jag tror att det ska leda till bråk alltså jag vet att folk 

inte slåss och skriker på varandra men någonstans inombords så typ blir jag alltid så där hämmad 

att inte säga, inte uttrycka vad jag tycker. 

 

Sandra säger att konflikträdslan och kanske i förlängningen rädslan för våld sitter i 

ryggmärgen på henne och Madelene verkar reagera på liknande sätt utanför relationer då hon 

pratar om att inombords tror hon att det kommer att bli bråk även om hon rationellt vet att det 

inte är så. Här blir såväl Butlers som Youngs teori fruktbar. Butler menar att subjektet skapas 

av sin miljö, sitt kön, sin sexualitet och så vidare. Sandra och Madelene är tydligt präglade av 

sin våldsamma uppväxt då det gäller konflikter. Miljön har alltså påverkat deras 

subjektsskapande. Liksom att rädslan för förtryck alltid finns närvarande i vardagen då det 

gäller konflikter.  

    Amanda pratar också om att inte vara den svaga och att hon ofta varit utåtagerande som 

barn. Hon tror att hon kunde slåss mer än andra barn för att hon inte hade samma gränser som 

dem, hon tyckte inte att våld var en särskilt stor sak. Amanda menar vidare att hon fått en 

störd syn på våld och att det blivit normalt. Hon säger också att hon ofta blir väldigt 

provocerad av killar och vill visa att hon är lika bra. Även Amanda är alltså rädd att hamna i 

en maktsituation där killar är ”bättre” och hanterar detta genom att hävda sig. Två av 

informanterna präglas en konflikträdsla som gör att de undviker konflikter i så stor 

utsträckning som möjligt och detta kan härledas till rädslan för våld. Amanda i sin tur väljer 
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att hävda sig mot män för att inte hamna i underläge. De har alltså olika motståndsstrategier 

mot makten. 

   Undvikandet av konflikter tycks ha präglat Sandra och Madelenes uppväxter. Sandra talar 

om hur hon och hennes syskon brukade öppna ytterdörren hemma och fråga vem som var 

hemma, och om det bara var pappan skulle de vänta i trapphuset tills mamman eller ett syskon 

kom hem. Sandra säger att hon visste att explosionen skulle komma och ”så blev det några 

dagar av jättehemskt. Man försökte bara huka sig bäst det gick liksom”. Sandra har alltså lärt 

sig hemifrån att ”huka” och undvika konflikter i så stor utsträckning som det går. Detta 

mönster har hon sedan applicerat på sina vuxna relationer. Madelene pratar om att hon alltid 

visste att våldet skulle bryta ut men inte när. Hon hade strategier för att undvika det så mycket 

som möjligt som att inte störa på morgonen och kontrollera om mamman var ”påtänd” till 

middagen för då visste hon att något kunde hända. Både Sandra och Madelene har alltså lärt 

sig att undvika konflikter hemifrån något som präglat deras vuxna liv. Detta karakteriserar 

också Ungmarks intervjupersoners berättelser som menar att våldet skedde i hemlighet och 

tystnad. Tystnaden utvecklades till ett spel i familjerna och tystnaden och dolda signaler blev 

vardagsmat i familjen för att överleva.54 Detta med strategier för att undvika våld finns alltså 

sedan innan dokumenterat i forskning. Våldet blev till vardag även om informanterna menar 

att det aldrig blev helt normaliserat för dem.  

   I Ungmarks studie dras slutsatserna att de vuxna som upplevt våld i hemmet hanterar 

konflikter med ilska och undanfallenhet. De vill behaga andra och undvika ogillande. Detta 

beteende känns igen hos mina informanter. Madelene som till varje pris vill undvika 

konflikter utanför hemmet, Sandra som blir undanfallande i konflikter där hon är ensam och 

känner sig skyldig och anklagar sig själv för allt som är fel.  

   De slutsatser som kan dras gällande konflikthantering hos informanterna är att de alla starkt 

präglas av hur de lärt sig att hantera konflikter hemma, nämligen att undvika i så stor 

utsträckning som möjligt. De blir svaga i konfliktsituationer men detta tar sig olika uttryck, 

någon blir svag i hemmiljön av rädsla för våld, en annan är stark i konflikter i hemmiljön men 

undfallande i andra miljöer.  

