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Abstract 

This thesis explores what psychological violence against women in heterosexual relationships 

looks like in today's Sweden. The thesis explores how psychological violence against women in 

heterosexual relationships are interpreted and influenced by gender, class, ethnicity, and age 

through interviews with 12 women who have worked with women or girls who have been 

subjected to threats and physical, psychological, and sexual violence in Sweden. I have 

conducted a qualitative method in the form of semi-structured interviews to achieve the purpose 

of this study. Through an intersectional perspective and theories of hegemonic masculinity I 

analyze the discourses of the various psychological violence which have been described in the 

interviewee’s experiences basis on three main themes: isolation and controlling behavior, the 

derogatory discourse, threats and intimidation. In addition, I examine how marginalized groups, 

such as women with disabilities, older women, and working-class women have been affected by 

psychological violence in heterosexual relationships. As result, psychological violence is 

identified through unequal power relationships between women and men. 

Keywords: psychological violence, women, heterosexual relationships, intersectionality, 

hegemonic masculinity. 

Nyckelord: psykiskt våld, kvinnor, heterosexuella relationer, intersektionalitet, hegemonisk 

maskulinitet. 
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“Violence against women persists worldwide, occurring in every region, country and culture and cutting 

across income, class, race and ethnicity. It impedes development and prevents women and girls from 

enjoying their human rights and fundamental freedoms.” The United Nations 

 

1.Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt fenomen vilket inte bara är en jämställdhetsfråga utan också 

ett brott mot mänskliga rättigheter, som är rotat i ojämlikhet mellan könen. Våldet i nära 

relationer har stora konsekvenser, i synnerhet för individen men även för samhället i stort och 

detta våld förekommer över hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har omkring 

35 procent av alla kvinnor i världen någon gång blivit utsatt för antingen fysiskt eller sexuellt 

våld av sin partner eller utsatts för sexuellt våld av en icke-partner (WHO, 2019).  På en global 

nivå begås så många som 38% av alla mord på kvinnor av en manlig intim partner (WHO,2013).  

En rapport som grundas på intervjuer med 42 000 kvinnor i Europeiska unionen 2014 visar att 

det psykiska våldet mot kvinnor är mycket vanligt. Undersökningen visar exempelvis att två av 

fem kvinnor (43 procent) har upplevt någon typ av psykiskt våld från en manlig partner( 

European Union Agency for Fundamental Rights, 2014 ). 

Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid  (NCK,2017) utgör dödligt våld mot kvinnor i Sverige 

den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Den officiella statistiken anger att våld i 

nära relationer ofta begås av män som utsätter kvinnor (ibid). Forskning tyder på att det största 

bakomliggande motivet till dödligt partnervåld mot kvinnor är mannens behov av kontroll över 

kvinnan(ibid).  

Misshandel och fysiskt våld mot kvinnor är ett brott enligt svensk lagstiftning (Sveriges riksdag: 

2003:112). Däremot är det psykiska våldet mot kvinnor, svårt att påvisa och lagföra. Enligt 

WHO (2013) utgör psykiskt våld i heterosexuella relationer en av de vanligaste orsakerna till 

ohälsa för kvinnor. Eftersom våldet vanligtvis sker inomhus i offrets egen bostad (Wendt 

Höjer,2002, s.11) bidrar det till att öka utsattheten ännu mer, då flickorna eller kvinnorna förlorar 

det som borde vara deras tryggaste punkt i tillvaron (Unicef,2000, s.1).  
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Det psykiska våldet mot kvinnor har oftast definierats och beskrivits som en liten del i ett större 

kontext vid forskning om olika typer av våld, och inte i sig själv varit så ofta i fokus i 

forskningsstudierna. Därför saknas det som ett eget ämne i tidigare studier. Trots att Sverige 

beskrivs som ett land där arbetet mot våldsutsatta kvinnor har högt fokus (Sweden.se, UN 

Women 2008, Brå 2017) finns det fortfarande ett behov av att undersöka det psykiska våldet mot 

kvinnorna och det är något som bör tas på mer allvar. 

 

Psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella relationer är ett aktuellt ämne. Nyligen publicerades 

Ödeläggaren av Christina Herrström där författaren, genom sina dagböcker, beskriver hur hon 

blev offer för nedbrytning och psykisk misshandel av sin man. Även i Kropp & Själ, avsnittet I 

klorna på sin partner (p1 Sverige radio,2020), får vi höra på hur en systematisk successiv 

nedbrytning av en kvinna fungerar och hur den i sin tur leder till att kvinnan blir beroende av en 

våldsutövare som dominerar och kontrollerar hennes liv.  

Det skulle vara värt att prata kort om min idé. Idén till denna uppsatts kom från min 

praktikperiod, när jag praktiserade på Rädda Barnen hösten 2019. Där medverkade jag i ett 

samarbete som Rädda Barnen hade med kvinnojouren. Aktiviteten var för barn och deras 

mammor som utsatts för våld i nära relationer. Där var en kvinna som hade blivit utsatt för 

psykiskt våld genom att hennes ex man meddelade henne, via en granne, att inte låta henne se 

sina barn och hota henne att ta barnen i från henne. Det var mycket smärtsamt för kvinnan men 

även för mig som såg hennes tårar. Detta kastade ljus över tanken på hur en våldsutsatt kvinna 

kunde känna sig rädd genom hotande ord fastän hon var i ett skyddat boende. Detta i sin tur 

ledde till att jag tänkte på att utifrån den hegemoniska maskuliniteten och ett intersektionellt 

perspektiv, kunde analysera maktstrukturen i en egen uppsats när det gäller psykiskt våld mot 

kvinnor i heterosexuella relationer.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsen syftar till att ur ett intersektionellt perspektiv i kombination med teorier om 

hegemonisk maskulinitet utforska hur psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella relationer ser ut 

i dagens Sverige samt analysera de diskurser om psykiskt våld som framkommer i 

intervjudeltagarnas berättelser. Utifrån mitt material kommer jag att utforska hur psykiskt våld 

mot kvinnor i heterosexuella relationer tolkas och påverkas av kön, klass, etnicitet och ålder. 

Denna uppsats kommer studera följande forskningsfrågor: 

 

-Vilka diskurser om psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella relationer framkommer i 

intervjudeltagarnas berättelser? 

 

-Vilka roller spelar kön, klass, etnicitet och ålder i samband med psykiskt våld mot kvinnor i 

heterosexuella relationer? 
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“Gender-based violence is perhaps the most wide-spread and socially tolerated of human rights 

violations. ...It both reflects and reinforces inequities between men and women and compromises the 

health, dignity, security and autonomy of its victims”. (United Nations Population Fund 2005:6) 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag ge en kort bakgrunds beskrivning om mäns våld mot kvinnor utifrån 

ett internationellt och lägga fokus på att ge en kort historisk bakgrund utifrån ett nationalt 

perspektiv gällande mäns våld mot kvinnor från 1800-talat i Sverige. Sist kommer jag att 

fokusera på den svenska tidigare forskningen gällande mäns våld mot kvinnor från 1970-talat.  

3.1 Det internationella perspektivet  

Frågan om kvinnors rättigheter kom från kvinnors kamp för att ses som en jämlik människa och 

medborgare. Kampen har en lång historia bakom sig. Ända sedan början av 1400-talat har 

kritiskt mot kvinnors lågasamhällsstatus och livssituation funnits beskriven i litteraturen. 

(Joelsson et al,2004, s.35).  

Historiskt har kampen för kvinnors rättigheter fokuserade på andra frågor än våld mot kvinnor, 

såsom rösträtt, anställning utanför hemmet, rätt till utbildning eller fullvärdigt medborgarskap. 

Insikten om våld och hustrumisshandel mot kvinnor som en social och politisk fråga, kom först 

på slutet av 1800-talet att uppmärksammas av engelska och amerikanska kvinnor inom 

exempelvis suffragettrörelsen (Joelsson et al,2004, s.37). Mäns våld mot kvinnor var en viktig 

fråga i både den första och andra vågens feminism, enligt Johnson et al (2008, s. 25). Den första 

vågen av den feministiska rörelsen under 1800-talet ledde till förändringar i både folkuppfattning 

och lagstiftning om våld i hemmet inom Storbritannien, USA och andra länder (Gordon,2002, 

ss.253–255). Kampen för kvinnors rättigheter och uppmärksamheten av mäns våld mot kvinnor 

stannade delvis av under första världskriget (Joelsson et al,2004, s.37). 

Efter andra världskriget, började världssamfundet fokusera på mänskliga rättigheter, vilket 

bidrog till bildandet av Förenta nationerna (Joelsson et al,2004, s.38). Under den andra vågen av 

den feministiska rörelsen, tog de radikala feministerna in våldtäkt och våld mot kvinnor i den 

offentliga debatten (Gilmore 2003, ss.94–117). För att göra allmänheten medveten om kvinnors 

kroppar och brott som begåtts mot dem, gick de radikala feministerna ofta ut på gatorna och 
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utförde zap handlingar, protester, marscher och demonstrationer (ibid, ss.94–117) men inte heller 

denna kamp gav något konkret politiskt resultat i frågan om våld mot kvinnor. Det vill säga att 

frågan om våld mot kvinnor på allvar kom upp på agendan först i slutet av 1900-talet (Joelsson et 

al,2004, s.38). 

Idag ses våld mot kvinnor som ett betydande globalt problem, och folk är mer medvetna om 

effekter av olika typer av våld, som det inte ens fanns ett namn förrän på 1970-talet (Romito, 

2008, s.1). Det har sedan 1970-talet utförts feministiska undersökningar, som visar att män begår 

brott mot kvinnor på många olika sätt. Undersökningarna visar att kvinnors erfarenhet av 

rättsväsendet påverkas av könsfördomar när manliga och kvinnliga roller har beaktats (Johnson, 

et al,2008, s.5).  

Internationellt fokuseras det allt mer inom till exempel FN och EU på mäns våld mot kvinnor 

och dess konsekvenser. Enligt Joelsson et al (2004, s.39) brukar kampen för kvinnors rättigheter 

inom FN delas upp i tre faser. Den första fasen är mellan (1945–1962), den andra fasen är 

(1963–1975) och den tredje fasen är (1976–1985). Den första fasen handlade om att säkra en 

lagstiftningsgrund för kvinnors medborgerliga rättigheter. Den andra fasen handlade om att 

erkänna kvinnors roll i samhällelig utveckling och dra upp riktlinjer för att kvinnor ska behandlas 

jämlikt inom alla livsarenor. Den tredje fasen handlade om att nå insikt om, och arbeta för 

konsensus kring kvinnors deltagande i samhället. 
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Våldet mot kvinnor definieras alltså inte längre 

som en privat angelägenhet och begränsas inte 

heller till att omfatta endast fysiskt våld. Även 

sexuellt och psykiskt våld (innefattande bland 

annat hot) ingår här ((Joelsson et al,2004, s.41). 

Många viktiga FN-dokument handlar om 

diskriminering av kvinnor och mäns våld mot 

kvinnor (se faktaruta 1).  

I FN Deklarationen, artikel 1 definieras våld mot 

kvinnor som ”varje könsrelaterad våldshandling 

som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk 

skada eller lidande för kvinnor, samt hot om 

sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga 

eller privata livet”. I ett senare tillägg utökas 

listan till att omfatta även sådant som påtvingad 

graviditet, abort eller sterilisering, påförande av 

HIV- smitta, barnamord och tvångsäktenskap 

liksom polisers och militärers våld mot kvinnor i 

konflikter och i vardagen (Un.org/womenwatch). 

Faktaruta 1, Eliasson& Ellgrim,2006 s.12 

FN:s arbete har fört upp kvinnors utsatthet för 

våld på den globala agendan. I och med det, har 

bekämpandet av våld fått politisk legitimitet, men 

med en stor variation av resultatet av ansträngningarna på nationell och lokal nivå (Nilsson & 

Lövkrona,2015, s.40). Av FN:s i dag 193 medlemsstater hade 2006 bara 89 stater någon form av 

lagstiftning mot könsrelaterat våld mot kvinnor, av dessa 89 stater hade 60 specifika lagar om 

våld mot kvinnor och ett ökande antal länder institutionaliserade handlingsplaner för hur våldet 

mot kvinnor ska förhindras. Detta år saknade hundratvå stater särskild lagstiftning mot våld i 
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nära relationer och minst femtiotre stater hade ingen   lagstiftning rörande våldtäkt i äktenskapet 

(ibid, s.40).  

Våld mot kvinnor förklaras som ett uttryck för det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och 

män, det vill säga den könsmaktsordning där män är överordnade och kvinnor underordnade 

(Nilsson och Lövkrona,2015, s.40, jfr O ́Reilly 2009, s.70). På den internationella arenan finns 

det ett motstånd mot en könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor, såväl i debatten som på 

en praktisk nivå (Joelsson et al,2004, s. 44) I slutet av 1900-talet förändrade FN därför strategi 

och plan och gick från en könsmaktsförståelse av 

mäns våld mot kvinnor till andra områden. I denna 

nya förklaringsmodell ändrades fokus från att 

tidigare legat på maktförhållandet mellan män och 

kvinnor till mer socioekonomiska faktorer såsom 

fattigdom, kvinnors generella låga status, bristande 

civila rättigheter, avsaknad av lagstiftning kring 

familj, hög acceptans för att lösa konflikter med våld, 

hög nivå av våld generellt i ett samhälle samt 

kulturella föreställningar som bidragande faktorer 

World rapport  (ibid, s.40). 

 

Faktaruta 2, Eliasson& Ellgrim,2006 s.14 
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3.2 Mäns våld mot kvinnor i en svensk kontext  

Sverige, liksom andra länder, har en lång historia av patriarkala normer och maktstrukturer 

bakom sig. Under 1800-talet hade män laglig rätt att aga kvinnor (se faktaruta 2). Detta innebär 

att svensk lagstiftning handlade främst om 

mäns juridiska rättigheter. Enligt tidig lag  

(före 1863) räknades inte en ogift kvinna 

som myndig (Eliasson och Ellgrim, 2006, 

s.14). Först 1863 blev en ogift kvinna 

myndig vid 25 års ålder och fick 

bestämmanderätt över sin egendom, men när 

kvinnan gifte sig övertog mannen denna rätt 

(ibid, s.15). Under 1930-talet drev 

kvinnorörelsen frågan om att få misshandel 

av kvinnor i hemmet att hamna under 

allmänt åtal, men de fick inget gehör trots 

flera försök (ibid, s.15). Men attityden 

började mildras på 1940-talet när grovt 

missförhållande i hemmet kom under 

allmänt åtal (ibid, s.15).  

Faktaruta 3, Eliasson& Ellgrim,2006 s.16 

Kvinnojourrörelsen var en avgörande faktor för förändringen av lagar och attityder. I slutet av 

1970-talet och under 1980-talet bildades många kvinnojourer och konceptet fick mer 

uppmärksamhet (Eliasson och Ellgrim, 2006, s.15). Förutom att hjälpa och stödja våldsutsatta 

kvinnor bedrev man också upplysnings- och lobbyverksamhet och blev i flera avseenden ledande 

i debatten om hur mäns våld mot kvinnor skulle hanteras (ibid, s.15, jfr Franzén och 

Gottzén,2020, s.3). Tillsammans med (vanligtvis kvinnliga) politiker drev kvinnojouren en 

intensiv debatt som 1982 ledde till att misshandel mot kvinnor blev ett brott som hamnar under 

allmänt åtal utan inskränkningar (ibid, s.15, jfr Franzén och Gottzén,2020, s,10). Vilket innebär 
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att om till exempel polisen rycker ut vid en nödsituation i en lägenhet och de kan få bevis på att 

ett våldsbrott har begåtts kan åklagare åtala mannen oavsett om kvinnan vill anmäla honom eller 

ej. Dessutom kunde inte kvinnan dra tillbaka en anmälan (Eliasson och Ellgrim,2006, s.15). 

Som nämndes ovan bildades de första kvinnojourerna för utsatta och förtrycka kvinnor i Sverige 

under slutet av 1970-talat. På den tiden började en förklararings modell gällade kring mäns våld i 

Sverige där Hedlund menade att våldtäkt var drivet av förövarens olösta psykiska problem, inte 

minst från barndomen. Enligt Hedlunds forskning, utifrån 60 män som dömts för våldtäkt under 

1979–1981, ses våldtäkt som en känsla av vanmakt där mannen lever ut och projicerar hat, 

hämnad och aggressivitet på kvinnan (Hedlund och Lundmark,1983, ss.11–22) Under den tiden 

har det feministiska perspektivet utgjort den dominerande förklaringsmodellen till varför män 

slår kvinnor (Hydēn,2000, s.212). Radikalfeministerna anser däremot att den största förklaring 

till mäns våld kommer från patriarkatet alla former av ojämlikhet, och andra former av sociala 

relationer, till exempel klass och etnicitet (Gottzén,2013, s. 15). 

Lundgren förklarar våld i en heterosexuell relation genom en processförståelse. Våldets 

normaliseringsprocess som Lundgren (1989, ss.113–139, jfr 2004, ss.13–26) formulerade är en 

teoretisk modell där våldet ses som en process i två faser där det handlar om att mannen 

använder våld för att få kontroll över kvinnan. Detta kopplas direkt till maskulinitet och makt. I 

den första fases ger kvinnan mannen vad han vill för att undvika våld. Andra fasen kopplas till 

sexuellmakt där han slår och har en stark lust för sex. Det ger honom en känsla av att ha kontroll 

över liv och död. Den våldsutövande anser att ett förhållande ska vara format av över- och 

underordning. Under andra fasen anpassar sig kvinnan helt genom att försöka bli en bättre 

kvinna. Normaliseringen som Lundgren beskrev i sin bok blev ett analytiskt begrepp inom det 

härområdet. Hennes uppfattning är att våldets förståelse förändras över tid av den våldsutövande 

mannen och den våldsutsatta kvinnan och ses efter ett tag som ett normalt tillstånd för dem. Det 

ger oss en förståelse om varför våldsutsatta kvinnor så ofta stannar kvar hos mannen. 

1990 beskrivs för första gången våld mot kvinnor som en jämställdhetsfråga i regeringens 

proposition (1999 091:113) med detta menas att våld är ett uttryck ”för den obalans som råder i 

maktförhållandet mellan könen (Lundgren,2004, s.83). Även några år senare definieras frihet 

från sexualiserat våld som ett av jämställdhetspolitikens mål (Pro.1993/94:147) (ibid). 
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I slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersrelaterat våld såväl internationellt som på 

nationell nivå. FN:s och internationell språkkontext för termen är” crimes of honour” (Carbin, 

2010, s.12). När Pela Atroshi och Fadime Sahindal (Svenska Dagbladet,2003; 

Sverigesradio,2002) två svenska kvinnor med kurdisk bakgrund blev mördad i ett hedersrelaterat 

mord  väckte det stor uppmärksamhet i debatten om hedersrelaterat våld i Sverige. Debatten kring 

ämnet ledde till att en mängd nya ord introducerades i det svenska språket, ord som hedersvåld 

och hedersförtrycket av flickor (Carbin,2010, s.9). Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (ibid) 

handlar hedersrelaterat våld och förtryck i många fall om hot som begränsar en ung persons 

handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. När unga flickor eller pojkar öppet utmanar 

och bryter mot normer/regler som finns inom stora familjekonstellationer eller samhällen, risker 

de att straffas fysiskt och psykiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som 

uppfattas som förlorad heder. Vålds förövarna kan ofta vara familjemedlemmar, släktingar eller 

andra bekanta till familjen. 

