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Abstract 

The aim of this paper is to examine how heterosexual cis-females is affected by living in an 

abusive relationship, in terms of how they act and relate to themselves, their environment and 

their abusers. Based on Sara Ahmed's phenomenology and her theory of how bodies are 

oriented towards the outside world, depending on previous experience and social discourses, 

two interviews with two heterosexual cis-women who lived through violent relationships 

where conducted, and through their narratives I examine how they orient themselves as a 

result of the abusive relationship. The women reports a (dis)orientation toward themselves 

and away from the abuser, as well as friends and family as a result of feelings of shame, 

anxiety and fear induced by the abusive relationship. The women also describe how some 

feelings of anxiety "sticks" and is ”re-lived” by the abused even when the relationship has 

ended, exposing the relationship as deeply disorienting. 

Nyckelord: Partnervåld, orientering, Ahmed, känslor, skam 
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1. Inledning  

[…]Alltså att känna sig förödmjukad är en känsla som går ända in i kroppen, 

alltså på riktigt. Man känner sig… man vill… man vill nästan inte finnas. Så känns 

det. Jag kan inte komma på nån annan gång i livet då jag känt så… Alltså den här 

känslan av skam som jag kände då under vårt förhållande, det är någonting... det 

kan förinta en människa alltså. 

Stinas gripande skildring av skam upplevd i en våldsam relation vittnar om den känslomässiga 

problematiken bakom våld i nära relationer. Stina beskriver en skam hon aldrig tidigare 

upplevt, en skam speciell framkallad i en kontext av partnervåld och beskriver det komplexa 

känslomässiga aspekterna av våld i nära relationer, vilket jag ämnar undersöka i denna 

uppsats. Idén bakom uppsatsen väcktes i reflektioner kring känslor. Vad gör känslor med 

kroppen? Vad får känslor en att göra? Agerar kroppen alltid i enlighet med vad känslorna ber 

en att göra? Utifrån dessa funderingar uppkom tankar kring partnervåld och den 

känslomässigt turbulenta dynamik som hör till.  

 

Jag menar att det är intressant att undersöka hur heterosexuella cis-kvinnor upplever 

partnervåld som kroppsligt orienterande för att fånga sinnesstämningen och det ambivalenta 

som kommer av att befinna sig i klorna av en våldsam partner. Jag vill på så sätt se bortom de 

abstrakta teorierna om våldets normaliserings process för att se hur känslorna är ytterligare en 

dimension att ta hänsyn till i samtal om och förståelse för våldsamma relationer. Utifrån Sara 

Ahmeds fenomenologiska teori om hur kroppar orienterar sig mot objekt och subjekt 

beroende på tidigare erfarenheter och diskurser tillgängliga för dem (Ahmed 2010:52), hoppas 

jag kunna belysa hur heterosexuella cis-kvinnors känslor, upplevda på grund av våldsamma 

förhållanden, är djupt formerande för det kroppsliga jaget och påverkar deras agerande under 

tiden för det destruktiva förhållandet såväl som efter. 

1.1 Syfte & Frågeställning 

Jag ämnar undersöka hur heterosexuella cis1-kvinnors känslor i våldsamma nära relationer 

påverkar kroppens orientering till sig själv och andra. Jag tar avstamp i Sara Ahmeds bok 

Cultural Politics of Emotions (2014) för att med hennes teorier om känslors påverkan på ett 

subjekts orientering, arbeta efter hypotesen att heterosexuella cis-kvinnor som levt i 

                                                 
1 Jag förstår cis-kvinna som en kvinna vars juridiska, sociala och biologiska kön överensstämmer. Motsatsen till 

trans (UMO u.å). 
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våldsamma relationer påverkats av relationen kroppsligt. Jag kommer särskilt undersöka 

kroppens orientering under våld (mot sig självt) med särskilt fokus på ett känsloarbete som 

bland annat visar sig som skam. Min förhoppning är att kunna belysa hur heterosexuella cis-

kvinnors upplevelser av våld i nära relationer påverkas av känslor av skam som orienterande i 

hur de agerar och förhåller sig till omgivningen, sig själv och förövaren. Uppsatsen är således 

deduktiv och menas främst att förstås i den kontext den är skapad inom och därmed är den 

inte generellt applicerbar på alla människor som levt i våldsamma relationer. Mina 

frågeställningar lyder: 

           •  Hur påverkar partnervåld den upplevda kroppens orientering i olika rum och 

              sammanhang? 

           •  Hur kan känslor av skam förstås som orienterande (mot sig själv) i våldsamma 

              relationer? 

1.2. Reflexivitet 

Jag vill tydliggöra att jag inte kan eller vill tala för all världens kvinnor och icke-män som 

funnit sig i klorna av en våldsam partner. Som alla feministiska forskare brottas jag med 

ambitionen att bidra med förändringskapande arbete utan att generalisera, jag hoppas därför 

att min hermeneutiska ansats genomsyrar uppsatsen, att kunskapen producerad här betraktas 

som en kontextuell tolkning av mina informanters berättelser. Jag är medveten om att jag som 

feminist, cis-kvinna och genusstudent påverkar vilka tolkningar som görs i analysen. En 

annan person med en annan bakgrund hade troligen gjort sig skyldig till tolkningar olik min 

egen, då vi som människor formas av våra tidigare erfarenheter. Jag hoppas dock att genom 

ett transparant arbetssätt kunna vägleda läsaren genom uppsatsprocessen för att på så vis 

underlätta för läsaren att själv avgöra validiteten i mina argument. 

1.3 Disposition 

Denna uppsats utgörs av sex avsnitt. Avsnitt 1 har du som läsare redan tagit del av, där syfte 

och frågeställning presenterades. I nästföljande kapitel redogörs det för uppsatsens teoretiska 

ramverk, för att i kapitel 3 positionera uppsatsen i förhållande till tidigare forskning. I kapitel 

4 diskuteras de metodologiska tillvägagångssätt och material jag använt, följt av kapitel 5 som 

utgör uppsatsens analys. Uppsatsen avslutas sedan i kapitel 6 där undersökningens resultat 

redovisas. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en redogörelse för det teoretiska ramverk uppsatsen utgörs av. Jag inleder med 

en beskrivning för processer av normalisering och isolation. Sedan görs en djupdykning in i 

Sara Ahmeds fenomenologiska värld följt av en närmare förståelse för känslor och 

kroppslighet.  

2.1 Våld & Normalisering  

I Våldets normaliseringsprocess (2004) presenterar Eva Lundgren en ingående analys som jag 

på grund av uppsatsens begränsning tyvärr inte kommer att kunna redovisa i sin helhet. Jag 

kommer istället att fokusera på kvinnornas verklighet eftersom det är deras perspektiv som är 

intressant för min studie, där isolering och växelvis verkan av kärlek och våld är det jag 

kommer behandla mest grundligt då dessa har störst relevans för mina informanters 

berättelser. 

Långsiktigt menar författaren att männen utsätter sin partner för isolering i syfte att få kvinnan 

helt för sig själv (Lundgren 2004:29). Isoleringen kan ske både fysiskt, i det att hon inte tillåts 

göra vissa saker som att arbeta eller röra sig utanför hemmet; och psykiskt i det att hon inte 

tillåts tala med vänner och familj (Lundgren 2004:28). ”Männen skaffar sig både social, 

tankemässig och känslomässig kontroll, och inom var och en av dessa sektorer förskjuts 

gränserna för vad som tillåts eller inte steg för steg […] (Lundgren 2004:29). Denna 

inskränkning av kvinnans livsutrymme förstärks och internaliseras av en växelvis verkan av 

kärlek av våld (Lundgren 2004:31). Författaren liknar processen vid ”tortyrens dynamik” som 

visar hur tillgivenheten förstärks hos offret när förövaren tillgodoser kvinnans behov av tröst, 

mat, vatten, omsorg och så vidare, vilket gör våldet värre när det sedan inträffar (ibid). 

Helen Baker vänder sig till Foucault för att beskriva processen av isolation i våldsamma 

relationer. Genom Foucault menar Baker att isoleringen sker som konsekvens för den 

normalisering som sker i förhållandet (Baker 2013:151). I ”Foucaultiansk” bemärkelse menas 

normalisering som en anpassning till normer internaliserad genom maktutövning i form av 

disciplinära åtgärder (ibid). Positivt beteende belönas medan negativt beteende bestraffas. 

Bestraffningen sker genom våld och skam för att på så vis upprätta normer kring beteende 

som efterföljs först när makten indoktrinerat förväntan av bestraffning i subjekten om en 

skulle bryta mot beteendenormerna (Baker 2013:152). Normerna efterföljs därefter genom 

subjektens självreglering. Subjekten reglerar sitt beteende i enlighet med normerna för att 

undkomma skamkänslor och våld som disciplinära åtgärder (Baker 2013:151). I våldsamma 
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relationen menar Baker att detta tar sig uttryck bland annat som att offret isolerar sig från 

omvärlden för att ”gömma sig” från skammen av att misslyckas att leva efter dels de 

beteendenormer upprättade inom förhållandet, av förövaren, men även de mer generella, 

samhälleliga beteendenormerna (Baker 2013:159), så som exempelvis diskursen kring det 

lyckliga heterosexuella förhållandet. 

Ur kvinnornas perspektiv sker en begreppsförskjutning där misshandeln från början 

uppfattades som helt oacceptabel till att bli normaliserad (Lundgren 2004:50f). Inskränkandet 

av kvinnans livsvärld sker gradvis och relativt obemärkt, menar författaren (Lundgren 

2004:53). Isoleringen från vänner och familj påverkar kvinnan till att överta förövarens 

referensram, vilket även Holmberg och Agevall vittnar (Holmberg 1999:168, Agevall 

2012:175, Lundgren 2004:54). Eftersom förövaren är hennes enda referensram anammar hon 

förövarens verklighetsbild vilket Lundgren menar intensifieras till följd av det växelvisa 

våldet och ömheten (Lundgren 2004:57). Genom växlandet skapas ett starkare känslomässigt 

band, menar författaren (ibid) och våldet ses som ett uttryck för kärlek (Lundgren 2004:58). 

