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 I

Sammanfattning 
Mäns våld mot kvinnor. Är det individens eller samhällets ansvar? Det var 

det jag ville ta reda på med denna uppsats och se vad som gjorde att våldet 

utövades mot den som man egentligen ska älska och inte vilja något ont. 

Samhällsstrukturen idag kan sätta klara begränsningar för individers frihet och 

önskan och detta kan ge upphov till vanmakten som beskrivs i teoridelen. 

Vanmakt som begrepp är ganska så nytt inom psykologin och detta är vanligt att 

beskriva om den enskilde gärningsmannen. Ett sätt att bemästra sin vanmakt är att 

det går ut över den person som står närmast och oftast ter den sig ut i form av 

våld. Vårt samhälle idag bygger på att ha kontroll över sina känslor och 

aggression och angrepp kan vara ett sätt att bemästra detta.  

Samhällets historik och struktur kan ju bidra till att våldet fortfarande finns kvar 

och fortfarande kontrollerar kvinnans självständighet genom att tillåta mannen, 

indirekt, att fortfarande få ha kontroll på kvinnan. Attityder och värderingar ligger 

trots allt bakom våra handlingar. Mannen har alltid varit den auktoritäre och detta 

kanske är svårt att ändra på? Redan som barn vet vi hur vi ska förhålla och bete 

oss mot varandra och vi vet tidigt vad som förväntas av oss, respektive kön.  

Är det individen och dess bakgrund och upplevelser som utgör grundstenen för att 

bli en misshandlare. 

Alla har vi en uppfattning om vad man menar med ordet våld och alla har vi olika 

referensramar. Psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och latent våld är olika delar 

som innefattas. 
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1 Inledning 
 

Under år 2003 dödades 57 stycken kvinnor i sin närstående relation med 

en man, av en man. 2003: s siffror för anmälda kvinnofridsbrott uppgick till 

1860 stycken (Brottsförebyggande rådet). Mörkertalet om hur många som 

igentligen utsätts för mäns våld av olika slag, vet man inte hur stort det är. 

Enligt boken ”Våldsutsatta kvinnor” visar en undersökning att 46 % av alla 

Sveriges kvinnor blivit utsatta för våld - fysiskt, sexuellt och hot om våld- 

någon gång efter sin 15- årsdag. Vad är det som gör att det är såhär? Vi måste 

förstå vad våldet gör med oss och hur det präglar våra liv och andras liv runt 

omkring oss. Att förstå är inte detsamma som att acceptera, det kan snarare vara 

motsatsen. Vi måste vara beredda på att lyssna på de som utövar våldet och ta 

till oss deras känslor och upplevelser. Först när vi förstår oss på våldet, blir det 

möjligt att förhindra det. Mäns våld mot kvinnor angår oss alla (Heimer, G., 

Posse,B, 2003). Jag vill ta reda på hur forskningen ser ut gällande män som slår 

och vad det är som påverkar dem. Är det mannens personliga egenskaper som 

gör att han utövar våld eller är det samhällets acceptans av mäns våld mot 

kvinnor som kanske finns? 

 

Det är lite svårt att speciellt inrikta sig på en förklaringsmodell på grund av att 

alla har de gemensamt att de studerar maktobalansen i relationer i patriarkala 

samhällen och förklarar våldsutövandet som ett sätt att upprätthålla denna 

obalans. Men jag har försökt inrikta mig mot den individuella och den 

samhällsstrukturerade. Den samhällsstrukturerade kan sätta klara begränsningar 

för individernas frihet och önskemål och kan därigenom ge en stor vanmakt 

som tar sig i uttryck genom aggressivitet och våld. Men om man nu bara tror på 

den samhällsstrukturerade teorin så skulle det ju egentligen betyda att alla barn 

som levt i familjeförhållanden där det pågår eller har pågått en maktobalans 

skulle bli misshandlare. Som vi alla vet är det inte så, så vad är det då som gör 

att vissa individer slår och andra inte?   
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1.1 Bakgrund 