De flesta kvinnor som söker hjälp hos kvinnojourer har utsatts för fysiskt, psykiskt våld eller hot 

om våld. Isdal hävdar att ”psykiskt våld är dels att skada, skrämma eller kränka på alla sätt som 

inte är direkt fysiska till sin natur, dels att styra eller dominera andra människor med hjälp av en 

bakomliggande makt eller hotbild (2009, s.47). Några exempel på psykiskt våld enligt Grände 

(2007, s.27) är verbala kränkningar, förnedring, isolering, kontroll, förstöra ägodelar, hot, 

skambeläggande, gester, metodisk nedtryckning, utpressning eller hot i relation till barnen. En 

form av våldstrategi som män använder mot kvinnor är att kränka och skapa rädsla hos kvinnor. 

Våldets utbredning och former, samhällets ansvar samt förståelse för sambandet mellan 

ojämställdhet och mäns dominans och våld, sätts in i ett svenskt historiskt och internationellt 

sammanhang. Detta presenteras i en forskning projekt av Eliasson och Ellgrim där de undersökte 

24 000 polisanmälningar om kvinnomisshandel under 2005. I projektet kom de fram till att i 

drygt 75 procent (cirka18 000 anmälningar) av fallen var gärningsmannen bekant med offret 

(2006, s.28).  

Det psykiska våldets nedbrytande konsekvenser i kombination med att förövaren växlar 

utövandet av våld med ömhet och kärlek gör det oförutsägbart (NKC.se). Det blir därmed väldigt 

svårt att värja sig emot. När män varvar mellan ömsom kärlek och ömsom våld, leder detta ofta 

till negativa effekter för de våldsutsatta kvinnorna (ibid). Växling mellan värme och våld 
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presenterades i Våldet och kärleken (Agevall,2012). Utifrån de våldsutsatta kvinnornas 

erfarenheter identifierar författaren tre institutioner som är oerhört viktig för att förstå hur mäns 

våld mot kvinnor har problematiserats; familjen som institution, den politiska institutionen samt 

rätten som institution. Enligt analysen finns det flera olika och många gånger motstridiga 

berättelser. Berättelserna blir till exempel olika beroende på om kvinnan befinner sig i ett 

förhållande eller inte. Det i sin tur får betydelse för om kvinnans berättelse också kan bli 

begriplig för det juridiska systemet eller inte (ibid). 

Den del av kvinnoforskningen som använder ett intersektionellt perspektiv menar att 

maktstrukturer som exempelvis sexualitet, klass och etnicitet är beroende av varandra och att 

genus visserligen synliggör hegemonisk maskulinitet och visar hur status hierarkier mellan män 

fungerar, men att genus i sig själv inte alltid förklara mäns våld mot kvinnor (Heimer et al 2019, 

s.134). 

Nya studier av mäns våld mot kvinnor utvecklas idag mer till att belysa situationen för 

marginaliserade grupper av kvinnor. Heimer (et al 2019, ss.14–15) illustrerar situationen för 

våldsutsatta personer utifrån en särskild sårbarhet, exempelvis kvinnor med 

funktionsnedsättning, missbruksproblematik, utländsk bakgrund samt utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck där beskrives även hur mäns våld ibland kan legitimeras av 

omgivningen.  

Idag börjar det bli en ökad förståelse kring mäns våld mot kvinnor. Där vi kan följa allt från 

1930-talats diskussioner om ”huruvida våld mot kvinnor bör ses som en privat eller offentlig 

angelägenhet, över till 1960-talets debatter om hur mycket våld som kan ses som normalt i det 

äktenskapliga samlivet, fram till 1990-talets radikala politiska förslag om kvinnofrid (Wendt 

Höjer,2002) och dagens förståelse av kvinnors utsatthet och behov av att ses som en jämställd 

individ. 

En kort sammanfattning av forskningen kring mäns våld mot kvinnor visar att 

könsmaktsperspektivet som utvecklades under 1970-talet var ett svar mot individpsykologiska 

perspektivet, där mäns våld mot kvinnor definieras utifrån att mannen blivit utsatt för våld i 

barndomen och/eller ”att våldsamma män har en nedsatt förmåga att hantera skadliga impulser 

och tender att utveckla tvångsmässighet” (Heimer,2019, s.1319). Könsmaktsperspektivet utgick 
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från idén om en strukturell obalans mellan könen där mäns våld och hot om våld används för att 

upprätthålla kvinnors generella underordning i samhället (ibid,131). Under 1980-talet 

utvecklades maskulinitetsforskningen till att förklara mäns livsvillkor och deras relationer till 

såväl kvinnor som män (ibid, s.132). De senaste åren har den svenska genusforskningen haft en 

betoning på ett intersektionellt perspektiv, där misshandel direkt kopplas till kön, etnicitet och 

klass.  

I nästa kapitalt kommer jag redogöra om metod, material och metodologi. 
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”Verkligheten där ute, verkligheten som forskaren riskerar att inte förstå om han/hon stannar inne.” 

(Mulinari, 1999, s.51) 

 

4.Metod, material och metodologi 

I föregående kapitel redogjordes en kort historisk bakgrundsbeskrivning av mäns våld mot 

kvinnor utifrån en internationell och en nationell nivå, samt en presentation av tidigare svensk 

forskningen om mäns våld mot kvinnor i Sverige. För att uppnå syftet i denna studie bestämde 

jag mig för att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer (Patel och 

Davidson, 2011, s.81–82). I följande avsnitt kommer jag att redovisa rekrytering och urval av 

intervjupersoner, intervjusituationen och tillvägagångssättet samt metoden som används för att 

genomföra och analysera intervjuerna. Och sedan kommer etiska överväganden, transkriberingen 

och materials kodning att beaktas.  

4.1 Rekrytering, urval och tillvägagångssätt 

Jag började med att kontakta dem som jobbade/har jobbat i kvinno- och tjejjourer, och även 

sedan till andra eventuella deltagare i studien om att intervjun handlar om psykiskt våld i 

heterosexuella relationer. Sedan kom jag i kontakt med andra intervjudeltagare genom att söka 

på  https://www.roks.se/hittaenjour där stod kontaktuppgifter till Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Unizon (före detta SKR, Sveriges 

Kvinnojourers Riksförbund). Dels skickade jag ett mejl till 33 kvinnojourer och tjejjourer i olika 

delar av Sverige. I mejlat presenterade jag mig och uppsatsen samt vad syftet var med intervjun 

och även det etiska perspektivet och på vilka fortsättningar intervjun skulle ske. Mitt mål var att 

genomföra intervjuer med olika personer i olika kvinnojourer och tjejjourer i allt från norr, syd, 

ost och väst av Sverige, för att få en helhetsbild av det psykiska våldet i heterosexuella relationer 

samt för att kunna analysera bättre genom olika berättelser och upplevelser. Vissa av de 

kontaktade intervjuobjekten svarade inte alls.  En del svarade att de inte ville vara med i studien 

utifrån ett tidsperspektiv, dels utgjorde tystnadsplikt och sekretess som en del hade inom sina 

verksamheter, ett hinder att delta i studien. Ett litet antal uppgav efter att fått frågorna i förväg att 

de ej kunna delta utifrån ett kunskap perspektiv. I den här gruppen fick jag 9 personer som 

tackade jag.  

https://www.roks.se/hittaenjour
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En annan del av intervjudeltagarna kom från mitt eget nätverk som jag har byggt upp när jag 

praktiserade hos Rädda Barnens lokalförening i Malmö. Dessutom fick jag genom mitt eget 

nätverk kontaktuppgifter till en polisgruppchef för brott i nära relation(binr) i en skånsk stad och 

bokade tid med henne för att genomföra en intervju på hennes kontor.  

4.2 Intervjudeltagarna 

Jag kunde genomföra intervjuer med totalt 111personer, ett polisbefäl och resten som jobbar eller 

jobbat i kvinnojourer eller tjejjourer i ett stort geografiskt spridningsområde i Sverige, 

exempelvis Stockholm, Helsingborg, Sundsvall, Malmö, Västra Götaland, Linköping, Växjö och 

Uppsala. Jag genomförde 4 intervjuer genom att träffa deltagarna på plats i deras kontor. Resten 

av intervjuer genomfördes genom telefonsamtal.  

För att säkerställa de intervjuades anonymitet användes fejkade namn för varje intervjudeltagare  

och jag nämnde bara vilken position de intervjuade hade i sin organisation (Ahrne och 

Svensson,2011, 40). Jag tog även bort intervjudeltagarnas städer för att stärka anonymiseringen. 

Deras lokala kontexter spelar ju ingen roll för analysen.  

Flera av deltagarna hade utbildning som socionom och hade erfarenhet inom sitt område. Deras 

roll i de olika verksamheterna var som, kuratorer, verksamhetschefer, polischef, samordnaren 

jouren, ordförande, verksamhetschef, sociolog, verksamhetsansvariga. Utöver detta hade de 

erfarenhet av att jobba med våldsutsatta kvinnor i nära relationer på minst 3 månader och upp till 

28 år. Följande är en kort presentation av varje intervjuperson. 

Nani, en kvinno- och tjejjour: Deltagaren jobbade där som projektledare december 2005 till 

april 2006. Via telefonsamtal. 

Alice, en kvinnojour: Deltagaren är socionom och har jobbat där i 21 år bland annat som 

verksamhetschef. Via fysisk träff. 

Astrid, en tjejjour: Deltagaren jobbat där som samordnare sedan 2018. Via telefonsamtal. 

Olivia, en ungdomsjour: Deltagaren jobbat där som ordförande sedan 2016. Via telefonsamtal. 

 
1 . Egentligen 12 personer var intervjudeltagarna men jag räknar 11 personer för de två personerna som jag träffade i en 

kvinnojour i Skåne län svarade tillsammans på mina frågor där på kontoret. 
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Ebba, en kvinnojour: Deltagaren jobbat där som verksamhetschef sedan 2018. Via 

telefonsamtal. 

Ella, en kvinnojour: Deltagaren är socionom och har jobbat där sedan maj som kurator. 

Tidigare jobbade hon som kurator i Socialtjänsten. Via fysisk träff. 

Åsa, en kvinnojour: Deltagaren är socionom och har jobbat där som kurator sedan 2018. 

Tidigare jobbade hon som kurator i Socialtjänsten.  

 En annan intervjudeltagare var med vid mötet. Jag kallar henne Wilma som var sociolog och٭

jobbade där också som kurator. Via fysisk träff. 

Alma, en tjejjour: Deltagaren jobbat där som samordnare sedan juni. Via telefonsamtal. 

Lilly, polisstation, en gruppchef BINR (Brott i nära relation): Deltagaren arbetat som polis i 

snart 28 år var av 15 år som gruppchef. Via fysisk träff. 

Vera, en tjejjour: Deltagaren jobbat där som samverkansvarige sedan 2018. Via telefonsamtal. 

Maja, en kvinnojour: Deltagaren jobbar där som verksamhetsansvarige från 2002. Via 

telefonsamtal.  

4.3 Intervjuguiden och intervjusituationen  

För att specifikt kunna uppnå kunskap om fenomenet psykiskt våld mot kvinnor, var det en 

avgörande aspekt att intervjupersonerna själva jobbade med våldsutsattas kvinnor eller flickor i 

heterosexuella relationer. Detta ledde till att jag skapade en intervjuguide (se bilaga9.1) där 

intervjudeltagarna skulle beskriva sina uppfattningar av psykiskt våld i heterosexuella relationer 

med egna ord, utifrån sina arbetslivserfarenheter.  

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer. Enligt O ́Reilly (2009, s. 126) 

innehåller semistrukturerade intervjuer inslag av de båda stilarna, strukturerad och ostrukturerade 

intervjufrågor. I den formen av intervju kräves fasta svar för vissa frågor, men ger samtidigt 

intervjudeltagarna mer utrymme att prata fritt och bredda svaret på djupet (ibid). Jag uppskattade 

att dessa intervjuer kom att ta cirka 30–40 minuter, men jag var öppen även för längre intervjuer 

om deltagaren skulle vilja prata mer.  
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Intervjuguiden strukturerades genom min huvudfråga, till min hjälp använde jag mig av litteratur 

och forskningars artiklar inom ämnet som jag läste. Widerberg (2002, s. 67) påpekar att en stor 

del av analysen bör bestämmas i förväg, både om vad man frågar om och hur man gör det. Jag 

läste även om teorier och metoder som var relevant för min uppsats.  Detta hjälpte mig att 

planera intervjuns innehåll och form i förväg. Intervjupersonerna fick först veta vad intervjun 

handlar om (psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella relationer). 

Jag formulerade flera öppna frågor (Vad? Hur? Varför?) än slutna frågor. Mer öppna frågor än 

slutna frågor bidrar till att jag får mer utvecklande svar än ja eller nej från intervjupersoner 

(Häger,2013, s.57, 214).  

Uppsatsmaterialet och data innehåller elva intervjuer (totalt tolv deltagarna) som genomfördes 

under september månad 2020. Sju intervjuer genomfördes via telefon och fyra intervjuer var 

fysiska intervjuer. Detta innebar för att kunna genomföra de fysiska intervjuerna fick jag göra två 

längre resor vilket tidsmässigt tog länge tid än telefonintervjuerna. Den långa distansen till de 

andra sju intervjupersonerna var anledningen till att de genomförandes via telefon. Där av fick 

jag uppleva både fysiska intervjuer och telefonintervjuer, vilket i sin tur har egna nackdelar och 

fördelar. Som exempel var platsen där en intervjudeltagare befann sig, inte lämpligt (nära 

lekplats i en park) för att höra tydligt samt ljudet blev inte bra så jag var tvungen att utföra en 

extra intervju. Och i de fysiska intervjuerna fanns risken att intervjupersonen pratade mycket mer 

om saker som inte riktigt är relevant med frågorna. Utöver detta hände det i en intervju att där 

var med en person till utan att jag fick veta i förväg. I detta fall hanterade jag situationen på så 

sätt att jag ställde frågor till de båda deltagarna för att de skulle känner sig välkomna och trygga. 

Då intervjuerna utfördes under pågående Corona pandemin var det också viktigt att jag och 

intervjudeltagarna kom ihåg att hela tiden hålla avstånd till varandra under de fysiskt utförda 

intervjuerna. Något som även var viktigt för mig var att intervjudeltagarna skulle känna sig 

trygga och lugna under både de fysiska intervjuerna och telefonintervjuerna. Johansson (2005, 

s.281) hävdar att under insamlingen av det empiriska materialet är forskarens roll att vara en 

aktiv lyssnare. En nyckelteknik till att vara en aktiv lyssnare och få deltagarna att öppna sig är att 

fråga 20 procent av tiden och lyssna 80 procent (Häger, 2013, s.218). Vid intervjutillfällena 

hände det ibland att deltagarna tappade konstrationen eller att de blev tysta under en lite längre 
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tid för att minnas någonting, i sådana situationer strävade jag efter att skapa en atmosfär där den 

intervjuade kände sig säker, fri och manad att fortsätta självmant.  

4.4 Etiska överväganden  

Vid en forskningsprocess krävs det att forskaren tänker på vilka konsekvenser som hens projekt 

kan ha på alla inblandade. O ́Reilly (2009, s. 57–63) beskriver att varje samhällsforskare måste ta 

hänsyn till de etiska konsekvenser som forskningen hen bedriver kan ha på forskningsdeltagarna, 

projektet i sig själv, forskaren eller omgivningen. Det finns alltid en kraftdynamik i processen 

som måste övervägas och hanteras, eller åtminstone öppet reflekteras över och diskuteras (ibid). 

Ämnet i sig är etiskt känsligt. Anledningen till att jag inte kunde direkt kontakta våldsutsatta 

kvinnor var att det är för etiskt problematiskt och riskabelt att intervjua kvinnor som lever i eller 

har levt i relationer där de utsätts för psykiskt våld. Detta i sig själv visa på hur det psykiska 

våldet är ett allvarligt fenomen i samhället. Då ändrade jag min plan till att intervjua de som 

jobbar på kvinnojourer och liknande om deras upplevelser och berättelser av att möta och hjälpa 

våldsutsatta kvinnor såväl olika typer av våld som psykiskt våld. Jag har anonymiserat alla 

intervjudeltagarnas namn och ersatt med ett alias. Det som intervjupersonerna blev informerade 

om före intervjun var vem jag var och på vilket universitet jag studerade, varför intervjun 

skedde, vad syftet var med den, var och när och på vilket sätt intervjun publicerades och hur lång 

intervjun ungefär skulle vara (Häger, 2013, s.144). Det var lämplig att presenteras syftet med 

studien när jag skickade mejlet till deltagarna och därefter bad jag om personens samtycke för att 

spela in med en inspelare och jag informerade även om att de kunna avbryta deras medverkan 

när som helst.  Under intervjuprocessen dubbel frågade jag om deras tillåtelse för att spela in 

samtalet. För att intervjudeltagarna skulle känna sig ännu tryggare fick de min handledares 

kontaktuppgifter. De informerades tydligt om att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i LUP 

Student Papers. Några av deltagarna önskade att få uppsatsen efter att jag blivit färdig med den. 

4.5 Kvalitativ intervju 

Denna studie bygger på den kvalitativa intervjun. Det första axiomet för en kvalitativ intervju, 

enligt Mulinari (1999, s.51) är att för att ”kunna förstå verkligheten, förstå människors egna 
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världsbilder, deras värderingar och erfarenheter måste man vara nära dem.” Det som skiljer den 

kvalitativa intervjun ifrån andra intervjumetoder är att den kvalitativa intervjun baseras på en 

personlig berättelse av världen. Det som fångade mitt intresse av den kvalitativa intervju formen, 

var att se världen, händelser, tankar, upplevelser och känslor genom deltagarens ögon. Den 

kvalitativa intervjun i denna uppsats bidrog till att genom deltagarnas upplevelse definiera det 

psykiska våldet mot kvinnor och utforskade hur makt fungerar i heterosexuella relationer genom 

ett mer detaljerat och nyanserat svar. Det kan kopplas till vad Widerberg (2002, s.16) säger om 

”att en kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan 

kasta ljus över personens förståelse av temat ifråga”. 

 För att få en framgångsrik kvalitativ intervju krävs det att intervjuaren hjälper intervjupersonen 

att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och relevant resonemang om intervjufrågan (Patel och 

Davidson, 2011, s. 82). I detta fall, under intervjuprocessen, motiverade jag deltagarna att svara 

utförligt och nyanserat genom att jag gav dem fakta om psykiskt våld.  