Det växelvisa våldet och kärleken skapar förvirring hos kvinnan och ett ökat beroende då 

förövaren har kontroll över hennes liv (Lundgren 2004:59).  

2.2 Orientering & Desorientering 

Min främsta teoretiska utgångspunkt utgörs av Sara Ahmeds fenomenologiska ansats. 

Författaren redogör för begreppet orientering vilket hon förklarar som subjektets sätt att 

förhålla sig till världen (Ahmed 2010:51). Vad kroppen kommer i kontakt med, eller riktar sig 

mot, formar ens orientering, likväl är vad som är nåbart för en beroende på vilka tidigare 

orientering en gjort och vilka som är tillgängliga för en (Ahmed 2010:52).  

Här blir Ahmeds fenomenologi intressant, då hon tillskillnad från klassisk fenomenologisk 

teori, går innanför den ytliga kroppen för att undersöka hur diskurser, ras- och 

historiedimensioner behövs för att förstå ett subjekts orientering i världen (Ahmed 2010:53, 

2006:553). Att en kropp har möjlighet att göra saker, sträcka sig efter saker, beror enligt 

Ahmed inte så mycket på en inre förmåga, utan på rummets, världens, bekanthet. Känner sig 

ett subjekt hemma i ett rum, kräver ens agerande ingen åtanke, utan görs av vana. Finns det 

någon aspekt där kroppen inte känner sig hemma, till exempel att vara rasifierad i ett vitt rum, 

avbryts kroppschemat och kroppen känner sig desorienterad (Ahmed 2010:54). I våldsamma 

relationer förekommer avbrottet till stor del i rum kvinnan känner sig i hemma i men 

desorienteras på grund av förövarens närhet. Men vana ska förstås som mer än bara ett 

upprepande av handlingar utan också genom det att handlingarna ”inte kräver någon 
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uppmärksamhet när den utför sådana handlingar […] (Ahmed 2010:57).  För mig utgör 

Ahmeds teorier om orientering och desorientering den bakgrund utifrån vilken jag tolkar mina 

informanters begripliggörande av det våldsamma förhållandet.  

Utöver att kroppar orienterar sig mot vissa saker hellre än andra på grund av 

subjektets/samhällets historicitet, menar Ahmed att en kan avslöja de mekanismer som 

”tvingar” en att följa en viss livslinje för ett ens liv ska betraktas som levbart, genom att tala 

om orientering (2006:554). Ahmed liknar den sociala pressen som sätts på subjekt vid ett 

fysiskt tryck på kroppen. Kroppen formas således av denna press, samtidigt som linjerna 

formas av ”such moments of pressure”, vilket Ahmed kallar för ”stress points” (2006:555).  

I våldsamma relationer menar jag att våldet agerar som ”stress points”. Det kan handla om 

explosivt våld eller mer diskreta disciplinerande handlingar, vilket desorienterar kvinnan. 

”Stress pointsen”, våldet, manifesteras som känslor av till exempel ångest, rädsla och skam 

hos kvinnan, vilket hon reglerar sig efter för att undvika ”stress pointsen” som i våldsamma 

relationer tar sig uttryck i våldsamma handlingar. Denna förståelse för hur ”stress points” 

agerar självreglerande utgör en grundsten för hur jag tolkar mina informanters berättelser om 

skam som en isolerande mekanism (Baker 2013:157). 

2.3 Känslor & Kroppslighet  

Skamkänslor behandlades genomgående i informanternas berättelser. Jag förstår skam som ett 

bekräftande av kärlek och ideal. Ahmed menar att för att känna skam behövs ett ideal en 

misslyckats att leva upp till (Ahmed 2014:106, se även Baker 151f). Att känna skam blir en 

bekräftelse för att det antagna idealet är nödvändigt och värt att känna skam inför, skammen 

bekräftar ens kärlek och hängivenhet till idealen (ibid). Skam fungerar följaktligen som en 

moraliserande och socialiserande känsla. En känner skam inför ”Communitys”, till exempel 

sin familj, genom att misslyckas med att följa normer (Ahmed 2014:107, McKie 2005:68, 

Skeggs 1997). Då skam frammanas när den vittnas av andra, resulteras det i en rörelse bort 

från sig själv då det är självet som är skamligt (Ahmed 2014:103f), eller snarare en 

desorienterande känsla; att en inte har någonstans att vända sig. Som Ahmed påstår, kan 

skammen frambringa en vilja att gömma sig och göra sig liten framför andra som har bevittnat 

orsaken till skammen (ibid). I syfte att gömma sig undan skammen menar Baker, med stöd i 

Foucault, att en reglerar sig själv. I fråga om våldsamma relationer menar Baker att offren 

förlorar sig själva i undvikandet av skam. En reglerar hur en rör sig och hur en beter sig för att 

undkomma skammen (Baker 2013:157). Skam ska således förstås som en självreglerande 

känsla kvinnorna antar för att orientera sig undan skammen.  
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Även berättelser om smärta är centralt i mina informanters historier. Smärta är inte bara den 

känsla som reagerar på fysiska skador utan ska också förstås som en psykisk smärta (Ahmed 

2014:23). Men istället för att fråga sig vad som orsakar smärta, vill Ahmed undersöka vad 

smärta ”gör” med kroppar. Det som är så speciellt med smärta, menar Ahmed, är hur den 

fungerar som inomkroppslig även när orsaken kommer utifrån, som till exempel ett slag. 

(Ahmed 2014:24). Denna känsla är vad som gör att kroppen upplevs som en yta för självet 

och som det skiljer oss från andra (ibid). I mötet med något annat som har fysisk åverkan på 

kroppen (till exempel att en slår i tån), framstår ens kroppsliga yta som ”där” (ibid).  

Minnet av en känsla kan på så sätt trigga samma upplevelser igen. Ens tidigare erfarenheter är 

därför avgörande i upplevelser av känslor. Smärtan behöver inte vara där i fysisk form för att 

en ska känna samma reaktioner på smärtan i kroppen. Genom att minnas en smärtsam känsla 

blir en mer medveten om ens egen kroppslighet, eftersom en har en tendens att ”glömma bort” 

kroppen när den fungerar felfritt, men i friktionen mellan smärta och kropp, tvingas en 

tillbaka (Ahmed 2014:25f). Ahmed hävdar att i det kroppsliga smärtsamma mötet, om så 

psykiskt eller fysiskt, med andra objekt eller subjekt, reagerar kroppen med att vända sig bort 

från smärtan (ibid). Reaktionen på smärta innebär en omorientering till ”det gör ont” (i 

kroppen) till att (det som orsakade smärtan) ”är dåligt”. När en sedan rör sig bort från vad 

som orsakat smärtan, känns det som att en rör sig bort från smärtan i sig (ibid). 

En liknande mekanism beskriver Ahmed sker i mötet mellan kroppen och rädsla. Kroppar 

påverkas av rädsla på det sätt att den drar ihop sig, rör sig själv mindre, som för att skydda sig 

mot framtida våld mot kroppen. Rädsla formar kroppar såväl som hur rädda kroppar rör sig i 

rummet (Ahmed 2014:69f). För att vända sig bort från rädslan menar Ahmed att en vänder sig 

mot objektet för kärlek (2014:68). Ångest kan beskrivas som en känsla snarlik rädsla. 

Skillnaden dem emellan menar Ahmed är att ångesten grundar sig i en vag förväntan av hot 

medan rädsla är en direkt respons på ett omedelbart hot (2014:64). Ahmed beskriver även hur 

ångest ”fastnar” på objekt, en rör sig mot objekten tillskillnad från om en upplever rädsla, där 

en blir rädd på grund av objektets närmande (Ahmed 2014:66). 

Som Ahmed visat har känslor riktiga konsekvenser för den levda, fysiska kroppen. 

Gemensamt för alla de känslor Ahmed går igenom, och som även jag kommer utgå från i min 

studie, är hur kroppen orienterar sig in mot sig själv som ett resultat av att bli utsatt för eller 

själv känna känslorna (Ahmed 2014:54, 59, 69f, 103). 
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogör jag för den tidigare forskning som föreligger min egen i syfte att 

beskriva hur min uppsats positionerar sig jämte studier tidigare genomförda i fältet. Jag vill 

även belysa att forskningen genomförd här inte är skapad i ett vakuum utan till stor del bygger 

på teorier och förståelse redan gjorda.  

3.1 Skam & Begripliggörande 

Charlotte Agevall undersöker i sin avhandling Våldet och kärleken: våldsutsatta kvinnors 

begripliggörande av sina erfarenheter (2012) vilka diskurser som har betydelse i de 

våldsutsatta kvinnornas begripliggörande av sina erfarenheter av våld (2012:16). Författaren 

använder sig av begreppet begripliggörande för att förklara hur en person gör något förståeligt 

(Agevall 2012:11) och menar att beroende på vilka diskurser om våld som är styrande kan 

kvinnorna som utsatts för våld i nära relationer mer eller mindre begripliggöra sina 

erfarenheter (Agevall 2012:15). Berättelsen om våld i nära relationer och berättelsen om 

tvåsamhet är två centrala diskurser för Agevalls analys (2012:274). Den diskurs som har störst 

betydelse för mig är den om ”den misshandlade kvinnan” och kvinnornas begripliggörande i 

förhållande till den antagna gestaltningen begreppet representerar (Agevall 2012:151). 

Författaren menar att ”den misshandlade kvinnan” är någon som många av kvinnorna i 

studien tar avstånd från eftersom diskursen framställer kvinnan som svag och skambar (ibid). 

Hon framställs som någon som inte vet sitt eget värde, är underordnad och som är ”dum” nog 

att hamna i en sådan situation. Författaren beskriver att kvinnorna, på grund av diskursen 

kring ”den misshandlade kvinnan”, intar en försvarsposition i sitt begripliggörande (ibid). 

Känslan av skam är något jag aktivt kommer att undersöka i min studie, varav Agevalls 

analys av en skambar diskurs är något jag själv tror mig komma ha nytta av i min tolkning av 

mina informanters berättelser. Avhandlingen skiljer sig dock från min forskning i avseendet 

att författaren har ett större fokus på familjen som institution och kvinnornas erfarenheter i 

mötet med olika institutioner som rättsväsendet. Jag kommer istället gå djupare in i 

kvinnornas egen självbild och orientering som ett resultat av misshandeln kopplat till olika 

känslor, där skam är en komponent.  

