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SAMMANFATTNING 
Syftet bakom föreliggande studie var att undersöka och analysera orsaker som kan föreligga 
till att en människa har ett våldsutövande beteende samt om det finns några skillnader mellan 
kvinnor och mäns utövande av våld. Därefter lades fokus på att belysa våra informanters ut-
sagor för att sedan sammankoppla de med relevant litteratur för att slutligen besvara våra 
frågeställningar. Med den kvalitativa forskningsintervjun som utgångspunkt har fem infor-
manter intervjuats runt om i Sverige. Det urvalet som författarna fokuserade sig på i denna 
studie var målinriktat urval. Det huvudsakliga resultatet visar att de signifikanta skillnaderna 
mellan män och kvinnors våldsutövande är att män tenderar att använda sig av mer fysiskt 
våld medan kvinnor använder psykiskt våld. Vidare visar studiens resultat att orsakerna 
bakom brukandet av våld dels kan ses komma från barndomen, dels vara en handling man 
använder för att utöva makt över någon annan och därmed bero mycket på en persons själv-
förtroende samt att en vanlig orsak ses vara en kombination av riskfaktorer och slutligen att 
dessa orsaker ter sig vara samma mellan män och kvinnor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kvinnliga våldsutövare, våld i hemmet och våld i nära relationer 
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1. INLEDNING 
Violence is the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against 
oneself, another person, or against a group or community, which either results in or has a 
high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or depri-
vation (WHO, 2014).  
  
Våld är en riskfaktor som hotar den livslånga hälsan och skapar sociala problem som påver-
kar livet för miljontals människor. Mer än 1,3 miljoner människor i världen dör varje år till en 
följd av våld som tar form i olika uttryck vilket motsvarar 2,5 % av den globala dödligheten. 
För personer i åldern 15-44 år, är våld den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Dessutom 
är tiotusentals människor runt om i världen offer för icke-dödligt våld varje dag (WHO, 
2014). Dessa människor är offer för misshandel vilket kan ge fysiska och psykiska skador 
(Brå, 2009) 
Eftersom statistiken är så pass hög är det viktigt att undersöka vilka orsaker som ligger 
bakom brukandet av våld. Enligt Brå (2009) är mäns våld mot kvinnor väldigt uppmärksam-
mat samhällsproblem. Däremot har ett antal undersökningar belyst männens utsatthet för våld 
i nära relationer men eftersom det är vanligare att kvinnors utsatthet diskuteras är det svårt att 
få fram forskning om kvinnor som våldsutövare. 
  
I en studie från Hines & Douglas (2009) skriver författaren att det äktenskapliga våldet sker 
med samma frekvens för både män och kvinnor. Även Brå (2009) uppger att lika många män 
som kvinnor har blivit utsatt av våld av sin partner i nära relationer. Det finns flera studier 
som skriver att relationsvåld är lika förekommande mellan de båda könen (WHO, 2014). 
Forskningen visar dock att det rör sig om olika typer av våld. Det är vanligare att män utsätt 
för psykiskt våld än för fysiskt våld i nära relationer (Krantz & Lövestad, 2012). Psykiskt 
våld är systematiska kränkningar vilket kan ge sig till uttryck i olika beteenden och handling-
ar som strävar att förnedra och förolämpa den andra människan. Den som utsätter någon för 
psykiskt våld gör det för att kontrollera och inskränka friheten för den andra personens (Brå, 
2009). Enligt NCK (2014) är grovt och upprepat relationsvåld vanligare att kvinnorna utsätts 
för av männen i nära relationer. Med utgångspunkt i detta tycker vi att våld är en riskfaktor 
som hotar den livslånga hälsan och skapar sociala problem som påverkar livet för miljontals 
människor. Våldet måste därför uppmärksammas mer och inte enbart bör samhället lägga 
fokus på konsekvenserna av våldet utan likaså tycker vi att vikten bör läggas på vilka faktorer 
som orsakar våldet.  
 
Dagens samhälle är mer jämställt än vad det var tidigare. Det har skett mycket förändringar  
genom åren för både män och kvinnor och könsrollerna har därefter förändras (NCK, 2014). 
Män har idag bättre möjligheter till att kunna tala ut och visa sig mer sårbara än tidigare. När 
man tänker på våld i nära relationer förknippas det oftast med att förövaren är en man, men 
det betyder inte att det inte finns män som utsätts för våld i nära relationer (Brå, 2009). Det 
som intresserar oss till att skriva om våld i nära relationer är att det problemet är något som 
måste uppmärksammas mer eftersom det finns en bild i samhället av att män är de som i 
största grad utövar våld medan kvinnor ses som offer. Det är även viktigt att alla män som 
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berörs av våld i nära relationer inser att de är inte ensamma. Samhället behöver fler verksam-
heter som är inriktat till män som utsätts för våld i nära relationer då det idag finns en brist på 
dessa verksamheter, vilket kan bidra med att männen inte söker hjälp. Det finns en omfat-
tande forskning som belyser mäns våld mot kvinnor i nära relationer, men kunskapsluckor 
finns kring det motsatta ämnet, kvinnors våld mot män i nära relationer. Studien bygger på att 
undersöka våldets orsaker närmare för att se vad som ligger till grund för att en människa 
brukar våld i nära relationer och om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns utövande 
av våld. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka kvinnors och mäns våld mot sin partner i heterosexuella 
relationer med särskild fokus på underliggande orsaker kring varför våldet uppstår. 
  

·       Vilka underliggande orsaker kan finnas bakom att kvinnor respektive män utövar 
våld mot varandra i nära relationer? 

 
·       Finns det skillnader bakom det kvinnliga utövande av våld respektive det man-

liga utövande av våld i nära relationer? 
 
 
1.2 Avgränsningar 
Denna studie är avsedd att studera bakomliggande orsaker till att kvinnor och män utövar 
våld mot sin partner i heterosexuella parrelationer. Likaså kommer studien att studera vilka 
skillnader som finns mellan kvinnors utövande samt männens utövande av våld. Därtill anser 
vi att det är viktigt för läsarnas skull att vi i förväg tar upp vilka områden som studien berör 
och vilka som studien utelämnar. Vad studien inte berör är samkönade relationer. I kontexten 
definieras begreppet samkönade: ett förhållande eller äktenskap mellan två personer av 
samma kön. Denna studie tar inte upp socialtjänstens synpunkter gällande vilka former av 
insatser som är i omloppet för målgrupperna eller vilka former av insatser som bör utdelas för 
målgrupperna. En avgränsning har även gjorts till att endast syfta till relationer där personer-
na bor och lever tillsammans, således att de är gifta, förlovade eller sambos. När vi talar om 
våld gentemot varandra menar vi för den skull inte alltid att båda parter i ett parförhållande 
använder våld mot varandra utan att en person använder våld mot sin partner av motsatt kön. 
Avgränsningar har författarna gjort för att mer specifikt inrikta studien mot en speciell mål-
grupp för att inte göra arbetet alltför stort. 
 
 

1.3 Definitioner 
I denna studie definieras våld i nära relationer som våld i vuxna parrelationer mellan en man 
och en kvinna. Således att en person utsätts för våld av sin partner som denne bor och lever 
tillsammans med. Vi kommer i uppsatsen använda oss av begreppet informanter om de per-
soner vi intervjuat. De definitioner av våld som studien refererar till är hämtad från World 
Health organisation(WHO), Socialstyrelsen samt från Sveriges Lagbok. 
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Enligt World Health Organisation (2014) avses våld i nära relationer vara när en person av-
siktligt brukar eller hotar att bruka makt eller fysisk styrka mot en annan person, ofta med ett 
resultat av fysiska eller psykisk skador på den utsatta människan. I likhet med detta definierar 
Socialstyrelsen (2013) våld i nära relationer för att vanligtvis vara ett mönster av handlingar 
som kan ta sig uttryck i olika former, allt från knappt märkbara handlingar till grova brott. 
Ofta är det även en kombination av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. 
 

2. METOD 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga i studien stegvis. I avsnittet 
kommer vi att presentera val av metod, urval, undersökningens instrument, genomförande, 
analysmetod, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. 
 

2.1 Val av metod 
I syftet att förstärka undersökningens trovärdighet har vi utifrån en kvalitativ metod och en 
induktiv strategi för att dra slutsatser utifrån observationer, använt oss av kvalitativa inter-
vjuer. Metoden passade bäst till att kunna studera orsaker till kvinnor och mäns våldsamma 
beteende i heterosexuella nära relationer. Kvalitativ inriktad studie innebär att vid forskning-
ens datainsamling läggs fokus på mjuka data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 
analyser av textmaterialet (Bryman, 2011). Vikten i val av den kvalitativa metoden lades på 
aspekter som rör tolkning samt förståelse av människors upplevelse men ävenledes vilka un-
derliggande mönstren ligger i frågan som t.ex. Vad orsakar kvinnors och mäns våldsamma 
beteende gentemot sin partner i heterosexuella parrelationer? 
  
I denna studie är den kvalitativa metoden vald eftersom metoderna i första hand avgörs av 
frågeställningars karaktär samt vilka svar man är ute efter att besvara (Patel & Davidson, 
2011). Fördelar med den kvalitativa metoden är att det har stor förankring i verkligheten och 
det insamlade materialet är ofta riktigt och detaljerat. Nackdelen med denna metod är att den 
tar tid att genomföra (Patel & Davidson, 2011). Det är en detaljrik studie som görs på få in-
formanter och detta kan resultera i att resultatet inte går att generalisera till hela Sverige 
(Bryman, 2011). 
 