 
Kvinnan har varit förtryckt i alla tider. Man kan gå så långt tillbaka som 

på bibelns tid för att se att kvinnan skulle underkasta sig mannen och att hans 

vilja och bestämmande stod sig över familjens. Samhällsstrukturen innehåller 

fortfarande lite av dessa regler idag. Husagan försvann inte förens år 1864 och 

kvinnor blev inte myndiga först år 1920. En lag mot våldtäkt inom äktenskapet 

kom år 1965 och Sverige var först i världen med denna lag. Kvinnomisshandel 

kom inte under allmänt åtal förens år 1982 och under 1990- talet kom det stora 

genombrottet då våld mot kvinnor blev ett erkänt problem genom att media tog 

upp detta och gjorde det mer synligt för allmänheten. Regeringen gjorde även 

handlingsplan för regional samverkan och utbildning om kvinnomisshandel 

startades upp. 

Kvinnofridslagen kom 1999 och detta innebar en hel del positivt för den utsatta 

kvinnan. Än finns mycket att göra och bara nu i dagarna har problemet 

uppmärksammats ytterligare genom att ännu en kvinna fått sätta livet till genom 

att hennes man bestämt sig för att döda henne. Våldet finns överallt och en 

studie visar att 46 % av alla kvinnor någon gång varit utsatta för våld- fysiskt, 

sexuellt eller hot om våld efter sin 15- årsdag (Eliasson, 2000) 

1.2 Syfte 

 
Jag skulle vilja ta reda på hur samhället ser på mäns våld mot kvinnor och 

om det finns en osynlig acceptans för detta eller om det är mannen, och hans 

personliga egenskaper, som har sina egna värderingar och tycker sig ha rätt att 

slå på grund av vanmakten han upplever. 

 

1.3 Frågeställningar 

 
De bakomliggande orsakerna till varför män tar till våld mot kvinnor. Vad 

är det som gör att vissa män slår och andra inte?  

Ligger problemet på individnivå eller i samhällsstrukturen?  
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Bakomliggande orsakerna kan vara många och det är svårt att få fram exakta 

och konkreta svar på dessa frågor. 

1.4 Avgränsningar 

 
Det som gjorde detta arbete så stort var all information och fakta som finns. 

Detta är givetvis bra, men lika många författare som det finns, lika många 

teorier verkar det finnas. Jag har försökt att göra min avgränsning till att enbart 

jobba utifrån i största delen av tre böcker och samtidigt dela upp dessa så det 

blir en tydlig gräns mellan individen och samhället. Det var ganska svårt 

eftersom allt verkar gå in och ihop med varandra. Jag har inte tagit med någon 

speciell teori eftersom jag tyckte detta var väldigt diffust och luddigt, speciellt i 

de gränsdragningarna som jag ville göra. De mellan samhället och individen.  

Jag har valt att titta närmare på det personliga beteendet och den eventuella 

vanmaktskänslan som gärningsmannen känner. Går det att ”ursäkta” handlingen 

med den förklaringen om vad han varit med om tidigare. Vad har övriga 

samhället för ansvar? 

 

2 Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Mäns våld mot kvinnor: 

Alla människor har en uppfattning om vad våld är och vad de menar med 

ordet våld. Alla har vi en egen erfarenhet och egna betydelser för vad det är. 

Isdal försöker förklara våld i sin bok Meningen med våld och hans definition 

inkluderar såväl fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och latent våld och det är 

det våldet som jag ska försöka förklara här. Isdal förklarar det hela 

sammanfattningsvis: 

 

”Våld är varje handling riktad mor en annan person, som genom att denna 

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 

något mot sin vilja eller avstår från att göra något som den vill” (Isdal, 2000 

s.34) 
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Våldet fungerar som en funktionell makthandling, en handling som utspelas 

mellan människor och där handlingens kärna är makt. Makt kan vara både en 

position, en handling och en känsloupplevelse.  

Våld innehåller två avgörande element och det ena är att orsaka smärta, skada, 

fruktan eller kränkning. Det andra är att beteendet är målinriktat och styr eller 

påverkar beteendet hos en annan individ. Ilska är en känsla och aggression är en 

handling, ett utåtagerande beteende. Misshandel är ett mer systematiskt våld 

som varar över en längre tid och med ett upprepat mönster. Våldet är sällan 

slumpartat utan har en tendens om att vara både målinriktat och funktionellt. 