Viveka Enander resonerar kring skam i artikeln ”A Fool to Keep Staying” – Battered Women 

Labelling Themselves ”stupid” as an Expression of Gendered Shame (2008a).  Enanders 

förståelse för känslan skam grundar sig i en klassförståelse där skam upplevs olika beroende 

på vilken klasstillhörighet en individ har (2008a:21). Aristokraten, menar Enander, upplever 



11 

 

skam som något temporärt, medan underklassen upplever skammen som en bekräftelse på 

dennes mindre värde. Skam används alltså som socialt verktyg för att bibehålla ojämlikheter 

(ibid). Känslan av ”stupidity” som beskrivs av informanterna menar Enander, genom 

föregående förståelse för skam, ska utläsas som ”battered shame” (ibid) på grund av det 

könade våld de utsätts för som också är specifikt för ett våldsamt förhållande (ibid). Enander 

flaggar dock för att informanterna främst kommer från en medelklass, och skammen kan då 

även läsas som en ”aristokratisk skam” på grund av den diskursiva bilden av den 

”misshandlade kvinnan” som lägre stående och korkad (2008a:21f). 

Enander gör även ett försök att identifiera kvinnornas begripliggörandeprocesser i Jekyll and 

Hyde or ”Who is This Guy?” – Battered Women’s Interpretations of their Abusive Partners 

as a Mirror of Opposite Discourses (2008b). Författaren undersöker mer specifikt kvinnornas 

begripliggörande av männens våldsamma tendenser och beskriver att förövaren upplevs som 

”två olika personer” (Enander 2008b:13). Kvinnorna begripliggör detta beteende genom att ge 

förövaren en psykisk diagnos. De beskriver, enligt Enander, förövaren som kontrollerande, 

har dålig självkänsla, dålig barndom etcetera, men få kopplar detta till en systematisk 

problematik; patriarkatet (ibid). Vad denna studie hjälper att synliggöra, och således bidrar till 

i min egen undersökning är kvinnornas bild av och förståelse av sin förövare, vilket påverkar 

kvinnornas känslor gentemot männen och slutligen benägenheten att lämna förövaren 

(Enander 2008b:22). 

3.2 Makt & Normalitet 

Ytterligare en del av de misshandlade kvinnornas begripliggörandeprocess är att försöka 

begripliggöra förövarens handlingar. Kvinnan anammar då förövarens sätt att se på världen, 

hans definitioner blir sanning (Agevall 2012:175). Att, som Agevall menar, kvinnorna tar 

över männens sätt att se på världen är inte specifikt för våldsamma relationer utan återfinns 

även hos ”normala” heterosexuella par (Holmberg 1999). Carin Holmberg beskriver detta 

som en del av en maktasymmetri där hon överlämnar sin rätt att definiera verkligheten 

(Holmberg 1999:189). Han är delaktig i denna process eftersom han anser sig vara den 

rationella som ”ser verkligheten som den är” (ibid).  Uppstår det konflikter mellan kvinnan 

och mannen, eller om de tolkar en situation på skilda sätt, menar Holmberg att den 

överordnade (mannen) ges tolkningsföreträde att definiera situationen för att under- och 

överordningen ska upprätthållas (Holmberg 1999:63).  
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Holmberg menar att maktasymmetrin mellan mannen och kvinnan blir tydligast vid 

konflikter, främst när mannen agerar offensivt. Han får ”definiera den gemensamma 

situationen och vill få avgöra om hon får vara arg eller inte” (Holmberg 1999:168). Han sätter 

därmed sin gräns och kvinnan ”bekräftar” sin underordning genom att inte gå över den 

gränsen. Att den gränsen inte överskrids menar Holmberg beror på ”ett underförstått hot om 

fysiskt våld” som kommer utlösas skulle kvinnan driva konflikten vidare (ibid). 

Maktasymmetrin vidmakthålls mest effektivt om förövarens tolkning av kvinnans situation är 

den enda tillgängliga för henne. Skulle kvinnan trots allt driva konflikten vidare förläggs det 

yttersta ansvaret för våldet på henne eftersom hon inte respekterade hans gräns och på grund 

av den rollövertagning Holmberg menar sker anammar kvinnan förövarens bild av situationen 

och således också skulden (ibid).  

Genom Holmbergs exempel blir det tydligt att det inte behöver vara långt mellan ett 

”normalt” heterosexuellt förhållande och ett våldsamt, vilket är en avgörande aspekt för att 

förstå hur misshandelsrelationer fungerar och upprätthålls. Denna tolkning är väsentlig för 

förståelsen av Eva Lundgrens bok Våldets normaliseringsprocess (2004) och därför även 

relevant att ta upp i detta forskningsavsnitt. Lundgren skriver om hur just mekanismerna kring 

våld i nära relationer fungerar. Hon utgår där till stor del från Holmbergs analys av ”normala” 

heterosexuella par för att förklara hur våldet är en process som sker i samklang med sociala 

förståelser av ”våld, kön, sexualitet och makt” (Lundgren 2004:16) samt hur våldet sker inom 

ett normalitetsperspektiv. Ett normalitetsperspektiv innebär att männen som utför våldet inte 

är några ensamma galningar utan fungerar bra i det sociala samhället, därmed är våldet 

”normalt” i det att det stämmer överens med de personlighetsdrag en generellt kopplar till 

män (våldsamma) och kvinnor (undergivna) (Lundgren 2004:17f).  

I flera av de texter jag läst som gått i dialog med Lundgren hävdas det att författaren menar att 

våldet normaliseras i den mening att kvinnorna inte anser att det de utsatts för är onormalt, 

samt att Lundgren homogeniserar gruppen kvinnor som levt i våldsamma relationer (jmf 

Agevall 2012:23–27). I den nyproduktion av Våldets normaliseringsprocess (2004) jag använt 

svarar författaren på dessa anklagelser och betonar starkt att den process som beskrivs är att 

betraktas som en teoretisk analysmodell, vilket tillåter individuella skillnader. Så kommer 

även jag att betrakta författarens verk. I teoriavsnittet formuleras en grundligare redogörelse 

för Lundgrens teori då verket utgör en grundpelare i mitt vetenskapsteoretiska ramverk.  
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3.3 Nordisk kontext 

Jag anser det även relevant att belysa den nordiska kontext Holmberg beskriver på grund av 

min egen (nordiska) kontext. Detta betonas även av Viveka Enander i artikeln ”A Fool to 

Keep Staying” – Battered Women Labelling Themselves ”stupid” as an Expression of 

Gendered Shame (2008a). De båda menar att den nordiska kontexten bjuder ett samhälleligt 

unikt sätt att se på jämställdhet (Enander 2008a:22, Holmberg 1999:20). Holmberg menar att 

detta nationella jämställdhetsarbete är problematiskt på det sätt att det framställs som 

könsneutralt, vilket osynliggör maktasymmetrierna mellan könen (1999:20ff). Enander gör en 

liknande analys men menar också att den nationella självbilden av Sverige som jämställt där 

våld i nära relationer fördöms, ger uppfattningen att en ”ska gå vid första slaget” vilket leder 

till uppfattningen att en ”accepterar” våldet om en då stannar (Enander 2008a:22). Upplever 

en misshandlad kvinna att hennes förhållande är misslyckat leder till en självbild inte bara 

som en misslyckad kvinna utan också som en misslyckad svensk (Enander 2008a:23).  

3.4 Motstånd & Att lämna  

Följande studier behandlar processen att lämna. Den första forskningen jag vill 

uppmärksamma är författad av Viveka Enander och kallas Leaving Jekyll and Hyde: Emotion 

work in the context of intimate partner violence (2008c). Varför just denna artikel är intressant 

för mig är på grund av dess säregna sätt att ställa offrens känslor i fokus för 

lämnandeprocessen. Författaren betonar kvinnornas känsla av dissonans och menar att hur 

stark dissonans kvinnan upplever är av stor betydelse för hur benägen kvinnan är att lämna 

(Enander 2008c:41). Till exempel att våldet kommer abrupt och mycket, vilket skapar stor 

chock och således stark dissonans, till skillnad från en mer diskret misshandel över tid. En 

mer subtil misshandel beskriver författaren har effekter på kroppen i form av ”discomfort” 

men får en inte nödvändigtvis att agera närmare (ibid). Denna förståelse för känslors påverkan 

på kroppen är vad jag kommer undersöka i min uppsats, vilket är varför jag anser att Enander 

bidrar med en ytterst intressant analys.  

Enander tillsammans med Holmberg har även genomfört en gemensam studie av 

lämnandeprocessen som ämnar undersöka kvinnornas upplevelser av uppbrottet i syfte att 

belysa problematiken och utbilda professionell hjälp att bättre bemöta dessa kvinnor 

(2008:200). Författarna uttrycker ett intresse för att undersöka ifall strategierna anpassning 

och motstånd återfinns i informanternas berättelser eftersom det är taktiker som diskuterats 

mycket inom nordisk feminism (Enander & Holmberg 2008:209). Resultatet redovisas som 
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att både anpassning och motstånd återfinns hos informanterna, men i motstridighet till tidigare 

teoretiska modeller som menar att adaption är kvinnornas första försvar, så används de båda 

parallellt (Enander & Holmberg 2008:210). Att utöva aktivt motstånd verkade inte heller göra 

en immun mot att brytas ned, vilket får författarna att fråga sig vad för syfte motstånd då 

tjänar? (ibid). Författarna menar att motstånd förmår kvinnan att stanna snarare än att gå 

eftersom en inte upplever sig själv som ett offer, som att en är i kontroll av situationen och 

som att det fortfarande finns hopp om förändring (Enander & Holmberg 2008:211). Utifrån 

denna slutsats hävdar författarna att motstånd och adaption inte är varandras motsatser, utan 

motstånd ska förstås som en form av anpassning, kallad meta-anpassning (ibid).  