2.2 Urval 
Efter en diskussion gällande vilket typ av urval som skulle användas i studien valdes ett mål-
inriktat urval. Det betyder att informanterna valdes fram utifrån tanken på hur mycket kun-
skap informanterna hade kring området, samt hur relevanta dessa personer ansågs vara för 
forskningsfrågorna (Bryman, 2011, sid. 434). Det som bedömdes vara viktigt för studien var 
att kunna identifiera personer som antogs kunna besvara frågorna i intervjuguiden. Studien 
besvarades genom att intervjua professionella som arbetar på verksamheter vars målgrupp är 
utsatta män och kvinnor samt kvinnliga och manliga våldsutövare. I studiens början var mål-
gruppen vi önskade rikta oss mot våldsutövare, men efter samtal med verksamheter som 
troddes kunde tilldela oss informanter fick vi till svar att det inte var möjligt. Därför inriktade 
vi oss istället på målgruppen yrkesverksamma med önskan att få deras utsagor utefter deras 
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erfarenheter och kunskaper. Vi bestämde oss för att avgränsa studien till verksamheter som 
arbetade med både kvinnliga och manliga våldsutövare samt kvinnliga och manliga offer för 
våld. Studien belyser totalt fem informanters utsagor, önskvärt hade varit fler informanter 
men några av dem vi kontaktade föll av olika handlingar bort under uppsatsens gång.  
Informanterna valdes utifrån egna utformande kriterier som ansågs relevanta eftersom studi-
ens trovärdighet tills viss del förhåller sig till nedanstående kriterier.  
 

1.     Yrkesverksamma inom den utvalda verksamheten skall i relation till de arbetsuppgif-
ter arbeta mot våld i nära relation och besitta vishet i de orsaker som leder till att 
kvinnor och män utövar våld mot sin partner i en nära relation. 

  
2.     Yrkesverksamma skall i sina arbetsuppgifter ha formell kontakt med både kvinnor 

och män som utövar våld i nära relationer samt med kvinnor och män som är utsatta 
av våld i nära relationer.  

 
Fördelar med målinriktat urval är att man som forskare kan göra sitt urval utifrån vad man 
tror är relevant till forskningsfrågan. En annan fördel, och kanske den främsta med urvalet är 
att tyngdpunkten ligger på teoretiska reflektioner om data som kan leda till behovet av ytter-
ligare insamling av data (Bryman, 2011). En nackdel med denna urvalsmetod är att forskaren 
i början har svårt att avgöra hur många personer som ska intervjuas. Det är omöjligt att veta 
hur många informanter som behövs för att uppnå teoretisk mättnad (Bryman, 2011). Ett annat 
problem som också kan uppstå är att man under undersökningen upptäcker att man egentligen 
skulle behöva intervju grupper som man i början inte antog skulle vara med.  
 

2.3 Etiska övervägningar 
I denna studie som avser människor har hänsyn tagits till de etiska principerna i syfte att 
skydda informanternas information. Avsikten har dessutom varit att göra informanterna med-
vetna om studiens etiska riktlinjer. Det togs hänsyn till detta eftersom vi har ett ansvar att se 
till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabelt (Vetenskapsrådet, 2015). Att 
närma sig forskningen med respekt och ansvar inför de etiska riktlinjer är inte enbart en för-
utsättning för att höja forskningens reliabilitet, det får även oss forskare att skapa en förstå-
else för de etiska dimensionerna som möter ens forskning (Vetenskapsrådet, 2015). Efter att 
verksamheterna gett sitt samtycke till att de ville delta i undersökningen informerades samt-
liga anställda i verksamheten om forskningsprojektet. Informanterna tilldelades en tydlig be-
skrivning genom ett informationsbrev som beskrev syftet med forskningen samt att enskilda 
uppgifter och att information enbart skall användas för forskningsändamålet. Därtill förklara-
des om de metoder som kommer att användas, de följder, risker som forskningen kan med-
föra, vem som är studiens huvudman, att deltagandet i forskningen är frivilligt, och forsk-
ningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Lag, 2003:460). Studiens etiska 
principer är enkelt utformade, inte enbart i aspekten av att applicera denna i studier utan li-
kaså utifrån aspekter som ger oss som forskaren förståelse till varför de etiska principerna är 
konstruerade. Det betyder att forskaren och informanterna fått information, förstått och ac-
cepterat forskningsvillkoren för sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2015). Det innebär att fors-
karna har haft ett stort ansvar under studiens process att värna om informanternas integritet. 
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Författarna har förhållit sig till de etiska aspekterna med försiktighet och ansvar i hantering 
och tolkning av data genom hela forskningsprocessen. Inte enbart har forskarna tagit hänsyn 
till att bevara insamlade data dessutom har tolkning om vilken kunskap som kan komma att 
producerats i relation till vad informanterna berättat övervägts etiskt. Efter att verksamheter 
gett sitt samtycke om att de ville delta i undersökningen informerade forskarna samtliga del-
tagare i verksamheter om de etiska riktlinjer som råder inom studieområdet. En stor del av 
den etiska principen är anonymiteten. Under studieprocessen har vi fingerat informanternas 
namn vilket innebär att deras namn inte förekommer i texten. Istället använder vi oss av siff-
ror (Informant 1,2,3,4,5) för att beskriva vad var och en sagt under intervjun. Det har vi gjort 
för att utesluta potentiella faror som kan leda till att informanterna råkar illa ut ifall informat-
ionen hamnar i fel människors händer. Allt data som författarna samlat in genom intervjuer-
na, e-post samt anteckningar förvarades på datorn som endast författarna hade tillgång till. 
 
2.4 Undersökningens instrument  
Till studien användes semistrukturerade intervjuer där både öppna och slutna frågor ställdes 
samt även följdfrågor. Avsikten med detta var att intervjupersonerna skulle svara fritt på frå-
gorna med en önskan att få deras utsagor. Med grund i detta togs beslutet att en semistruktu-
rerad intervju skulle vara mest lämplig då alla informanterna får samma frågor samt att den 
gav oss möjlighet att kombinera öppna med slutna frågor och det fanns även möjlighet till 
följdfrågor. Detta tillvägagångsätt gav informanterna möjlighet att utforma svaren utifrån sin 
egen vilja (Bryman 2011). För att besvara frågeställningarna som konstrueras utifrån studiens 
syfte har intervjuer genomförts dels på plats, dels genom telefon samt även en intervju via 
mejlkontakt där ett frågeformulär besvarades. Intervjuguiden som följts i intervjuerna kon-
struerades utifrån syftet och dess frågeställningar (se bilaga 1). Enligt Bryman (2011) ska en 
intervjuguide innehålla korta minneslistor över vilka teman som skall täckas i en intervju. 
Under inledningen har frågor utformats för att få lite bakgrundsinformation om informanterna 
och verksamheten. Studiens intervjuguide konstruerades således utifrån två teman, nämligen 
studiens två frågeställningar. Vilka underliggande orsaker kan finnas bakom att kvinnor re-
spektive män utövar våld mot varandra i nära relationer? Finns det skillnader bakom det 
kvinnliga utövande av våld respektive det manliga utövande av våld i nära relationer? Av-
slutningsvis frågades informanterna om vem som äger ansvaret till att våldet sker samt om de 
hade något att tillägga som de inte tillfrågats.  

2.4.1 Genomförande 
Verksamheter vi fick fram och kontaktade var Resurscentrum mot våld i Örnsköldsvik, 
Mansjouren i Uppsala, verksamhetschef på kuratorsmottagningen på Landstinget i Västern-
orrland, Mansjouren i Västerbotten samt Mansjouren i Stockholm. Andra verksamheter var 
Mansjouren i Västerbotten, Mansjour i Karlstad, Manscentrum -kriscentrum för män i Stock-
holm samt Mansmottagningen mot våld i Uppsala. Av de nio verksamheterna fick vi svar 
från fyra av dem, Resurscentrum mot våld i Örnsköldsvik, Mansjouren i Uppsala, Mansjou-
ren i Stockholm, samt Manscentrum - Kriscentrum för män i Stockholm. Till de som tackade 
ja till att delta och skickades ett informationsbrev ut, som förklarade kort vad syftet med in-
tervjuerna var. I samma informationsbrev skrev vi att deras deltagande var frivilligt och att de 
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hade möjlighet att avbryta intervjun om det ville. De etiska aspekterna förklarades närmare 
via telefon dagen då intervjun ägde rum. 
  
Fyra intervjuer genomfördes där två av informanterna intervjuades direkt på plats, ansikte 
mot ansikte. På grund av att informanterna bodde utspridda i landet ansågs det bli väldigt dyrt 
och tidskrävande att resa till informanternas städer för att göra en direktintervju så två styck-
en intervjuades via telefon. En femte informant fyllde i en enkät via e-post med samma frågor 
som användes vid de andra intervjuerna. Enligt Ahrne & Svensson (2011) har det i samband 
med internets utveckling kommit nya former av intervjuer som vuxit fram där det idag finns 
möjligheter att göra intervjuer via e-post, vilket vi i studien delvis använt oss av.  
 
Olikheterna i datainsamlingsmetoden kan påverka resultatet genom att vi inte får ut tillräcklig 
med information av informanten som svarat på frågorna via en online-enkät. Detta eftersom 
vi missar det personliga mötet där följdfrågor enligt oss blir en mer naturlig del i intervjun. 
Samma öppna frågor har dock används genom att forskarna hade möjlighet att skriva följd-
frågor till informanten som svarade genom en enkät har vi räknat denna som en kvalitativ 
enkät, även kallad online-enkät enligt Bryman (2011). Även information som kroppsspråk 
och ansiktsuttryck uteblir vid denna typ av intervju (Bryman 2011). Detta missar vi även via 
telefon-intervjuerna vilket kan vara en nackdel. En fördel med telefonintervju är att informan-
ten inte kan bli påverkad av intervjuarens närvaro och svarar på ett sätt som den tror att inter-
vjuaren vill att den ska svara (Bryman, 2011). 
 
Samtliga intervjuer transkriberades, online-enkäten vars frågor besvarades via e-post behöv-
des inte transkriberats. Fördelarna med detta är att informanten själv kan välja att avsätta sin 
tid till att svara på frågorna medan nackdelen kan vara att informanten enbart fokuserar på att 
svara på frågorna och det gör att vi riskerar att missa annan viktig information via följdfrågor 
(Bryman, 2011).  
 