6.3 Att synas – om bekräftelse  

Informanterna i min undersökning har alla en universitetsutbildning, avslutad eller pågående 

och de verkar vara måna om att lyckas inom de fält de är verksamma inom. Sandra håller just 

nu på att omskola sig till undersköterska och arbetar inom vård och omsorg. Hon menar att 
                                                 
54 Ungmark, 1996, s. 18.  
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erfarenheten av våld i hemmet som barn har hjälpt henne i arbetet med barn då hon lätt ser att 

någon blir utsatt. Madelene definierar sig själv som ”medelsvenssonaktig” och tycks alltså ha 

uppnått det hon kämpat efter, att inte gå i mammans fotspår. Weinehall menar att barn som 

växt upp med våld i hemmet ofta kallas överlevare och att det är deras egen styrka som räddat 

dem. Intervjupersonerna i min undersökning har överlevt och använder sin bild av mamman 

som svag för att inte bli likadan utan istället hitta en styrka i sina upplevelser. Det handlar om 

att de tar makten över vad de vill och inte vill ska inträffa i livet och relationer. 

    Weinehalls informanter talar om att det finns en brist hos personer som blir misshandlade 

och att de undviker detta genom att ha kontroll över sina liv. Amanda säger att hon är väldigt 

rädd för att försöka och vill ha kontroll över saker och ting. ”Jag är rädd för att släppa 

kontrollen, och det kan nog ha med det att göra också. Det här med våldet. Jag försöker 

konstruera en trygghet nu.” Amanda menar att hennes familj inte var en kramig familj och att 

trots att pappan inte fanns kvar i bilden längre än tills Amanda var tre år har våldet präglat 

familjen genom att de alla varit traumatiserade av vad pappan utsatt dem för.  

   Ungmark skriver om hur hennes intervjupersoner uttrycker en önskan om att behaga andra 

och undvika ogillande. Informanterna berättar också om känslan av att ha blivit svikna av sina 

föräldrar. De har inte fått den omsorg och trygghet som de tycker att en familj och uppväxt 

bör innehålla. De säger även att de inte har blivit sedda. Därför har de i sitt liv utvecklat 

strategier för att synas och bli bekräftade. Detta tog sig uttryck i att vara duktig eller ambitiös 

medan andra blev bråkiga för att få den önskade uppmärksamheten.55 Jag anser att dessa 

tendenser återfinns hos de tre intervjupersonerna i min undersökning. Sandra blir den som när, 

våldet upphört inom familjen, tar ansvar för att familjen ska vara glad och denna strategi 

speglas även i skolan då Sandra beskriver sig som ”klassens clown”. Hon pratar om att hon 

som tonåring hade ett stort bekräftelsebehov men menar att hon inte vet om vad som hör till 

”vanlig tonårstid”. Sandra hittade på roliga saker hemma som att ordna teaterföreställningar 

och sa ”nu får ni sluta gråta, nu måste vi göra något roligt”. Sandra håller med om att hon tog 

ansvar för att familjen skulle må bra. 

    Ungmark skriver att hennes informanter utvecklat strategier för att synas och bli bekräftade 

eftersom att de aldrig blivit sedda av sina föräldrar. De blev antingen duktiga och ambitiösa 

eller bråkiga för att synas. Sandra hade alltså som strategi att vara rolig medan Madelene i sin 

tur tycks gå i linje med Ungmarks informanter och vara duktig. Hon har satsat på sin karriär 

och har pappans ”rika liv” som mål redan som liten. Även Amanda pratar om bekräftelse 
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återkommande. Hon menar att hon mådde relativt bra fram tills årskurs fyra eller fem då hon 

beskriver det som att hon föll in i ett svart hål och började agera inåt istället för utåt som 

tidigare. Av Amandas berättelse blir det tydligt att det var kring denna tidpunkt som hennes 

syster började tala om de övergrepp som pappan utsatt familjen för vilken tycks ha påverkat 

Amanda i stor utsträckning. Hon beskriver sig själv som en hackkyckling som var väldigt 

verbal och sökte uppmärksamhet och bekräftelse och använder sig alltså av samma strategi 

som Sandra för att få bekräftelse, att synas och höras.  