4.6 Transkribering, diskursanalys och tematisering av materialet 

Elva muntliga intervjuer om temat psykiskt våld spelade in i en diktafon. Inspelningarna 

blev mellan 26–57 minuter långa. Nästa fas2var att jag började transkribera dem. För att 

uppnå syftet i denna studie transkriberade jag intervjuerna ordagrant. Sedan markerade jag 

relevanta styckena av de intervjuades synpunkter och erfarenheter med olika färger för att 

underlätta att tematisera dem. Betoningen, skratt, gester eller annan kroppspåk 

inkluderades inte i transkriptionen. Efter att ha transkriberat började jag att läsa 

intervjuerna noggrant, och då upptäckte jag nya nyckelord, teman och mönster. Under 

transkriptions processen tänkte jag på olika teman och analysmodellen som jag skulle 

kunna välja. I detta skede gjorde jag en aktiv och systematisk tolkning av materialet 

(Johansson,2005, s.283). Utifrån det jag läste kom jag fram till att använda mig av de 

teoretiska perspektiven intersektionalitet och maskulinitet samt diskursanalys. 

Diskursanalys hjälper mig att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet (Fejes och 

Thornberg, 2009, s. 81). Jag var intresserad av att bilda mig en uppfattning av vilka 

sanningar som skapas och vad som tas för givet, respektive vad som osynliggörs genom de 

 
2 . Jag använder ”fas” här för att överföringen från tal till skrift är en komplex och avgörande process och bör därför betonas som 

en egen ”fas”. 
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sättet som olika berättelser beskrivs i texter och tal (ibid, s.81). Dessa intervjuer som blev 

transkriberade gav mig en beskrivning av verkligheten av psykiskt våld mot kvinnor i 

heterosexuella relationer, vilka sanningsanspråk som domineras och vilka som exkluderas 

och kunde därmed utgöra ett intressant material för en diskursanalys (ibid, s.85). Den 

diskursanalys som ofta används inom samhällsvetenskap påverkades av Foucaults 

utveckling av diskursbegreppet (Ahrne och Svensson,2011, s.152). Enligt Foucault består 

en diskurs inte av ett uttalande utan av flera uttalanden som arbetar tillsammans och det 

kallas en ” discursive formation”(Foucault,1972, ss.31-39). ” discourses are composed of 

signs; but what they do is more than use these signs to designate things. It is this more that 

renders them irreducible to the language and to speech” (Foucault,1972, s.49).  Diskursen 

enligt Foucault är mer än bara talet, det är vad som görs och praktiseras. Genom 

"discursive practice” producerar man kunskap om olika ämnen, kunskap som ger oss makt 

på något sätt (Foucault, 1980, ss.69–70, Foucault, 1972, ss.40–49). I begreppet diskurs 

finns makt, eftersom ”talet om” en viss företeelse eller ett visst problem också skapar 

ramar för vilka presentationer och problemkonstruktioner som kan tas för sanna, korrekta, 

rimliga osv (Agevall,2012, s.46).  

Min egen syn på diskurs är att det reproducerar kunskap eller begränsar den. Jag menar att 

intervjupersonarena bestämmer vad de talar om utifrån deras erfarenheter och berättelser om 

våldsutsatta kvinnor. Mitt sätt att använda diskursbegreppet som kunskapsområde inspireras 

bland annat av Hall (2013). Hall säger att” These discursive formations, as they are known, 

define what is and is not appropriate in our formulation of, and our practices in relation to, a 

particular subject or site of social activity; what knowledge is considered useful, relevant and 

'true' in that context; and what sorts of persons or 'subjects' embody its characteristics.” (2013, s. 

xxii). Hall menar att diskurs är inte bara något talat, utan att diskurser är specifika sätt att 

beskriva händelser och skapar kunskap. Min uppsats består av ett fast tema (psykiskt våld mot 

kvinnor i heterosexuella relationer) men varje berättelse och varierande erfarenheter formar 

genom deras språk innehållet i temat. Intervjudeltagarna talar om idéer, värderingar och 

kategoriers begräsningar vilket i sin tur skiljer sig från andra berättelser. ”Knowledge linked to 

power not only assumes the authority of 'the truth’, but has the power to make itself true” (ibid, 

s.33). Varje berättelse och upplevelse som intervjudeltagarna delar med mig har sin egen unika 

egenskap av sanningar där analyseras verklighetsuppfattning som jag har att förhålla mig till i 
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denna uppsats. Diskursanalysen bidrar också till att förstå hur intervjudeltagarna formar sin egen 

förståelse av maktrelationer. Det ger mig ett sätt att förstå vad de har valt att prata om men även 

vad de inte nämner och hur diskursen påverkar den verkligheten som de talar om. Varje 

intervjudeltagare formulerar diskurs om psykiskt våld på sitt sätt. En del reproducerar kunskap 

om psykiskt våld som existerar i samhället, medan andra begränsas av redan existerande diskurs 

om våld i dagens samhälle. Detta medför att en del blir begränsade i sin diskurs på grund av 

normer och tyckande, därför använder jag mig av ett holistiskt synsätt i min analys av 

intervjuerna.     

I denna diskursprocess får jag den kunskap som behövs för att analysera psykiskt våld mot 

kvinnor. Denna typ av kunskap producerar en sort av makt för att skapa kunskap och förståelse 

för att man inom forskningsfältet ska kunna utföra förbättringar inom våld i allmänhet och 

psykiskt våld mot kvinnor i synnerhet. De viktigaste punkterna i detta argument är att diskurs är 

inte bara ett sätt att prata, tänka utan det representera ett visst ämne och producerar eller 

reproducerar meningsfull kunskap om det ämnet.  

För att sortera och kategorisera mitt empiriska material behövdes det att jag gick igenom andra 

steg inom diskursanalys där jag reducerade det insamlade materialet (Ahrne och Svensson,2011, 

s.202). Detta innebär att jag tematiserade de som var viktigast och grupperade de som jag tyckte 

höll ihop för att kunna skapa ett antal teman. Under materialinläsningen av varje intervjutillfälle 

skrev jag alla tema i ett separat dokument(kodsschema) och skapat huvudkategorier av diskurser 

kring psykiskt våld i heterosexuella relationer i organistsonen, och hur psykiskt våld mot kvinnor 

ser ut när det blir påverkad av kön, klass, etnicitet och ålder samt ett flertal underrubriker som 

hängde ihop med dessa. Sista steget, efter att ha reducerat det insamlade materialet, var att 

argumentera och analysera dessa teman (Ahrne och Svensson,2011, s.209).  
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How could a social science which is not for all women be a feminist social science? 

 (Sandra Harding, feminist perspectives on social research,2004,s. 104) 

 

5. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel kommer att jag gå igenom uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I detta kapitel 

utgår jag från intersektionalitet som huvudteori i kombinationen med teorier om maskulinitet. 

Vilket är en relevant teoretisk ingång för att besvara frågeställningarna i denna studie.  

5.1 En bakgrund om intersektionalitet 

Termen intersektionalitet användes först av Crenshaw (1989) som var en svart feminist. Termen 

kommer från ordet ”intersect”eller ”intersection” som betyder ”korsa” eller ”korsning”. Enligt 

Crenshaws uppfattning syftar en intersektionell analys till att fånga samspelet mellan olika 

kategorier och strukturer. Crenshaw (1989, s.140) beskriver hur kön ska tolkas, förstås och 

användas. Crenshaw (ibid) kritiserar vidare den dominerande bilden av feminism som mest 

fokuserar på vita heterosexuella västerländska medelklasskvinnors erfarenheter. Crenshaw anser 

att de erfarenheterna förtrycker andra kvinnor, exempelvis svarta kvinnor som exkluderas från 

feministiska teorier och antirasistiska politisk diskurs och även exkluderas från de feministiska 

och aktivistiska rörelserna. Crenshaw säger om intersektionalitets begreppet 

(Columbia.edu,2017) att” intersectionality is a lens through which you can see where power 

comes and collides, where it interlocks and intersects. It is not simply that there’s a race problem 

here, a gender problem here, and a class or LBGTQ problem there. Many times, that framework 

erases what happens to people who are subject to all of these things.” Crenshaw (1991) påpekar 

också att ”ras, kön och andra identitetskategorier oftast behandlas i vanliga liberala diskurser som 

rester av partiskhet eller dominans, det vill säga som inneboende negativa ramar där social makt 

arbetar för att utesluta eller marginalisera dem som är olika” (ibid, s.1242). Med andra ord är ras och 

kön två av de främsta utgångspunkterna för fördelning av sociala resurser som slutar med 

observerbara klasskillnader.  

Collins (1986) var också en svart feminist som lyfte fram rasistiska stereotyper om 

afroamerikansk femininitet. Collins menar (ibid s.17) att svarta kvinnor har blivit angripna med 

http://www.law.columbia.edu/%202017


22 
 

en mängd externt definierade negativa bilder som är utformade för att kontrollera självhävdande 

svart kvinnligt beteende. 

Förutom att intersektionalitet som teoretiskt begrepp fokuserar på ras, kön och social klass, 

inkluderar intersektionalitetsteorin även andra faktorer som sexuell läggning, etnicitet och 

nationalism. Crenshaw (1993, ss.112–116) illustrerar förtrycket av marginaliserade grupper 

(svarta kvinnor, hbtq-personer, fattiga kvinnor, invandrarkvinnor, kvinnor med funktionshinder 

etcetera) och utmanar det vita privilegiet, rasism och social orättvisa. 

De los Reyes och Mulinari (2002) presenterade begreppet intersektionalitet för en svensk publik. 

De los Reyes och Mulinari ifrågasätter hur kategorier så som kön, klass eller etnicitet används i 

intersektionella analyser. De los Reyes och Mulinari menar att det ofta är oklart om de använda 

kategorierna och analyserna kan fånga hierarkier och maktaspekter på ett tydligt sätt (Eriksson 

och Gottzēn,2020, s.73). De los Reyes och Mulinari ifrågasätter även att utifrån intersektionalitet 

kategorierna finns risken att vissa grupper av män och kvinnor ses som ett samhällsproblem. 

Detta i sin tur kan leda till att öka stereotyper och marginalisering av dessa kvinnor och män 

(ibid.s.73).  

För att besvara denna kritik kan Mattssons diskussion vara lämplig här.  Mattsson (2016, s. 194) 

menar att intersektionalitet är baserad på tanken om olika kategoriers heterogenitet, komplexitet 

och förändring, där makt har en avgörande roll. Därför är intersektionalitet ett möjligt och 

användbart verktyg för den reflexiva metoden där ojämlikhet och underordning på makthierarkin 

i samhällets sociala strukturer belyses.  

Jag inspireras av intersektionallitetsteorin eftersom maktrelationen mellan kvinnor och män samt 

andra kategorier såsom klass och etnicitet har ett central poäng i analysen. Förutom detta är att 

förstå maktstrukturer en viktig aspekt för intersektionallitets analys, när jag exempelvis har 

undersökt kvinnor som blivit utsatta för psykiskt våld är det män som är den dominanta gruppen 

av utövare. 

 

5.1.1 Klass och etnicitet  

I denna uppsats är vissa begrepp mer aktuella än andra. Utifrån intervjudeltagarnas berättelser 

framkommer att den kvinnliga icke vita underklassens kroppar som sitter i en underordnad 

position är mycket viktiga för att nå hur klass och etnicitet fungerar i ett maktförhållande när det 
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gäller psykiskt våld i heterosexuella relationer jämfört med medel- eller överklassens vita 

kvinnors upplevelser. I det här avsnitt diskuteras definitioner av klass och etnicitet utifrån ett 

teoretiskt perspektiv. De olika klassdefinitionerna har en gemensam egenskap som är en 

hierarkisk struktur av grupper i ett samhälle. Marx klassuppfattning var att de som dominerade 

och ägde produktioner var överklassen. Trots att arbetarklassen var de som producerade i 

produktionerna var de exkluderade från produktionsfördelarna. I renodlat marxistiska 

klassanalyser utesluts ofta förklaringar av diskriminering och förtryck som baseras på kön. Det 

kallas ”gender blindness” i Cromptons diskussion (1989, s.569, jfr Federici,2009) när genus 

exkluderas vid utmaningar för det kapitalistiska systemet som helhet. Klass argumentationen 

började inkludera genus och kön i och med andra vågen av feminister på 1960-talet.  

Jag instämmer i Mattssons tes (2016, s.81) om att en förståelse av klass bör omfatta mer än bara 

ekonomisk och utbildnings uppdelning utan att även klass inkluderar både strukturella 

ojämlikheter och komplexa subjekts- och gruppkonstruktioner, något som lägger en grund för en 

intersektionell förståelse. Skeggs skriver (2000) om hur klass, etnicitet och sexualitet korsar 

varandra. Skeggs uppfattning av vad klass innebär är att” klass är en diskursiv, historiskt specifik 

konstruktion, en produkt av medelklassens politiska konsolidering, och den innehåller inslag av 

fantasi och projektion” (ibid, s.9). Skeggs menar att klasstermen är en viktig aspekt för att förstå 

maktskillnader där vissa grupper dominerar över andra, och klasshierarkier (arbetar, medel- och 

överklasserna) har blivit legitimerade i samhällets strukturer. 

De los Reyes och Mulinari (et al,2006, s.21) ifrågasätter ett ensidigt användande av 

könsperspektivet.  De los Reyes och Mulinari påpekar att beskrivningen av kvinnornas specifika 

situation i olika perioder inte räcker till förändring, utan att vi behöver belysa det både ur ett 

köns, klass och etnicitetsperspektiv. I ett intersektionellt perspektiv problematiserar hur kön och 

etnicitet konstitueras som meningsfulla klassificeringsmekanismer och markörer för social 

ojämlikhet (ibid). 

Ålund (2006, s.285) skriver att ordet etnicitet kommer från det gamla grekiska ordet "ethnikos" 

som kan översättas med främmande. Vår samtid präglas av denna syn på etniska främlingar som 

har invandrat till europiska länder. Synen har funnits ända sedan den europeiska antiken genom 

kolonialtidens historia och slutningen länkad till modern invandring. Det är relevant i förhållande 

till etnicitet att jag går igenom termen invandrare. Termen invandrare definieras enligt Brune 
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(2004, ss.213–214) som ”människor som är födda utomlands och som lever i Sverige med 

permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap, samt deras barn”. De los Reyes och 

Molin (2006, s.308) diskuterar även fenomenen ras och etnicitet utifrån ett svenskt perspektiv 

där relationer som etableras mellan utlandsfödda och Sverigefödda ger utrymme för ett 

maktperspektiv vid kulturmöten och i anslutning till detta även till konstruktionen av den 

andra(ibid). 

Utifrån ett etnicitetperspektiv, är min egen syn på invandrarbegreppet att invandrare identifieras 

som problematiskt i Sverige. Invandrarbegreppet kopplas idag ofta till stereotypiska 

föreställningar och generaliseringar om andra grupper.  Stereotyper definieras som ” en 

uppsättning av starkt förenklade föreställningar om viss företeelse, särsk. i fråga om viss kategori 

människor”(Brune, 2004, s.255). Vi har antagligen hört olika stereotypiska uttalande om 

invandrare exempelvis som ” den typiska invandrarkvinna”, ” invandrare kultur” som relaterar 

till en negativt laddad betydelse. 

5.1.2 Vithet  

Hübinette et al (2012, s.16) menar att vithet skapas genom den privilegierade och överordnade 

positionen inom ett normsystem som reglerar relationerna mellan olika raser. Hübinette menar 

att vithet skapar ramarna för vilka kroppar kan göra. Detta kan kopplas till vad Eriksson (2016) 

säger om vitheten. Enligt Erikssons uppfattning kan vitheten förstås som en process där vithet 

representeras som "hemmahörande" och icke-vita som "främmande" (ibid, s.39).  

Ahmed (2011) skriver också om vithet och rasism i vardagen och inom olika institutionskulturer. 

Ahmed (ibid, s.131) använder begreppet ”kroppsschemat” där kolonialismen skapar en "vit" 

värld, en värld byggd och anpassad för att uppfylla den vite mannens möjligheter och 

förutsättningar. Ahmed menar att vithet reproduceras genom att betraktas som ett slags god 

boplats: som om det var något personer, kulturer och platser förfogade över. Man skulle till och 

med kunna säga att vitheten förblir sig själv genom en sorts familjelikhet (ibid).  

Här menar jag att vithet kopplat till hudfärg inte är en avgörande aspekt utan att det är processer 

som reproducerar vithet som normativ identitet, som skapar hierarkier och maktförhållanden. I 

ett intersektionellitet perspektiv finns punkter där olika kategorier korsar varandra. Som Ahmed 

nämner ”en kropp är en sådan mötespunkt” (2011, s.139) som där skiljer sig från andra kroppar 
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genom olika kategorier. Jag vill undersöka vilken diskurs det finns kring vita kroppar, 

exempelvis som att den manliga kroppen generellt står för den överordnade normen när det 

gäller maktposition och den kvinnliga kroppen som i allmänhet är den underordnade. När jag 

pratar om vitheten menar jag att vitheten helt enkelt blivit den allsidig normen att förhålla sig till 

i samhället.  

Min utgångspunkt till klass och etnicitet är att varje kategori inte är ett isolerat fenomen för sig 

själv utan att alla kategorier påverkar och interagerar med varandra i samverkan med andra 

ojämlikhetsstrukturer. I denna studie blir etnicitet en del av könskonstruktionen i samband med 

maskulinitet och femininitet. Jag menar att etnicitet inte bara gäller huruvida kvinnor/ män har 

mörkare hudfärg, utan att den även identifierar hur olika maktstrukturer samverkar med varandra 

samt hur femininet tolkas i samband med invandrarkvinnors relation till våld i det svenska 

samhället. Med andra ord, utifrån intersektionelltet perspektiv belyser jag hur etnicitet och klass 

konstrueras i diskursen som intervjudeltagarna använder för att representera mäns psykiska våld 

mot invandrarkvinnor. 

5.1.3 Inställning till Kön och genus 

 
Kön i detta material bygger på hetero sexualitet. Detta innebär att personer entydigt kan 

kategoriseras som en man eller en kvinna. I denna studie har jag valt att arbeta med kön i 

uppsatsen. Kön enligt min uppfattning utgår från ojämn maktbalans mellan kvinnor och män i 

heterosexuella relationer. I denna studie har männen en aktiv roll att utöva olika former av våld 

såsom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Kön utifrån intervjudeltagarnas diskurser handlar även 

om de systematiska kränkningarna och isoleringarna som sker i en överordnad maktställning 

genom att männen använder kontroll, hot, etcetera.  

I denna studie kan kön och genus förstås som en social konstruktion, här påverkad av olika 

maktstrukturer som skapar hierarki mellan könen. Genus enligt Connell (2017, s.27) handlar om 

att”hur samhället förhåller sig till människokroppen och de många konsekvenser som det 

"förhållningssättet" får både i vårt privatliv och för mänsklighetens framtid”.  

Mattsson (2002, s.3) påpekar även att ”genus är en form av socialt skapad uppdelning av 

människor i två skilda kategorier som grundar sig på de sexuella och reproduktiva relationerna”. 

I likhet med detta säger Engström (2008, s.28) att ”genus kan vara ett betydelsesystem som 
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består av två varandra motsatta och uteslutande kategorier vari alla människor placeras eller 

"tankefigurer 'män' och 'kvinnor', (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas)”.  

Jag håller med om vad De los Reyes & Mulinari (2002) säger. De anser att det räcker inte enbart 

att analysera kön som enda kategori för att förstå innebörden av begreppet kön. De menar att det 

inte existerar något ”rent” kön och ord kön kan inte fattas utan exempelvis analyskategorierna 

klass eller ras/etnicitet. 