Med informanternas samtycke spelade vi in våra intervjuer på bandspelare och använde sedan 
materialet till vår analys. Informanternas deltagande samt erfarenheter kring ämnet våldsutö-
vande kvinnor gav oss en bredare insyn på det studerade fenomenet. Vi har sökt kontakt med 
våra informanter via telefon, e-post samt gjort besök på verksamheter i de fall då de varit 
möjligt. Vid första kontakten informerades informanterna om vårt syfte med uppsatsen och 
sedan bokades en tid för intervju. Intervjuer har genomförts i olika städer i Sverige, nämligen 
Örnsköldsvik, Sundsvall, Stockholm och Uppsala. Eftersom studiens syfte indikerar på ett 
enbart intresse av att få veta orsakerna till varför kvinnor utöver våld mot män i nära relation-
en samt våldsskillnader mellan kvinnor som utöver våld och män som utöver våld har fokus 
legat på att samla in information som kan kopplas till just de konstruerade frågeställningarna. 
Under studien har ingen kontakt lyckats nås med varken brottsoffer eller våldsutövare utan 
till studien har information av människor som arbetar inom vårdande yrke kommit att bli våra 
utsagor. Den goda forskningsidé och kravet som finns inom 16§ i lagen om etikprövningen 
samt vetenskapsrådet forskningskravet har följts i studien. 
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2.4.2 Analysmetod 
I studien används en konventionell innehållsanalys. Det innebär att den inte utgår från förbe-
stämda kategorier eller faktorer utan istället kodar förutsättningslöst det empiriska materialet 
under tiden innehållsanalysen utförs. Det empiriska materialet analyserades i fyra olika steg 
enligt Lundman och Graneheim (2012). 
  
Analysen inleddes med att de inspelade intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger för 
att säkerställa att transkriberingen blev ordentligt och ordagrant genomförd. När transkribe-
ringen sedan var klar diskuterades empirimaterialet igenom gemensamt. Utifrån vårt syfte 
markerades sedan olika fraser och meningsbärande enheter från informanternas utsagor som 
sedan abstraherades till koder. Datamaterialet genererade totalt 90 koder som sedan sortera-
des in i nio stycken teman som kan härledas till studiens syfte och frågeställningar. Detta 
ledde senare till den första rubriksättningen. Varje intervju analyserades på samma strategiska 
sätt. 

2.4.3 Reliabilitet/validitet/generaliserbarhet  
Validiteten i en studie handlar om hur väl studien undersöker det som skulle undersökas 
(Kvale & Brinkmann, 2009). För att få svar på vårt syfte och således det vi ville undersöka 
har vi utgått från våra frågeställningar när vi skapade vår intervjuguide. Under arbetets gång 
har vi diskuterat kring empirin och analysen för att återkoppla till studiens syfte och fråge-
ställningar För att nå en hög validitet har vi ett flertal gånger lyssnat igenom intervjumateri-
alet för att uppnå en korrekt transkribering. Tillförlitligheten hos våra informanters data anser 
vi har varit hög då de har en god kunskap kring ämnet, våld i nära relationer. 
 
Reliabilitet innebär att de undersökningar som forskaren gör är korrekt utförda (Patel & Da-
vidson, 2011). Reliabiliteten hos respondenterna handlar om huruvida de svarar på liknande 
sätt vid en ny intervju eller inte. Om studien kan göras om med liknande resultat har studien 
en hög reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009) Vi har varit närvarande under samtliga inter-
vjuer vilket har minska risken till att vi skulle feltolka det som är sagt. Då intervjuerna spela-
des in med våra mobiltelefoner är ljudfilerna av god kvalité vilket därför inte har påverkat 
studiens re abilitet. Något som kan ha påverkat vårt resultat är att vi endast har intervjuat de 
mest kunniga inom ämnet på varje myndighet som har fått representera hela verksamheten. 
 
Eftersom vi utförde studien på få verksamheter så är det begripligt att resultatet inte kan ge-
neraliseras till hela Sverige i en statistisk mening. Reliabiliteten och validiteten är hög ef-
tersom studien går att generalisera till de fyra verksamheter som arbetar med våld i nära relat-
ioner. Det innebär att eftersom vi har gjort allt så noggrant och verkligen följt forskningens 
riktlinjer så ger detta hög validitet och reliabilitet till studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.4.4 Ansvarsfördelning 
Vi är tre författare om uppsatsen och har tillsammans diskuterat och bollat idéer under arbe-
tets gång. Tillsammans kontaktade vi de möjliga informanterna samt att vi vardera hade an-
svaret för kontakten av informanterna och den vidare kontakten med dessa som valt att delta i 
studien. Vi letade i ett tidigt skede efter relevant litteratur och har bidragit med ungefär lika 
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många artiklar till arbetets gång. I början diskuterade vi tillsammans kring vilket syfte vi 
skulle komma utgå ifrån under arbetets gång och utformade frågeställningar utifrån det som 
skulle bli relevanta för att besvara syftet. Sedan utformade Anna och Theresa intervjuguiden 
och skrev informationsbrevet till de alternativa informanterna. Samtidigt utformade Walter 
uppsatsens grund med rubriker, abstrakt och framsida. På grund av uppsatsens omfattning har 
vi dock ansvarat för olika avsnitt i uppsatsen för att fördela arbetet. Anna har därmed ansvarat 
för inledningen, undersökningens instrument, kvinnors historia under rubriken tidigare forsk-
ning, teori och begrepp, analysmetod samt för resultatets utformade teman; självbild, psy-
kiska ohälsa och könsroller. Walter har ansvarat för metod, urval, intervjuförförande, etiska 
överväganden, skillnader mellan manliga och kvinnliga våldsutövare under tidigare forskning 
samt våldsmönster och i resultatdelen bar han svar för de fyra teman; kontrollbehov, relat-
ionssvårigheter, missbruk och uppväxt. Theres har ansvarat för syfte, frågeställningar, be-
gränsningar, definitioner, genomförande, reliabilitet, underliggande orsaker till kvinnors bru-
kade av våld under rubriken tidigare forskning samt resultatsdelens två sista utformade te-
man; kvinnans psykiska överläge samt mannens fysiska överläge samt utformat denna an-
svarsfördelning som godkänts av Anna och Walter. Resterande delar av uppsatsen ska betrak-
tas som ett gemensamt arbete vilket vi alla tre har haft lika stor del i. 
 

3. TIDIGARE FORSKING, TEORIER OCH 
BEGREPP 
Patel & Davidson (2011) definition av teori: ”En teori är ett system av inbördes relaterade 
begrepp som tillsammans ger en bild av en företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppet är 
relaterade till varandra så att det går att förklara och förutsäga företeelsen eller förstå inne-
börden av den” (s 22). 
 

3.1 Vad är Teori? 
För att kunna besvara sina forskningsfrågor och möjlighet till att tolka sitt empiriska material 
väljer forskaren en teori. En teori öppnar upp för ökad förståelse samtidigt som den kan 
hindra annan.  I den egna forskningen anses teori som en nödvändig del eftersom teorins för-
tjänster används för att förbättra och förtydliga forskningen (Aspers, 2007). 
De teoretiska utgångspunkterna som använts i den här uppsatsen är maktperspektiv samt ge-
nusteori. Vi har valt dessa teorier eftersom vi vill undersöka om könet i sig har en påverkan 
på dem som utövar våld i nära relationer. 
 

3.2 Könsmakt och Genusteori  
SOU (2004:121) menar att könsmakts teori handlar om att mannen är överordnad kvinnan 
och att mannen har makten. Män blir maskulina genom att dominera kvinnor och kvinnor blir 
feminina genom att låta sig underordnas (Thomasson 2002). Synen om de klassiskt manliga 
och kvinnliga beteendena påverkar omvärldens acceptans och förståelse för våld i nära relat-
ioner. Begreppet genus växte fram ur den feministiska forskningen. 
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En människa kan vara utsatt för våld i nära relationer oavsett kön och det kan få liknande 
konsekvenser oavsett om det är en man eller kvinna. Att låsa sig vid ordningen att anta att 
mannen besitter makten över kvinnan gör att samhället riskerar att blunda för mäns utsatthet. 
Vilket i sin tur riskerar att männen faller offer för en så kallad normaliseringsprocess där vål-
det som de utsätts för är knappt värt att nämnas. Utifrån olika kulturer, traditioner och historia 
anses beteende som är maskulint och feminint vara konstruerat genom att män och kvinnor 
formas genom att bete sig på ett visst sätt (Van Lawick, 2013). Biologismens syn på manligt 
och kvinnligt är enligt Arrhenius (1999) att mannen skulle ses som en tapper krigare som 
gjorde allt för att skydda sina närstående. Manlighet var typiskt en utåtriktad och aggressiv 
man. Kvinnan ansågs vara den heliga modern som skulle ge närhet och värme (Arrhenius, 
1999). 
  
På 1700-talet fanns en enkönsmodell som ansåg att kvinnan och mannen var kroppsligt lika 
varandra. Detta medförde att kvinnans könsorgan ansågs som en ofullständig variant av man-
nens där kvinnans slida var en inre penis (Arrhenius, 1999). På 1800-talet ersattes enkönsmo-
dellen med en tvåkönsmodell och i den nya modellen ses mannen och kvinnan som varandras 
motsatser. Även här är mannen utgångspunkten. Kvinnan ses som avvikande och mannen ses 
som norm (Arrhenius, 1999). 
  
Det finns även mycket forskning som visar att män och kvinnors hjärnor arbetar på olika sätt. 
Kvinnorna använder båda hjärnhalvorna i högre utsträckning än män och sägs vara duktigare 
på att dela sin uppmärksamhet på två olika saker. Skillnaderna anses även vara kopplade till 
makt och position i samhället (Van Lawick, 2013). 
 
3.3 Historiskt sett 
Mycket forskning utesluter att kvinnor utövar våld. Historiskt sett har kvinnor inte haft så 
mycket att säga till om. Under 1800-talet var kvinnan underordnad sin make vilket innebar att 
kvinnan skulle rätta sig efter makens vilja (Österberg & Lindstedt, 2005). Detta var fastställt 
enligt svensk lag och äktenskapet betraktades som livslångt. I vissa undantagsfall kunde äkt-
enskapet upplösas genom en skilsmässa. Fram till 1864 hade mannen laglig rätt att aga sin 
hustru vilket innebar att manlig våldsamhet i hemmet var förväntad och påfordrad (Österberg, 
& Lindstedt, 2005). Året 1965 blev våldtäkt inom äktenskapet straffbelagt (Thomsson, 2002). 
En händelse som utspelades år 1859 handlar om en hustrus våldsamma beteende gentemot sin 
man och familj. Kvinnan slösade på hemmets tillgångar och hon vägrade erkänna eventuella 
misstag och hade väldigt svårt att ge efter för andras önskningar. En stark svartsjuka för andra 
kvinnor utvecklades vilket gjorde henne väldigt våldsam. Kvinnan misskötte alla de plikter 
och förväntningar som förväntades av en maka. Detta resulterade till att kvinnan lades in på 
Vadstena Hospital för galenskap (Österberg, & Lindstedt, 2005). Det manliga våldet däremot 
beskrevs ofta som en följd av stor alkoholkonsumtion. Detta beteende framställdes som ett 
allmänt ordningsproblem för hela lokalsamhället (Basile, 2004). 
  