Uppbrottet menar Enander och Holmberg framkallas av en ”turning point” i förhållandet, som 

enligt författarna generellt utgörs utav en av följande delar; antingen en leva eller dö-situation, 

eller; när någon annan riskerar att fara illa (Enander & Holmberg 2008:212). Leva eller dö-

situationen behöver inte innebära en fysisk upplevelse utan kan också vara en psykisk död 

(ibid). Författarna uttrycker dock en heterogen upplevelse av att ”hit rock bottom” och visar 

på att flera informanter lämnat innan denna känsla infunnit sig. Det handlar istället om att ge 

upp (förhoppningen om förbättring) på förhållandet och på förövaren (Enander & Holmberg 

2008:214). Till skillnad från annan forskning (de uppger själva Hydén och Lundgren som 

exempel; 2008:208,211) som visat att kvinnor lämnat förhållandet då de insett att de varit 

offer för partnervåld, visar Enander och Holmbergs undersökning att denna insikt kommer 

först efter att kvinnorna lämnat förhållandet (2008:223). 

4. Metod & Material 

I följande avsnitt behandlar jag den metod jag använt mig av för att undersöka min 

forskningsfråga samt de material som använts i analysen. Jag redogör för hur urvalet gått till 

följt av en kort presentation av intervjudeltagarna. I enlighet med Johansson betraktar jag 

informanternas berättelser som en begripliggörandeprocess utifrån vilken informanterna 

formar sina liv och identiteter. Huruvida historian de berättar är helt överensstämmande med 

verkligheten är därför av mindre vikt, eftersom deras tolkning av händelseförloppen är det 

som är relevant för deras orientering och förståelse (Johansson 2005:223). Jag söker därför 

inte efter sanningen på så sätt att det var så det ”verkligen gick till” utan på så sätt som 

informanternas förståelse av verkligheten format hennes självbild och liv. 
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4.1 Semistrukturerad djupintervju 

Som metod valde jag att använda mig av semistrukturerade djupintervjuer. Djupintervjuer 

används i syftet att undersöka någons erfarenheter eller livsberättelser (Hesse-Biber 2007:126, 

Tjora 2012:82) där metodens fenomenologiska perspektiv förutsätter ett intresse för ”hur 

[informanterna] knyter specifika känslor till erfarenheter och upplevelser…” (Tjora 2012:82). 

Med anledning av detta delade intresse ansåg jag att djupintervjuer var en passande metod.  

På grund av min vilja att utföra intervjuer där informanten i högre grad hade möjlighet att 

själv bestämma vad de ville tala om samt ett behov av levande skildringar för att kunna svara 

på min forskningsfråga valde jag att ha en semi-strukturerad struktur på mina intervjuer. Detta 

är även brukligt bland djupintervjuer som till följd av den vikt som läggs vid detaljrika 

beskrivningar ofta använder sig av semi-strukturerade eller ostrukturerade intervjuer (Hesse-

Biber 2007:126, Kvale & Brinkmann 2010:43). Till själva genomförandet av intervjuerna 

utformade jag en intervjuguide efter Aksel Tjoras modell utarbetad för att skapa ett flyt i 

intervjun och etablera en kontakt med informanten (Tjora 2012:89f). Intervjuguiden delas då 

in i tre faser med olika frågor och olika förväntningar på reflektion från informanten. De 

utgörs av (1) uppvärmningsfrågor, där jag ställde enklare, konkreta frågor till informanten om 

dennes ålder, sysselsättning och bakgrund för att vänja informanten vid intervjusituationen 

(Tjora 2012:87). Intervjuguiden går sedan över i (2) reflektionsfrågor där informanten ombeds 

berätta om sina erfarenheter för att avslutas med (3) avrundningsfrågor som syftar till att 

normalisera situationen mellan forskare och informant. I detta skede menar Tjora att det är 

relevant att ta upp hur forskning går vidare, vad som sker med intervjun och framförallt att 

tacka för insatsen (Tjora 2012:87). Inspiration för formuleringar av frågeställningar hämtades 

främst från Kvale & Brinkmann (2010:149–153). Intervjuguiden har efterhand behövt 

anpassas och förändras för att passa mottagaren. Jag betraktar intervjun som en läroprocess, 

varefter ny kunskap föds under genomförandet. Jag justerade därför intervjuguiden för att 

bättre passa situation och person.  

Varje enskild intervju uppgick till ca en timme och en kvart. Jag har valt att inte transkribera 

hela intervjuerna, utan valde istället att lyssna igenom och sedan transkribera olika beroende 

på vad jag ansåg var nödvändigt. Denna metod inspirerades av Hélene Thomssons bok 

Reflexiva intervjuer (2011) där hon menar att en fullständig transkribering inte alltid är 

motiverbart utan att en istället ska avgöra utifrån varje enskild intervju (Thomsson 

2011:145f). 
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4.2 Dataanalysmetod 

För att strukturera materialet användes Thomssons lodräta och vågräta analys. Den lodräta 

analysen behandlar varje intervju för sig, där en identifierar centrala teman genom att 

exempelvis markera i marginalen (Thomsson 2011:154). Jag kommer dock att använda mig 

av färgkodning då detta känns smidigare. Under denna del frågar en texten vad som sägs och 

varför. Efter att ha tömt varje enskild intervju på teman är nästa steg att jämföra intervjuerna 

sinsemellan. Detta kallar Thomsson för den vågräta analysen (Thomsson 2011:155). Här 

söker en istället efter gemensamma drag som sedan kommer bli föremål för ens analys. 

Thomsson förespråkar ett tillvägagångssätt där en kodar materialet för att sedan klippa och 

klistra i fysisk form (ibid). Återigen kommer jag genomföra min egen tappning på datorn, 

men med samma princip.  

4.3 Etik & Problematik 

Innan en genomför intervjuer är det viktigt att reflektera över vissa etiska aspekter av 

metoden. Flera författare betonar den maktaspekt som finns i en intervju (jmf Kvale & 

Brinkmann 2010:48, Hesse-Biber 2007:131, Johansson 220, Alvesson & Sköldberg 

2008:356). Att vara medveten om vad en för med sig in i en intervjusituation och att arbeta 

för att jämna ut denna hierarki utan att för den sakens skull tro att maktasymmetrin är 

utplånad. En intervjusituation är enkelspårig där jag som forskare har den slutgiltiga 

kontrollen över samtalet och tolkningen (Kvale & Brinkmann 2010:49). Som feministisk 

forskare med en strävan efter att minimera hierarkier blir denna maktasymmetri därför viktig 

att synliggöra och reflektera kring. För att intervjuerna skulle bli så jämlika som möjligt var 

det viktigt för mig att betona informanternas självbestämmanderätt. Jag tydliggjorde flera 

gånger att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville och att de kunde låta bli att svara om 

de så önskade. 

En annan särskilt relevant etisk fråga att reflektera kring var vilka konsekvenser studien har 

för mina informanter. För att reducera risken för att något inträffar var jag därför noga i 

urvalet av informanter, där ett krav var att relationen ska ha varit avslutad i minst ett år före 

intervjutillfället. Dels för att kvinnorna ska kunna reflektera mer ohämmat2 men också för att 

minimera risken för att förövaren fortfarande utövade kontroll över kvinnan och på så sätt 

utsattes för risk om hot/våld genom att delta i studien. Jag var även noga med att försäkra mig 

om att informanterna hade någon att tala med efteråt, om intervjun hade varit känslomässigt 

                                                 
2 Detta diskuteras närmare under ”Urval” 
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påfrestande, såväl som en uppföljning cirka en vecka efter intervjun där jag kontrollerade att 

allt fortfarande kändes okej. 

Vidare vill jag problematisera det att intervjua om något känsligt utan att det blir ett 

terapeutiskt samtal. De två kan vara svåra att särskilja men den stora skillnaden är enligt 

psykologerna Steinar Kvale och Svend Brinkmann syftet med intervjun. Där terapeuten 

eftersträvar personlig förändring är jag som forskare istället ute efter kunskap (Kvale & 

Brinkmann 2010:57). Anna Johansson problematiserar detta förhållande närmare i boken 

Narrativ teori och metod (2005). Johansson menar där att en som forskare bör vara aktsam på 

att axla rollen som terapeut då en varken har rätta utbildningen eller förhållandena för att 

hantera en sådan situation. För att undvika att detta sker menar Johansson att en bör klargöra 

för informanten syftet med intervjun samt under vilka förhållanden den genomförs. Skulle 

detta ändå ske menar Johansson ett en i först hand ska visa empati och stötta informanten 

(Johansson 2005:272f). Johansson menar även att det kan vara nödvändigt att följa upp med 

informanten hur denne har betraktat intervjun samt försäkra sig om att denne har någon att 

tala med efteråt (2005:273), vilket i hög grad liknar det tillvägagångssätt jag tidigare 

redovisat.  

4.4 Urval  

Urvalsprocessen till denna uppsats har varit svår och långsam. Givet ämnets känsliga natur 

har det varit komplicerat att hitta informanter som är villiga att ställa upp på en djupintervju. 

Det kan upplevas som ytterst smärtsam att öppna upp sig och dela med sig av sina 

erfarenheter av partnervåld, varav jag ansåg det av stor vikt att anta ett empatiskt 

förhållningssätt. Jag har därför behövt agera med en särskild försiktighet i sökandet av och i 

kontakten med informanter. Detta har resulterat i att jag har ”släppt” en potentiell informant 

tidigare än vad en annars kanske hade gjort, med hänsyn till det känsliga och smärtsamma 

ämnet. På grund av detta sena avhopp blev det för sent för att hitta en ny informant varefter de 

två som presenteras nedan fick utgöra mitt material. Med deras frikostiga berättelser och 

djupa intervjuer anser jag dock att två informanter har varit tillräckligt för att skapa en grund 

till analys.  