 Jag har en könsförståelse som utgår från intersektionell perspektiv, ett perspektiv som bygger på 

en traditionell feministisk ståndpunkt men även har ett inslag av ett postkolonialt perspektiv, där 

det centrala är olika maktstrukturers samverkan med varandra. Jag anser att kön samt andra 

kategorier som klass och etnicitet ifrågasätter maktrelation och under och över ordning i olika 

samhällsstrukturer. När jag utifrån uppsats materialet, delar in "kvinnor" i olika kategorier såsom 

invandrare arbetar-, medel-klass och svenska kvinnor skapar jag samtidigt avgränsade analytiska 

rum. Det är inom dessa skilda rum som jag analyserar vad som kännetecknar varje grupp och ger 

förklaringar till dess specifika förutsättningar. Dessutom har jag som utgångspunkt för min 

studie en önskan om att illustrera berättarnas föreställningar om kön, om normalt och onormalt, 

tillåtet och icke tillåtet vad gällande kvinnligt och manligt och sexualitet i heterosexuella 

relationer.  

 

5.1.4 Hedersrelaterat våld och förtryck   

Flera intervjudeltagare i denna uppsats har mött och jobbat med hedersrelaterat våld och berättar 

i intervjuerna om hedersrelaterat våld och förtryck från både unga pojkar och vuxna män mot 

unga tjejer och kvinnor. Jag anser begreppet vara aktuellt därför kommer här en kort överblick 

över det teoretiska perspektivet om hedersrelaterat våld,  

Det finns tre olika perspektiv på hedersvåld och förtryck. Ett kulturellt perspektiv som menar att 

det hedersrelaterade våldet knyts samman med en specifik kultur och våldet ses som kulturellt 

motiverat (Carbin,2010, ss.9–10). Det andra perspektivet, är könsperspektivet. Det utgår istället 

från kvinnors utsatthet för våld där våldet kopplas till mäns överordning som en global 

maktstruktur (ibid). Med andra ord ses det patriarkala våldet som ett universellt fenomen. 

Intersektionellet är sista perspektivet där analysen av våldet genom kön, rasism, etnisk 

diskriminering och klass hänger ihop och lägger ett fokus på mångfald av maktrelationer (ibid).  
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Darvishpour(2006, s.181) menar att hedersrelaterat våld är problematiskt men han kritiserar att 

hedersrelaterat våld reduceras till en kulturkonflikt mellan skilda normer. Dessutom påpekar 

Darvishpour att hederstänkande definieras som kontroll av kvinnors sexualitet, vilket är ett 

fenomen som förekommer i många länder om än på skilda sätt. Den kulturella förståelsen av 

hedersvåld fick kritik i och med att kvinnors rättigheter ignoreras samt att det ledder till att 

minoritetskultur stigmatiseras (ibid, s.27). Alinia benämner detta (2004, ss.180–181) som 

kulturell rasism, där till exempel en sådan komplex sak som hedersmord reduceras till ett 

kulturellt problem. Detta bidrar, enligt Alinias uppfattning till att bevara den svenska 

majoritetssamhällets stereotypa bild av till exempel kurdiska mäns förtryck mot kvinnor som 

bryter mot släktens normer (ibid).  

De los Reyes (2003, ss.33–36) illustrerar vidare hur etnisk diskriminering leder till en ökning av 

kvinnors utsatthet. De los Reyes hävdar att utsatta flickor och kvinnor upplever exkludering i det 

svenska samhället på grund av majoritetens stereotypa bild av det kulturella våldet. Dessutom 

anser De los Reyes att fokusering på hedersvåld förminskar andra former av våld, samt att 

invandrade män i det närmaste normaliseras som våldsutövare (ibid). Detta kan kopplas till vad 

De los Reyes och Mulinari (2005, s.24) diskuterar om. De menar att ignorera bakgrund och 

strukturer och reducera hederskultur med all dess komplexitet till enbart kultur är att förminska 

problemet och göra det svårt att förstå (ibid). 

Min uppfattning av det hedersrelaterat våldet, är att det existerar en stigmatiserad bild av 

”invandrarkvinnor”. Där de riskerar att uppfattas som presumtiva våldsoffer och deras manliga 

familjemedlemmar ses som presumtiva våldsutövare. För att inte hamna i en stereotypisk 

uppfattning av invandrare, anser jag att en analys utifrån ett intersextinellt perspektiv kan bidra 

till att gå djupare i diskussionen av det hedersrelaterat våldet. 

5.2 Maskulinitetsteori 

Jag blev också inspirerad av att använda mig av maskulinitetteori i denna uppsats. Syftet med 

detta är att utforska förståelsen kring könsmaktsordning där maskulinitet skapas som den 

överordnade positionen gentemot femininitet. Därför tycker jag att teorin har en potentiellt att 

identifiera hur våld som ett centralt begrepp, hänger ihop med maskulinitet i heterosexuella 

relationer i praktiken. 
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Teorin om hegemonisk maskulinitet är en genusvetenskaplig teori som först användes av  

Connell (1996). Teorin fick inspiration från marxism, patriakatsteori, psykoanalytisk teori samt 

struktureringsteori, där mäns överordning och kvinnors underordning var en avgörande aspekt 

genom makthierarki i västvärlden (Gottzén,2013, s. 22).  Enligt Connell definieras män och 

kvinnor i relation till en könsordning, men också i relation till andra strukturer såsom klass och 

etnicitet (ibid). För att förklara hur könsordningen verkar användes Connell tre modeller 

(Gottzén och Jonsson, 2012, ss.20–21). Först, placeras genus in i patriarkala maktrelationer där 

kvinnors underordning och mäns överordning är central (ibid). Nästa, könsordningen kopplas till 

produktionsvillkoren och särskilt till kapitalismens könsarbetsdelning mellan produktion och 

reproduktion (ibid). Sist, bygger den könsordningen på en emotionell energi och sexuellt begär 

som förväntas vara heterosexuella (ibid). Connell använder begreppet hegemonisk maskulinet. 

Ordet hegemonisk betyder ledande eller dominerande och definieras som ” den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas garantera) mäns dominanta position och 

kvinnors underordnande.” (Connell 1996, s 101). Den hegemoniska maskulinitet kan förstås som 

ett idealiserande sätt, där det enligt Connell är en ideal figur som andra män positionerar sig till 

för att nyansera maktordningen mellan män. Det måste också legitimera det faktum att män är 

överordnade kvinnor.  

Connell anses vidare att det finns inte bara en maskulinitet, utan att olika typer av maskulinitet 

relaterar hieratiskt till varandra. Connell identifierar också två andra maskulinitetspositioner, 

förhandlande och marginaliserad. Medan hegemoniska och underordnade typer av maskulinitet 

relaterar till varandra i termer av dominans och underordning, berör förhandlande och 

marginaliserad maskulinitet främst genusordningens auktorisering, alltså hur hegemonisk 

maskulinitet vinner legitimitet (Gottzén,2013, s.23). Marginaliserad maskulinitet är kopplad till 

klass och etnicitet, exempelvis kan idrottsmän med ”invandrarbakgrund” till exempel Zlatan 

Ibrahimović vara förebilder för vita medelklassungdomar men utan att nödvändigtvis förbättra 

livsvillkoren för ”invandrare” generellt. De marginaliserade grupperna ger den hegemoniska 

maskuliniteten auktoritet utan att nödvändigtvis hota dess dominans (ibid).  

Det kan nämnas här att Connell inte har teoretiserat kring våld utan att ideologisk makt är central 

jämfört med förtryck och våld mot kvinnor.  Detta talar dock inte mot våld, utan fysiskt våld kan 



29 
 

användas för att upprätthålla hegemoniska maskulinitet, exempelvis våld mot hbtq-personer 

(ibid). Gottzén (2013) diskuterar vidare att våld kan vara centralt i hegemonisk maskulinitet på 

både regional och lokal nivå, men genom hegemoni begreppet kan Connells 

maskulinitetshierarkiska modell synliggöra könsmakt utan att förväxla våld med makt. 

Exempelvis kan begreppet visa hur dominerande föreställningar om kön kan legitimera mäns 

våld, särskilt i sammanhang där fysisk aggression förväntas och hyllas, och därmed mäns 

överordning (s.24).  

5.2.1 Hegemonisk maskulinitet i Sverige  

Första gången som hegemonisk maskulinitet introducerade som begreppet i Sverige var i en av 

regeringen beställd rapport skriven av Bengtsson och Frykman 1987 (Gottzén,2013, s.25). 

Begreppet användes för att visa hur vissa grupper av män verkar ekonomiskt och politiskt 

legitimerar mäns ledande positioner (ibid). Den hegemoniska maskuliniteten synliggör 

maktrelationer, dominans och hierarkier mellan män samtidigt som det fokuserar på 

underordningen av kvinnor och femininitet. Det har producerats en stor mängd studier om män i 

olika områden såsom faderskap, killar i skolan, män i kvinnodominerade yrken och män i 

organisationer (ibid). Men enligt Gottzén (2013, s.25) använts teorin inte så mycket för att 

analysera våld mot kvinnor. Anledningen till detta var att våld inte har varit ett högprioriterat 

område inom svensk maskulinitetsforskning eftersom de brukade använda andra teoretiska 

traditioner om våld mot kvinnor. Vissa forskare såsom Bengtsson och Frykman kritiserade därför 

tidigare svensk mansforskning, de ansåg att det fanns ett behov kvar av att studera maskulinitet, 

mäns praktiker och hegemoniprocesser inom mäns våld (ibid).  

5.2.2 Maskulinitet och våld  

Oavsett att Connell inte nämner ämnen våld i sin teori finns det flera studier inom den 

internationella maskulinitetsforskningen som har fokuserat på kopplingen mellan maskulinitet 

och våld, exempelvis Kimmel (1994, ss. 223–242; jfr Kimmel och Matthew,2003) illustrerar hur 

våld eller framför allt viljan att slåss, är det mest uppenbara tecknet på maskulinitet.  

Psykosocial kriminologi framställer också våld som centralt för maskulinitetsgörande (Gottzén, 

2013, s.42) där våld är ett sätt att skapa maskulin identitet för att hantera ambivalenta känslor och 

rädslor. Detta länkas till vad Bohlin säger. Bohlin (2013, s. 24) illustrerar att våld kan vara 
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särskilt användbart för resurssvaga män där våldet används som resurs för att åstadkomma 

maskulinitet och förhöjd status när andra resurser inte är tillgängliga. Enligt denna uppfattning 

kan våld ses som ett resultat av projiceringar av mäns upplevelse av svaghet och användas för att 

hantera relationer till andra, oavsett om det är till män, kvinnor eller barn (Gottzén, 2013, s.42). 

Maskulinitet fokuserar till stor del på att uttrycka skillnad från, och överlägsenhet över allt som 

anses femininitet. Denna relationsdefinition är också sammankopplad med andra sociala 

strukturer som klass, sexualitet, etnicitet och nationalitet. Det viktigaste temat i samband med 

intersektionalitet är att ras, klass, kön och sexualitet är historiskt specifika, socialt konstruerade 

hierarkier av dominans och maktförhållanden enligt Hesse-Biber och Yaiser (2004, ss.106–121).  

Detta innebär att makthierarkier infinner sig där en grupp utövar kontroll över en annan och 

säkerställer sin dominerandeposition i systemet.  Där betydande materiella och icke-materiella 

resurser - såsom rikedom, inkomst eller tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning står på 

spel (ibid). Etnicitet, klass, kön och sexualitet är inte bara rankningar av socialt värderade 

resurser om vem som har mest inkomst eller prestige, utan det är maktrelationer som utövar makt 

och kontroll över andra grupper, anser Hesse-Biber och Yaiser (ibid). Varje analys av ras, klass, 

kön och sexualitet ska innefatta en förståelse för hur dominerande gruppers privilegium är 

knuten till förtryck av underordnade grupper. Detta kan kopplas till den dominerande 

uppfattningen om maskulinitet, av "riktiga män" som de som inte endas har makt på det 

ekonomiska området, där ägande, auktoritet är viktiga faktor. De har även en överordnar 

maktställning i en heterosexuell relation (ibid). 

I nästa avsnitt kommer jag till analysfasen där jag lyfter fram kön och hur maktstrukturer på 

olika sätt tolkas i samband med psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella relationer.  
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6.Analys 

I föregående kapitel gick jag igenom uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I detta kapitel 

analyserar jag det insamlade materialitet utifrån ett intersektionellt perspektiv i kombination med 

teorier om hegemonisk maskulinitet och besvarar denna studies frågeställningar. Analysen i detta 

avsnitt består av två teman: var av den ena är de olika psykiska våldets diskurser som beskrivs i 

intervjudeltagarnas berättelser. Detta tema bygger på tre huvuddelar: isolering och 

kontrollerande beteende, det nedvärderande talet samt hot och skrämsel. I andra temat ligger 

fokus på roller som kön, klass, etnicitet och ålder och vilket samspel de har med psykiskt våld 

mot kvinnor i heterosexuella relationer.  

Som ett förtydligande till detta avsnitt vill jag tillägga att vi i alla intervjuer utgår och pratar om 

heterosexuella relationer och när intervjudeltagarna pratar om utövare, sambo, förövare eller 

partner ska dessa tolkas som en man, samt offren tolkas som en kvinna i den här kontexten. 

Dessutom pratar alla intervjudeltagarna utifrån sin roll som yrkesutövare i att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor i samhället. 

6.1 Diskurser kring psykiskt våld mot kvinnor 

I tidigare delar beskrev jag hur psykiskt våld definieras utifrån ett forskningsperspektiv. Här 

analyserar jag intervjudeltagarnas resonemang i deras berättelser om psykiskt våld mot kvinnor. 

6.1.1 Isolering och kontrollerande beteende 

Syftet med isolering och kontroll är att ge mannen makt genom att begränsa kvinnans frihet och 

tillgång till sociala relationer och sammanhang.  Mannen skapar genom kontroll och isolering en 

vanlig form av dominant och överordnad-underordnad hierarki. Genom intervjudeltagarnas 

erfarenheter av denna typ av psykiskt våld, kan en förståelse om hur isolering och kontrollerande 

beteende relaterar till maktposition. Nani berättar i följande utdrag om hur kvinnor blir isolerade 

från familj och vänner och tappa sina sociala kontakter.  

 Nasrin: Hur definieras psykiskt våld i er organisation?  

Nani: Alltså psykiskt våld, jag tycker man det har blivit bättre med tiden men hur man definierar 

det och att ett mer förtydligande kring psykiskt våld. Men för mig, definitionen av psykiskt våld 

och hur organisationen har definierat det, det är genom att man sakta men säkert bryter ner 
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personen eller isolerar personen genom att begränsa det offentliga rummet. Alltså offentliga 

rummet, man brukar säga det i och med att allting som är utanför det egna hemmet kallas för det 

offentliga rummet. Och det är liksom med släktingar, vänner med mera och till slut har den gått 

så långt att personen liksom den kommer så sakta men säkert så att personen själv inte kan, hinner 

liksom inte riktigt med vad som har hänt förrän det är försent och man är redan inne i den här 

psykiska nedbrytningen av våld. 

 

En form av hegemonisk maskulinitet kan bestå i att mannen beskyddar kvinnan på ett positivt 

och lämpligt sätt. Det är inte den som har en hegemonisk position som främst behöver använda 

sig av våld. Men i Nanis fall kan det som i början tolkas som omsorg och uttryck för kärlek 

övergå till social kontroll och våld. Nani beskriver denna typ av psykiskt våld genom att mannen 

hindrar kvinnan från att ha ett mänskligt kontaktnätverk vilket har stor betydelse för 

självförtroende. I detta fall försöker mannen kontrollera kvinnan genom att sätta 

begränsningar för kvinnans frigörelse. Kvinnan får inte kontakta hennes familjemedlemmar, 

vänner eller kolleger utanför hemmet benämns här det offentliga rummet. Utifrån Nanis 

berättelse upprätthålls mäns kontroll av kvinnor i ”det offentliga rummet” (Gottzén, 2013, s.17) 

vilket kan tolkas som maktutövning. Maktutövningen bygger på att förutövaren försöker att 

uppnå makt och kontroll över kvinnans existens. Detta leder till att kvinnors kroppar identifieras 

som underordnade männen. Maktpositionen hänger ihop med hegemonisk maskulinitetteorin av 

Connell (1996) där könsordningen legitimerar det faktum att män som kollektiv grupp tenderar 

att vara överordnad kvinnor. I Nanis berättelse manifesteras mannens maktposition genom ett 

kontrollande beteende:  

Nani: Alltså, i heterosexuella relationer handlar väldigt mycket om nedbrytning av kvinnans 

självförtroende och man minskar dem, man minskar deras det kontaktyta mer eller mindre, 

genom kontroll, genom att isolera dem, genom hot, genom skrämsel, genom kontroll 

överhuvudtaget. 

Nani talar om kvinnor som utsätts för kontroll och isolering som vävas samman med andra 

nedbrytningsmekanismer. Det kan definieras som dominerande maskulinitet.  

Att vara man igår betyder inte samma sak som idag och det kommer inte vara samma sak 

imorgon. Det vill säga att maskulinitet inte är statisk (Gottzén,2014). Den förändras hela tiden. I 

ett svenskt sammanhang har den hegemoniska maskuliniteten betonat fäders engagemang, att 

vara föräldraledig och det finns även normer och en maskulinitetsform som snarare uppmanar till 

icke våldsam maskulinitet. Det som Connell (1996, s.101) diskuterar i den hegemoniska 

maskulinitetens teorin har en annan betydelse i en svensk kontext. Det dyker upp en motsatt 
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maskulinitet där en modern och jämställd svensk man ska vara mjuka, använda 

föräldraledigheten och ta hand om sina barn. Den jämställda engagerade pappan har lyfts fram 

som ideal och blivit en norm som alla män måste inrikta sig på (Gottzén2013, s.31). 

I det svenska samhället finns den dominerande diskursen om goda jämställda svenska män som 

inte utövar våld. Även män som utövar våld upplever våldet som skambelagt och är rädda för det 

sociala nätverkets respons (Gottzén,2013, ss-75-92). Det betyder att specifikt våld (bättre att sägs 

fysiskt våld) mot kvinnor är oacceptabel inom en god svensk jämställd maskulinitets ram och 

normer som finns i samhälle.  

För att förstå den form av maskulinitet som framträder i mitt material anser jag att det behövs ett 

nytt begrepp. Vid den psykiska formen av våld, menar jag att man kan använda begreppet 

dominerande maskulinitet. Det ska inte förväxlas med den hegemoniska maskuliniteten som har 

en annan innebörd. Jag menar att dominerande maskulinitet inte nödvändigtvis följer någon 

etablerad norm där männen beter sig på ett visst normföljande sätt. Utan att det snarare är en 

form av maskulinitet där männen försöker på olika sätt upprätthåller en dominerande position i 

relation till kvinnan, ett sätt att bevara sin maktposition som man. Wilma beskriver här liksom 

Nani att det finns många olika sätt att utöva sin makt på, gentemot andra: 

Wilma: De kvinnorna som vi träffar, berättar om kontroll, isolering och oftast blir det när de inte 

blivit bra behandlade. Oftast har det dåliga saker om sig själv därför tror de inte på sig själv 

längre. Att det kanske är sant, det som de har hört i alla åren, att “du är värdelös”, “du kan inte 

göra det utan mig”, ”du är ingenting”, att de är väldigt nedbrutna. och det är någonting man 

jobbar med.  