En jämförelse av manligt respektive kvinnligt våld i nära relationer framhäver stora norm-
avvikelser. En hustrus våldsamhet skapade stora kontraster till hennes förväntade roll som en 
omhändertagande och kärleksfull maka (Basile, 2004). 1970 kom den första undersökningen 
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om kvinnor som misshandlar sin manliga partner. Detta medförde ett erkännande om att även 
män kan bli utsatta för våld i nära relationer (Hines & Douglas, 2009). Det vanligaste våldet 
som kvinnor utsätter männen för är psykisk misshandel enligt NCK, (2014). För första 
gången i Sverige redovisade BRÅ år 2009, en rapport som även innehöll männens utsatthet 
för våld i nära relationer (BRÅ, 2009). 
  
Österberg, & Lindstedt, (2005) säger att det historiskt sett alltid varit så att männen var de 
som dominerade slagfältet. Det var männen som framställdes som försvarare av kvinnor och 
barn medan kvinnornas roll var en åskådare eller ett offer för manliga övergrepp (Österberg, 
& Lindstedt, 2005). Under första världskriget tog kvinnorna över det manliga arbetet inom 
industri, jordbruk och transport. Kvinnorna deltog också i kriget och blev därför potentiellt 
våldsutövare mot andra kvinnor och män. Trots att våldet av kvinnor är ganska så osynligt så 
går det ändå att spåra (Österberg, & Lindstedt, 2005). Det finns några få historier om kvinnor 
som våldsutövare men en handlar om en kvinna som skär halsen av en fiendesoldat under en 
“förförelse” och hon låter honom förblöda till döds. Den kvinnliga aggressiviteten väckte stor 
uppmärksamhet under första världskriget när ryska kvinnor valde att ta till vapen som stri-
dande soldater i armen (Österberg, & Lindstedt, 2005). Kvinnorna som fick namnet “kvinn-
liga dödsbataljonen” var tusen gånger värre och grymmare än sina manliga kamrater. Vittnen 
berättar att de halvdöda offren bad att få avsluta sitt liv för att slippa lida mer. Kvinnorna an-
sågs finna njutning i att plåga och döda. De var känslokalla, samvetslösa, psykopatiska sadis-
ter(Österberg, & Lindstedt, 2005). 
Det våld vi minns idag och ständigt påminns om är historier om det manliga våldet, våld mot 
och mellan män. Att våld även utövades av kvinnor är ett steg närmare mot att ge oss en 
bättre förståelse för vad våld gör mot och med människor av båda könen. (Österberg, & 
Lindstedt, 2005). 
 
3.4 Vilka underliggande orsaker kan finnas bakom att kvinnor utövar 
våld mot män i parrelationer? 
I litteratursökningen till ovanstående rubrik fann forskarna ingen forskning som visar på spe-
cifika orsaker bakom just kvinnors utövande av våld. Utan istället varför en människa utövar 
våld, då gällande både män och kvinnor. 
  
Enligt Smith & Segal (2015) uppstår våldet i nära relationer p.g.a. av att en man eller kvinna 
försöker dominera och kontrollera den andra personen i förhållandet. Personen som utövar 
våldet använder sig av det för att vinna eller vidmakthålla kontroll över sin partner. Manipu-
lation, isolering och hot är hur det vanligen tar sig uttryck. I likhet med detta klargör Isdal 
(2001) att våld är en händelse mellan människor som är en hierarkisk handling, intelligent 
handling samt en effektiv handling. Att våldet är en hierarkisk handling betyder att våldet 
används som ett medel för att uppnå eller upprätthålla makt. Våld föder våld men kommer 
nästan alltid ut på ett annat ställe än där det kom in. Mest sannolikt är att våldet kommer ut 
där det är tryggt. Har man som vuxen blivit utsatt för våld är det knappast troligt att man utö-
var våld mot sina föräldrar, utan istället mot sina barn, där det är tryggt. Våldet som en hie-
rarkisk handling betyder att man utövar våld på dem under sig själv. Att våldet sedan är en 
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intelligent handling menar författaren ska ha och göra med att våldet dels har en emotionell 
del samt en förnuftsdel. Bakom våldsutövandet kan ses ett flertal känslor som förövaren upp-
levt, till exempel hjälplöshet, ilska, kränkning, hat eller sårbarhet. Förnuftsdelen ger hopp 
eftersom förövaren är i stånd att välja mellan att använda våldet eller inte. 
  
Kyu & Kanai (2005) skriver att orsaken till våld i nära relationer är en kombination av olika 
riskfaktorer. Vidare skriver dem att våld i nära relationer är ett inlärt socialt mönster, både när 
det gäller män och kvinnor, som sedan överförs genom generationer. Dem menar på att stu-
dier har visat att barn som bevittnar eller upplever våld i hemmet löper mycket större risk att 
sedan i vuxenlivet bli antingen förövare eller offer för våldet. Barnen lär sig antingen att 
anamma våldet för att sedan uttrycka det själv eller att bli ett offer för det. Även Carlson 
(1984) förklarar att man till ett vuxet parförhållande tar man med sig olika attribut. Det kan 
vara attityder, värderingar, övertygelser man anammat från sin ursprungsfamilj, personliga 
resurser, färdigheter, förmågor, syn på världen, personliga svagheter samt även problem. 
  
Isdal (2001) förklarar att våld är en verksam metod för att få sin vilja igenom, styra andra till 
att gör det man vill och att få pengar och makt. ”Den viktigaste faktorn som främjar och upp-
rätthåller våld är att våld är effektivt” (Isdal, 2001, s.94). Utöver att våldet ses vara hierar-
kiskt, intelligent och effektivt skriver författaren att våld även är cykliskt. ”Övergrepp och 
misshandel under uppväxten är otvivelaktigt den mest centrala orsaksfaktorn för att förklara 
allvarligt våld i senare liv[…]. Detta innebär att det bästa sättet att förebygga våldskrimina-
litet bland unga är att försöka stoppa våldet i familjerna” (Isdal, 2001, s.96). Även Barber 
(2008) skriver att våldet är ett mönster av ett missbrukande och kontrollerande beteende ge-
nom vilket utövaren söker makt över offret. 
  
Isdal (2001) förklarar att vanmakt, även kallat maktlöshet, kan ses som en orsak till att våld 
brukas. Vanmakt är när man känner sig hjälplös, inte kan försvara sig, att inte klara av att ta 
sig ur en specifik situation, att inte kunna få det man önskar eller bli hörd och lyssnad på. 
Våld måste förstås som en reaktion på och kontroll av maktlöshet. ”Våld blir en makt för 
botemedel av maktlöshet” (Isdal, 2001, s.104). Carlson (1984) i likhet med detta tydliggör att 
alkohol sällan är den enda orsaken, om en det är en orsak, till brukande av våld. Utan de me-
nar istället att en ofta förkommande orsak till att man brukar våld eller låter sig utsättas är på 
grund av ett bristande självförtroende. Däremot säger Österberg, & Lindstedt (2005) att det 
manliga våldet 1856 däremot sågs som en följd av stor alkoholkonsumtion. 
  
Kyu & Kanai (2005) tydliggör att de starkaste orsakerna till en mans brukande av våld på en 
kvinna till stor del beror på att de har låg socioekonomisk status, låg inkomst och fattigdom. 
Dem menar att det finns ett mönster mellan ett ökat bruk av våld och dess ovannämnda fak-
torer. Mattson (2013) talar istället om det relationella perspektivet som lägger mindre vikt vid 
maktrelationen och istället intresserar sig för våld som resultat av en konflikt mellan två per-
soner och att detta då skulle vara orsaken till brukandet av våld. Även Frieze (2005) menar att 
båda parter har samma motiv för att utöva våld, vilket är ilska och oviljan att lösa konflikter. 
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3.5 Skillnaden bakom det manliga utövandet av våld mot kvinnor re-
spektive det kvinnliga utövandet av våld mot män i nära relationer 
Smith & Segal (2015) åskådliggör att i de flesta studier där syftet handlat om att studera våld 
eller brott visar resultatet att kvinnor utsätts för relationsvåld oftare än män. Andra studier där 
fokusen riktats på konflikten istället för våld eller brott visar en mindre skillnad gällande 
kvinnors och mäns utsatthet för relationsvåld (Ramm, Coleman & Mansfield, 2010). Faktu-
met utifrån beskrivningen ovan tyder på att det finns två olika typer av våld i nära relationen. 
Våld som utövas av män och våld som utövas av kvinnor. Med nära relation menas att man-
nen haft en partner så som flickvän, pojkvän, fru, man eller registrerad partner, sambo eller 
annan liknande person (Harmer, 2010). Mäns våld mot kvinnor i nära relationen är oftast 
upprepat våld vilket tyder att personen som begår våldet tenderar att utöva våld mot sin part-
ner flera gånger om. Denna våldskaraktär tenderar dessutom att vara grövre och konsekven-
serna är oftast negativa för offret enligt Selin (2009). Kvinnors våld mot män är signifikant 
mindre grovt i jämförelse med mäns våld mot kvinnor och våldet bringar negativa konse-
kvenser för dessa män som råkar ut för våldet. 
 
Våldet orsakat av kvinnor i nära relationer är oftast karaktäriserat i form av trakasserier och 
psykiskt våld (Lupri & Grandin, 2004). Förutom Family Violence har andra studier associe-
rad till ämnet våld i nära relationen genomförts där forskaren försökt redogöra mäns upple-
velse av våld i heterosexuella relationer. Enligt Nyberg (2013) är denna studie, där författaren 
försökt kartlägga vilka handlingar män i nära relationer får uppleva av sin partner benämnd 
för: När män utsätts för våld i en nära relation. Förutom att forskningen visar likheter med 
rapporten National Clearinghouse gällande våldets karaktär som män i nära relation får upp-
leva som trakasserier exempelvis, kartlägger den därutöver andra typer av våld som män be-
skrev sig uppleva i nära relationen i samband med att studiens genomfördes. Nyberg (2013) 
beskriver mäns utsatthet i nära relation som mindre allvarlig än vad den är för kvinnor. Detta 
beror på att män i heterosexuell parrelation blir mestadels utsatt för handlingar av psykisk 
karaktär och en ständig rädsla för att våld ska uppstå (Riktlinjer för handläggning inom 
Stockholmsstad, 2014). 
  