Mina informanters åldrar sträcker sig över ett 12 årigt åldersspann från 24 år till 36 år. Detta 

åldersspann har inte aktivt eftersträvats utan snarare varit ett lyckosamt resultat av de 

informanter som valt att höra av sig. Jag kallar det lyckosamt då jag anser att det varit till min 

fördel eftersom jag ville utforma en analys som inte tilltalar endast en åldersgrupp utan fler. 
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Det var även viktigt för mig att minst ett år skulle ha hunnit passera mellan den våldsamma 

relationen och intervjun. Detta för att de delvis ska kunna tala om känslorna med en viss 

distans för att underlätta intervjun, samt för att ett erkännande av brottet som har begåtts mot 

dem är avgörande för att kunna diskutera det jag har i åtanke (Jmf Enander & Holmberg 

2008:223, Agevall 2012:156). Informanterna valdes efter att ha kontaktat mig personligen 

efter en annons på en Facebooksida där jag kort presenterade syftet med undersökningen och 

vilken roll informanterna skulle ha. 

  

4.5 Intervjuporträtt 

I följande intervjuporträtt presenterar jag mina informanter som genom sina berättelser om 

erfarenheter av partnervåld utgör mitt empiriska material. Presentationerna innehåller 

informanternas ålder, sysselsättning, fritidssysslor, bakgrund samt en kort beskrivning av 

deras tidigare våldsamma relation(er). Samtliga identifierar sig som heterosexuella cis-

kvinnor. För att bibehålla kvinnornas anonymitet är alla namn och platser fingerade. 

4.5.1 Stina  

Stina är 36 år gammal och kommer från en arbetarklassfamilj. Själv har Stina en bred 

arbetslivserfarenhet som bland annat kock men är för närvarande student. På fritiden uppger 

Stina att hon gillar att laga mat, umgås med sina vänner och att resa. Förhållandet som står i 

fokus för intervjun inleddes när Stina var i tonåren och varade i sexton år för att till slut 

avslutas för lite mer än tre år sedan. Tillsammans fick paret fyra barn. 

4.5.2 Hanna 

Hanna är 24 år gammal och är uppvuxen i en medelklassfamilj. Idag är Hanna sjukskriven 

men jobbade under tiden för förhållandet inom restaurangbranschen. Hanna och hennes 

pojkvän Albin var tillsammans under tre år. Förhållandet präglades enligt Hanna av 

medberoende3 och misshandel då Albin var missbrukare. I nuläget existerar inget fysiskt 

kärleksförhållande mellan de två men Hanna uppger att Albin ibland sms:ar henne med 

hotelser om våld. 

Halvvägs under intervjun med Hanna stängdes inspelning oväntad av. Detta upptäcktes först i 

efterhand, men rekonstruerades utefter bästa förmåga den saknade biten. Av den anledningen 

                                                 
3 Medberoende är, enligt Frälsningsarmén, ett tillstånd där en som anhörig till en missbrukare anpassar hela sitt 

liv efter den missbrukande för att få dennes vardag att fungera. ”Man ljuger, gömmer och glömmer för att hålla 

fasaden uppe.” Det är en mycket destruktiv situation för den medberoende som förlorar sig själv i omvårdnaden 

av den missbrukande och liknar till hög grad dynamiken bakom partnervåld (Frälsningsarmén 2013). 
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avstod jag från att citera när inspelning saknades vilket resulterat i att en överskridande del av 

citaten utgörs av berättelser från Stina. 

5. Undersökning 

I följande kapitel avhandlas uppsatsens undersökning. Kapitlet är indelat i 2 delar; Kroppens 

känslomässiga (des)orientering samt Smärtsamma möten med tillhörande underrubriker. I den 

förstnämnda, Kroppens känslomässiga (des)orientering, tittar jag närmare på hur 

informanterna upplever skam i relation till händelser i förhållandet och hur det kan förstås 

som desorienterande. I undersökningens andra del, Smärtsamma möten, undersöks berättelser 

om ångest och rädsla samt det som inte sägs, som orienterande i mötet med kroppen. 

5.1 Kroppens känslomässiga (des)orientering 

Undersökningens första del utgörs av tre teman. I Rum & Kroppslighet förs en diskussion 

gällande informanternas rörelser i rum där förövaren är närvarande, följt av en analys av skam 

och dess konsekvenser under temat Att Skämmas. Under Att lämna eller bli lämnad diskuteras 

skam som en isolerande mekanism för att sedan avslutas under temat Motståndets omöjlighet 

där informanternas möjlighet till motstånd problematiseras.  

5.1.1 Rum & Kroppslighet 

Genomgående i intervjun med Hanna beskriver även hur hon ställde upp och gjorde saker för 

förövaren, trots att hon upplevde ett obehag och inte själv ville. Jag menar att detta ska 

betraktas som att Hanna utsätter sig själv för självreglering (”self-regulate”) (Baker 

2013:150ff). Hanna ska således inte förstås som bekväm med det våld hon utsätts för i 

relationen, utan som att hon reglerar sig själv för att undkomma ytterligare våld och skam 

(ibid), jag betraktar självregleringen som den strategi Hanna använder sig för att ”reorientera 

sig”, att hitta tillbaka från den desorientering som följer av att inte veta vad en har att förvänta 

sig av sin partner – våld eller kärlek? Liknande tendenser skildras även under intervjun med 

Stina, som framställer undvikandet av våld som en läroprocess:  

                 Jag lärde mig efter ett tag att han… att han… ehm... blev mindre våldsam och hade mindre 

                 liksom anledningar enligt honom själv att bli våldsam om jag kunde va i hans skugga. Om 

                 han fick briljera. Om han fick prata. Om han fick ta för sig. Ehm… jag valde… om jag bara 

                 inte var ett hot mot honom så hände det liksom… så var det mindre chans att det skulle 

                 hända. 
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Stina målar upp en bild av våldet som mindre troligt att inträffa om hon fogade sig efter 

förövaren, och hur detta var någonting hon lärde sig att göra. Även detta tolkar jag som ett 

uttryck för våldet som en självreglering, där Stina lär sig att röra sig annorlunda, foga sig till 

förövarens vilja, för att undvika våld och skam. Inslagen av våld blir en desorienterings 

mekanism informanterna behöver återhämta sig från, och för att göra det omorienterar de sig 

med hjälp av självreglering för att i framtiden förhoppningsvis kunna undvika våldet (Baker 

2013:150ff).  

Fogandet till förövarens vilja menar jag även kan tolkas som ett uttryck för ett avbrutet 

kroppschema (Ahmed 2010:54). Ett kroppschema, hävdar Ahmed, är tillgängligt för en 

”kropp som känner sig hemma” (ibid). Rör en sig i rum där en avviker, avbryts kroppschemat. 

Konsekvensen blir en känsla av ”obekvämlighet” och desorientering för subjekten som inte 

passerar obemärkt (ibid).  Informanterna uppvisar en påtaglig medvetenhet om kroppen i olika 

rum där förövaren är närvarande. Stina berättar: 

                 […]Men under dom åren som vi var tillsammans så var jag alltid liksom i hans skugga. Det 

                 var han som kom först och jag ville helst att det skulle synas liksom. Så jag tror nog att om 

                 vi var ett rum med många människor så väntade jag med att prata för att han skulle prata 

                 först och jag var nog ehm… jag var… aldrig den personen jag ville vara liksom, i hans 

                 närhet. Jag var alltid nerdämpat, alltid en liksom mer dämpad version av mig själv. 

Stina beskriver hur hon på grund av förövaren rör sig annorlunda i rum där andra är 

närvarande, hon uttrycker att hon aldrig rörde sig som ”den personen jag ville vara” och hur 

hon rörde sig i förövarens skugga. Utifrån denna förståelse menar jag att Stinas skildring av 

hennes rörelser i rummet uppvisar tendenser som stämmer med Ahmeds förklaring av ett 

avbrutet kroppschema (ibid).  

Hannas avbrutna kroppschema yttrar sig som en sömnlöshet i förövarens närhet. Hon 

beskriver hur hon känner sig nervös och inte kan sova när de var tillsammans. För att kunna 

sova menar jag att det krävs att en ger upp kontroll och medvetenhet om kroppen, att en 

slappnar av. Känner en sig obekväm i ett rum, inte riktigt hemma, blir en resignation av 

kontroll, och till följd sömn, omöjlig. Hannas sömnlöshet och nervositet tolkar jag på så sätt 

som ett uttryck för ett avbrutet kroppsschema på grund av den kroppsliga medvetenhet hon 

lider av till följd av förövarens närvaro.  
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Informanternas berättelser uppvisar således flera inslag av desorientering, där självreglering är 

en strategi för att återfå sin orientering samtidigt som ett avbrutet kroppschema är ytterligare 

ett uttryck för partnervåldets desorienterande natur.  

5.1.2 Att skämmas 

Ett avbrutet kroppschema menar jag även kan ske när en utsätts för skam inför andra. Som 

redovisats under teoriavsnittet, hävdar flera teoretiker att skam främst infinner sig när orsaken 

till skammen bevittnas av andra (Ahmed 2014:103, Skeggs 1997, McKie 2005:68, Baker 

2013:150). I samtalen med mina informanter blev det tydligt att skamkänslan infann sig 

främst när den var bevittnad. Stina beskriver exempelvis hur hon försökte rättfärdiga 

förövarens otrevliga beteenden inför andra och hur skamkänslor alltid var de som tog över vid 

sådana tillfällen. På frågan om hon även försökte rättfärdiga förövarens beteende för sig själv, 

i sin ensamhet, svarar Stina ”jaa… fast det gjorde... jag gjorde det ju mest när det var andra 

människor i närheten.” Stinas skildring tolkar jag som ett uttryck för att skam främst är att 

betraktas som en ”bevittnad känsla”, vilket styrks i intervjun med Hanna. Hanna återger 

händelser från efter att förhållandet tagit slut, där hon beskriver det som ”pinsamt” att 

personer i hennes närhet var medvetna om hennes våldsamma förhållande, samt påtalade detta 

för henne, men att hon trots det stannade i förhållandet. Att komma tillbaka till dessa 

människor efter att förhållandet tagit slut menar Hanna var pinsamt, eftersom de visste att 

Hannas förhållande varit destruktivt och hon hade, som hon själv beskriver, ”varit dum nog 

att inte fatta det själv”. Berättelsen tolkar jag som att Hanna ger uttryck för skamkänslor som 

en känsla som bevittnas (Ahmed 2014:103).  