I exemplet ovan beskriver Wilma hur kvinnor utsatta för psykiskt våld tappat självförtroende. 

Det psykiska våldet pågår under en lång period och blir en process där ”våldet blir vardagligt och 

accepterat” (Lundgren 2004). I och med att processen av nedbrytningen pågår under lång tid 

påverka det kvinnan negativt, och hon får en självbild av att inte ha något värde. Olivia uttrycker 

sin tanke i följande ordalag: 

Olivia: de kvinnorna blir väldigt isolerad och känner sig ensam vilket leder till att man blir 

väldigt beroende av sin utövare. Ju mer man isolerar sig desto sämre mår man och då blir det 

svårare att få hjälp och komma ut ur sådan här relationer. Psykiskt våld leder till mycket isolering 

både från vänner och familj.  
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Olivia beskriver hur kvinnan blir isolerad från omgivningen, inskränkningar av hennes sociala 

kontakter. Det blir då lätt för mannen som utövar våld mot henne att skapa en dominansroll 

genom att hon får en beroendeställning gentemot honom. Detta skapar en maktordning där 

mannen får en stark maktposition. Kärnmekanismen i denna typ av psykiskt våld är att genom 

isolering av kvinnan, upprätthålla makt som i sig själv har budskapet av att skada, smärta och 

kränka kvinnan samt att styra och påverka kvinnans beteende (Isdal,2009, s.36).  

Kontrollen och isoleringen är ofta inte lätt att upptäcka, den har också en snäll form där män och 

pojkar skapar en typ av kärleksförhållande som bygger på dominans, svartsjuka och 

kontrollerande beteende. Svartsjuka kan tolkas som ett uttryck för omsorg om den andre ett 

tecken på att man är rädd att förlora något man håller av. Som Agevall säger (2012, s.169) att 

män kan nyttja objektifiering som ett sätt att uttrycka sin kärlek för henne inom ramen för den 

heterosexuella relationen. Maskulinitet kan ” göras ” genom att inta en subjektsposition i vilken 

han ger henne bekräftelse i form av komplimanger, blommor, restaurangbesök med mera(ibid).  

Han blir subjektet och betraktaren, medan hon blir objektet och den som blir betraktad. Detta 

innebär inte att alla män som är svartsjuka utövar psykiskt våld. Och manlig svartsjuka behöver 

inte heller nödvändigtvis innebära en social kontroll över kvinnan hela tiden.  Jag menar att det 

beror på i vilken kontext manlig svartsjuka figurera. Däremot i detta fall och andra exempel som 

jag ger i denna del, samman kopplas manlig svartsjuka med maskulinitet som leder till kontroll 

och våld i form av isolering och även hot. Agevall (2012) hävdar att i en patriarkal kontext kan 

svartsjuka tolkas som ett uttryck för ägande. Eftersom kvinnan betraktas som mannens egendom, 

blir svartsjuka ett normalt beteende för män men inte för kvinnor, då de inte anses kunna inta en 

ägande position i relation till en man. Våldsutövaren kan även hindra kvinnan från att träffa sitt 

nätverk, genom att agera svartsjukt eller hota med våld. Enligt Gottzén (2013) är dessa typer av 

kontroll och isolering ett sätt att normalisera vålds processen, genom att mannen fysiskt och 

psykiskt isolerar kvinnan från omvärlden (ibid, ss.19–20).  Ett tydligt exempel på detta 

framkommer i Astrids berättelse:  

Astrid: det är svartsjuka att när det gäller heterosexuella relationer så finns det ganska 

överhängande risk för att till exempel svartsjuka och kontroll romantiseras. Det tror jag absolut är 

en vanlig föreställning som finns att man försöker normaliserar det till att det handlar om 

svartsjuka och det ses som romantisk och det tror jag absolut har att göra med den 

könsmaktsordning som vi har.  
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Det Astrid säger passar bra med Lundgrens teori (1989, s.113–139; jfr 2004, ss.13–26) om 

normaliseringsprocessen av våld mot kvinnor. Jag har tidigare i uppsatsen tagit upp våldets 

normaliseringsprocess som Lundgren formulerar handlar om att männen använder våld för att få 

kontroll över kvinnan. Kontroll genom växling mellan våld och värme syftar på mannens 

föränderlighet, där han ibland är kärleksfull och omvårdande, ibland aggressiv och våldsam 

(ibid). Och detta precis det som Astrid uttrycker, att männen ger uttrycks för sin kärleks på ett 

svartsjukt och kontrollerande sätt. 

Ett annat liknande exempel är Veras upplevelse:  

Vera: det är också mycket både hot och kränkningar i skolan. Det är mycket med pojkvänner 

som kontrollerar, att man måste ha på till exempel kartan i Snapchat för att han ska se var man är. 

Att man är oroligt för att han är så svartsjuk så att man inte våga gå ut med kompisarna för att han 

blir arg. 

 Astrid och Vera exemplifierar hur svartsjuka används som ett sätt att styra och kontrolla flickor 

eller kvinnor. Detta i samband med andra former av psykiskt våld mot kvinnor finns beskrivit i 

studier (Agevall,2012; Isdal, 2009; Wendt Höjer,2002; Gottzén,2013).  

   6.1.1.2 Juridiska diskurser 

Det händer naturligtvis att vissa våldsutsatta kvinnor möter det juridiska systemet. Polisen som är 

en del av det juridiska systemet utgör den första rättsliga insatsen i samband med en 

brottsanmälan. För att få en tydlig förståelse av de våldsutsatta kvinnornas berättelser talar 

Lilly(polis) om hur psykiskt våld kan kopplas till maktstruktur: 

Lilly:Jag vet inte om man har definierat den så, utan som jag sa, så faller det in under brottet 

ofredande. Och jag vill säga det är typiskt, de här grejerna man kränker någon, man begränsar 

någon rörelsefrihet förmåga att ta hand om sina pengar, utövar kontroll, makt, ringer jättemycket, 

skickar jättemycket sms, du vet det här, så skulle jag säga, Vilket också försvårar sen, därför det 

blir maktstruktur i det här. och att när kvinnan sedan anmäler och är han då ute och får fortsätta, 

och då är det ju svårt att hålla vid sin anmälan och det är vår svårighet med att utreda det här 

brotten. därför att det finns en speciell relation, då man har barn och familjer, hus och pengar 

allting ihop, om man är redan nedtryckt. Och ska man sedan stå vid sin anmälan. Det är ett 

problem för oss att få kvinnorna vilja vara med, kan man säga.   

 

Genom ovan exempel använder Lilly könsmaktförhållande, för att belysa och göra detta våld 

begripligt förklarar hon anmälningsprocessen där även maktobalans problematiseras inom ramen 

för våldsutsatta kvinnor gällande hur man påvisar att ett brott har begåtts. I och med den ibland 

svåra bevisbördan kan det ofta vara problematiskt för kvinnan att får stöd och hjälp från polisen. 
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Grov kvinnofridskränkning kräver inslag av fysiskt våld eller hot. Om det inte finns sådana 

inslag är det psykiska våldet inte åtalbart enligt advokaten Rebecca Lagh (Nordvästra 

Skånes,2020). Under 2019 debatterades det i Danmark, där justitieministern föreslog att den som 

utsätter en närstående för kränkande eller nedsättande behandling bör dömas till fängelse 

(Kuriren, 2019). Debatten bedrog till att en ny lagstiftning trädde i kraft med syfte till att 

psykiskt våld rättsligt skulle kunna likställas med fysiskt våld. Samma år utfärdade Danmark för 

första gången en dom för psykisk misshandel där en 21-årig man befanns skyldig till att ha 

kränkt sin tidigare flickvän och hennes självkänsla. Jag ställde frågan till Lilly om hur psykiskt 

våld mot kvinnor såg ut i svensk lagstiftning: 

 

Lilly: Det är inte riktigt definierat enligt min uppfattning i Sverige lagstiftning om psykiskt våld. 

 

Som Lilly nämner finns det i Sverige ingen specifik lag mot psykiskt våld. Kvinnor som har 

utsatts för psykiskt våld möter stora utmaningar till att bevisa inför rättsväsendet att de har blivit 

utsatta för psykisk nedbrytning. Enligt min uppfattning av Lillys berättelse finns det ett motstånd 

från den våldsutsatta att anmäla sin partner. Eftersom deras liv är sammanflätat genom att de 

oftast har barn och gemensamma boende och ekonomi samt familjenormer om tvåsamhet. Detta 

ger mannen en stark maktposition och försäkrar mannens kontroll.  

I följande diskussion nämnde jag om Danmarks fall där en man dömds för psykisk misshandel 

och frågade om hur Lilly tänkte om makthavare som fattar beslut om lagar gällande mäns 

psykiska våld mot kvinnor och läget i Sverige. Lilly svarade:  

 
Lilly: Jag tror det här är väl … man kan säga såhär att vi människor har olika uppfattningar om 

saker och ting, jag tror att ibland att det styr också det vi tycker. Är det lagstiftat om en sak så 

spelar det ingen roll vad jag tycker. ]...[ För att vi som jobbar med detta vi ser ju hela tiden tråkiga 

exempel. Barnen far fruktansvärt illa och ibland tänker att alla vet inte hur det ser ut, och jag tror 

ibland att när man sitter högt upp, som makthavare så kanske man ska skapa sig en större 

förståelsebild av hur verkligheten är och behovet av lagar. Man kan ta, till exempel den nya 

sexualbrottslagstiftningen, samtyckeslagen, den handlar ju nästan mer om attityder. Förstår du? 

Hur vi behandlar varandra och det är sorgligt att vi ska behöva ha en lagstiftning som talar om att, 

om någon inte vill ha sex så är det inte okej jag gör det ändå. ]...[ Förr var det ju att du skulle säga 

NEJ! Så är det inte idag. Idag, ska den andra parten försäkra sig om att jag vill, men då måste vi 

lagstifta om sådant. Förstår du vad jag menar, det handlar lite om attityder. 
Så Jag tror att vi behöver en lagstiftning mot psykisk misshandel, definitivt. För att det är ett hål i 

lagstiftning idag. 
 

 …Det är liksom en lucka i lagstiftningen och när jag har läst det här nu för tag sen, att det är att 

jämställa med fysisk misshandel då måste man förstå att psykiskt våld ger andra sår i själen. 
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Majas uppfattning är att psykiskt våld mot kvinnor måste bli ett brott: 

Maja: Jag tänker det blir bättre och bättre. Det handlar ju också om att vår lagstiftning, vi har ju 

egentligen inte, vi önskar ju att lagstiftningen skulle ha ett brott som heter psykiskt våld. Exakt 

vad det ska heta det vet jag inte, men att man på något sätt lyfter det psykiska våldet för att det är 

så stort och så viktigt och så avgörande. Därför att man tar hänsyn till psykiskt våld när man 

pratar om brottsrubricering grov kvinnofridskränkning. 

 

Ur utdragen ovan tydliggör Lilly och Maja dilemmat som har funnits i det svenska juridiska 

systemet kring psykiskt våld. I deras diskurser är psykisk misshandel mot kvinnor lika viktig 

som fysisk misshandel, därför borde det finnas en lagstiftning specifikt för psykisk misshandel 

då det är en avgörande aspekt för jämställdhet mellan könen.  

Maja uttrycker också att man inte kan bortse från att de som beslutar om lagar är majoritet män 

vilket i sin tur signalerar makt och kontroll över kvinnors kroppar. För att diskutera detta 

återvänder jag till Majas tal: 

Maja: Jag brukar säga till kvinnor det är som ni har olika lagböcker. Han har en jätteliten tunn 

bara på någon centimeter lagbok och din är liksom nästan en meter bredd. Jag brukar visa 

med händerna. Den här lagboken har du att förhålla dig till. Men vi lever i samma land. Vi lever 

under samma premisser. Varför har ni olika regler varför har ni olika lagböcker. För att det är han 

som bestämmer. För att det handlar om makt och kontroll. 

Maja partar här om att männens syn på lagen tolkas efter hans premisser. Men jag menar att även 

lagstiftningen i Sverige inte är neutralt utan att den främjar män på olika sätt. Min uppfattning är 

att kvinnors representation i rättsväsendet gällande lagstiftningen av psykiskt våld är för liten. 

Det kan kopplas till det objektiva våldet. Alinia (2011, s.291) hävdar att det finns ett subjektivt 

våld som är synligt och fysiskt. Däremot finns ett objektivt våld som är osynligt. Denna form av 

våld visar sig i olika sociala strukturer och sammanhang som där ofta marginaliserar vissa 

grupper av folk i samhället. Det kan kopplas till vad Žižek (2010) diskuterar om det systemiska 

våldet som är inneboende i systemet och är en integrerad del av systemet. Žižek illustrerar att det 

finns olika former av subjektivt våld, såsom brott och terror, och objektivt våld såsom rasism, 

hatiskt tal och diskriminering, och även det systemiska våldet såsom effekterna av ekonomiska 

och politiska system. Žižek säger att” We’re talking here of the violence inherent in a system: 

not only direct physical violence, but also the more subtle forms of coercion that sustain relations 

of domination and exploitation, including the threat of violence” (ibid, s.9). Žižek menar att det 

systemiska våldet är som osynligt våld där makt och våldet hänger ihop genom att exkludera 

vissa grupper. Exempelvis kvinnor som upplever systematisk diskriminering genom samhällets 
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övervikt på den manliga heterosexuella normen där organisationer domineras av män, män har 

högre löner än kvinnor, män tar ut betydligt mindre föräldraledighet än kvinnor i praktiken, 

etcetera. 

6.1.2 Det nedvärderande talet 

Enligt Isdal (2009, s.50) bygger det nedvärderande talet på alla slags beteenden som syftar till att 

såra eller kränka andra psykiskt och som drabbar ”själen” (jag tolkar detta som ”mentalt”, 

”jaget” eller ”identitet”) eller ens värdighet. Det nedvärderande talet är vanligast i form av ord 

eller uttryck. I denna studie har alla intervjudeltagarna yrkeserfarenheter av vad som kan 

uppfattas som nedsättande eller sårande språk, där män använder skällsord som ett uttryck för att 

skada kvinnan psykiskt. En del av intervjudeltagarna anser att män använder det kvinnliga 

könsorganet som skällsord för att nedbryta kvinnor. Exempelvis utifrån deltagarnas berättelser 

används ”fitta” som ett skällsord eller ”hora” och ” du är tjock, du är ful”. Dessa är vanliga hos 

våldsutövande män därför är det viktigt och relevant att ge utrymme i denna uppsats för att visa 

hur förtryckande skällsord och verbala kränkningar begränsar kvinnors handlingsutrymme och 

påverkar deras identitet som kvinnor, alltså belyser jag här hur språket kan koppla till 

maskulinitet. Männen brukar välja de ord (eller skällsord) som drabbar starkast. Utifrån sin 

yrkeserfarenhet talar Maja om en händelse där dessa ord förminskar eller sårar en kvinna: 

Maja: Oj, det är så många exempel som man kan ta. Jag brukar ta ett exempel när jag föreläser. 

Det handlar om en kvinna som var ihop med en man i många år. Han utsatte henne aldrig för 

fysiskt våld utan bara det psykiska våldet. Det han ofta sa till henne det var att när hon 

skrattade lät hon som en hora ”du skrattar som en jävla hora”. Det var det som hon fick höra hela 

tiden “Du skrattar som en hora”, “Du skrattar som en hora”, och hon lämnade den här mannen 

och den här relationen. Och flera år senare fast hon lämnat honom, hon har en ny relation, men 

varje gång hon skrattar på ett sätt så hör hon hans ord, hur de klingar i bakhuvudet. Och hon ser 

nästan honom framför sig hör hans ord ”du skrattar som en jävla hora.” och så tänker hon, jag gör 

fel! Så får jag inte skratta, jag är fel. Och så måste hon, så tystnar hon eller låter bli att skratta Och 

sedan jobbar hon ganska mycket på, att men vänta nu! det här bara hans ord, de är inte sanna men 

någonstans även fast hon vet det rent intellektuellt att hans ord inte är sanna så är dom sanna för 

henne i alla fall för att han verkligen har pumpat in det här i henne att hon skrattar fel. Så det är 

ett exempel av psykiskt våld hur det ser ut. 

Genom en beskrivning talar Maja även om hur verbalkränkningen ger negativa effekter för 

kvinnans självförtroende:  

Maja: jag brukar säga att psykiskt våld det är det där som lite grann kryper under huden, kryper 

under skinnet, det som gör så himla ont, och det är det som förändrar ens egen självkänsla och 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1312540/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1312540/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1312540/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1312540/FULLTEXT01.pdf
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självbild när man känner sig dåligt och värdelöst och äckligt. Det som är det som är lite svårt att 

ta på, lite diffust, men det är mer en känsla av att man är jäkligt värdelösa och dåligt. 

Maja beskriver här vilka drastiska konsekvenser som verbala kränkningen har i en våldsam 

relation och vilka långtgående konsekvenser som det har på den våldsutsatta kvinnan. Och det 

krävs mycket jobb av återuppbyggnad för att skapa självförtroende och självkänsla för att bygga 

upp en identitet igen även efter att den destruktiva relationen avslutats. 

I samband med våld och språket är det relevant att diskutera vad Butler anser. ” When we claim 

to have been injured by language, what kind of claim do we make? We ascribe an agency to 

language, a power to injure, and position ourselves as the objects of its injurious trajectory”. 

(Butler, 1997, s.1) I detta citat menar Butler att vår existens beror på språket, att vi inte kan 

existera utanför språket. Språket handlar inte bara om talet. Enligt Butler utgör språket någonting 

mer än bara det som sägs. Språket har en förmåga att producera identiteter och subjekt. Därför 

menar Butler att språket inte bara är att prata och tala, utan att språket har förmågan att förändra 

och påverka verkligheten. Det är enda sättet vi kan existerar på och där finns våldsamhet för att 

vi måste passa in i språket för att kunna existera.  Språkets kraft påverkar oss, och enligt Butler 

(ibid, ss.2–4) finns det både produktiv och repressiv makt inom språket därför är det centralt att 

vår existens är språklig. Först när vi träder in språket skapar vi oss en fullständig identitet och 

detta villkor är både nödvändigt och våldsamt. Det vill säga att språket har en huvudroll centralt 

för både våldet och frigörandet. Det kan kopplas till att män genom verbala kränkningar kan 

skada kvinnor extremt. För att diskuterar detta använder jag ett utdrag från Ebbas tal: 

Ebba: Alla som kommer hit är ju utsatta för psykiskt våld. Och det är ju kränkningar man blir 

kallad för fula saker, man blir hotad, man blir, vad ska man säga, det innefattar ju egentligen allt 

alltså. En systematisk kränkning av ens egen person betyder ju också att man till slut tror på allt 

förövaren   säger om en själv, att man är dålig, att man är sämst, att man inte kan någonting. Att 

man är rädd för att bli dödad. Att man slutar umgås med vänner och så. Så att det är väl … 

ungefär sådana så det ser ut alla är vana att höra att dom är värdelösa dåliga och dumma. 