Psykiskt våld är verbala kränkningar, kontroll, förnedring, isolering, utpressning, skambeläg-
gande, nedtryckande uttalanden (Felson & Lane, 2010). Även latent våld, t.ex. hot om våld 
eller ett fysiskt våld förekommer i mindre grad och är förhållandevis oftast mindre allvarligt. 
Fysiskt våld definieras enligt riktlinjer för handläggning inom Stockholmsstad våld som inne-
fattar knuffar, hålla fast, släpa, slå, dra i håret, beröva sömn, nypa, sparka, ta strypgrepp samt 
hota med vapen (Smith & Segal, 2015). Vad som menas med mindre allvarligt våld varierar 
beroende på studien och forskaren som väljer att definiera vad mindre allvarlig fysiskt våld 
går ut på (Riktlinjer för handläggning inom Stockholmsstad, 2014). 
  
Nyberg (2013) definierar mindre allvarligt fysiskt våld utifrån jämförelsen av vad som be-
traktas som mer allvarlig när det är en kvinna som utsätts för våld. Det innebär att kvinnor 
tenderar oftast att kasta saker mot sin partner. Män utövar våld på grund av sin oförmåga att 
kontrollera impulser enligt Jaffe & Wolf (2013). Dessa män tenderar oftast att ta till kniv, 
knytnäve, sparkar eller pistol enligt Nyberg (2013) och har ett kontrollerande beteende enligt 
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Goldsmith(2013) vilket i förhållande till att kasta saker tenderar att orsaka mer alvarliga kon-
sekvenser (Nyberg, 2013). Män blir sällan utsatta för sexuella våldshandlingar i en hetero-
sexuell parrelation. De som till en högre grad är våldsutsatta utgörs särskilt av unga personer, 
personer med kortvariga förhållanden, personer som har varit utsatta för fysiskt eller sexuellt 
våld som barn eller är begränsade i vardagliga aktiviteter på grund av olika fysiska eller psy-
kiska tillstånd samt kroniska sjukdomar (Nyberg, 2013). Män känner sig också skyldiga till 
det våld som de utsätts för. Nyberg (2013) kartlägger att män i jämförelse med kvinnor sällan 
rapporterar att de känner rädsla inför det psykologiska och/eller fysiska våld som de utsätts 
för och att de reagerar på sin partners våldsanvändning genom att skratta eller bagatellisera 
det. Våldsutsatta män känner inte nödvändigtvis en förlust av makt eller kontroll i det förhål-
lande som de blir utsatta i och känner sig mer sällan dominerade av sin våldsanvändande 
partner i jämförelse med kvinnor. 
 
3.6 Våldsmönster i heterosexuella nära relationer 
Nyberg (2013) menar att förutom det traditionella sättet att studera våld i heterosexuella nära 
relationer som presenteras i ovan rubrik i särskiljning av kvinnors våld från männens våld 
finns det andra sätt att studera och forska om våldsutsatthet. Andra studier baseras på att stu-
dera olika våldsmönster baserade på graden av kontroll som medföljer våldet. Konstruktionen 
av våldsmönster är relevant anser Nyberg (2013) eftersom gränsen mellan förövare och offer 
är oftast inte bestående och kan skiftas. Däremot har modellen fått kritik bl. annat eftersom 
allmänheten anser att det alltid finns ett offer och förövare och att det är viktigt att skilja 
dessa. 
  

1.  Situations betingat våld. I denna kategori använder både parter i förhållande oregelbundet 
våld. Kontroll används inte i denna kategori och våldet tenderar inte att eskalera heller. 
  

2.  Intim terrorism – I denna kategori används våld enbart av den ena partners som en del av ett 
större mönster av kontroll och förtryck. Våldet eskalerar i denna kategori och offret lider fy-
siskt skada och upplever rädsla i ett förhållande. 
  

3.  Våldsamt motstånd – I denna kategori använder den ena partner våld men inte till syfte att 
kontrollera den andre utan som en försvarsmekanism mot det våld som partnern utsätter en 
för 
  

4.  Ömsesidigt våld och kontroll. I denna kategori utsätter bägge parter för kontroll och våld i 
närarelation. 
 

4. LITTERATURSÖKNING 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har relevant litteratur används som inhäm-
tats på Universitetsbiblioteket i Örnsköldsvik. Sökning av vetenskapliga artiklar har skett 
genom databaserna via Umeå universitets söktjänst Umeå universitetsbibliotek samt databa-
serna Ebsco, PubMed, SwePub, Scopus och Artikelsök där vi har använt sökord som: Female 
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aggressors, female perpetrators of violence, domestic violence, women's violence against 
men, causes of violence, differences between men's and women's use of force. Sökningen av 
artiklar gjordes parallellt med intervjuerna vilket var i ett tidigt skede av skrivandeprocessen. 
Ett av kravet på den insamlade forskningen var att den skulle vara vetenskapligt granskad, 
därför markerade vi i sökningen rutorna för “Endast vetenskapliga artiklar” samt “Peer re-
viewed” (jfr Lööf, 2005, s. 363). I vår litteratursökning avgränsade vi oss först till artiklar 
med kvinnliga våldsutövare men valde sedan att även ta med de som berörde manliga vålds-
utövare med tanke att det skulle besvara våra frågeställningar vad gäller skillnader mellan 
könen. 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Under nedanstående kapitel presenteras de resultat som framkommit i samband med studiens 
genomförda intervjuer samt sammankopplingen av de insamlande utsagorna med 
vetenskaplig litteratur. De två avsnitten redogör för vardera frågeställning. 
 
5.1 Vilka underliggande orsaker kan finnas bakom att kvinnor utövar 
våld mot män i parrelationer? 
Sju teman konstruerades utifrån informanternas utsagor. Dessa blev kontrollbehov, relations-
svårigheter, missbruk, uppväxt, självbild, psykisk ohälsa, och könsroller. Under varje tema 
har vi sammanfört resultatet som hämtats utifrån utsagorna och relevant litteratur. 

5.1.1 Kontrollbehov 
Informant 4 beskriver kontrollbehov som en form av underkastelse. En underkastelse som 
medför att förövaren känner en sorts form av osann överlägsenhet jämnt emot sitt offer.  
  
Informant 4 uttrycker att: 

“den som misshandlar börjar ofta med att begränsa den utsattes tillvaro, utöva 
känslomässig utpressning eller hot av olika slag om han vill göra saker hon inte 
”går med” på. Sedan förvärras detta stegvis och övergår i fysiskt våld.” 
  

Detta går att tolka som att informanten menar att fysiskt våld först uppkommer efter att förö-
varen försökt kontrollera personen i fråga. Enligt Smith & Segal (2015) uppstår våld i nära 
relationen till följd av att en man eller kvinna i nära relation försöker dominera och kontrol-
lera den andra personen. “Personen som kontrollerar använder sig oftast av våld för att vinna 
och vidmakthålla total kontroll över sin partner” (Informant 4). 
  
Även Informant 3 talar om ett kontrollerande beteende: 

“Typer av våld som förekommer för att kontrollera är t.ex. att ständigt kontrol-
lera var partnern befinner sig, fysiskt hindra honom om han vill ge sig iväg. 
Förstöra hans kläder klippa sönder. Dominans, förnedring, isolering av sin 
partner, isolering, hot, hotelser samt förnekande och skulder.” 
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”För att öka offrets beroende för förövaren kan förövaren bestämma sig för att 
offret inte ska få träffa familjen eller sina vänner eller till och med hindra offret 
från att gå till jobbet eller skolan. Offret kan tvingas behöva be om lov för att 
upprätta ett ärende, gå någonstans, eller träffa någon” (Informant 4). 

  
”Hot innebär att förövaren ofta använder sig av hot för att hålla sin partner 
från att lämna ett förhållande. förövaren kan hota att skada eller döda offret, 
offrets barn, andra familjemedlemmar, eller till och med husdjur. Han eller hon 
kan också hota att begå självmord, nämna falska anklagelser offret, eller an-
mäla offret för bristande omsorg av barn” (Informant 5). 
  

Detta kan tolkas som att informant 3, informant 4 och informant 5 menar på att det är ett 
slags maktspråk där förövaren använder sig utav dominans för att manipulera och utöva makt 
över en annan person. Enligt Smith & Segal (2015) behöver personen som använder domi-
nans i förhållandet även känna ansvar för relationen. Denne kommer att dra beslut för sin 
partner och partnerns familj, berätta vad partnern ska göra, och förväntar sig att partnern ly-
der utan att ifrågasätta. Den dominanta kan behandla sin partner som en tjänare, barn, eller 
som hans eller hennes ägo (Smith & Segal, 2015). Informant 5 beskriver ett sådant beteende 
som ett sätt för “Förövaren att känna överlägsenhet gentemot offret”. Personen kommer att 
göra allt han eller hon kan för att offret ska känna sig obekvämt eller otillräcklig på något 
sätt. Förolämpningar, utskällningar, skam och offentliga kränkningar är vapen som utövaren 
av våld använder sig av och som syftar till att urholka offrets självkänsla och få denne att 
känna sig maktlös förklarar Smith & Segal (2015). Precis som informanterna berättar kan 
förövaren använda en mängd olika skrämseltaktiker som syftar till att skrämma offret till un-
derkastelse. Sådana strategier inkluderar att utövaren använder sig av hotfulla blickar eller 
gester, slår på saker, förstör egendom eller skadar partners husdjur. Det tydliga budskapet är 
att om offret inte lyder, kommer det att finnas våldsamma konsekvenser förklarar Smith & 
Segal (2015). 
  