Det sexuella våldet är det mest nedbrytande våldet i sig på grund av att det 

drabbar vår mest sårbara och privata sida och de flesta kvinnor som är 

misshandlade är också utsatt frö sexuellt våld. 

Materiellt våld är att till exempel att förstöra möbler eller kläder bara för att 

väcka fruktan eller verka skrämmande eller kränkande. Oftast är även detta mer 

kontrollerande än vi tror. Han väljer ut en sak som han vet att hon tycker om 

odyl. 

Det psykiska våldet är hot, direkt och indirekt, förödmjukande beteende, 

kontroll, svartsjuka isolering och emotionellt våld. Detta är också väldigt 

vanligt i våldet mot kvinnor (Eliasson, 2000). 

 

2.2  Vanmakt: 

Enligt Per Isdals bok Meningen med våld, 2000, skriver han mycket om 

att våld är vanmakt och att detta är ett relativt nytt begrepp inom psykologin. 

Han beskriver det som att våld måste ses som en reaktion och kontroll av 

maktlöshet. Våldet blir en makt som botemedel för maktlöshet. En särskild 

viktig poäng här är att vi måste förstå sammanhanget eller ordningsföljden 

mellan vanmakt och ilska. Isdal påstår att vanmakten alltid kommer före den 

vrede som ligger före våld. Den som har makt är samtidigt sårbar och känner 

sig tvingad till att behålla sin position. Han anser att män som slår ”sina” 

kvinnor har en förväntan på att kvinnan ska anpassa sig och visa underkastelse 

till honom och när detta inte sker uppstår en vanmakt för honom som han kan 

kontrollera genom våldet. Våldet orsakas av en upplevelse av maktlöshet 
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snarare än en önskan om makt. Detta betyder att kvinnan ska vara anpassad till 

mannen. 

Vad är då vanmakt? Alla vet vi hur den känns och alla har vi varit med i någon 

situation då vi känt vanmaktens klor i oss. Vanmakten kan uppfattas som brist 

på förutsägbarhet, översikt, kontroll, inflytande, möjlighet att påverka, utvägar, 

beskydd/trygghet och att bli sedd, hörd och förstådd. Vanmakten inför andra 

människor är starkt knuten till tidigare erfarenheter av möten med sådana 

känslor. Att man inte lärt sig hantera dessa kan bli ett slags handikapp som 

återkommer senare och som får utlopp i ångest, vrede och ilska. Ett sätt att 

bemästra ångesten är att ha kontroll och detta går ut över den som står den 

personen närmast och som han anser sig kunna utöva denna makt på. 

 

2.3 Samhällets bakgrund: 

Om man tittar historiskt på hur samhället ser på mannens rätt och 

kvinnans rätt i samhället så får man gå ganska långt fram tiden för att finna 

juridiska skydd för kvinnan. Om man går tillbaka i tiden kan man börja år 1256 

då Birger Jarls kvinnofridslag kom som gjorde att kvinnorov och våldtäkt 

klassades som ett brott och kunde straffas med fredlöshet för mannen som brott, 

om det upptäcktes och kunde bevisas. Denna lag kom emellertid inte till för att 

skydda enskilda kvinnorna, utan för att skydda familjens kvinnor från andra 

mäns våld. De berörde familjen och släktens ära och rykte. Det var ett tecken på 

om männen identitet hade makt nog att skydda sina hustrur och systrar mot 

andra mäns makt.  