På liknande sätt som Maja, anser Ebba också att verbala kränkningar har extremt nedbrytande 

effekter, som ökar risken för att kvinnan får psykiskt ohälsa och det påverkar hennes självkänsla 

negativt. Även Ebba använder begreppet ”systematiska kränkningar” i intervjun. Det kan 

kopplas till Butlers analys (1997, ss,2–4). Därför menar Butler att språket inte bara är att prata 

och tala, utan att språket har förmågan att förändra och påverka verkligheten. Det är enda sättet 
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vi kan existerar på och där finns våldsamhet för att vi måste passa in i språket för att kunna 

existera.  

Intervjudeltagarna har också haft upplevelser av psykiskt nedbrytande behandling mot kvinnor 

med barn, och då riktar sig ofta kränkningarna mot deras föräldraskap (Sinisalo och Hällen,2018, 

s.36). Det nedvärderande beteendet inkluderar olika strategier för att mannen ska få kontroll och 

kunna styra över hennes handlingar. Ett tydligt exempel på detta är Åsas tal: 

Åsa: förminskning. ja, men det är ju det som inte…... det psykiska våldet finns ju alltid nästan där 

det finns våld. För att det kan vara också hot om våld latent våld, förminskning, man säger 

någonting till någon du är värdelös, du är dålig, du är inte värd någonting, du kan ingenting, du är 

en dålig mamma, du är ful. Nedsättande ord hela tiden.  

Det centrala i denna form av våld är enligt Åsa strukturella maktförhållande där mannen försöker 

nedvärdera kvinnan genom att säga hon inte är bra mamma eller hon är ful för att kunna 

dominera hennes beteende för att få henne att göra som han vill. 

6.1.2.1 Att vara man (unga och våld) 

 Vissa intervjudeltagare hade berättelser om unga par där våld i allmänhet och psykiskt våld i 

synnerhet var ”jättevanligt”. Det är värt att säga några ord om unga pojkar och våld innan jag går 

vidare till andra delen. Kön och ålder ska inte ses som fasta kategorier utan något som förehåller 

sig till den vardagliga interaktionen, vad det innebär att vara man, kvinna, gammal och ung är 

inte förutbestämt utan skapas alltid genom att individer positionerar sig i relation till olika 

normer (Butler 1997, s.5). När unga och våld uppmärksammas, och fokus läggs på både ålder 

och kön, måste det belysas hur kulturella normer för maskulinitet och femininitet knyter till de 

ungas åldersposition och vad detta innebär för förståelse av och respons på våldet. Vera talar om 

hur våld ser ut hos unga par: 

 
Vera: många tänker att våld mellan ... i heterosexuella relationer alltid är mellan män och kvinnor 

men det är ju jättevanligt i unga par relationer. Och att det glöms av lite. Och jag tror att det är 

ungefär en femtedel av alla kvinnor eller flickor i åldern 16–24 som har utsatts för psykiskt våld 

av en manlig partner. Jag tror att det också är som jag sa innan, att vi börjar i tidig ålder och att 

därför tror jag att liksom inte det har någonting med en socioekonomisk status att göra eller 

etnicitet. Därför tror jag det är något inneboende hos män. 

 

I utdraget talar Vera om våld utifrån ett biologiskt perspektiv. Med uttrycket “jag tror det är 

något (våld) inneboende hos män” beskriver Vera att män föds med våldsamhet. Jag har i denna 

uppsats tagit upp diskussionen som finns inom forskarvärlden där en del förklarar mäns våld som 
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biologiskt, något som är inneboende i mäns kroppar. Många av de biologiska förklaringarna till 

mäns våldsamhet har ofta uttalat, sin grund i evolutionsbiologin. Könsskillnader förstås i detta 

perspektiv som naturgivna och något som under evolutionens gång utvecklats för att svara mot 

vissa behov för artens överlevnad och samhällets utveckling (Nilsson och Lövkrona, 2015, s.72). 

I detta perspektiv utvecklats hormon för att öka mäns förmåga att konkurrera med andra män om 

de tillgängliga kvinnorna i syfte att säkra reproduktionen (ibid, s.73). Förespråkare av den här 

förklaringsmodellerna betonar ofta testosteron och neurokemi som orsak till mäns våld. I motsats 

till det biologiska perspektivet som Vera här beskriver genom att våldsamhet finns som något 

inneboende i mäns kroppar(biologi), menar många forskare att testosteron inte räcker som 

förklaring till mäns våld (se t.ex. Fine 2018) Ett annat problem med den biologistiska 

förklaringsmodellen är att de beskriver det som något konstant, hur någonting med nödvändighet 

"är". Denna förklaring till mäns våld leder till att se kvinnorna som passiva mottagare och 

männen som agerande, inklusive våld (Gottzén,2013, s.13). Att kämpa på för att öka jämställdhet 

blir från ett sådant perspektiv svårt eller till och med meningslöst.  

Veras uppfattning om att våldsamhet är inneboende i männen går även mot Butlers diskussion 

där man blir våldsam för att man hela tiden bör förhålla sig till de här maskulinitetnormerna om 

våldet som finns i samhälle. Vera anser att det maskulina våldet inte beror på ekonomisk status 

eller vilken bakgrund man har. Unga mäns som bor exempelvis i socioekonomisk utsatts område 

kan vara aggressiva och våldsamma anser Totten (2003, ss.84–86). Med andra ord menar Totten 

att våld och brott är en resurs i maskulinitetsgörandet när andra resurser till exempel 

ekonomiska, inte är tillgängliga. Men det finns även studier som visar det motsatta. Landstedt 

och Gillander (2011, ss.424–426) visar att våld i nära relationer sker även bland unga som inte är 

socialt eller ekonomiskt utsatta. Det är relevant med vad Kimmel (1994, jfr Kimmel och 

Matthew, 2003, ss. 1439–1 458) säger om våld.  Kimmel (ibid) illustrerar att våld är det mest 

uppenbara tecknet på maskulinitet. Detta betyder inte att alla killar och män slåss. Det handlar 

om att de flesta killar behöver förhålla sig till normen att kunna slåss om det behövs (ibid). Vera 

uttrycker sig såhär när jag frågade om hon ville lägga till någonting:  

Vera: jag tror att många även liksom makthavare, föräldrar, alla som forskar, att man glömmer 

lite av att mäns våld mot kvinnor börjar i pojkars våld mot flickor för att det börjar så himla tidigt. 

Och att det någonstans, för det är också sedan, vi som jobbar med unga blir himla trötta för att 

fokusera himla mycket på liksom vuxna men om man istället tänker lite preventiv och funderar på 

när liksom hur kan vi stoppa det här i tid så är det trots allt så att även våldet är väldigt utbrett i 
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unga par relationer att man inte ska glömma det, pojkarna börjar tidigt med detta. Det kommer ju 

fortsätta då.  

I utdraget försöker Vera förklara att maskulinitet börjar tidigt och unga pojkar fokuserar på en 

tuffare mer kraftfull, dominant maskulinitet. Vera diskuterar sin synpunkt utifrån Connells teori 

(1996) där definieras män och kvinnor i relation till en genusordning. Vera menar att våldet är ett 

problem som konstrueras utifrån den manliga hegemoniska normen. En svensk studie (Karlsson 

och Pettersson 2003) visar att denna maskulinitetsnorm är högst levande bland ungdomar i 

grundskolan. Både killar och tjejer ansåg att det var naturlig för killar att slåss eftersom det är så 

de ”är”. Denna förväntning kan kopplas till den maskulina normen. Det finns också en motsatt 

norm i samhället den att unga pojkar inte ska slåss, framför allt inte slåss mot flickor. Jag menar 

att det finns olika sorter av normer kring maskulinitet och hur killar ska vara. Normerna 

förändras speciellt i skolan. Våld mellan pojkar bemötts på ett helt annorlunda sätt än våld 

mellan pojkar och flickor.  Våld mot andra pojkar bidrar till att stärka en manlig identitet och 

syftar till att distansera eller utesluta den andre. Däremot syftar våld mot en flicka till att 

upprätthålla dominans i allmänhet. Våld är då ett sätt att rekonstruera en utmanande och instabil 

maskulinitet, även unga män använder sig av våld för att reproducera maskulin identitet enligt 

Bohlin (2013, s.71). Vera uttrycker den maskulina identiteten hos pojkar i följande ordalag: 

Vera:ja, det är så himla svårt att sätta fingret på. Jag tror att det liksom mycket är en 

kulturjargong. Alltså så här, hur om man tänker på bara språket i skolor. Alltså man kallar 

varandra ”Hora”,” tjejer är slampor och killar är kungar”, Alltså, det finns en väldigt tuff diskurs 

tidigt om hur kvinnor ska vara och inte vara. Och så tänker jag på alltså vi pratar lite om det. 

Alltså vi behöver prata lite om det. Alltså du vet när man är liten, och så fick man prata om hur du 

beter dig och att du ska bete dig mot andra som du vill att de ska bete sig mot dig. Och sedan 

glömde de liksom bort det i slutet av högstadiet och sedan blir alla otrevliga mot varandra typ.  

Vera beskriver här en tuff diskurs som etablerar normer och skapar förutsättningar för hur en 

kvinna eller en man ska bli. I likhet med detta ger Butler (1993, ss.122–123) ett exempel, när 

man möter det nyfödda barnet i ett förlossningsrum: ”Det blev en flicka!” respektive ”Det blev 

en pojke!”. Det barn som får namnet pojke förhåller sig efter det till alla de normer som omger 

maskulinitet.  Med andra ord, genom normer lär sig pojkar att vara tuffa, modiga och mogna, och 

detta är ett sätt att bli man på vägen till vuxenlivet. Detta kopplas till vad Reeser (2010, s.29) 

säger om språk och maskulinitet där ”språk är en viktig aspekt av att förstå kön. Vi förstår 

maskulinitet genom det sätt det talas på”. 
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6.1.3 Hot och skrämsel 

I mitt material har jag överraskats av hur vanligt det är att männen använder hot och skrämsel för 

att bryta ner eller styra kvinnor. Alla intervjudeltagarna har haft olika berättelser om kvinnor som 

har utsätts för hot och skrämsel som är ytterligare en form av det psykiska våldet mot kvinnor. 

Hot kan rikta sig direkt mot kvinnan själv eller vara indirekt mot någon som är viktig för henne 

exempelvis deras gemensamma barn, husdjur eller hennes familj (Sinisalo och Hällen, 2018, 

s.36). Jag har valt ett exempel från intervjuerna med Lilly som uttrycker sig såhär: 

Lilly: Det är inte ovanligt hellre att man hotar närstående till kvinnan, att om du inte gör det här 

så ska jag göra det här mot dina systrar eller mot din bror, Alltså du vet, eller sådant som de håller 

kärt. Man hotar dem för att komma åt kvinnan. Det är också ett exempel på psykiskt våld, tycker 

jag, husdjur, sådana saker, ja. 

 

Ella beskriver också på liknande sätt att i hennes organisation definieras psykiskt våld genom hot 

mot kvinnan och även hot mot hennes närstående och husdjur:  

Ella: Vi utgår från de definitioner som finns i relevant litteratur, från Socialstyrelsen 

rekommendation och begrepp. Men psykiskt våld tycker jag är ju att utsättas för hot eller 

kränkningar ofta verbalt, men det kan också handla om att man hotar andra, allt från husdjur till 

vänner och familjen.  

Vid intervjun med Åsa och Wilma som jobbar i samma organisation beskriver Åsa det såhär 

utifrån sin yrkeserfarenhet med kvinnor som har utsätts för hot och skrämsel: 

Åsa: Som jag har sagt tidigare om det är hot om saker, om du gör detta så händer detta. Barnen, 

väldigt, väldigt vanligt att använda barnen. Om du lämnar mig då kommer jag se till så att du 

förlora dina barn, jag kommer säga till socialtjänsten att du gör detta och detta och detta med 

barnen till exempel. Eller det här att man de säger du kommer inte klara dig själv. Och hör du det 

tillräckligt många gånger då börjar du tro på det. Då kommer du kanske stanna i en relation som 

inte är bra för dig. För att du inte tror det finns ett annat alternativ. Men också det här hotet om 

det fysiska våldet och behöver inte alltid vara uttalat utan att många som kommer är ju rädda vad 

som kan komma. Alltså de känner han har inte slagit mig men jag vet inte när den dagen kommer, 

jag vet inte hur illa det kommer vara då. Därför att har du ett pågående fysiskt våld, det är 

jättehemskt, men då har du kanske någon uppfattning om, okej man brukar göra så här, eller det 

brukar sluta när jag ligga på golvet eller vad det nu är. Men när du aldrig har varit med om det, 

men det finns ett ständigt hot om det fysiska våldet. Det kan vara väldigt skrämmande att inte 

veta till liksom vilken grad blir det, när händer det, hur händer det.  

I utdraget ovan talar Åsa om att hoten handlar inte bara om att hota kvinnans säkerhet utan att det 

kan också vara ett hot om att ta barnen. Mannen som använder våld i form av hot bryter ner 

kvinnan utan att använda det fysiska våldet. Det kan vara indirekt och direkt hot samtidigt för att 

förmedla en möjlig fara eller en konsekvens om våld.  
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Direkta hot kan styra en kvinna eller en flicka lika effektivt som fysiskt våld, och det blir ännu 

effektivare om männen som hotar kvinnan tidigare har använt fysiskt våld. Ett tydligt exempel 

om detta är Almas ordalag: 

Alma: det är jättemånga tjejer som kommer till oss och säger, att jag redan har pratat med 

socialen eller jag har redan pratat med polisen men de kan inte hjälpa mig för att jag har inget 

bevis. Jag har inget blåmärke för att han inte har slagit mig än utan han bara hotat om det till 

exempel. 

Ebba beskriver att i princip alla kvinnor som hon har kommit i kontakt med i sin organisation har 

utsatts för våld, även om de ibland inte själva inser att det är våld de blivit utsatta för. Enligt 

deras uppfattningar identifieras inte hot och kränkningar som våld. Det vill säga att de oftast 

uppfattar bara fysiskt misshandel som våld: 

Ebba: Alla kvinnor som kommer hit, pratar ju vi med och vi pratar också om att vi pratar om 

våld och det är många av kvinnorna som kommer hit som inte riktigt inser att man faktiskt är 

utsatt för våld. Därför att det är så subtilt och svårt ibland. Men om det är någon skrämmer, 

skadar eller kränker dig som inte är fysiskt alltså, kan handla om att hota direkt eller att man 

också får höra så här att om du lämnar mig så kommer jag ta livet av mig, att det sker 

systematiskt eller att man också säger så här jag måste ha med mig telefonen till mitt jobb och jag 

måste svara när min man eller kille ringer till mig för att annars blir han arg. 

Av Ebba och de andra intervjudeltagarnas berättelser kan vi förstå hot mot kvinnor som ett 

systematiskt våld som syftar till att skapa rädsla och oro hos kvinnan och som upprepas för att 

normalisera våldet. Jag har försökt lyfta olika ståndpunkter som intervjudeltagarna har upplevt 

av våldsutsatta kvinnor utifrån deras yrkeserfarenheter. Ibland samspelar det psykiska våldets 

kategorier tajt med varandra exempelvis nedbrytande, isolering eller verbala kränkningar. Därför 

blir det svårt att sätta en skiljlinje mellan dem.  

Den centrala anledningen till att män använder kontroll, verbala kränkningar och hot, är 

maktförhållande i olika former för att bevara en dominerande status. Sammanfattningsvis kan det 

sägas att det psykiska våldet präglas av svartsjuka, kontroll, hot och kränkande verbala 

aggressioner på många sätt eftersom maktpositioner och hierarkier innehåller en särskild strategi 

där kvinnor alltid befunnit sig i en underordnad position. 

6.2.1 Kön och klass 

Åsa: Om man kommer till en kvinnojour så är man ju nästan alltid utsatts för någon form av våld. 

Det är väldigt ovanligt att de kommer hit utan att det finns liksom någon form av våld. 
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 Åsas beskriver utifrån sina yrkeserfarenheter att kvinnorna som kontaktar kvinnojouren nästan 

alltid söker hjälp på grund av att de blivit utsatta för någon form av våld. Våldet kan tolkas som 

ett fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld mot dem. För vidare diskussion går jag igenom andra 

exempel.  

En del av intervjudeltagarna anser att psykiskt våld mot kvinnor är jämnt utspritt över samhället 

inte tillhörande någon specifik klass och det spelar ingen roll vem man är, var man kommer från, 

bor, eller jobbar med. Det vill säga att den här typen av våld finns i alla samhällsklasser. Andra 

av intervjudeltagarn tycker däremot att klass som kategori och andra kategorier såsom kön, 

etnicitet och ålder har en roll i samband med psykiskt våld mot kvinnor.  Ellas exempel 

illustrerar detta såhär: 

Nasrin: Tror du psykiskt våld är vanligare hos vissa grupper? 

Ella:Ja, om man pratar om grupper som mer utsatta i samhället där det finns andra svårigheter. 

Om man ska prata om grupper för alla, våld i nära relationer förekommer i alla grupper och alla 

kan drabbas. Men om man pratar om grupper så kan man ju se att sårbarhet, ja lever man i 

utanförskap, ekonomisk, socialt står utanför arbetsmarknaden hmmm, står, har en sämre hälsa så 

är ju också risken att psykiskt våld uppstår eller förekommer högre. Finns det missbruk med i 

bilden så är det ju förhöjd risk eller ja det finns samband till att psykiskt våld förekommer.  

Genom sin beskrivning generaliserar Ella först och menar att våld mot kvinnor i allmänhet finns 

inom alla grupper i samhället, men hon menar samtidigt att det inom vissa specifika grupper 

finns en överrepresentation av att drabbas av våld. Ella beskriver här om sårbarhet, att vara 

sårbar kan avse en viss specifik situation eller relation. Sårbarhet enligt Agevall (2012, s.81) kan 

ha större eller mindre inflytande över individens person. Dessa ord “utanförskap, ekonomisk, 

socialt, utanför arbetsmarknaden, en sämre hälsa” är viktiga aspekter i Ellas utdrag. Kvinnor som 

lever i utanförskap (exempelvis invandrarkvinnor, marginaliserade kvinnor, kvinnor som lever i 

utanförskap och inte känner sig delaktiga i samhället), kvinnor med dålig ekonomi eller jobb och 

även kvinnor med någon sjukdom, funktionsnedsättning eller äldre kvinnor. Detta är kvinnor 

som är särskilt sårbara och har ökad risk för utsatthet.  

Skeggs (2000) tycker att om vi använder en ensidig förståelse av kön utan att förstå klass och 

etnicitet i samband med kön kan detta leda till att reducera maktens mekanismer till ensidiga 

kategorier och endimensionell karaktär.  I Ellas fall förstås det tydligt att risken för att psykiskt 

våld är högt förekommande när klass, kön, etnicitet och ålder korsar varandra. Med andra ord 
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sitter underklassen kvinnors-kroppar som har utländsk bakgrund, i en underordnad position när 

det gäller psykiskt våld i en heterosexuell relation. Dessa kategorier är viktiga för att förstå 

ojämlikhet i samband med mäns psykiska våld mot kvinnor. Jag håller med Mattsson (2016, 

s.81) som diskuterar att klass alltid har varit sammankopplat med kön, och etnicitet.   