    I materialet blir det tydligt hur informanterna söker bekräftelse på olika sätt för att ta 

avstånd från barndomen som Madelene eller för att fylla ett tomrum som Amanda eller som 

Sandra för att familjen ska må bra. De vill alla räcka till och duga, liksom informanterna i 

både Ungmarks och Weinehalls studier. De använder olika strategier för att få bekräftelse 

men vittnar även om känslan av att inte duga och att aldrig riktigt känna sig älskad. Slutsatsen 

blir att de redan i unga år haft en otrygg miljö och att detta präglat subjektsskapandet och de 

har aldrig riktigt återfått den förlorade tryggheten.  

6.4 Den snälla killen - om kärleksrelationer  

En av mina huvudfrågor i uppsatsen gäller hur upplevelsen av våld i hemmet påverkat 

informanternas egna relationer, och då kanske främst kärleksrelationer. Det är intressant att se 

om och hur upprepningar och mönster från föräldrarnas relation(er) finns i informanternas 

egna liv. Även hur relationen och synen på män har präglats kommer att behandlas under 

denna rubrik.  

   Amanda och Sandra har inga kärleksrelationer i nuläget medan Madelene är sambo med en 

man. Amanda berättar om sin längre kärleksrelation som hon hade för några år sedan och som 

hjälpt henne på många vis. Hon fick känna trygghet och fick känna sig omtyckt. Men det 

fanns också tillfällen i relationen då hon tydligt kände av rädslan att det skulle kunna bli en 

våldsam relation:  

 
Det var när X och jag var ute och gick i Lund. Han är stor och stark. Och vi började skoja med 

varandra och slå varandra på skoj med en tidning. Alltså på skoj. Och så höll han fast mig och 

jag kunde inte göra någonting så jag blev ju jättearg. Och sen bara slog det slint i huvudet på 

mig. Jag blev så himla förbannad för att jag inte kunde göra något för att han är ju fysiskt 

överlägsen och jag kunde inte göra något. Jag var i underläge. Fast jag vet ju att han aldrig skulle 

skada mig medvetet men just att jag kände att jag inte kunde göra något. Det blev en jättestorgrej 

och jag kunde inte prata med honom på ett bra tag. Jag tror att det handlar mycket om mammas 

situation gentemot pappa. Jag blev helt galen. Det var nog allt det som kom tillbaka. I den 
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situationen kom det tillbaka, det var något där som satte igång saker, vi hade inte bråkat alls 

innan eller så 

Amanda pratar här om att hon hamnade i underläge vilket gjorde henne panikslagen. Foucault 

menar att makten finns överallt och utövas från alla håll. Makt utövas även omedvetet vilket 

kan vara fallet i beskrivningen ovan. Här blir det tydligt hur även makt som utövas omedvetet 

kan vara destruktiv. Amanda menar att hennes pojkvän inte var medveten om hur hon skulle 

reagera i den beskrivna situationen ovan och att hon inte heller själv förstod hur rädd hon var 

för situationer då hon inte kunde försvara sig fysiskt. Hon hamnar i ett maktunderläge och 

oavsett om pojkvännen är medveten om det eller ej har han makt över Amanda i den här 

situationen. Något som gör Amanda ”galen” och arg, vilket kan kopplas till den vardagliga 

rädslan för att bli förtryckt som också Weinehalls ungdomar vittnar om. 

   Young menar att våld är en social rutin som alla vet utövas och kommer att utövas igen och 

vidare att våldet alltid finns närvarande i den sociala föreställningsvärlden. Rädslan och risken 

för att utsättas för våld finns närvarande i vardagen finns hos intervjupersonerna. Amanda 

berättar om att hon i början när hon bodde i Lund och gick ut och festade alltid höll i 

bakhuvudet att hon inte skulle gå hem med någon kille som var för stor. Hon ville att de 

skulle vara korta och små så att hon skulle kunna göra motstånd om någon försökte utöva 

fysiskt eller sexuellt våld. Amanda säger också att hon alltid känt sig spontant otrygg med 

män och då främst äldre män. 

    Madelene lever i en relation med en man idag men har förut endast haft seriösa relationer 

med kvinnor. Madelene säger att hon inte ”generellt sett har mycket till övers för män” och att 

det tagit henne 25 år att hamna i en relation med en man.  