För brottet våldtäkt och annan sexuell kränkning har det funnits lagar mot en 

längre tid, men dessa innefattar inte våldtäkt inom äktenskapet. Kvinnor var 

enligt lagens mening underkastad mannen. Husagan försvann inte förens 1864 

medans husagan på tjänstefolk förbjöds redan år 1858. I slutet av 1800- talet 

fick kvinnan själv rätten att själv välja sin make och gifta sig med honom utan 

faderns eller annan manligt familjeöverhuvuds önskan. Ogifta kvinnor blev 

myndiga 1884 medans gifta kvinnor fick vänta till 1920. Sverige fick, som 

första landet i världen, en lag mot våldtäkt inom äktenskapet 1965. Detta vare 

ett mycket viktigt steg för kvinnans självbestämmande över sin kropp och 

mannens ”äktenskapliga rättigheter”. Kvinnojourer börjar startas upp i slutet av 

70- talet och större delar under 80- talet av ideellt arbetande kvinnor. 1982 kom 
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kvinnomisshandel under allmänt åtal och det betyder att en utsatt kvinna inte 

behöver själv ta ansvaret att polisanmäla sin partner. Det stora genombrottet 

kom under 1990- talet då mäns våld mot kvinnor blev ett erkänt problem såsom 

i media och allmänhetens medvetande (Heimer, Posse, 2003) 

 

Attityder och värderingar ligger bakom våra handlingar. De flesta känner 

motstånd mot att förändra en invand attityd eftersom det kan kännas obekvämt 

och kan uppfattas som om den kolliderar med det naturliga och självklara. Detta 

gäller även attityder och värderingarna inom mäns våld mot kvinnor. Det har 

varit så här så länge så det tar tid innan allt förändras. Vi har levt i ett samhälle 

där mannen har varit den auktoritäre och det kan vara svårt att ändra på 

attityderna som den ger (Heimer, Posse, 2003) 

 

2.4  Könshierarkin: 

En av grunderna i könshierarkin är att mannen betraktas som normen för 

människan. Om mannen är normen blir kvinnan automatiskt ett undantag, en 

sämre sort? Ordet han benämns oftast på saker som har med styrka och mod att 

göra medans hon benämns när det gäller mjuka och svaga saker. Våra 

identiteter som kvinnor och män är till stor del beroende av tolkningen av vårt 

kön. Här ligger en rad med komplexa förhållanden som är historiska, sociala, 

kulturella och psykologiska. Dessa talar om för oss hur vi ska förhålla oss till 

varandra och hur vi ska uttrycka detta (Heimer, Posse, 2003). 

Det som är lite paradoxalt när man tänker på uppfostran mellan kvinna och man 

är att pojkar alltid uppmuntras till att träna och utveckla sin kroppsstyrka och 

storlek. En tjej däremot uppskattas för sin kroppsutseende, sin litenhet och 

sprödhet. Flickor fostras också om en medvetenhet om mäns kroppsstyrka och 

att se den som ett skydd istället för att lära sig försvara sig själva. Detta blir en 

paradox eftersom flickor då samtidigt fostras att ta hänsyn till risken att kunna 

utsättas för våld (Eliasson, 2000). 

Barn får redan då veta hur de ska förhålla och bete sig mot varandra. Pojkar 

tillåts vara stökigare medans det blir ett mer avvikande beteende om en flicka 

tar till nävarna vilket gör att omgivningen reagerar mycket skarpare och mer 

negativt. Könstillhörigheten är en grundläggande kategoriindelning och barn 

vet mycket tidigt vad som förväntas av respektive. 
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2.5              Samhällsstrukturen: 

I samhället idag är mannen och kvinnan två olika aktörer i våra roller till 

varandra. Vi har olika roller som vi förväntas spela utifrån andras 

förväntningar. Kvinnan förväntas vara mjuk, ha omsorg för andra och anses 

nästan ha en medfödd egenskap för detta medan mannen anses stå för det hårda, 

starka och styrkan i förhållandet. Kulturella och sociala regler för uppträdande 

och ansvar lärs in och uttrycks enligt gällande normer för respektive kön. 

Kvinnor förväntas ta mer hänsyn än män. Det blir kvinnors skuld och mäns 

rättigheter (Eliasson 2000). 

 

2.6              Individnivå: 

Våldet är alltid utövarens ansvar. Var och en av alla människor har ansvar 

för sina egna handlingar och det faktum att vi påverkas av vår uppväxt ska inte 

ha en betydelse för våra egentliga handlingar. Vi har egna ansvar för allt som vi 

gör. 