”Förnekande och skulden innebär förövaren är väldigt bra på att ta till ursäk-
ter för att bli förlåtna. Förövaren tenderar att skylla sina handlingar och våld-
samma beteende på en dålig barndom, en dålig dag, och även på offren för de-
ras övergrepp”. (Informant 5) 
  

Enligt informant 5 kan alltså förövaren förneka att en handling inträffat för att slippa ta an-
svar för den. Enligt Smith & Segal (2015) kommer han eller hon även ofta att förflytta ansva-
ret från sig själv över till offret. På något sätt tycks förövaren övertyga offret om att föröva-
rens handling är alltid en respons på offrets beteende vilket är en lögn. 

5.1.2 Relationssvårigheter 
Relationssvårigheter innebär i kontexten att heterosexuella i en nära relation går igenom svåra 
tider och upplever tillfälliga problem. Konflikter i relationer är normala men ibland kan pro-
blemet bli överväldigande menar Harmer (2010). Om relationsproblem inte löser sig i ett ti-
digt stadium kan detta eskalera och leda till att våld uppstår i nära relation förklarar Ramm, 
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Coleman & Mansfield (2010). Tecken på familjeproblem inkluderar frekventa argument, me-
ningsskiljaktigheter, sammanbrott i kommunikationen, arga utbrott, undvikande och fysiska 
konflikter (Harmer, 2010). Informant 5 uttrycker i likhet till detta att “relationsproblem upp-
står till följd av både män och kvinnors felaktiga tankemönster”. 
  

“Relationsproblem inkluderar exempelvis i vårdnadstvister där mannen ofta har 
ett underläge pga. sitt kön. Kvinnan kan visa att hon uppfattar detta som en na-
turlig del av relationen och i andra sammanhang visa ömhetsbetygelser. Som 
att slå med ena handen och klappa med den andra. Sådana dubbla signaler är 
ett särskilt effektivt sätt att misshandla och bryta ner en människa.” (Informant 
4) 
  

Detta kan tolkas som att informant 4 menar att relationsproblem kan uppstå till följd av brist 
på tillit som leder till ett dysfunktionellt parförhållande. Inte nog med detta menar informant 
5 att stress samt svartsjuka tenderar att eskalera väldigt fort till impulsiva samt aggressiva 
utbrott vilket kan resultera i att våldet uppstår.  
 
I en annan studie som har gjorts av författarna Lupri & Grandin (2004)  har man där tagit 
reda på att komponenterna som leder till relationssvårigheter benämns för Intimaste Partner 
Abuse Against Men. I detta beskriver författaren att arbetslöshet, äldre par som nått pensions-
åldern, höga stressförhållanden kan främja konflikter. Enligt Lupri & Grandin (2004) kan låg 
inkomst, personligkonkurs, karriär bakslag arbetar övertid samt instabilt ekonomi är andra 
typer av riskfaktorer som kan leda till konflikter i en parrelation. Dessa riskfaktorer förklarar 
informant 5 kan leda till att paret i ett förhållande inte kommer överens vilket kan leda till 
dålig kommunikationsförmåga som i sin tur leder till mycket konflikter som kan ge upphov 
till våldsamma beteenden. Således kan tolkas att det finns många riskfaktorer bakom skapan-
det av relationssvårigheter som i sin tur leder till att en människa brukar våld. Har man relat-
ionssvårigheter har man svårt att komma överens, man vill ha det på sitt sätt hela tiden och 
när både parter i en nära parrelation vill det skapar det problem. 

5.1.3 Missbruk 
Missbruk i kontexten innebär att man missbrukar allt från heroin, opiater, metamfetamin, 
amfetamin, barbiturater, till lugnande medel, kokain, PCP, LSD, inhalationsmedel, eller 
andra läkemedel som marijuana samt alkohol (Felson & Lane, 2010). 
 
Under intervjun med informant 5 framkom tydligt att “alkohol är en substans som har en stor 
inflytande i utövning av våldet i heterosexuella parrelationer”. När frågan ställdes, vilka or-
saker som kan ses ligga bakom till att kvinnor och män utöver våld mot varandra i nära relat-
ionen svarade informanten: “Som sagt det finns ju olika varianter och jag gissar att alkohol 
är en ganska vanlig blandning i de orsaker som leder till att kvinnor utöver våld mot män i 
nära relationer” (Informant 5). Felson & Lane (2010) skriver att förövaren som utsätter sin 
partner för våld är benägen att ha en regelbunden användning av droger. Enligt Smith & 
Segal (2015) spelar denna person inte rättvist i relationen utan tenderar att använda rädsla, 
skuld, skam, och hot för att bära ner sin livskamrat och hålla denna under hans eller hennes 
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kontroll. Missbrukaren kan om nödvändigt använda hot, skada offret, eller skada dem om-
kring offret för totalt kontroll över förhållandet. Med utgångspunkt i detta kan tolkning ske 
till att missbruk av antingen alkohol eller droger kan leda till ett våldsamt beteende.  
 
Informant 1 berättar att “barn till missbrukande föräldrar har en benägenhet att utvecklas 
instabilt och barndomen i ett hus med missbrukande föräldrar kan ge upphov till ett våldsam 
beteende”. Således kan tolkas att anledningen till att man har ett våldsamt beteende ofta kan 
ses komma redan från barndomen och de uppväxtförhållandes man levde under då. 
 

5.1.4 Uppväxt 
“Man kan inte säga att alla som levt under dåliga missförhållanden blir automatisk 
våldsutövare. Däremot så ser forskningen att det finns en koppling, mellan flertalet av 
dem som är våldsutövare som i sin tur levt i en utsatt miljö själv”. (Informant 2) 

  
“Uppväxtförhållanden har stor betydelse för hur man agerar som vuxen i ett förhål-
lande. Våldsutsatthet som barn är en stor riskfaktor att man som vuxen begår våld 
mot sin partner. Sen är det social missförhållanden där man kanske inte har fått eller 
haft en dräglig barndom med anknytning till föräldrarna. Det ökar risken att inte 
kunna hantera situationer som uppstår u vuxen ålder”. (Informant 1)  

 
“Vi har träffat kvinnor som pratar om sin egen uppväxt, att de berättar om sin egen 
uppväxt som kanske inte var den ideella barnuppväxten. Det är vuxna som begår 
närarelationsvåld gentemot sin partner och som Socialtjänsten missat eller förbisåg 
deras behov som barn.” (Informant 1) 

 
“När kvinnor utöver våld så finns det en historik med dysfunktionella familjemönster. 
Kvinnan har oftast bevittnad misshandeln i hemmet till följd av föräldrarnas egen 
oförmåga att reglera känslor. Detta leder till att sannolikheten till att barnet hamnar 
eller attraherar Dysfunktionell parrelation när barnet växer upp. Om man har en dys-
funktionell nära relation så ökar sårbarhet, det innebär inte att man blir våldsamt 
utan det blir svårare att knyta an till en kärleksrelation. Ju mer man varit utsatt för 
våld, försummelse, kränkningar eller förnedring i barndomen i tidigare relationen, 
desto mer sårbar blir man och svårare blir det att knyta an till sin partner”. (Infor-
mant 5) 

  
“Kvinnor som utöver våld lärt sig att våldsutövning ger makt. Kanske har kvinnan be-
vittnat misshandel i hemmet och sett att den som misshandlar får makt [...] Flickan 
kan tidigare i livet blivit förtryckta t.ex. av föräldrar, och bestämmer sig att ta det 
igen det på sin partner under tonåren eller uppväxten”. (Informant 4) 
 

Informanterna ovan beskriver att anledningen till att en människa brukar våld ofta ses komma 
från uppväxten, däremot är det inget som säger att alla som bevittnat eller upplevt våld som 
barn behöver bli våldsutövare eller utsatt som vuxen, men risken är större. Även informant 5 
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berättar att “barn som vittnat eller blivit offer för våld i en dysfunktionell familj kan lära sig 
att tro att våld är ett rimligt sätt att lösa konflikter mellan människor”. Goldsmith(2013) för-
klarar att de killar respektive tjejer som lär sig att det motsatta könet inte ska värderas eller 
respekteras och som ser att våld riktat mot det motsatta könet är det enda lösning, är mer be-
nägna att utsätta andra för våld under uppväxten. Även Felson & Lane(2010) kartlägger att 
många som utsätter sin partner för våld, och det gäller för både män och kvinnor, rapporterat 
att de varit misshandlat som barn. Med utgångspunkt i detta kan tolkas som att man som barn 
lär in ett visst socialt beteende som formar oss till de vi är idag. Har man blivit utsatt eller 
bevittnat våld som barn kan risken finnas att man växer upp med tron att våld är en befogad 
handling att använda.  
  
En annan studie av Jaffe & Wolf (2013) visar att våldsamt beteende kan förklaras genom 
förändringar i hjärnans utveckling på grund av trauma. Exempelvis visar studien att det är 
troligt att en del män och kvinnor har historier av skallskador, vilket har påverkat deras för-
måga att lösa problem och kontrollera impulsivitet. Forskare inom detta läger har kopplat 
traumat av tidig exponering för kroniskt våld till förändringar i funktionerna av barnens 
hjärna som leder till våldsamt beteende i vuxenåldern. Alltså kan orsaker från barndomen och 
ens uppväxt också komma från rent fysiska skador som minskar vissa förmågor som i sin tur 
medför ett brukande av våld p.g.a. av bristande förmåga att t.ex. läs problem eller kontrollera 
sin impulsivitet. 

5.1.5 Självbild 
Enligt informant 1 kan det finnas många bakomliggande faktorer till att en människa brukar 
våld mot sin partner i en nära parrelation, en anledning kan att man har en dålig självbild. En 
människa med låg självkänsla kan känna ett behov av att äga makt över någon annan menar 
informant 1 som uttrycker att “det är vanmakt det är oförmåga att uttrycka känslor, det är 
låg självkänsla, alltså en känsla av att man behöver försvara självet”. Informant 1 menar 
därigenom att en människa med låg självkänsla försöker få tillbaka övertaget genom att an-
vända våld och även informant 2 säger att “när orden tar slut tar nävarna vid.” Vilket kan 
tolkas som att när en människa med låg självkänsla inte kan upprätthålla eller vinna makt 
genom ord, gör denne detta genom fysiskt våld istället. Vidare säger informant 2 att en män-
niska som inte kan hantera en konflikt ute på gatan kan relateras till en relation där det finns 
svårigheter att uttrycka sina känslor. Istället fylls personen utav skam då enda sättet att få 
tillbaka övertaget är genom att använda våld (Informant 2). Carlson (1984) menar att kvinnor 
som utövar våld i en nära relation oftast har bevittnat eller själv varit med om våld i tidigare 
förhållanden. Detta kan bidra till en dålig självkänsla som leder till att kvinnan själv använder 
sig av våld.  
 