 

6.2.2 Kön, äldre och funktionalitet 

Ella: Det är många. Absolut. Men psykiskt våld är alltid en del av det. För många som kontaktar 

så är det så har det bara blivit det att det fysiska våldet inte är där utan ligger kanske latent som ett 

hot om våld…. Även när han inte slå så finns hotet om det kvar att det ska händer igen. 

Ella beskriver att psykiskt våld har en påverkande funktion där våldet mot kvinnan har en annan 

form än det fysiska våldet. Ella pratar om en partner som inte använder sig av en våldsam form 

av våld, utan han använder sig av hot för att utöva ett icke våldsamt sätt för att befästa sin 

maktposition. Det är en intressant aspekt som Ella beskriver. Det betyder att ett icke våldsamt 

beteende som mannen utövar behöver inte lämna blåmärken i kvinnas kropp eller ansikte. Denna 

form av våld syftar till att mannen bevarar sin maktposition utan att använda sig av ett fysiskt  

våldsamt sätt för att styra kvinnan.  

 Alice: Jag tror, alltså det som är mäns våld mot kvinnor överlag där finns precis i alla grupper.  

 

Kön är den största gemensamma faktorn när det gäller psykiskt. I utdraget ovan anser Alice att 

det centrala för våld är kön, där män är den våldsutövande partnern, detta är något som 

framkommer i många berättelser. Men det finns också berättelser där intervjudeltagarna anser att 

äldre personer (kvinnor i den här kontexten), kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor med 

utländsk bakgrund är bidragande orsaker till att bli ännu mer utsatts för psykiskt våld av sin 

partner, man eller sambo. Utifrån sina yrkeserfarenheter tycker Alma att psykiskt våld i detta 

sammanhang är vanligare mot marginaliserade grupper: 

            Nasrin: Tror du psykiskt våld är vanligare hos vissa grupper? 

Alma: Jag tror det kan vara det. Men jag tror inte det är en självklarhet att det är vanligare hos 

vissa grupper. Alltså vissa grupper kan vara mer utsatta för det. Till exempel funktionshindrade 
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kan vara mer utsatta, äldre personer, kvinnor, alla typer av minoriteter egentligen. För att det är 

lätt att utöva makt om man är över en annan person. Och människor väljer att utöva makt, tyvärr. 

Alma uttrycker att om man har en funktionsnedsättning, är en äldre person eller kvinna orsakar 

detta en ökad risk för att bli mer utsatta för psykiskt våld. Utifrån ett intersektionellt perspektiv 

anser jag att ålder i samband med kön och funktionsförmåga i egenskap av social kategorisering 

kan vara, en grund för maktrelationer. Alma säger att utöva makt över dessa grupper är lättare. 

Maktaspekten kan diskuteras på så sätt att mannens maktposition i en parrelation kan stärkas när 

kvinnan drabbas av sjukdom eller åldrande. Det innebär att hennes tidigare underordning 

ytterligare cementeras (Eriksson, 2001, s.71). Våld mot kvinnor förekommer inom samtliga 

sociala kategorier, men bland annat äldre kvinnor har beskrivits som särskilt sårbara och utsatta 

(Sundström, 2016, s. 25). Enligt detta resonemang kan en grupp beskrivas som särskilt sårbar om 

personerna antingen är särskilt utsatta, om brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser 

eller om personerna som utsätts inte har några resurser eller möjlighet att utnyttja dessa för att 

förändra sin situation eller göra den känd (Lindgren et al,2004 s. 20).  

Det är även av avgörande vikt att använda de intersektionella glasögon för att nyansera bilden av 

våldsutsatthet. Ålderism ”stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en 

individs ålder” (Sundström, 2016, s. 24) leder till att äldre kvinnor som utsätts för våld i 

allmänhet inte berättar om det för någon eller söker hjälp. Detta kopplas till Strakas och 

Montminys (2006, s.254) om att våld drabbar både äldre och unga kvinnor. Straka och 

Montminy diskuterar hur en våldsam manlig partner använder sig av olika strategier för att 

förödmjuka och kontrollera sin kvinna. ”Male abusers use a wide range of strategies to humiliate 

and control their partners and reduce resistance, and it is this aspect of intimate violence that 

makes it difficult for the women to leave. These power and control dynamics are the same in 

older couples as in younger couples” (2006, s.254).  

Det är viktigt att lyfta äldre kvinnor utsatthet för såväl fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt 

försummelse. Våld som riktar sig mot personer med nedsatt fysisk förmåga och sjukdom kallas 

försummelsevåld (jamstalldhetsmyndigheten.se). Försummelsevåld kan manifestera sig i form av 

medvetet felaktig medicinering, brisande hygien, otillräcklig föda, lämna någon utan hjälp och 

tillsyn långa perioder, försvåra i stället för att underlätta vardagen enligt Grände (2007, s27). 

Denna form av våldet sker medvetet i syfte att skada eller skapa otrygghet hos dessa personer 
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(Sinisalo och Hällen,2018, s.39). Försummelsen kan i en del fall vara aktiv och medveten, i 

andra passiv och omedveten.  

I relation till makt och föreställningar kan funktionalitet förstås om normalitet och avvikelse 

(Arnell,2019, s.26). Normbrytande funktionalitet innebär följaktligen funktionalitet som bryter 

med föreställningar om det normala och det funktionsdugliga (ibid). Inom forskningen om våld 

mot kvinnor med funktionsnedsättning används ibland uttrycket funktionshinder relaterat våld. 

Det är när en förövare medvetet riktar våldet mot kvinnans funktionsnedsättning. En äldre kvinna 

med sjukdom eller funktionsnedsättning kan utsättas för sådant funktionshinder relaterat våld, till 

exempel genom att hon inte ges tillgång till hjälpmedel eller medicin (Sundström, 2016, s.83). 

Jag har noterat att även i forskningar finns det en brist när det gäller mäns våld mot äldre 

kvinnor.  

6.2.3 Etnicitet  

Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan det inte bortses ifrån etnicitet som integrerar med andra 

kategorier såsom kön, klass och ålder. Etnicitet och ras är en del av könskonstruktioner och det 

handlar inte bara om kvinnor och mäns hudfärg. Det handlar också om hur femininitet och 

maskulinitet tolkas i samband med utländska kvinnor och män och hur de ser ut i 

intervjudeltagarnas berättelser gällande psykiskt våld i parrelationer.  Det kan ej negligeras att 

uttryck som ” den typiska invandrarkvinnan”, ”deras kultur”, ”vår kultur” ibland används. 

Utifrån denna uppfattning identifieras invandrare som problematiska och olika stereotyper knyts 

till dem i samhället. Jag har valt att visa det genom ett konkret exempel. Gällande koppling 

mellan etnicitet och psykiskt våld mot kvinnor uttrycker sig Maja så här: 

Maja: Nej Det enda jag kan se det är att, jag tycker inte om att generalisera när du pratar om 

etnicitet för att det blir så lätt att man hamnar i en fråga om ”vi” och ”de”. Men absolut inte när 

det gäller klass.  Alltså det är ändå kanske skambelagt att berätta om det om man är en hög 

direktör eller välutbildad. Sedan kan jag tycka att vissa invandrarkvinnor ibland kan säga att man 

har svårt att formulär orden. -Att man har svårt att säga: ja, att han är dum mot mig. -Aah, vad 

betyder det att han är dum med mig?- Aah att han säger fula saker.-Men vad är fula saker? Ja, 

men nej, jag kan inte säga det högt. Han kallar mig för fula ord.-Vilka är fula orden? - Nej, jag 

skäms, jag kan inte säga det högt. Och då brukar jag säga: jag har hört allt. Du behöver inte 

skämmas för mig. Och det är inte du som säger det, utan det är han. Kallar han dig för fitta? -Ja. 

Och då kan det säga att det tycker att det är jättepinsamt. Hora, och sådana saker. Så jag ska vara 

försiktigt med att säga att det ofta är så.  men jag om jag ska säga någonting grovt så tycker jag, 
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invandrarkvinnor i från vissa länder har svårare att säga orden högt. Och det är så att handlar om 

vilket samhälle man kommer ifrån. Jag menar sekulariserade Sverige där kan man säga vad man 

vill. Det är mycket lättare. 

I detta fall beskriver Maja att hon mött en del kvinnor som hade svårt att prata om vissa ord. 

Maja konstruerar Sverige som ett sekulariserat land, som en plats där man kan uttrycka sig fritt i 

kontrast mot ett traditionellt samhälle där man inte kan säga vad som helst. Maja skiljer mellan 

dess värderingar av sekularism, religionsfrihet och yttrandefrihet i Sverige och andra samhälle 

som kvinnor kommer ifrån, (eller andra religioner som kvinnor har). Majas uppfattning baseras 

på ett kulturellt perspektiv som innebär att våldet i allmänhet knyts samman med en specifik 

kultur eller reduceras det i en specifik grupp. Utifrån denna konstruktion antas det 

kvinnoförtryck som förekommer bland invandrare har sin grund i traditioner och värderingar från 

hemlandet oavsett vistelsetiden i Sverige (De los Reyes et al, 2006, s. 22). När det gäller etnicitet 

och femininitet tolkas kvinnor med utländsk bakgrund i relation till våld som mer förtryckta och 

mer utsatta för könsförtryck än svenska kvinnor menar Mattsson (2016, s.145).  De los Reyes et 

al (2006, s.30) ifrågasätter en generalisering av kvinnors levnadsvillkor och bilden av en 

universell kvinnlighet.  De los Reyes et al (ibid) menar att det inte bara är konflikter mellan 

kvinnor och män som står i fokus, utan även motsättningar och maktrelationer kvinnor emellan. 

De los Reyes et al hävdar att man bör lyfta fram kvinnors olika erfarenheter utifrån 

klassbakgrund och etnisk tillhörighet. Ytterligare en viktig fråga är på vilket sätt kön och 

etnicitet skapar specifika underordnings villkor. Empiriska studier ger begreppet det "dubbla 

förtrycket" av invandrarkvinnor och av kvinnor som tillhör etniska minoriteter ytterligare en 

dimension: den att vara underordnad två genusordningar, den egna gruppens och 

majoritetssamhällets (ibid, s.30). 

 

6.2.3.1 Hedersrelaterat våld 

Nani ger en konkret bild av kontroll och kränkande behandling utifrån hedersförtryck: 

Nani: Ja! Alltså för oss det handlar mer om hedersrelaterad problematik och våld och just sådana 

det kan man se i och med att…, som jag nämnde tidigare, man isolerar samt man kontrollerar 

flickornas eller kvinnornas liv. Alltså ett konkret exempel kan vara med unga tjejer att man 

skjutsar dem tills och från skolan för att de inte får göra någonting efter skolan man har stenkoll 

på att de inte får göra någonting efter utan att man ska vara hemma, kan inte träffa vänner liksom 

man begränsar helt enkelt och isolerar dem från det övriga i livet, som är utanför hemmet eller 

utanför hushållet, det kan man säga. Det är så det ser så ut.  
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Syftet med denna typ av kontrollering och isolering är ofta att förhindra kvinnorna och flickor 

från att leva ut sin sexualitet eller könsidentitet. Hedersrelaterat våld är knytet till föreställningar 

om etnisk identitet och kulturella skillnader. Det är relevant att diskutera hedersrelaterat våld och 

förtryck som är en form av våld som ständigt och jämt tilldelas kvinnor med utländsk bakgrund. 

Vissa intervjupersoner hade hedersbegreppet som ett självklart förklaringsvärde genom ett 

kulturellt perspektiv, medan andra deltagaren förhöll sig skeptiska till hedersbegreppet för att de 

tänkte att våld mot kvinnors kan ske i alla grupper och alla samhällsklasser. Gällande 

hedersrelaterat våld har Maja ett exempel på det: 

Maja: Absolut. Jag tänker så vi möter nog allt. Vi är ju en stor stad där bor ju många människor. 

Vi har nog mött det mesta. När det gäller hederkontexten kan det vara pappa, farbror eller 

mammor absolut som talar om alltså vilken fitta eller hora som gör såhär och hur hon smyckar, 

hur hon kläder sig och det här är inte vår kultur vi bor i Sverige men vi är inte som de dumma 

svenskarna. Vi gör så här och det är våra traditioner och vår kultur som gäller. 

Majas beskriver hur hedersrelaterat våld fungerar i vissa familjer och kulturer. Hederstänkande 

kan förstås som kontroll av kvinnors sexualitet, ett fenomen som förekommer i många länder om 

än på skilda sätt. Hederstänkande i hot och i våld är ett verktyg för att kontrollera kvinnors 

sexualitet med syftet att bidra till att upprätthålla mäns makt (Gottzén,2013, ss.14–15). Utifrån 

ett intersektionellt perspektiv anser jag att problemet med ett kulturellt perspektiv gällande 

psykiskt våld mot kvinnor, är att vid användande av kultur för att förstå våldet framställer det 

som att våld mot kvinnor är ett importerat fenomen. Detta leder till en uppfattning att det är en 

form av våld som separeras från svenskhet, svenska normer och värderingar. I exempel nedanför 

illustrerar Astrid att det finns fördomar kring våld såväl psykiskt våld som fysiskt våld: 

Astrid: Det finns en bild, en fördom om att det kanske är vanligare hos vissa grupper. Kanske 

särskild baserad på klass och etnicitet. Och det tror jag gäller både psykiskt och fysiskt våld. Att 

man gärna hänvisar till kanske klass eller etnicitet. Men jag tror inte att det gör det.  

I utdraget talar Astrid om att det finns fördomar kring psykiskt våld och fysiskt våld som är 

vanligare hos kvinnor med etnisk bakgrund eller klasstillhörighet. I detta fall är det inte tydligt 

om vilken klasstillhörighet Astrid menar. Men troligen menar hon arbetarklasskvinnor eller de 

icke vita underklassens kroppar. Som jag diskuteras tidigare kan hedersrelaterat våld knytas till 

föreställningar om etnisk identitet och kulturella skillnader (De los Reyes et al, 2006, ss. 22–23, 

jfr Brune 2004, s.213). Enligt denna tolkning uppfattas orsaken till våldet vara att männen som 

utövar våldet integreras inte tillräckligt i det svenska samhället (ibid). Risken med dessa 
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stereotyper är att de signalera en stigmatiserad bild av ”invandare” där kvinnorna uppfattas som 

presumtiva våldsoffer och deras manliga familjemedlemmar ses som presumtiva våldsutövare. 

Ur en intersektionell analys blir det tydligt att hedersrelaterat våld och förtryck bör uppfattas som 

en del av våldet mot kvinnor. Jag håller även med Gill et al (2014, ss.27–28) som anser att 

termerna hedersmord och hedersvåld bör avskaffas. ”type – that is to say, a ‘subspecies of 

gender-based violence? Or is it a ‘species’ of its own; a ‘cultural tradition’, which is separate 

from gender based violence, primarily by virtue of the presence of allegedly ‘cultural’ factors 

within such violence?” (ibid, s.27). Gill et al menar att hedersvåld är en del i det generella våldet 

mot kvinnor som existerar i alla samhällen och kulturer. “arguing that so-called ‘honour killings’ 

should be approached primarily as a subspecies of gender-based violence predicated upon 

hierarchies of ‘hegemonic masculinities. This argument emphasizes the cross-cultural and trans-

historical nature of honor-related violence, and highlights problems arising from an excessive or 

inappropriate focus on the alleged cultural aspects of such violence, which treats the 

phenomenon as a species separate from wider domestic violence” (ibid, s.28). 

De los Reyes (2003, ss.33–36) illustrerar även hur etnisk diskriminering leder till en ökning av 

kvinnors utsatthet. De los Reyes diskuterar att utsatta flickor och kvinnor upplever exkludering i 

det svenska samhället på grund av majoritetens stereotypa bild av det kulturella våldet. 

Fokuseringen på hedersvåld utifrån kulturell motivation förminskar andra former av våld samt att 

invandrade män i det närmaste normaliseras som våldsutövare. Även utsatta flickor och kvinnor 

upplever exkludering i det svenska samhället på grund av majoritetens stereotypa bild av det 

kulturella våldet (ibid). Dessutom måste våldet förstås i ett sammanhang av kontroll och förtryck 

av kvinnor. Betoningen på kulturskillnader är kännetecken för skiljelinjen mellan ”svensk” och 

”invandrare” där invandrarna ofta ses som annorlunda eller problematiska. Etnicitet är alltid 

knutit till samhällets maktrelationer, likväl som andra kategorier såsom kön, klass och ålder.  

6.2.3.2 Svenskhet och psykiskt våld 

I denna del beskriver intervjudeltagaren hur fysiskt våld ser ut om en vit svensk överklass begår 

fysiskt våld mot kvinnor. Alice illustrerar denna såhär: 

Alice: Om etnicitet, jag skulle kanske kunna tänka mig så här att man har lite mer att förlora om 

man är vit svensk högre tjänstemän, chef och politiker på att riskera och slå en kvinna som får 

blåmärken. Jag tror att det här liksom kan tänka så. Men jag tror, att det visar på att det här 
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männen kan behärska sig men till en viss gräns.  Men annars så tror jag nä det skulle vara det 

ända då man har mycket att förlora på om hon skulle gå till polisen och vissa blåmärken.  

Alice menar att svenska män med en hög befattning eller anseende är medvetna om att fysisk 

misshandel mot kvinnor identifieras som ett brott. Att bryta mot denna lag skulle påverka deras 

liv negativt. Det är troligen så att Alice menar att vita svenska överklassmännen misshandlar 

kvinnor fysiskt i mindre utsträckning, och att orsaken till detta kan hänförs till vilka 

konsekvenser denna överträdelse skulle bidra till. Lagen mot fysisk misshandel av kvinnor, 

fungerar här som en avskräckande funktion. Självklart har mäns våld mot kvinnor inte enbart en 

sida och kan ej sammanfattas bara i fysisk misshandel, utan våldet har olika former för att 

förtrycka och styra kvinnor. Genom exemplet nedan illustrerar Åsa hur psykiskt våld är en andra 

dimension som vita svenska män använder sig av för att få kontroll över kvinnor:  

             Nasrin: Tror ni att psykiskt våld mot kvinnor är vanligare hos vissa grupper? 

Åsa: Alltså, jag har en teori om detta. I Sverige, bland svenskar, som vuxit upp i Sverige, så har 

man, det finns jättemånga svenska män som slår absolut, men många har ändå lärt sig att man inte 

slå en kvinna. Många lär sig att det är olagligt, det är inte social accepterat, omgivning kommer 

reagerat, du ses som lite mindre av en man. Det är inte socialt accepterat och olagligt. Därför så 

tänker jag ibland att det psykiska våldet är väldigt utbrett bland kanske lite mer etniska svenskar. 

Om man vågar säga sådana saker för att det är lite så känsligt.  Men därför att man är så 

inprogrammerat att man inte får slå. Så då hanterar man liksom makt och kontroll på andra sätt. 