Relevant att fråga sig menar jag är vad dessa skamkänslor väcker för reaktioner. Hos Stina 

gick det att utläsa en tydlig effekt på de skamkänslor hon utsattes för: ” Jag kände mig alltid 

liten liksom.” och ”Alltså många gånger så gick jag bara in i mig själv. Jag var ju deprimerad 

liksom långa perioder.” Konsekvensen av skammen som inåtvändande menar Ahmed 

karaktäriserar känslan (Ahmed 2014:103). Kroppen reagerar genom att vända sig in mot sig 

själv, men främst bort från andra, och genom att göra sig liten. En blir smärtsamt medveten 

om sin kropp då skammen tränger sig in och vill därför vända sig bort från andra, som 

bevittnar skammen, och sig själv, som är orsaken till skammen (ibid). På grund av den 

kroppsliga medvetenhet skamkänslor väcker, menar jag att kroppen hamnar i ett avbrutet 

kroppschema när den utsätts för bevittnad skam. En känner sig inte längre hemma i rummet 

på grund av den skamliga händelsen, som hos Stina väcker starka tendenser av desorientering. 

Jag tolkar desorienteringen som tecken på ett avbrutet kroppschema. Att utsättas för skam 
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inför andra hävdar jag därför, med stöd i informanternas berättelser, har fysiska konsekvenser 

för den levda kroppen och dess orientering i rummet.  

5.1.3 Att lämna eller bli lämnad 

Den bevittnade skammen samt dess konsekvenser menar jag även kan tjäna som en förklaring 

till varför en till hög grad isolerar sig själv från vänner och familj när en befinner sig i en 

våldsam relation. Forskning har visat att förövarens våld i många fall innebär en systematisk 

isolering av kvinnan från omvärlden (Lundgren 2004:28f). Jag menar att detta är en fullt giltig 

förklaring, jag strävar följaktligen inte efter att demontera denna teori, utan menar att den bör 

styrkas med teorier kring bevittnad skam som en ytterligare förklaring till isoleringen, vilket 

jag ämnar diskutera härnäst. 

Skam agerar i hög grad som en inåtvändande känsla, vilket jag påvisat i ovanstående avsnitt. 

Utsätts kroppen för skamkänslor reagerar den med att vända sig bort från vittnen och sig själv 

för att fly undan skammen (Ahmed 2014:103f). Flykten som reaktion på skam menar jag 

förkroppsligas i kvinnornas isolering från vänner och familj. Förstår en skam som en 

bevittnad känsla, med konsekvenserna av ett bortvändande, blir det således rimligt att tänka 

sig att en vänder sig bort från de vänner och familj som bevittnat ens skam (Baker 2013:150). 

I kombination erfars en kraftig upplevelse av skam på grund av ett misslyckande att leva 

utefter de heteronormativa idealen (Baker 2013:157). Hanna berättar hur hon tyckte att det var 

pinsamt att hon var tillsammans med sin partner, trots att vänner runt omkring påtalade att det 

våld han utsatte henne för var dåligt, hon uppgav att hon skämdes inför dem vilket resulterade 

i att hon inte pratade med någon om vad som försiggick i förhållandet, och slutligen gled hon 

ifrån vänner och familj. Stina har en liknande berättelse:  

 Jag skämdes. Ehm... jag skämdes dels för att jag gick med på att ha ett sånt där 

förhållande. Det är ju liksom... hur mycket jag gick miste om, alltså jag visste ju 

att jag undvek mina kompisar och jag visste ju att liksom det var folk runt omkring 

mig som sa tillslut att han är ju inte schysst mot dig liksom. Jag visste att jag 

gjorde liksom saker som jag inte stod för själv.   

Stinas och Hannas erfarenheter synliggör en isolering till följd av vad jag tolkar som skam 

över ett misslyckat förhållande, eller skam över att inte ha förmågan att lämna förhållandet 

trots att det är destruktivt – ett ideal kring det lyckliga, smärtfria förhållandet som 

informanterna upplever att de inte kan efterleva. Likt hur Ahmed menar att ideal och kärlek är 

två byggstenar för att känna skam, blottlägger den skam jag menar att kvinnorna upplever 
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över att misslyckas att leva upp till idealen även deras hängivenhet till sagda ideal (Ahmed 

2014:106). Skammen blir en bekräftelse av idealens tyngd och resulterar i en isolering från 

vänner och familj som bevittnat skammen.  

I intervjuerna framkom berättelser kring hur informanterna fick höra att de fick skylla sig 

själva för att de stannade i det destruktiva förhållandet. Detta menar jag öppnar för ytterligare 

skam och isolering. Informanterna forceras på så sätt att lämna eller att bli lämnade. Jag tolkar 

detta som en del av vad Ahmed kallar ”moments of pressure”, ett socialt tryck på kroppen att 

följa en viss livslinje, en viss orientering, för att ens liv ska tillgodoräknas som ett gott, levbart 

liv (Ahmed 2006:554f). För att behålla relationerna till sin familj och vänner, tvingas 

informanterna göra ett val mellan förövaren och dem. Ett ofta omöjligt val på grund av den 

psykiska misshandeln och rollövertagande kvinnan blir offer för i kärleksrelationen 

(Lundgren 2004). I stället döljer och förnekar informanterna våldet i relationen. Jag tolkar 

detta som en del av det Baker kallar för en självreglerande praktik (”self-regualtory practices” 

2013:157) där informanterna parerar sitt upplevda svek mot de antagna idealen av ett lyckligt, 

heterosexuellt förhållande med att dölja våldet och isolera sig från de som bevittnat det, för att 

fly undan skammen av misslyckandet att leva upp till beteendenormerna (Baker 2013:151f). 

Informanternas berättelser av isolation som följd av en bevittnad skam tolkar jag således som 

ett uttryck för ett återhämtande från en desorientering. Desorienteringen sker i det skamfyllda 

ögonblicket, och genom att utöva självreglering och isolera sig från vänner och familj som 

bevittnat skammen kan informanterna återfå sin orientering, om än förändrad.  

5.1.4 Motståndets omöjlighet 

Det finns mycket sagt om motstånd och hur en ska tolka berättelser om ämnet. Jag väljer att 

koncentrera mig på de känslomässiga aspekter som kan påverka offrets möjlighet till agens. 

Som jag tidigare redovisat var ett gemensamt drag i informanternas berättelser fogandet efter 

förövarens vilja. De beskriver hur de gav upp umgänge med vänner, utförde ärenden eller 

handlingar de egentligen inte ville åta sig och lät bli att utöva motstånd för att blidka sin 

partner. Stina talade även om att hon lärde sig hur förövaren fungerade och hur hon skulle 

dölja eller undvika misshandeln. Ahmed menar att människor ger upp sin frihet för att bli fri 

från rädsla. Författaren talar i termer om demokrati och regeringsstyre men jag menar att 

samma princip kan anpassas på informanternas erfarenheter av partnervåld (2014:71). En ger 

upp ens frihet att röra sig, att tänka fritt och att göra vad en vill, för möjligheten att bli kvitt 

rädslan och hotet om våld, vilket även synliggörs i informanternas berättelser. Om en ger upp 
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sin frihet för att bli fri från rädsla, och kroppen rör sig in mot sig själv som reaktion på rädslan 

(Ahmed 2014:70), finns det ork kvar till att lämna?  

För Stina fanns inte den orken. Stina berättar hur hon sov tungt i början av förhållandet på 

grund av utmattning från bråk och våld i hemmet:  

                 I början där när jag var ledsen mest då, då sov jag jättehård för jag var så 

                 utmattad, alltså det utmattade mig. Jag blev helt slut. Av att parera hans känslor 

                 hela tiden och mina egna. Och liksom jag tyckte nog att det var skönt att sova, då 

                 slapp jag liksom bråka och hålla på. 

Jag tolkar Stinas erfarenheter av utmattning och hård sömn som en tillfällig flykt från våldet i 

förhållandet. På grund av brist på ork (samt självklart andra faktorer som våld och isolation) 

försvåras ett aktivt lämnande av förövaren. Den paus från våldet Stina kan uppnå blir i form 

av sömn. Genom att sova uppnår Stina den enda form av flykt från förövaren hon på grund av 

utmattning orkar uppbringa, vilket jag därför tolkar som en form av omedvetet motstånd. 

Ju längre förhållandet fortskred, samt tillkomsten av Stinas barn, förlorades dock sömnen allt 

mer.  Stina beskriver hur hon inte sov fullt ut på flera år, och hur hon var ”näst intill apatisk”. 

Hannas berättelser synliggör en liknande erfarenhet:  

                 Linda: Sov du själv någonting under den här perioden? 

                 Hanna: Nej, jag kunde inte sova överhuvudtaget. Nej, det gick inte. Alltså jag var 

                 så jävla nervös hela tiden för att… ibland när jag sov med honom, ibland brukade 

                  jag gå över och lägga mig hos hans tvilling. Och vi sov ju inte, vi satt och 

                 snackade hela natten för han visste ju att jag var skiträdd. 

 

Hanna beskriver hur hon inte kunde sova på grund av en nervositet och rädsla till följd av 

förövaren och våldet han utövat mot henne. Jag menar att den fysiska inverkan känslor har på 

kroppen, påverkar informanternas möjligheter att utöva motstånd. När en blir rädd, blir en inte 

bara rädd, utan det påverkar hur hela kroppen rör sig och agerar (Ahmed 2014:69). När en 

känner skam, känner en inte bara skam, utan en skam som invaderar kroppen och berövar 

informanterna på ens handlingsförmåga (Ahmed 2014:103). Känslor kopplade till förövaren 

och till våldet i relationen är utmattande, vilket informanterna tydligt visar, och försvårar ens 

chans till flykt och motstånd i förhållandet. Likt hur Folkmarsson Käll menar att kroppar 

påverkar varandra med sina beröringar och känslor i ett ömsesidigt beroende hon kallar 

mellankroppslighet som är starkt formande för ”kroppsliga själv och deras förutsättningar för 
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identifikation och handling” (2013:36), hävdar jag att informanternas relation till förövaren 

och känslorna skapade i relationen formar deras agerande i fråga om lämnande och motstånd. 