Med utgångspunkt i detta kan således tolkas att en människa med dålig självkänsla finner ett 
behov av att sänka ner andra människor för att lyfta upp sig själv. Och när denne inte kan 
göra detta med ord, alltså psykiskt, använder denna sig av fysiskt våld istället.  
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5.1.6 Psykisk ohälsa 
Enligt informant 4 finns det en dold psykisk ohälsa bland män i samhället. Deras syfte är att 
stötta män och även kvinnor som hör av sig för att de behöver prata och få hjälp. Det kan röra 
sig om misshandel både fysisk och psykisk men även om vårdnadstvister. Psykisk ohälsa kan 
ses som en riskfaktor hos våldsutövarna menar informant 4 då denne uttrycker att “psykiskt 
labila människor som tidigare har blivit förtryckta av sina föräldrar kan ta igen det på sin 
partner.” Även informant 1 menar att alla typer av sociala missförhållanden där man inte har 
fått det som man som barn behöver med anknytning ökar risken till att inte kunna hantera 
situationer som uppstår 
  
Hines & Douglas (2009) skriver att våld från kvinnor mot män i nära relationer är associerad 
med att framkalla olika psykiska problem och lidande hos männen. Männen riskerar att få 
depression, stress och psykosomatiska symptom. Vidare säger Hines & Douglas (2009) att 
det är vanligt att kvinnan utsätter mannen för psykiskt aggressivt beteende som att innebär att 
hota och förolämpa mannen. Även Frieze (2005) anser att den som vill kontrollera sin partner 
blir oftare fysiskt aggressiva och det är något som kan ses hos de båda könen. Överlag an-
vänder människor fysiskt våld för att kunna kontrollera varandra (Hines & Douglas, 2009). 

5.1.7 Könsroller 
Informant 5 berättar att det mildare våldet som kan innebära kränkningar och puttningar är 
ganska jämnt fördelat mellan könen. De båda könen har lika goda förutsättningar att vara 
elaka mot varandra menar informanten. När det gäller det grövre våldet är männen i stor ma-
joritet och när det talas om våld förknippas oftast männen till att vara “den maktförkomligt 
styrande mannen” och han finns ju självklart också säger informant 5. Den som slår är oftast 
väldigt liten i meningen att personen vill återfå en slags maktkontroll i det läget där man kän-
ner sig ganska underlägsen uttrycker informanten. Även informant 4 menar att våldsutöv-
ningen ger makt och det är ganska vanligt att kvinnor använder sitt kön till en fördel. Vidare 
menar informant 4 att polisen sällan tar en misshandlad man på allvar då det finns en mytbild 
i samhället att män inte ska kunna bli utsatta för misshandel i en relation och det är just denna 
myt som kvinnorna använder till sin fördel “hon hotar att anmäla mannen för misshandel om 
han behöver skydda sig genom att hålla fast henne” (Informant 4). Hines & Douglas (2009) 
skriver att det finns vissa skillnader mellan könen när det kommer till att söka hjälp för våldet 
hos socialtjänsten och det straffrättsliga systemet. En man som blir utsatt för våld i sin relat-
ion är i allmänhet inte benägna till att söka hjälp för problemet eftersom samhället anser att 
de bör kunna hantera detta själva. Frieze (2005) menar att när det handlar om könsskillnader 
visar tidigare forskning att män inte vill erkänna att de blivit slagna. De förminskar och skrat-
tar oftare bort misshandeln. (Krantz & Lövestad, 2012) 
  

“Det finns alldeles för lite stöd för män som misshandlas, eftersom problemet inte rik-
tigt erkänns. En man som misshandlas har knappt några möjligheter alls till hjälp. 
Samtliga män som hör av sig till oss upplever starkt att de har väldigt små möjlighet-
er att få hjälp. Jag känner till ett fall där en man skadats med kniv av sin partner, blev 
tvungen att åka ambulans och fick tipset att ringa Kvinnofridslinjen som ska hjälpa 
dem som utsatts för relationsvåld. Det enda svar han fick när han ringde dem var att 
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de inte hjälper män. Avvisad på grund av kön. Viktigt att sådant sprids och kommer 
ut.” (Informant 4) 

  
Det flertalet informanter uttrycker är att det inte är socialt accepterat i samhället att en man 
känner sig underlägsen en kvinna. Blir en man utsatt för våld och vill söka hjälp känner han 
sig maktlös när kvinnan hotar att anmäla honom istället. Och med könsrollerna i samhället är 
det mest troligt att kvinnan skulle bli trodd framför mannen. Detta går även ihop med genus-
teorin om att män och kvinnor bemötta på olika sätt utifrån sitt kön. Enligt Arrhenius (1999) 
används kön ofta för att beskriva hur män och kvinnor ska vara. Genus är ingenting man är 
utan någonting man gör, det betyder att könet konstrueras socialt. Mannen ska vara dominant 
och kvinnan ska ha en mer diskret roll, vilket medför att män uppfostras till att ta en förtryck-
arroll och därmed även makten i relationen. 
 
 
5.2 Finns det skillnader bakom det manliga utövandet av våld respek-
tive det kvinnliga utövandet av våld i nära relationer? 
Två teman konstruerades utifrån informanternas utsagor. Dessa resulterade i teman såsom 
kvinnans psykiska överläge samt mannens fysiska överläge. Under vardera tema har vi 
sammanfört resultatet hämtat från informanternas utsagor samt relevant litteratur. 

5.2.1 Kvinnans psykiska överläge 
Selin (2009) redogör för att kvinnors våld mot män är betydligt mindre grovt i jämförelse 
med mäns våld mot kvinnor och att våld som är orsakat av en kvinna i nära relationer rör sig 
till en större grad om psykiskt våld. Likaså klargör Lupri & Grandin (2004) att våldet som 
kvinnor orsaker främst består av trakasserier och psykiskt våld. 
 

“Kvinnan är ofta psykiskt och har ofta ett verbalt och psykologiskt överläge medan 
hos manliga våldsutövare är det så att de oftast har ett fysiskt överläge.” Vidare för-
klarar informanten att “mäns våld mot kvinnor generellt är mer fysiskt, våldsamt och 
farligare. De flesta män har en mer muskulär styrka.” (Informant 5)  

  
Nyberg (2013) anser att mäns utsatthet i nära relation är mindre allvarligt än kvinnornas sett 
till orsaken att män i nära relationer i allt större utsträckning blir utsatt för handlingar av mer 
psykiskt karaktär. Informant 4 säger att våldet som kvinnliga våldsutövare oftast använder sig 
utav är “tillhyggen, sparkar, riva och bitas, psykisk våldsutövning som utpressning.”  Infor-
mant 5 säger att “det vanligaste är psykologiskt, verbalt, kontroll, svartsjuka, till viss del fy-
siskt som puttande och dragande i hår.” 
  

“De fall jag har varit med om nått fall är det olika tillhyggen och nått såntdära och 
knivar, stekpannor, hon sätter sig på honom då mannen ligger och sover med kniv i 
handen och börjar hotar. Andra fall är någon slags psykisk terror förföljer på jobbet 
och ställer till scener över allt i olika sammanhang. Vilket gör att personen aldrig kan 
slappna av för man vet aldrig vad det kan reducera.” (Informant 3) 
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“när vi kommer till kvinnor med våldsproblematik så är det väldigt sällan man urskil-
jer det som en enskild svår problematik så det är väldigt sällan man urskiljer det som 
en enskild svår problematik utan man ser att det finns en personlighetsstörning eller 
liknande”. (Informant 5) 
 
“En kvinna som kanske upplever att det som att, jag väger ju trettio kilo mindre än 
den här killen, om jag slår honom på armen, det fungerar ju inte. Men jag kanske an-
klagar honom för att vara otrogen, det fungerar mycket bättre. Och det är ju ett psy-
kiskt våld så att valet av metod blir ju lite annorlunda, man gör ju det som fungerar. 
Alltså hon kan säga ”går du ut i kväll säger jag att du har slagit mig och så ringer 
jag Polisen och så får du aldrig se barna igen”. Det är ett maktmedel som är ett psy-
kiskt våld, men det syns inte. Det blir ord mot ord.” (Informant 1) 

 
Kyu & Kanai (2005) talar däremot om att orsaken hellre ses handla om kombinerade riskfak-
torer. I likhet med detta förklarar Carlson (1984) att man till vuxenlivet tar med sig sådant 
som attityder, värderingar, övertygelser man anammat från sin ursprungsfamilj, personliga 
resurser, färdigheter, förmågor, syn på världen, personliga svagheter och problem. 
Isdal (2001) menar istället att våldet är effektivt och används för att dominera och skapa makt 
över andra. Likaså skriver Barber (2008) att våldet är ett mönster av ett missbrukande och 
kontrollerande beteende genom vilket utövaren söker makt över offret. Slutligen så säger 
även Nationellt centrum för kvinnofrid att män i nära relationer utsätts för mer psykiskt våld 
än fysiskt våld (NCK, 2014). 
 
Det både empiriska och övrigt insamlade data berättar om att kvinnan äger ett psykiskt över-
läge gentemot mannen, men att man heller inte tar detta överläge på allvar. Anledningen ses 
vara att det psykiska våldet i samhället inte ses vara lika allvarligt som det fysiska. Ett blå-
märke på armen kan man se, men ett sår på insidan av en människa är svårt att ens upptäcka. 
Med de tidigare förklarade könsrollerna förväntas män i samhället även tåla en del.  

5.2.2 Mannens fysiska överläge 
Enligt Nyberg(2013) tenderar män ofta att använda kniv, knytnävar, sparkar och pistol vilket 
kan ha allvarliga konsekvenser. Informant 1säger att “killar agerar mer hyper på trauma, 
dvs., de går upp och blir mer aggressiva och dem blir utåtagerande. Och tjejer blir snarare 
introverta och självskadande.” Vidare menar informant 4 att “möjligen att kvinnor oftare 
använder tillhyggen av olika slag, emedan män använder ”knytnävarna”. 
  