 

3  Metod 

Jag har funnit mina fakta om mäns våld mot kvinnor genom 

litteraturstudier samt letat via Internet för att få fram ny information och ny 

forskning. Dessa har jag ställt mot varandra för att få fram så färska siffror och 

material som möjligt. Det som var lite svårt var att i början fick jag nästan bara 

fram rätt så ”gammal” information men jag insåg ganska snart att de siffror som 

jag ansåg vara rätt så föråldrade faktiskt fortfarande gällde och att det inte var 

så mycket som hade hänt. 
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4         Resultat      

 

Varför slår män kvinnor? 

 

Det finns många olika förklaringar och de vanligaste som tas upp är svartsjuka, 

osäkerhet, vanmakt och en känsla av maktlöshet. Maktlöshet och vanmakt är en 

populär förklaring till kvinnomisshandel. Men om männen upplever maktlöshet 

återstår det att försöka förklara varför denna reaktion är könsspecifik. Kvinnor 

måste rimligtvis oftare än män uppleva maktlöshet både privat, i relationer och 

ute i samhället men de reagerar ändå inte med våld. Ett antagande här är att 

kvinnor saknar både antagande och förväntningar om rättigheten till makt och 

auktoritet över den andra partnern. Är detta samhällets norm? Idag finns det ett 

ideal i vårt samhälle och det är att ha kontroll över sina känslor. 

 

Kliniska studier av män som misshandlar har visat att många har utsatts 

för fysiska eller sexuella övergrepp som barn eller sett sina mödrar misshandlas 

av fadern. Men detta förklarar ändå inte varför män tillgriper våld mer än 

kvinnor, medan kvinnor, som oftare varit utsatta för övergrepp, inte gör det. 

(Eliasson,2000) Är detta individualiserade handlingar?  

Om man knyter an till Isdals förklaringar om vanmakten som en förklaring till 

våldet så skulle dess känsla i så fall vara knuten till våra egna och andra 

människors känslor. Känslomässig vanmakt. Man vet inte hur man ska förhålla 

sig till sina egna eller andras känslor och man klarar inte av att visa dessa eller 

uttrycka sig. Vanmakten inför andras känslor är knutna till tidigare erfarenheter 

där man inte kunnat göra något eller förstå den människan och när den personen 

senare kommer i en liknande situation kanske han inte vet varför han reagerar 

bara att han gör det. Känslan av vanmakt kommer tillbaka. 

 

 I västvärldens bild på mansrollen så anses känsla av vanmakt vara ett 

tecken på svaghet och när ångesten kryper in, försöker man bemästra detta 

genom handlingar som gör att man har kontroll och kan styra sitt liv. 
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Aggression och angrepp är ett sätt att bemästra ångest och vanmakt på men 

samtidigt som de behöver utlopp för detta så är det viktigt att ha kontroll över 

sina känslor. Våld kan innebära att man visar ens sårbarhet och brist på kontroll 

över sig själv och detta kan leda till skamkänslor. Skamkänslorna i sig kan 

innebära aggression och en känsla av vanmakt över att inte kunna kontrollera 

sig. Våld föder våld.  Det tabubelagda våldet mot kvinnor och barn kan leda till 

en ökad ilska och självrättfärdigande hos utövaren vilket gör att han blir med 

våldsam och risken för att nytt våld ska ske, ökar. Han försöker förneka sitt 

handlande genom att skylla på offret så det blir hennes fel och skuld. Många 

utövare vet att detta våld är fel men ju oftare man utövar våld desto större är 

risken att det upprepas. De känner skam och vet inte hur de ska hantera detta. 

Våldet för dem är positivt i den stund som de utövar det (Eliasson, 2000).  

Idag anser både kvinnliga och manliga forskare att verkligheten är betydligt 

mer komplicerad än så för långt ifrån alla män som vuxit upp med 

kvinnomisshandel slår och våldsmännen finns representerade i alla 

samhällsgrupper och yrken- från långtradarchaufförer till proffesorer. Forskaren 

Edward Gondolf menar att egentligen kan alla män, vilka som helst, använda 

våld mot kvinnor som de, av olika anledningar, har behov av att dominera och 

kontrollera. (Eliasson, 2000) 

 

Om man ser på samhällets ansvar då? Vad kan man utläsa av det när det 

gäller mäns våld mot kvinnor? 