    Informanterna har alltså medvetet valt att inte ha relationer till män, alternativt valt män 

som inte varit ett fysiskt hot. De har ingen tilltro till män. Även Sandra säger att våldet i 

barndomshemmet präglat hennes syn på män. Sandra säger att hon behöver någon som är 

trygg och stabil och som inte höjer rösten i konflikter. Hon exemplifierar med att hon mailat 

med en man på en dating sajt som verkade oberäknelig och blev sur för småsaker. Sandra 

menar att hon direkt väljer bort män som inte verkar vara lugna och stabila. Det blir här 

tydligt att rädslan att själv hamna i en våldsam relation styr kvinnornas beteendemönster 

gentemot män. De är rädda för den makt män fysiskt och psykiskt kan utöva och har strategier 

för att undvika detta. Även exemplet ovan då Amanda får panik är ett tydligt exempel på hur 

rädslan för våld är aktuellt i vardagen. Amanda säger att hon tror att rädslan för att bli utsatt 

för våld av en stor man beror på att hennes pappa var stor och stark. För Amanda är alltså 

pappan ett ideal (se under rubriken Mamma och pappa - om identifikation) men också något 



 28

som hon tar avstånd ifrån. Rädslan för att utsättas för förtryck gör alltså att kvinnorna 

utvecklar strategier i vardagen för att undvika våld. Informanterna lever med vissheten att de 

skulle kunna utsättas för våld, det är en del av deras sociala föreställning som Young talar om. 

Att informanterna har strategier för att undvika våld i relationer kan kopplas till deras 

berättelser kring hur de som barn hade strategier för att undvika våld inom familjen. 

   Ett återkommande tema hos Amanda och Sandra är att de talar om ”snälla killar”. Sandra 

berättar till exempel om sin första pojkvän som hon var tillsammans med i flera år: ”Det var 

en väldigt stabil relation och han var väldigt snäll och så där och det behövde aldrig bli 

jobbigt eller konstigt.” De definierar inte vad motsatsen till den snälla killen är men det är inte 

svårt att räkna ut att motsatsen förmodligen är den negativa våldsamma manlighet som de har 

strategier för att undvika. Den snälla killen som symbol dyker upp dels hos Sandra som 

exemplifierar med hennes mammas senare särbo som var alkoholiserad men inte 

misshandlade dem. Trots att Sandra ibland kände sig obekväm när mannen var full i deras 

hem säger hon att han i alla fall var snäll. På samma sätt talar både Sandra och Amanda om 

tidigare pojkvänner som ”snälla” vilket inte får någon vidare definition. Detta tolkar jag som 

att pojkvännerna inte levt upp till den negativa manlighet som både Sandra och Amanda till 

viss del verkar vara beredda på att möta. Den snälla killen blir till den som inte utövar negativ 

makt och förtryck. Sandra och Amanda är båda uppvuxna i miljöer där våld präglat familjen i 

stor utsträckning. För dem har förtrycket, som Young skriver, alltid varit närvarande, de vet 

att våldet som social rutin kan finnas var som helst. När männen inte visar sig vara 

våldsamma bryter de mot denna föreställning och informanterna ser dem som snälla. Den 

snälla killen blir närmst undantaget från det förväntade.  

     Sandra har varit utsatt för misshandel av två av sina tidigare sambors och det första 

förhållandet definierar hon som destruktivt. Om den andra mannen säger Sandra att han 

”egentligen inte är sån”. Hon lägger skuld på sig själv för att hon var förstörd efter den första 

relationen där hon utsattes för våld och menar att hon bara ”jamsade med” och inte tog några 

initiativ och att detta provocerade den andra mannen till våldsamheter.  Sandra har barn med 

den andra mannen och har en bra relation till honom idag men de lever inte längre i en 

kärleksrelation. Trots att Sandra tycker att det som skedde i barndomshemmet var fel och att 

hennes mamma var svag och kuvad lägger hon skulden på sig själv för att hon utsatts för 

misshandel. Även detta kan vara en strategi för att skapa sin subjektivitet, hon vill inte 

erkänna för sig själv att båda männen var våldsamma utan lägger skulden på sig själv. Hon 

vill inte erkänna att båda männen var destruktiva utan menar att den första mannen förstörde 

henne. Liksom Sandra menar att hon i konfliktsituationer alltid får känslan av att hon gjort fel 
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och tar hon även på sig skulden för misshandel. Även flera av de kvinnliga informanterna i 

Weinehalls studie har utsatts för våld i egna kärleksrelationer. Att anamma och upprepa de 

mönster som föräldrarna uppvisat under uppväxten är alltså inget ovanligt.  