Och jag vet att väldigt många av de etniskt svenska tjejerna som kom hit, som liksom lever i 

etnisk svensk kontext är utsatta just för psykiskt våld. Det är väldigt vanligt. Sen vet jag inte om 

det finns någon forskning om det. Jag har absolut verkligen ingen aning. Utifrån mina egna bara 

erfarenheter och analyser. Men i andra länder där det kanske inte finns samma tabu kring det 

fysiska våldet. Så kanske det är lite mer utbrett. Ja, vi slår inte kvinnor hit och dit men vi tänker 

inte på det psykiska våld eller kontrollen eller det ekonomiska våldet som är mycket skadligt. Jag 

tänker att vi inte är   bättre än någon annan. Även om vi kanske ibland vill tror det. Jag tänker så 

här det fysiska våldet är så, alltså man pratar så mycket om det som syns, det är lätt att känna 

igen, det är konkret på ett helt annat sätt än det psykiska våldet som är jätte utbrett fast vi pratar 

inte alls lika mycket om det. 

Åsa talar om att det finns en förståelse om fysisk misshandel i det svenska samhället. En insikt 

att fysisk misshandel är olagligt, oacceptabel och det är skamligt och pinsamt för en man att 

använda fysiskt våld mot en kvinna. I detta fall måste de ”vanliga” och ”jämställda” männen 

distansera sig från kvinnomisshandlaren (Gottzén,2014, jfr Gottzén2012, s.12). Den etniska 

svensken, (som här ska tolkas som vita medelklass heterosexuella männen) ändrar sina strategier 
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till andra sätt för att upprätthålla makt och kontroll. Åsa benämner sin tanke som sin egen teori. 

Det är inte den som har en hegemonisk position som främst behöver använda sig av våld. Åsa 

tycker att psykiskt våld är vanligt hos etniska svenskar.  Medan den lagförande och allmänna 

majoriteten mest fokuserar på fysisk misshandel, är psykiskt misshandel mycket mer vanligt hos 

den etniska svensken där svenska kvinnor drabbas vardagligen. Åsa talar om att det är ett 

känsligt ämne som man inte brukar tala om. Det är något som jag instämmer i. Det är sällan de 

destruktiva dimensionerna av den hegemoniska svenska maskuliniteten diskuteras och 

ifrågasätts. Majoriteter reproducerar ofta en bild av svenska jämställda män. Den här 

problematiken tar Gottzén upp (2014) och menar att svenska män tycker att jämställdhet är 

jättebra- i princip, i praktiken är det annan sak. Det ses exempelvis idag som självklart för män 

att ta ut föräldraledighet och engagera sig i omsorgen om barnen (Gottzén och Jonsson, 2012, 

s.30). Samtidigt kvarstår det faktum att svenska män tar ut betydligt mindre föräldraledighet än 

kvinnor. Dessutom är det just män som utsätter kvinnor, barn och andra män för en rad sociala 

problem: kvinnomisshandel, våldtäkt, pedofili, rån och överfall för att nämna några (ibid).  

I dagens samhälle har majoriteten av befolkningen en tveeggad bild av femininitet, där bilden av 

en hegemonisk vit femininitet ställs mot de icke vita kvinnliga kropparna. Den hegemonisk vita 

femininiteten uppfattas som modern och jämställd, icke vita invandrarkvinnor ses däremot som 

omoderna och traditionella, inriktas på att sköta hushållet och ta hand om barnen. Där 

konstrueras icke-svenskhet såväl som arbetarklass som våldsamma män med 

en patrialisk kvinnosyn. Samtidigt som den svenska medelklassmannens maskulinitet framställs 

som modern, fördomsfri och jämställd. (Gottzén och Jonsson, 2012, ss. 22–23).  

Det är även relevant i förhållande till psykiskt våld att jag säger några ord om hur nuläget ser ut 

under Coronapandemin i Sverige. Under Coronapandemin visar rapporter från 

Jämställdhetsmyndigheten(april,2020) att mäns våld mot kvinnor har ökat dramatiskt i Sverige. 

Astrid illustrerar detta såhär: 

Astrid: Jag kollade lite grann på statistik också, hur det såg ut. Jag jämfört med perioden mars till 

juni 2019 mot perioden mars till juni 2020. Totalt under 2019 under den perioden hade vi 81 

stödsökande i, eller stödsökande samtal i chatten. Mars-juni 2020 hade vi totalt 210 men då har vi 

också haft en extra app på torsdagar. Vi har haft chatten öppen på torsdagar under mars till juni 

2020 också så att det är en del av dem. Men jag kollade upp det och det är bara 62 av dem 210, 

bara 62 som har tillkommit för att jag har extra öppet på torsdagar. Vi har ju absolut en ökning 

under Corona. 
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 Statistiken som Astrid ger oss visar på hur psykiskt våld mot kvinnor ökar och detta är allvarligt. 

Även Cronapandemin kan ha en negativ effekt på så sätt att kvinnor kan ha svårt att kontakta 

kvinnojourer då de är mer påpassade i och med att många stannar i hemmet på grund av 

Coronapandemin. Det är väldigt svårt att ge en exakt statistikbild av vålds ökningen mot kvinnor 

under Coronapandemin på grund av kontakts svårigheten som våldsutsatta kvinnor har. Alice 

uttrycker denna situation såhär: 

Alice: vi hade kontakt med några kvinnor, ett antal som har beskrivit att det är jättejobbigt nu, för 

vi är hemma bägge två och han kontrollerar precis allting jag gör, jag kan inte ringa, jag kan inte 

prata med och inte chatta med er, jag sitter på toaletten och chattar nu. 

I utdraget beskriver Alice hur det är svårare för en kvinna som utsättas för våld att få kontakt 

eller ringa dem (kvinnojourer) när mannen (utövare) är hemma med sin partner.  Det är självklart 

att under Coronapandemin har kvinnor blivit ännu mer isolerad. Att social distanseringen, 

isoleringen och att man spendera mer tid i hemmet har lett till att våldsutsatta kvinnor och flickor 

hamnar i en extra utsatt situation, vilket begränsas deras tillgång till stödlinjer, jourhem och 

psykosocialt stöd.  

 

 

7.Avslutande diskussion 

 I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultat utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar, 

teoretiska och metodologiska inriktningar. Avslutningsvis kommer jag att redovisa förslag till 

mer studier i ämnet.  

Syftet med min uppsats har varit att belysa ett samhällsproblem som jag anser inte tagits upp 

inom forskningsområdet på ett tillräckligt sätt. Jag ville lägga fokus på hur psykiskt våld mot 

kvinnor i heterosexuella relationer ser ut i dagens Sverige. Genom mina intervjuer ville jag se 

vilka diskurser som uppstår i intervjudeltagarnas berättelser, samt utreda hur klass, kön, etnicitet 

och ålder påverkar mäns psykiska våld mot kvinnor utifrån intervjusdeltagarnas 

yrkeserfarenheter. Ur ett intersektionellt perspektiv i kombination med teorier om hegemonisk 

maskulinitet har jag besvarat frågeställningarna i denna studie. Frågeställningarna som jag har 
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utforska är: vilka diskurser om psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella relationer 

framkommer i intervjudeltagarnas berättelser? Och vilka roller spelar kön, klass, etnicitet och 

ålder i samband med psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella relationer? 

För att uppnå syftet med denna studie genomförde jag den med hjälp av en kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer. Jag genomförande 11 intervjuer med totalt 12 personer 

som jobbar eller har jobbat i kvinnojourer, tjejjourer och polisen i ett stort geografiskt 

spridningsområde i Sverige, exempelvis Stockholm, Helsingborg, Sundsvall, Malmö, Västra 

Götaland, Linköping, Växjö och Uppsala. Jag träffade vissa av dem personliga och en del 

intervjuer skedde genom telefon. Här använder jag mig av mina metodologiska utgångspunkter 

kopplade till individens yrkeserfarenheter om våldsutsatta kvinnor. Genom diskursanalysen 

förstås det hur vi skapar vår verklighet (Fejes & Thornberg, 2009, s. 81). Analysen i dessa frågor 

har synliggjorts utifrån två teman: de olika psykiska våldets diskurser som beskrivs i 

intervjudeltagarnas berättelser och bygger på tre huvuddelar: isolering och kontrollerande 

beteende, det nedvärderande talet, samt hot och skrämsel. 

 I denna del har jag diskuterat om hur hegemonisk maskulinitetteorin ser ut i en svensk kontext. 

Maktpositionen hänger ihop med den hegemoniska maskulinitetteorin av Connell (1996) där 

genusordningens betydelse legitimerar det faktum att män som kollektiv grupp tenderar att vara 

överordnade kvinnor. Min tolkning av material är att den typ av dominerande maskulinitet som 

vita heterosexuella svenska män använder sig av, upprätthålls genom att utöva psykiskt våld mot 

kvinnor. Och det är osynligt, mycket mer vanligt och latent våld som sällan någon ifrågasätter.  

Mitt material har visat hur vanligt det är att männen använder psykiskt våld för att bryta ner eller 

styra kvinnor. Brottsförebyggande rådet (Brå) nämner i sin sammanställning (2017) att 99 

procent av alla misstänkta för våldtäkt och 86 procent av alla som anmälts misstänka för olagliga 

hot var män.  

Det var en självklarhet för mig att undvika att generalisera och hamna i en radikalistisk åsikt om 

att alla män utövar våld. Men jag ville utmana och diskutera bilden av den hegemoniska 

maskulinitet som finns kring jämställda svenska män, en hegemonisk maskulinitet som ofta 

tecknar en bild av sig själv som en av världens mest jämställda män (Gottzén,2014). Det är 

tydligt att psykiskt våld mot kvinnor inte har varit ett högprioriterat område inom svensk 
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maskulinitetsforskning. Den tidigare forskningen har ofta fokuserat på fysiskt våld och inte 

berört det psykiska våldet i någon större omfattning. Psykiskt våld är ett sätt att utföra 

maskulinitet på, där våldet är latent och mycket mer osynligt. Syftet med våldet är fortfarande 

detsamma som vid fysiskt våld, att upprätthålla maktrelationen mellan män och kvinnor. Det är 

bara själva sättet att utföra maktdemonstrationen som är ändrad till en form som är dold och svår 

att upptäcka. Min tolkning av materialet är att denna typ av dominerande maskulinitet som vita 

heterosexuella svenska män använder sig av, upprätthålls genom att utöva psykiskt våld mot 

kvinnor. Och det är ett osynligt, mycket mer vanligt och latent våld som sällan någon 

ifrågasätter.  

Utifrån mitt material har jag noterat att intervjudeltagarna genomgående lyfter kön som den 

gemensamma faktorn vid utövande av psykiskt våld. Det vill säga att kön, i relation till psykiskt 

våld identifieras genom ojämn makt mellan män och kvinnor. Men även lyfter andra faktorer 

som intervjudeltagarna anser är viktiga i samband med psykiskt våld mot kvinnor. Nämligen 

finns det också berättelser där intervjudeltagarna anser att marginaliserade grupper såsom 

kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor, kvinnor som lever i utanförskap och 

arbetarklasskvinnor blir ännu mer utsatts för psykiskt våld av sin partner, man eller sambo. Det 

medför en ökad utsatthet där män upprätthåller dominans och underordning.  

Till den marginaliserade gruppen kan också invandrarkvinnor tillföras. Jag anser att det är viktigt 

att belysa denna grupp ur ett intersektionellt perspektiv, och inte bara problematisera våldet som 

ett kulturellt problem.  En ensidig analys genom kultur framställer våldet som ett importerat 

fenomen. Detta stigmatiserar invandrare, vilket i sin tur leder till en uppfattning att det är en form 

av våld som separeras från svenskhet, svenska normer och värderingar. 

I nästan alla informanters diskussion har det framkommit att klass, ålder, etnicitet och kön 

påverkar våldsutsatta kvinnor. Med andra ord, två kvinnor som lever i samma samhälle med 

olika klasstillhörighet kan uppleva psykiskt våld annorlunda.  

Avslutningsvis vill det säga att utifrån mitt insamlade material har jag synliggjort hur vanligt och 

allvarligt psykiskt våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer är. Idag finns det en 

medvetenhet om detta i debatten i Sverige. Men det behövs att utveckling går framåt att 

medvetenheten och förståelsen ökar kring detta problem, eftersom det fortfarande finns en stor 
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okunskap kring ämnet. Mäns psykiska våld mot kvinnor har negativa konsekvenser dels på 

individnivå, dels på samhälles nivå. De våldsutsatta kvinnorna blir ofta sjukskrivna på grund av 

psykisk ohälsa, depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (jfr till exempel 

Wendt Höjer 2002; Lundgren 2004; Franzén och Gottzén2020:2; Bohlin 2013:1; Gottzén2013) 

vilket i sin tur minskar deras närvaro i samhället.  

Under Coronapandemin har kvinnor blivit ännu mer isolerad med sina förövaren för att många 

jobbar hemifrån vilket i sin tur leder till att våldsutsatta kvinnor och flickor hamnar i en extra 

utsatt situation, vilket begränsas deras tillgång till stödlinjer, jourhem och psykosocialt stöd.  

Jag anser att en stor del av fokuset ligger på fysiskt våld och vi pratar mycket om våldet som 

syns, som ger blåmärke på kvinnans kropp eller ansiktet. Medan det psykiska våldet i ett land 

som Sverige där fysisk misshandel är olaglig är mycket utbrett och osynligt fast vi fokuserar inte 

lika mycket på det.  Detta våld som jag har analyserat här är mycket allvarligt, därför anser jag 

att detta ämne behöver belysas och diskuteras ännu mer i samhället. Utifrån genusvetenskapliga 

perspektiv saknas det psykiska våldet mot kvinnor inom forskningsområdet. Det finns 

fortfarande ett stor utrymmet som behöver utforskas gällande psykiskt våld mot kvinnor i svensk 

forskning.  

I denna uppsats bortser jag helt från hbtq-personer eftersom jag valt att specifik undersökt 

heterosexuella relationer. Hbtq-personer är något som jag också skulle vilja ha med men av 

utrymmesskäl fick jag begränsa mig till heterosexuella relationer. Även om jag medvetet inte 

fokuserat på hbtq-personer, skulle vidare studier av hur hbtq-personer i allmänhet och bisexuella 

kvinnor i synnerhet upplever psykiskt våld när de befinner sig i heterosexuella relationer. Detta 

ämne skulle passa som en hel studie om vilket det behöver utforskas mer. Jag hoppas verkligen 

att denna uppsats bidrar till att ta psykiskt våld mot kvinnor allvarligt och vara ett exempel för 

vidare studie utifrån feministiska och genusvetenskapliga perspektiv.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1-Intervjuguide 

Om organisationen/ och intervjudeltagarens roll 

- Kan du berätta lite om organisationen och din roll där? 

- Hur länge har du jobbat där?  

Förhållande till olika former av våld/ psykiskt vålds diskurser och exempel 

- Hur jobbar ni med olika typer av våld? 

         -Hur definieras psykiskt våld i er organisation?  

            -Hur länge har organisationen arbetat med psykiskt våld? 

             -Hur har förståelsen för psykiskt våld förändrats över tid?  

- Kan du ge exempel på psykiskt våld som er organisation har bemött? 

Om psykisk våldshantering i praktiken  

- Kan du berätta lite om hur ni hanterar och bedömer psykiskt våld i heterosexuella 

relationer i er organisation? 

-  Vilka faktorer gällande psykiskt våld, tror du påverkar att utsatta kvinnor eller flickor 

blir hjälpta av jourer eller motsvarande? (Kontroll och isolering, hot och skrämsel, 

ekonomiskt våld, digitalt våld etc.) 

 

Att möta våldsutsatta kvinnor  

 

- Vilka upplevelser/berättelser om psykiskt våld har du mött i ditt arbete? 

-  Är det många kvinnor eller flickor som anmäler sig / kontaktar er organisation om 

psykiskt våld? 

Om vålds anmälan och processen 

- Vilka faktorer är det som gör att kvinnor eller flickor som utsatts för psykiskt våld inte 

anmäler det? (Rädsla, tabu?) 

- Upplever du att kvinnor som utsätts för psykiskt våld har svårare att få gehör t.ex. Polis 

eller socialtjänst än kvinnor eller flickor som utsätts för psykiskt våld? Vad tror du att 

detta beror på? 

- På vilka sätt samarbetar polisen, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra 

organisationer som hjälper utsatta kvinnor eller flickor gällande psykiskt våld? 

Om fördomar och stereotyper 

 

- Hur tror du att folk/samhället/makthavare ser på psykiskt våld i heterosexuella 

relationer?  

- Finns det fördomar och/ eller tabu gällande psykiskt våld? Om ja, vad tror du att dessa 

fördomar beror på?  
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Förhållande till kön och etnicitet 

- Tror du att psykiskt våld är vanligare hos vissa grupper? Vilka? Varför tror du att det är så? 
- Ser du någon koppling mellan psykiskt våld och till exempel klass, ålder eller etnicitet i ditt 

arbete? Varför tror du att det är så? 

 

Psykiskt våld i hederskontext 

 

- Har du någon erfarenhet av att hjälpa kvinnor eller flickor som utsätts föt psykiskt våld 

och som också lever med hedersproblematik? Hur arbetar din organisation med 

hedersrelaterat våld och förtryck? 

Om psykiskt våld och dess konsekvenser 

- Vad är dina erfarenheter av att psykiskt våld har för konsekvenser/effekter på hälsan/ 

livssituationen? 

-  Hur ser processen ut efter att kvinnor eller flickor som har utsatts för våld har avslutat 

relationen med våldsutövande mannen?  

 

Om Coronapandemin och mäns våld mot kvinnor 

- Har du märkt en ökning av kvinnor eller flickor som söker hjälp för psykiskt våld under 

Corona-pandemin? Vad tror du att det beror på? 

 

Om hbtq-personer  

 ,Jag fokuserar i min studie på heterosexuella relationer och har därför främst frågat om det ٭

men jag undrar avslutningsvis om du har några erfarenheter av att människor som lever i hbtq-

relationer sökt hjälp för psykiskt våld? Skulle du isf kunna berätta lite mer om detta? 

Avslutande frågor 

 

-  Är det något som du anser att jag har missat? Är det något som du vill tillägga eller 

något du funderar på? 

 

- Hur har du upplevt intervjusituationen? Har du några frågor angående examensarbetet? 
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9.2 Intervjuer  

De transkriberade intervjuerna finns tillgängliga för granskning. 

Intervju 1                                                                               Intervju8 

2020-09-13                                                                             2020-09-24 

Längd: 31 min                                                                         Längd:  26 min 

 

Intevju2                                                                                 Intervju9  

2020-09-17                                                                             2020-09-25 

Längd: 57 min                                                                        Längd:  31min 

 

Intervju3                                                                               Intervju 10 

2020-09-22                                                                            2020-09-28 

Längd:  45 min                                                                       Längd: 35 min 

 

Intervju4                                                                               Intervju 11  

2020-09-22                                                                              29-09-2020 

Längd: 36 min                                                                         Längd: 42 

 

Intervju5  

2020-09-23 

Längd:  32 min 

 

Intervju6  

2020-09-23 

Längd: 34min 

 

Intervju7 

2020-09-24 

Längd:  32min 