Enligt Mona Eliassons bok som tar upp detta med våldtäktsmän så är de mest 

särskiljande egenskaperna hos en våldtäktsman, inte personligheten, utan ett 

accepterande av traditionella, stereotypa föreställningar om maskulinitet och 

myter om våldtäkt. Män som var dömda för våldtäkt hade svårare att se detta 

som ett övergrepp än andra. De uppfattade oftast offret som inbjudande och 

ansvarig för händelsen. Många helt vanliga män anser också att de skulle kunna 

begå våldtäkt eller använda våld för att tvinga en kvinna till sex mot hennes 

vilja, om de kunde undgå upptänkt och bestraffning. En undersökning av 114 

dömda våldtäktsmän visade att de flesta, i likhet med misshandlade män, 

underskattade mängden våld de använde och dessutom visade tydliga tendenser 

på att skylla på offret.  
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Rollförväntningarna är det avgörande. Män påverkas - liksom kvinnor - av den 

roll de förväntas att spela. Västvärldens syn på mansrollen som idag man anser 

att känslomässigt beteende visar på tecken på svaghet och att man är sårbar. 

Mannen ska vara både en mjukis, en god far, en jämställd man och en riktig 

”karlakarl” (Män och våld, 1990). En man får visa ilska och missnöje medans 

en kvinna måste dölja sin irritation. Redan som barn lärs man in i de olika 

”rollerna” och normer som finns i samhället och man har en annan tolerans 

mellan flickor och pojkar när det gäller deras lek och våldsanvändning.  

 

Ifråga om våldtäkt finns det undersökningar som visar att offrens 

definition av våldtäkt begränsas av vad samhället har definierat som våldtäkt. 

Många forskare rapporterar också om svårigheten att få kvinnan att berätta allt 

utan att förminska och minimera det hela. Detta gör att kvinnan kanske inte får 

all den hjälp och stöd som hon igentligen skulle ha behövt. Det är en större 

acceptans på mannens våld än på kvinnans och detta gäller även när en anmälan 

sker från kvinnans sida.  

 I samhället tolereras sexuella trakasserier, våldspornografi och annan 

exploatering av kvinnan. Problemet individualiseras fast mot kvinnorna och 

ansvaret förskjuts från männen till de kvinnor som blivit deras offer. 

Misshandlade kvinnor stämplas som problem och gärningsmännen betraktas 

som missförstådda (Eliasson,2000). 

 

Män anse sig, fortfarande i vårt samhälle idag, ha en medveten eller en 

omedveten rättighet att kontrollera kvinnor som de har eller har haft en relation 

till. När denna rättighet upplevs hotad eller ifrågasätts tillgriper många män 

handgripligt våld eller dominerar henne psykiskt genom att mer eller mindre 

hota henne. Detta beteende skiljer män och kvinnor åt även vid ett socialt 

neutralt samanhang. Vi har inga nedärvda, icke- medvetandegjorda sociala och 

kulturella normer för kvinnors och mäns uppträdande, som tillåter män att gripa 

till våld för att bevara sin status men ändå är detta accepterat i samhället. 

Gemensamt för kvinnomisshandel och våldtäkter är att kvinnor historiskt sett 

räknats till mannens ägodel och det har varit hans självklara rätt att bestämma 

över och detta lever fortfarande kvar. Det är bara att ta exemplet med 
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våldspornografi. Detta säljs i nästan varenda matbutik och bygger på myter om 

kvinnor, makt och sex. Och det säljer. 

 

5  Diskussion 

Slutsatsen är att det egentligen inte finns endast en förklaring till mäns 

våld mot kvinnor. I vårt moderna samhälle lever fortfarande myter och normer 

om hur manligt och kvinnligt är och hur de ska bete sig mot varandra. 

Samhället lägger en skuld på kvinnan som indirekt anklagar henne för att inte 

veta bättre eller att inte sätta sig i den situationen som rådde. Vi uppfostrar våra 

barn till man och kvinna med de värderingar som funnits i flera hundra år och 

som vi kanske tror vi kommit förbi men sanningen är en annan. Vi accepterar 

att män använder våld i betydligt större utsträckning än vad kvinnor gör. 