   Både Sandra och Amanda tror att deras pappor förmodligen utsatt dem för sexuella 

övergrepp eftersom att deras äldre systrar utsatts. Sandras mamma har dessutom berättat att 

hon hittat ljus i hennes säng och att Sandra klagat på smärtor i underlivet. Madelene blev 

utsatt för sexuella övergrepp av sin mammas sambo när hon var tretton och detta har satt spår 

i Madelenes sexualitet. Hon säger att hon inte tycker om sex. Amanda och Sandra säger att 

incesten inte påverkat själva sexlivet eftersom att de är för små för att själva har minnen av 

vad de kan ha utsatts för. Foucault talar om hur sexualiteten är en central del av maktutövande 

och detta blir tydligt då mammans sambos maktutövande då Madelene var 13 år fortfarande 

förtrycker henne då hon inte tycker om sex. 

   Att ha växt upp med våld i hemmet som barn har tydligt präglat informanternas syn på män 

då de alla bär på en rädsla att utsättas för våld. De har olika strategier för att undvika förtryck, 

dels genom att välja män som inte tycks vara fysiskt överlägsna, dels att välja bort män som 

verkar oberäkneliga i humöret och dels att själv göra sig verbalt överlägsen för att slippa 

hamna i ett maktunderläge. För informanterna är våldet som potentiellt hot alltid närvarande 

och detta präglar deras relationer och deras handlingsutrymme i dessa. 

6.5 Slutsatser – en diskussion   

Utifrån de övergripande fyra teman som diskuteras i analysen kan ett antal slutsatser dras. 

Informanterna bär på en rädsla att falla in en svag underordnad roll. De är konflikträdda vilket 

präglar deras liv i så väl relationer som i andra sammanhang. Även rädslan för förtryck blir 

tydlig då de har olika strategier för att undvika våld, som att välja bort män eller välja män 

som tycks ofarliga på grund av sina fysiska förutsättningar. Det är ingen positiv syn av män 

som ges i informanternas skildringar utan de talar om bristande tillit, rädsla för förtryck och 

att hamna i ett maktunderläge. Informanterna talar även om svårigheterna med att känna sig 

älskad och omtyckt och om den inbyggda osäkerhet och otrygghet som de bär på.  

      De nya tendenser som går att se i mitt material och som Weinehall eller Ungmark inte 

diskuterar är att även kvinnor kan identifiera sig med våldsutövaren eller i rädsla att själv bli 

utsatta för våld istället utöva förtryck i sina egna kärleksrelationer.  

   Som Young skriver angående förtryck kan vi inte förändra strukturella orättvisor genom att 

byta ut makthavare eller nya lagar eftersom att förtrycket ligger i samhällets ekonomiska, 

politiska och kulturella institutioner. Det är en förändring i normer som måste ske.  För att 
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förändra situationen för barn som lever i hem där våld förekommer uppmärksammas i större 

utsträckning.  

   Jag avslutar med ett citat av Madelene, som berättar om när hon ville att mamman skulle 

lämna den våldsutövande mannen, som tydligt visar på vikten av att arbeta med barn som 

växer upp med våld i hemmet. Madelene vill så gärna ha ett annat liv men vittnar som den 

besvikelse som hela tiden fanns hos henne när hon var tvungen att fortsätta leva i våldets 

närhet: ”Så blev man sådär maktlös och helt förstörd för i en egen värld fanns det ju liksom 

bara gott och ont hela tiden, liksom som prinsen och prinsessan vann ju hela tiden, men så 

hände det inget.”   

 

7. Sammanfattning  
Min uppsats ”När våldet blir till vardag - En studie om vuxenliv och uppväxt hos kvinnor som 

upplevt våld i hemmet som barn” är en intervjustudie som bygger på djupintervjuer med tre 

kvinnor i åldrarna 25, 27 och 43 år. De har alla växt upp med våld i hemmet mot sina 

mammor, och dels även själva fått utstå våld så väl psykisk, fysiskt som sexuellt. 