Sömnen blev för Stina i början förhållandet hennes enda chans till undanflykt och frid från 

våldet. Båda informanternas historier vittnar dock om att förhållandet tillslut mynnade ut in en 

sömnlöshet jag menar försvårar ett aktivt lämnande av förhållandet. Känslors fysiska 

påverkan på kroppen hävdar jag därför är viktigt att ta hänsyn till i fråga om motstånd. Den 

utmattning och sömnlöshet informanterna beskriver vittnar om konsekvenserna av känslornas 

fysiska inverkan på kroppen och slutligen deras förmåga att utöva motstånd i förhållandet.  

5.2 Smärtsamma möten 

Undersökningens andra och sista del behandlar tre teman som på något vis berör 

informanternas ”möten” med smärtsamma känslor erfarna i det våldsamma förhållandet. Vi 

tar avstamp i temat Ångest som fastnar där smärtsamma minnen undersöks som 

ångesttriggande mekanism följt av Rädslans orientering där jag utforskar hur informanternas 

berättelser om rädsla kan förstås fenomenologiskt. Undersökningen avslutas i en diskussion 

av Det som inte sägs.  

5.2.1 Ångest som fastnar  

I intervjuerna med de båda informanterna återkom berättelser om minnen. Minnen som för 

Stina väcktes av ett ljud där hon plötsligt återupplevde händelser från förhållandet. Stina 

berättar:  

                 Det är att jag liksom mitt i min vardag kan bli... att det är nästan som när man hör  

                 en person prata om att det har varit med i krig… om krig. Så kan en liten, liten  

                grej trigga igång det. […]Ingenting är konstigt liksom, men helt plötsligt om nån  

                liksom skriker på bussen eller om jag hör liksom ett högt ljud eller liksom om det är  

                någonting som påminner mig om nåt som har hänt, då kan jag bli alltså, 

                jättejätteledsen eller liksom stört grina eller alltså bli väldigt, väldigt deprimerad. 

På grund av Stinas tidigare erfarenheter reagerar hon kraftfullt på situationer och ljud som 

påminner om det förflutna vilket triggar samma upplevelse från förhållandet igen. Ahmed 

arbetar efter teorin att minnet av en känsla kan trigga samma upplevelser. Smärtan, till 

exempel, behöver inte vara där i fysisk form för att en ska känna samma reaktioner på smärtan 

i kroppen (2014:25f). Ens tidigare erfarenheter är därför avgörande i upplevelser av känslor. 

För Hanna hade minnen från våld hemifrån stor inverkan på hur hon reagerade i sitt 
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förhållande, vilket för henne resulterade i ett besök hos psykiatrin. Hos Hanna var det 

orienteringar från tidigare händelser som väckte smärta när liknande händelser skedde i 

förhållandet. Kvinnornas tidigare orienteringar såväl som orienteringar ”vunna” från våldet i 

relationen verkar utifrån deras berättelser ha en stor inverkan på kvinnornas relation till olika 

känslor.  

Informanterna beskriver ångest som den känsla som ligger närmast vid dessa tillfällen. Som 

tidigare redovisats utgörs min förståelse av ångest och rädsla så som den beskrivs av Ahmed; 

ångest är en reaktion på en vag förväntan på hot, medan rädsla är att betraktas som en reaktion 

på ett omedelbart hot (Ahmed 2014:64). Att kvinnorna upplever stark ångest när de utsätts för 

vissa ljud, lukter eller ting menar jag visar på hur ångest ”fastnar” (”sticks to”) på objekt som 

ett resultat av den konnotation av smärta som objektet förknippas med smärtsamma händelser 

i relationen (Ahmed 2014:66).  

Ahmed menar att om rädsla definieras av objektets ”nästan där”, karaktäriseras ångest av 

avsaknaden av ett objekt (ibid).  I avsaknad av objektet för rädslan - som i kvinnornas fall 

representeras av förövaren - projiceras ångesten, det vaga hotet om våld, på de objekt 

kvinnorna förknippar med hot, som för Stina var höga skrik på en buss. Att förhållandet ändå 

är avslutat menar jag förklarar varför informanterna beskriver att de känner ångest och inte 

rädsla. Hotet är inte omedelbart, som den var under tiden för relationen, men på grund av 

kvinnornas förändrade orientering upplever kvinnorna ändå ett vagt hot om våld vilket i sin 

tur framkallar ångest när de exponeras för objekt de förknippar med smärta och våld.  

5.2.2 Rädslans orientering 

När relationerna fortfarande pågick beskriver dock informanterna sina känslor som rädsla, 

rädsla för förövaren och hotet om våld. Min förståelse för rädsla grundar sig i Ahmeds teori. 

Författaren hävdar att när kroppen utsätts för hot reagerar den med rädsla, kroppen 

responderar då genom att dra ihop sig, gör sig själv mindre, som för att skydda sig mot 

framtida våld mot kroppen (Ahmed 2014:69). Efterföljs rädslan av smärta, till exempel av ett 

slag, vänder sig kroppen bort från objektet som orsakat kroppen smärta, då en i den rörelsen 

upplever sig röra sig bort från smärtan i sig (Ahmed 2014:24). Under intervjun med 

informanten Stina uppgav hon att hon blev väldigt rädd när hennes ex-man var våldsam. Som 

reaktion på våldet agerade dock Stina ytterst paradoxalt. Istället för att vända sig bort från 

förövaren, som utgjorde objektet för smärta, valde hon att närma sig honom, i syfte att förstå 

honom:  
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              Alltså jag närmade mig honom mer liksom för att försöka förstå mer tror jag.  

                 Inte alls, inget, inte alls liksom något flyktbeteende överhuvudtaget. Så  

                 jag närmade mig nog honom mer för att få svar på det jag själv inte förstod. 

I enlighet med Agevall (2012:175) och Holmberg (1999:189) skulle detta beteende kunna 

förstås som det rollövertagande författarna menar sker som en del av en 

begripliggörandeprocess. Stina anammar då förövarens syn på världen för att förstå varför 

våldet sker. Jag anser att denna teori kan kompletteras med hjälp av Ahmeds fenomenologi. 

Utöver Ahmeds teori om kroppens bortvändande från smärtan, menar författaren att för att 

vända sig bort från rädslan, vänder en sig mot objektet för kärlek (2014:68). Detta blir 

synnerligen problematiskt när, som i Stinas fall, ens partner är objektet för ens kärlek såväl 

som ens rädsla. Stina närmar sig inte sin man i enskilt syfte att begripliggöra situationen, utan 

som en reaktion på de känslor som är underliggande mellan dem – kärlek.  

En stund in i intervjun beskriver dock Stina hur hon efter en tid börjar vända sig bort från 

förövaren, såväl psykiskt som kroppsligt, som en reaktion på våldet. Jag menar att Stinas 

berättelse visar på en förändrad orientering, där förövaren som tidigare varit ett objekt för 

kärlek allt mer förknippas med rädsla och smärta. Kroppen börjar således agera efter de 

primära känslorna av smärta och rädsla, och vänder sig därför bort från förövaren i syfte att 

komma undan smärtan. Eftersom rädsla, enligt Ahmed, får kroppen att vända sig bort från 

smärtan och orsaken till den, vilket blir tydligt i Stinas historia där hon beskriver att hon med 

tiden vänder sig allt mer bort från sin man och in mot sig själv (Ahmed 2014:24). 

Som visats har kvinnornas erfarenheter av partnervåld fysiska komplikationer för hur de 

upplever olika typer av känslor och situationer, vilket indikerar att de våldsamma relationerna 

är starkt orienterande. 

5.2.3 Det som inte sägs 

Slutligen vill jag diskuteras det som inte sades under intervjuerna. Jag upplevde nämligen en 

svårighet under intervjun med Hanna att förmå henne att sätta ord på sina känslor. Jag 

upplevde det som att hon parerade mina frågor genom att istället redogöra för en händelse 

som hade skett under förhållandet för att på så sätt illustrera det jag frågade om. 

Genomgående var fokus på förövaren, hur han hade betett sig, gjort och sagt, vilket jag 

tolkade som en projektion av Hannas egna känslor på förövaren. Visserligen kan denna 

tolkade motvilja bero på min formulering av frågorna och hur avslappnad intervjun 

upplevdes. Jag tolkar dock min upplevelse av Hannas motvilja till att gå in på sig själv under 
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intervjun, som ett uttryck för vad Ahmed förklarar som smärtans omöjlighet att uttrycka med 

ord (Ahmed 2014:22). Författaren menar att det är svårt att tala om erfarenheten av smärta 

och hävdar genom Elaine Scarry att smärta inte bara är ett kroppsligt trauma utan också 

omöjligt att uttrycka verbalt, det ”resists or even ’shatters’ language and communication” 

(ibid). Det som känns så otroligt fysiskt, så närvarande, blir omöjligt att omvända i ord, att 

uttrycka (ibid). 

När informanterna berörde sexuellt våld upplevdes samma tendens, en svårighet och motvilja 

att sätta ord på händelsen. Våld som tidigare avhandlats oberört möttes i närmandet av 

sexuellt våld av stor tveksamhet av informanterna. Jag utläste en skam, och en rädsla, i 

berättandet - med haltandet på ord och flackande blickar. Jag upplevde även en press att tolka 

in en förståelse i vad de sa, en outtalad vilja om att jag skulle förstå att det de ville få fram, 

utan att själva behöva säga ordet. Jag tolkar detta som ett uttryck för hur Ahmed menar att det 

fysiskt smärtsamma, om så bara minnet av det, blir omöjligt att uttrycka i ord (ibid). Helen 

Baker menar att skam är att förstås som skälet till motviljan att tala om sexuellt våld (Baker 

2014:150), vilket även jag tolkar som en anledning till tystnaden. Det sexuella våldet, 

våldtäkten, är fortfarande för tabu för att tala om ens när den våldsamma relationen avslutats 

och våldet avslöjats. Jag ämnar dock inte undersöka eller spekulera i hur detta kommer sig, då 

det hade krävt en annan typ av undersökning för att svara på en sådan fråga, utan vill istället 

belysa skammens tystande och isolerande makt.  
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6. Resultat 

Jag har i denna uppsats ämnat undersöka utifrån en fenomenologisk förståelse, hur känslor 

skapade i en situation av partnervåld har påverkat hur den upplevda kroppen rör sig i olika 

rum. Informanterna har som redovisats uppvisat starka tendenser av en kroppslig medvetenhet 

i rum där förövaren varit närvarande Jag tolkade informanternas berättelser som ett uttryck för 

en desorientering kommen av våldet i relationen. Strategin för att undkomma våldet och 

skammen som disciplinär åtgärd utövad av förövaren, resulterade i en självreglering från 

kvinnornas håll i syfte att undkomma framtida våld (Baker 2013:151) - de förändrade hur de 

rörde sig, vad de sa och vad de gjorde, för att undvika våld och skam som disciplinär 

bestraffning från förövaren.  Undersökningen har således visat hur partnervåldet har en 

kraftigt (des)orienterande natur och påverkan på hur informanterna rör sig i olika rum. 