 

Om man tar det från den individuella synvinkeln att våldet är en reaktion 

på kontroll och maktlöshet och våldet blir ett botemedel för maktlösheten. 

Mannen anser sig ha rätt till kvinnan. 

Men om man nu tänker sig att den individuella vanmakten gör att mannen blir 

frustrerad och all denna aggression gör att han slår, så förklarar det ju inte det 

faktum att de flesta misshandelstillfällen är planerade och sker när ingen annan 

ser eller hör. Om man söker förklaring i barndomen och bråkiga 

familjeförhållanden där fadern utövat våld mot modern, kommer man kanske en 

bit närmare en förklaring men inte hela vägen. Inte hela vägen på grund av hur 

kan det komma sig att i en barnkull på fem barn med samma 

uppväxtförhållande, kanske det bara är en som tar till våld mot sin kvinna, när 

han inleder ett förhållande? Beror detta på individens personlighet eller 

samhällets. Men varför skulle isåfall inte de andra också utöva våld? Vad är det 

som gör att kvinnor inte tar till våld? Hon har blivit lika utsatt i 

familjeförhållandet som de andra men ändå är det bara mannen som slår. Borde 

inte kvinnor i större utsträckning känna mer vanmakt än männen på grund av de 

normer som samhället satt upp och gör kvinnan till mer ”underlägsen”. Kvinnan 

slår inte.  



Bilaga 1 - Börja din studie med att skriva ett abstrakt 

 

 12 

 Både det individuella planet och det samhällets normer står för tycks vävas in i 

varandra och gemensamt är en orsak. 

 

Jag anser att det är samhället, historiskt sett bakåt, som tagit oss dit vi är 

idag och det är samhällets ansvar att stå upp för kvinnorna tills det blir en 

självklarhet att inget av könen har den igentliga makten. Det jag inte förstår är 

varför det verkar vara så hotande med kvinnors makt och vad det är som gör 

männen så osäkra att de måste kontrollera denna. Att det skulle uppstå en 

vanmakt när den ena partnern inte kan kontrollera den andre.  

Vi är inte jämställda i Sverige idag. Vore vi det skulle vi fortfarande inte tända 

ljus över kvinnor som förlorat sitt liv på grund av att ”en man anser sig ha rätt” 

att slå henne eller kontrollera henne på olika sätt. Vi skulle inte heller behöva 

göra så många undersökningar på kvinnor som blivit våldtagna. Jag känner i 

egenskap av kvinna att min självklara rättighet här i samhället inte är på lika 

villkor som på männens. Min rätt att kunna gå hem, trygg var kväll, 

överskuggas av rädslan över att kanske kunna bli överfallen. Jag ska kunna gå 

på krogen och dricka utan att behöva hålla extra koll på min drink eller kunna 

somna på en parkbänk om jag ville utan att någon skulle röra mig. Kvinnans 

kropp är ingen rättighet för mannen lika lite som rättigheten till mannens kropp 

tillfaller kvinnan som en självklar rättighet.  

 

Samhällets normer om hur manligt och kvinnligt är kanske borde ta och 

förändras. Vi lever i ett mansdominerat samhälle och det finns tydliga bevis på 

detta. Domstolarnas föråldrade synsätt kan man inte göra annat än att kritisera 

på vad de tillåter att försvararen hävdar. Det är inte relevant om hon hade 

stringtrosor på sig eller följde med honom hem av fri vilja. Det väsentliga är att 

han inte tog ett nej på allvar och utövar sin makt för att få som han ville. Att 

kunna leva i ett jämlikt förhållande ska vara en lika rättighet för båda parter 

men man ser fortfarande en mer ökad förståelse för mannens kontroll i form av 

till exempel svartsjuka än av kvinnans. Frågan är bara om alla är villiga att 

hjälpa till att släta ut denna hierarki som fortfarande råder och detta skulle 

innebära att våldsmännen slutar att missbruka sin makt. 
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