    Min metod förutom djupintervju är också individuellt minnesarbete då kvinnorna före 

intervjuerna fick anteckna minnen utifrån förutbestämda teman som senare låg till grund för 

intervjun.  
     Min huvudsakliga frågeställning är: hur har upplevelsen av våld i hemmet under barndom 

präglat uppväxt och vuxenliv hos de intervjuade kvinnorna? Utifrån denna breda 

frågeställning har syftet vara att se hur kvinnornas relationer, konflikthantering samt 

identifikation med modern fungerat. Det mer övergripande syftet är att visa på vikten av att 

barn som upplever våld i hemmet uppmärksammas och får hjälp. 

   I analysen har jag arbetat med fyra olika teman: bekräftelse, identifikation, 

konflikthantering samt kärleksrelationer.  Det är så klart inte möjligt att dra generella 

slutsatser utifrån tre intervjuer men mitt material uppvisar vissa tendenser som pekar åt 

samma håll och som också knyter an till tidigare forskning på området. Det finns tydliga 

slutsatser i mitt material som visar på vikten av att arbeta med barn som upplever våld i 

hemmet till exempel att informanterna vittnar om konflikträdsla och då främst rädsla 

gentemot män. Det handlar också om relationen till modern som redan i barndomen blivit 

ambivalent. Liksom om informanternas starka bekräftelsebehov och relationsproblematik då 

informanterna menar att de har svårigheter att känna sig omtyckta och älskade på grund av sin 

tidigare otrygga hemmiljö. Min undersökning visar att de tre intervjuade kvinnorna i högsta 
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grad fortfarande påverkas av erfarenheten av våld i hemmet som barn. Dels märks påverkan i 

konflikthantering då en intervjuperson underordnar sig själv i relationer och en annan själv 

säger sig utöva psykisk misshandel. Dels syns påverkan i relation till män som till stor del 

präglas av misstro och rädsla för att utsättas för våld och dominans. Detta kan även kopplas 

till den ambivalenta identifikationen och synen på modern som målas upp i informanternas 

berättelser. Informanterna bär på en tydlig rädsla för att vara ”svaga” liksom deras mödrar, 

vilket i förlängningen implicerar att de är rädda att själva hamna i relationer som präglas av 

våld. Informanterna präglas även av känslan av att inte duga och de har ett stort 

bekräftelsebehov som de alla har strategier för att fylla och härleder till sin otrygga uppväxt.  

   Gemensamt för de tre kvinnorna är alltså att deras vardag än idag präglas av våldet på flera 

olika plan. Våldet som något som de hela tiden är medvetna om och som kan dyka upp i en 

relation. Men de lever även med konsekvenserna av våldet då stora delar av vardagen 

fortfarande påverkas av vad de upplevde som barn och tonåringar. 
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9. Bilaga 1. Mall för intervjufrågor 
Inledning 

Det var din mamma som utsattes för misshandel, var det av din pappa eller en annan 

närstående man? 

I vilken ålder var det som du upplevde våld i hemmet? 

Hur ser din livssituation ut idag? Barn? Relation? Jobb?  

 

Tema 1: Att växa upp  

Hur växte du upp?  

Pratade ni om våldet under den tid som det pågick?  

Hur såg du på våldet? (accepterat, normaliserat i vardagen?) 

Pratade du med någon utomstående om det som pågick? 

Hur tror du att dessa upplevelser präglade dina tonår? 

Hur är din relation till din mamma (och syskon) idag?  

Hur påverkar erfarenheten av våld i hemmet dig idag?  

Är det något du pratar med människor om? Varför/ varför inte?  

Har du känt att dina upplevelser påverkat dina prestationer i livet? I skola, på jobb?  

 

Tema 2: Att hantera konflikter i vardagen  

Hur reagerar du i konfliktsituationer? (konflikträdsla?)  

Har du hanterat dina upplevelser genom till exempel terapi? Varför/varför inte?  

Har du funderat på att engagera dig/ engagerat dig feministiskt eller på något annat sätt för att 

förändra kvinnors situation? Varför? Hur?  

 

Tema 2: En viktig kärleksrelation 

Hur har relationer med andra fungerat? Dels inom familjen, dels kärleksrelationer, dels 

vänskap? (ärvda invanda mönster?)  

Hur är din relation till män? Våldet präglat din syn på män?  

Tror du att din sexualitet påverkats av dina upplevelser av våld i hemmet? Varför, varför inte? 

Hur?  

 

Har du något att tillägga? 
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