Vidare undersöktes skammens mekanismer. Informanternas berättelser belyste skammens 

makt att isolera informanterna. Informanterna beskrev hur de skämdes för sitt förhållande i 

mötet med andra, skammen väckte en påtaglig kroppslig medvetenhet som hos informanterna 

väckte reaktionen att vända sig bort från vänner och familj och isolera sig från blickar. Den 

kroppsliga medvetenheten som upplevdes till följd av skammen tolkade jag som ett uttryck 

för ett avbrutet kroppschema och således en desorientering. Informanterna strävade efter att 

återhämta sig från desorientering genom att isolera sig och på så vis återfå sin bäring. 

Skammen som skapats i relation till partnervåldet skall därför förstås som (des)orienterande 

och den självvalda isoleringen som en strategi att återhämta sig från den desorienteringen.  

I berättelserna om motstånd framkom det hur informanterna upplevde att de saknade agens i 

förhållandet. De beskrev en utmattning till följd av det känslomässiga våldet vilket jag menar 

vittnar om de konsekvenser känslor har på kroppen i fysisk bemärkelse.  

Gemensamt i informanternas berättelser är det våldsamma förhållandets desorienterande 

mekanism och hur de på grund av förövaren rör sig annorlunda i förhållande till sig själv, 

andra och förövaren, exempelvis i fråga om skam.  

I undersökningens andra del analyserade jag informanternas berättelser om ångest och rädsla. 

Bland berättelser om ångest framkom minnen som ångesttriggande mekanism. Informanterna 

beskrev då hur de, när de utsattes för objekt de kopplade till smärtsamma händelser i 

förhållandet, kunde återuppleva incidenten känslomässigt. Detta illustrerade hur ångest har en 

tendens att ”fastna” på objekt (Ahmed 2014:66) och förhållandet orienterar informanterna 
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känslor i rörelser som agerar triggande när de återupplevs. Angående känslan rädsla beskrev 

informanten Stina ett paradoxalt närmande mot sin förövare när han gjorde henne rädd. Jag 

tolkade beteendet som ett uttryck för vad Ahmed menar är en orientering mot objektet för 

kärlek i stunden av skräck i syfte att undkomma rädslan, vilket blir synnerligen problematiskt 

när, som i Stinas fall, ens partner är objektet för ens kärlek såväl som ens rädsla. I takt med att 

våldet eskalerade förändrades dock Stinas orientering för att till stor del likna Hannas. Båda 

beskrev då hur de rörde sig bort från förövaren i både kropp och sinne som en reaktion på 

våld vilket jag tolkar som ett uttryck för hur kroppar rör sig i olika rum och orienterar sig på 

grund av tidigare val och erfarenheter (Ahmed 2010:52). 

Det sista temat diskuterade vad som inte sades under intervjuerna, eller sades motvilligt. 

Avsnittet handlar främst om informanten Hanna som jag upplevde var motvillig till att prata 

om sig själv under intervjun. I enlighet med Ahmed tolkar jag Hannas motstridighet som 

smärtans omöjlighet att uttryckas verbalt. Att minnet av smärtan ”resists or even ’shatters’ 

language and communication” (Ahmed 2014:22), vilket enligt mig visar på den 

känslomässiga kraften och desorienteringen som ligger bakom partnervåld. Jag undersöker 

även motviljan att tala om sexuellt våld vilket jag tolkar som en konsekvens av sexuellt våld 

som skamligt (Baker 2014:150). Därigenom belyses skammens tystande och isolerande makt.  

Sammanfattningsvis har informanternas berättelser gjort skäl till en uppsjö av olika tolkningar 

av spår, de jag redovisat här bara en del av dem. Syftet har dock varit att visa på hur känslor 

av skam, rädsla och ångest uppkomna i ett våldsamt förhållande agerar (des)orienterande för 

kvinnorna som upplever det och vidare hur det påverkar hur de förhåller sig till sig själva, sin 

omgivning och sin förövare. 
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Intervju med Stina. 1 h & 15 min, 2016-04-27, Skype. Ljudupptagning finns i författarens 

ägo.  

8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Be om tillstånd att spela in, försäkra anonymitet.  

Förklara min egen bakgrund 

Förklara syfte. 

Uppvärmningsfrågor 

Hur gammal är du? 

Var är du uppväxt?  

Vad jobbar dina föräldrar med? (Klassbakgrund) 

Vad jobbar du med? 

Vad gör du på fritiden? 

Skulle du beskriva dig själv som heterosexuell? 

Skulle du kalla dig själv för feminist?  

Har du varit i flera förhållanden där våld har förekommit? 

 

Reflektionsfrågor 

Innan 

Kan du beskriva hur ditt liv såg ut innan ni träffades, hur du upplevde dig själv som person? 

hade du något speciellt som gjorde dig glad, till exempel ett fritidsintresse? Kan du försöka 

dig på att beskriva hur det känns i kroppen när du känner dig glad?  

 

Under 

Mannen 

Hur länge varade de/det? 

Hur träffades ni?  

        Hur kändes det då? 

Hur skulle du säga att er relation förändrades under förhållandet? 

                  Kan du ge några exempel? 

                  Var det något särskilt som hände som gjorde att du la märke till förändringen? 
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                  Vad tänkte du då? 

                  Hur kändes det? 

Kan du berätta för mig om första gången han var våldsam? 

                  Vad tänkte du när det hände? 

                  Och hur kändes det? 

                  Vad gjorde du då när du kände --- /känsla/?  

utövade han psykiskt våld också? 

Skulle du kunna ge ett exempel på hur det kunde se ut? 

Vad gjorde du när han sa sånt?  

Hur fick det dig att känna?  

Skulle du kunna berätta hur du upplevde att misshandeln eller nedbrytningen skedde?  

                  Vad kände du då? 

                   Om du tänker tillbaka, Kan du komma ihåg någon skillnad i din hållning från när 

ni var tillsammans jämfört med innan och efter, typ hur du stod, hur du rörde dig?  

                    Om ja: varför tror du att det var så? 

Hur fick han dig att känna? (pinsam, jobbig, dålig osv.) 

                    Och vad tänkte du då (När han ---) 

Kunde du sova under den här perioden? Äta? 

                   Varför du tror att det var så? (att du kunde/ inte kunde äta/sova) 

                   Hur kändes det? 

Hur sover du nu, idag?  

Du sa att --- gjorde dig glad innan in blev tillsammans, förändrades det under tiden ni var 

tillsammans? 

                   Varför? 

                   Hur kändes det? 

Känner du att du har kunnat hitta tillbaka till det nu i efterhand? 

                  Hur har den processen sätt ut? 

                 Hur känns det i kroppen idag när du utövar den här aktiviteten? 

Kan du komma ihåg att du använda någon typ av motstånd i relationen? Typ att du sa ifrån, 

att du slog tillbaka eller att du polisanmälde? 

                  hur fick det dig att känna när du hade utövat motstånd? 

Relationer 

Hade du någon du kunde prata med under det här? 

                 Fanns det fler du kunde tala med? 
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                Om nej: Hur kommer det sig att de inte fanns fler?  

Förändrades din relation till dina vänner och din familj under tiden du var i förhållandet?  

                 Skulle du kunna beskriva hur? 

                 Kommer du ihåg när det här började? (De förändrade relationerna) 

                 Tror du att de var någon som såg/visste (men som inte sa något)? 

                 Hur kunde du se det?  

                 Hur kändes det att de såg/visste (men inte gjorde något)? 

Jobbade du någonting under den här perioden? 

                 Om ja: förändrades något? 

                 Om nej: Varför inte? 

                 Vad tänkte du när du inte klarade av att gå till jobbet?  

                 Hur kändes det?  

Självbild 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt hur du upplever att du förändrades under tiden du 

var i förhållandet? 

Hur mådde du? 

Hade du någon ångest? 

                 Kommer du ihåg på vilket sätt? 

                 Kan du beskriva det för mig?  

Efter 

När tog förhållandet slut? 

Hur? 

Och när förhållandet tog slut, hur kändes det?          

Hur skulle du beskriva dig som person idag? 

Hur tror du att förhållandet har påverkat vem du är idag?  

Om jag får be dig tänka på ditt ex, kan du berätta hur han får dig att känna nu, efter att du 

lämnat honom? 

Finns det några särskilda strategier du skulle beskriva att du har använt för att komma över 

förhållandet? T.ex. att du bestämt sig för att hata honom intensivt, eller att inte lägga någon 

energi alls på honom, kanske till och med valt att glömma? 

Finns det någonting du skulle beskriva påverkar dig än idag från förhållandet? Något 

ouppklarat? 
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Avrundningsfrågor 

Jag kommer transkribera och anonymisera. 

 Ingen kommer ha tillgång förutom jag.  

Skulle det vara något som dyker upp, några obehagskänslor, att du inte vill vara med längre 

eller att du har några frågor, så är det bara att kontakta mig.  

Det är aldrig för sent att dra sig ur. 

Fråga om en pseudonym.  

Jag kommer kontakta dig veckan efter för att se om allt känns ok.  

Fråga om det är okej att jag ev. kommer med några följdfrågor om det är något som är oklart. 

Fråga om det har någon att prata med (om intervjun var jobbig). 

Tacka! 

 