Informant 3 uttrycker att “vi har ju varit inne på det men männen är tyvärr bättre på att ut-
öva grovt våld men i övrigt verkar det ju vara hyfsat lika enligt BRÅ och Ahlgrenska akade-
min.” Även enligt Selin(2009) tenderar mäns våld mot kvinnor vara upprepat våld samt att 
den ses vara grövre. Likaså berättar Daniel (2015) på Resurscentrum mot våld om en teori där 
en av våldsutövarnas delas i grupper utefter våldets allvar där en grupp kallas “Intimine terro-
rist” vilket Daniel säger att enligt teorin är “denna grupp är den som klassas som svårast att 
behandla och det är 99 % män”. 
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Nyberg (2013) förklarar att de som till en högre grad är våldsutsatta utgörs särskilt av unga 
personer, personer med kortvariga förhållanden, personer som har varit utsatta för fysiskt 
eller sexuellt våld som barn eller är begränsade i vardagliga aktiviteter på grund av olika fy-
siska eller psykiska tillstånd samt kroniska sjukdomar. Informant 1 säger att “lyfter man upp 
frågan så är det i huvudsak män som utövar våld och fysiskt våld i samhället. På krogen, 
eller på stan, eller i hemmet. Men det är också, större delen av dem som är utsatta är män 
från andra män. Så att det är väldigt intressant.”   
 
Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid utsätts kvinnor oftare än män för grovt och upprepat 
relationsvåld (NCK, 2014). Det hela går samman med vad SOU (2004:121) menar att köns-
maktsteorin handlar om. Således att mannen är överordnad kvinnan och att mannen har mak-
ten med tanke på den fysiska aspekten. Med utgångspunkt i detta kan tolkas att männen är de 
som främst använder sig av fysiskt våld, inte minst på varandra. 
 
 

6. SAMMANFATTANDE SLUTSATTSER  
Författarna anser att studiens syfte och frågeställningar är besvarade. Studiens resultat visar 
att vanliga orsaker till att en människa brukar våld är att man har ett kontrollbehov. Det talas 
även om ett maktspråk där utövaren av våld använder sig utav dominans för att manipulera 
och utöva makt över en annan person. Man känner sig av någon anledning underlägsen vilket 
gör att man känner ett behov av att trycka ned en annan människa för att lyfta sig själv. En 
annan betydande anledning till att en människa brukar våld ses vara p.g.a. av att denna person 
har relationssvårigheter. Har både parter i ett förhållande dessa problem menar studien att de 
saknar tillit till varandra och att det ofta skapar konflikter dem emellan. Studien pekar också 
på missbruk som en orsak till att våld brukas. Missbruk av antingen alkohol eller droger kan 
således leda till att ett våldsamt beteende utövas över den andra partnern i en relation. Ytterli-
gare en orsak till brukandet av våld ses komma redan från barndomen och den uppväxt man 
har haft. Studien redogör att man som barn lär in ett visst socialt beteende som formar oss till 
de vi är idag. Har man då blivit utsatt eller bevittnat våld som barn kan risken finnas att man 
växer upp med tron att våld är en befogad handling att använda. En dålig och negativ själv-
bild av sig själv ses också ligga till grund bakom att man brukar våld. Denna orsak ses delvis 
gå ihop med kontrollbehov då man ofta p.g.a. av en dålig självbild känner ett behov av att 
trycka ner en annan människa för att ge sig själv makt och dominans. Psykisk ohälsa är även 
någonting studien tar upp som en orsak, då psykiskt aggressivt beteende kan vara till följd av 
psykisk ohälsa. Till sist kommer även könsroller upp i studien som en orsak bakom brukandet 
av våld. Då mannen än i dag i samhället förväntas tåla mer, vara stark och aggressiv, medan 
en kvinna ses mer varm och skör. Vidare visar studiens resultat på att det finns skillnader 
mellan kvinnors och mäns utövande av våld. Kvinnor ses äga ett psykiskt överläge gentemot 
män samtidigt som män i sin tur ses ha ett fysiskt överläge gentemot kvinnor.  
 
Ytterligare slutsatser som vi dragit är att den som utövar våld själv är ansvarig för det och det 
biologiska könet i sig har inte med våldet att göra utan det finns olika faktorer som påverkar 
att man använder våld i nära relationer. Med utgångspunkt i den makt och genusteorin vi tog 
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upp tidigare kan ses att det sociala könet är centralt i detta eftersom könsrollerna i samhället 
kan ha en betydande roll för hur barn uppfostras och därmed agerar. Makt och dominans är 
särskilt utmärkande för den manliga könsrollen då männen i tidig ålder socialiseras till att 
bete sig på ett visst sätt. En man är i stort sett uppfostrad till att uttrycka sig fysiskt, vara ag-
gressiva, inte gråta, vara tapper etc. medan kvinnor i en större utsträckning uppfostras till att 
vara i hemmet och ge närhet. 
 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION  
Vi valde uppsatsämnet utifrån vårt eget intresse trots att vi hade få kunskaper om själva äm-
net. De empiriska resultaten och analysen i studien diskuteras nedan genom att presentera 
studiens slutsatser med utgångspunkt i de nio tolkande teman som vi konstruerat utifrån vad 
som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis sker en reflektion kring stu-
diens styrkor och svagheter samt förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. Syftet 
med vår studie var att undersöka både kvinnors och mäns våld gentemot varandra med sär-
skild fokus på underliggande orsaker kring utövandet av våld gentemot i nära relationer. Frå-
geställningarna vi skapade utifrån detta berörde dels orsakerna kring varför kvinnor och män 
brukar våld samt om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors utövande av våld. Således 
är studiens syfte att undersöka om det biologiska könet i sig har någon påverkan på om en 
människa använder våld i nära relationer samt om våldet tar sig i uttryck på olika sätt rent 
biologiskt.  
 
Valet av en kvalitativ metod med en induktiv strategi känner vi var ett relevant metodval som 
medfört att vi fått ut det vi ville av studien. Enligt Patel & Davidson (2011) är en sådan kvali-
tativ studie med fokus på mjuka data såsom kvalitativa intervjuer samt tolkande analyser av 
textmaterialet. Vidare förklarar Bryman (2011) att en fördel med denna kvalitativa metod är 
att det har stor förankring i verkligheten samt att det insamlade materialet ofta är detaljrikt. 
En nackdel kan däremot vara att studien görs på ett litet antal informanter och man kan där-
med inte generalisera resultatet i en statistisk mening. Med utgångspunkt i detta anser vi för-
fattare att metodvalet är bra eftersom vi undersökt det som skulle undersökas och vi har även 
fått svar på både frågeställningar och syfte om än det inte går att generalisera i statistiken så 
kan man säga att detta är ett svar på frågeställningarna, men fler kan finnas.  
 
Eftersom våra informanter arbetar med både våldsutövare och de som blivit utsatta av våld 
anser vi författare att de har goda kunskaper inom området. Studiens styrka är enligt oss att vi 
har talat med de som kommit i kontakt med våldets vardag och sett både offrens och förövar-
nas situation som även Bryman (2011) påpekar vara viktigt och en styrka i sådana studier. 
Samt så har vi även hittat goda kopplingar mellan relevant litteratur och informanternas utsa-
gor. Det har främst visat sig att genom uttryckt där informanternas utsagor stämmer väl med 
litteraturen. Däremot har även några informanter uttryck sådant som saknar belägg i den ve-
tenskapliga världen. En svaghet med studien är att vi inte har fått tag på varken utövare av 
våld eller utsatta av våld. Deras version och tankar kring ämnet är därmed utelämnat. En an-



 
 

29 

nan svaghet kan ses vara den bristande litteraturen kring varför kvinnor utövar våld då littera-
turen många gånger endast ses peka på mäns utövande av våld och dess orsaker.  
 
De orsaker studien förklarar finnas till att en människa brukar våld pekar på samma orsaker 
för både män och kvinnor där litteraturen i en större grad pekar på orsaker att en människa 
brukar våld och att det således inte har med det biologiska könet att göra. De centrala orsa-
kerna som har kommit upp i våra informanters utsagor är utformade till olika teman som är 
kontrollbehov, relationssvårigheter, uppväxt, missbruk, negativ självbild, psykisk ohälsa och 
könsroller. Många av dessa går in i varandra och vi tror att en våldsutövare många gånger har 
problem med just dessa saker som ligger till grund för att de utövar våld. En person som har 
en negativ självbild känner ofta ett behov av att trycka ned någon annan och den man väljer 
att utöva sitt kontrollbehov på ses vara den som står en närmast, vilket ofta blir ens partner i 
en nära relation. När man gör detta är det ofta utifrån ett kontrollerande beteende vilket också 
kan handla om relationssvårigheter. Vi tror därmed det ofta handlar om ett flertal riskfaktorer 
som i slutändan medför att man brukar våld. Därför är det viktigt att även gå till grunden med 
varför dessa riskfaktorer uppstår från början för att kunna motverka att fler växer upp med 
dem. Missbruk ses exempelvis vara en riskfaktor till våldsutövande. En uppväxt med miss-
bruk medför en större risk för att man själv som vuxen utvecklar ett missbrukade beteende. 
Därmed är det viktigt att upptäcka och skydda dessa barn redan innan de anammar detta 
missbrukade beteende vilket är viktigt man som socialarbetare har i åtanken. Samma sak gäl-
ler med övriga riskfaktorer som vi valt att kalla dem, viktigt är att få bukt på dem innan de 
går från en riskfaktor till att förvandla en människa till en våldsutövare.  
  
Studiens resultat visar även på att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns utövande av 
våld. Kvinnor ses äga ett psykiskt överläge gentemot män samtidigt som män i sin tur ses ha 
ett fysiskt överläge gentemot kvinnor, detta klargör både Selin (2009) och Lupri & Grandin 
(2004). Orsaken till detta kan tänkas vara att vi är skapade och uppfostrade med olika för-
mågor och därmed använder oss av olika strategier för att t.ex. uppnå makt. Detta ser vi vara 
intressant eftersom vi tror att detta hänger ihop med de könsroller som finns i samhället. 
Detta har även framkommit i litteraturen kring vår köns och maktteori då Van Lawick, (2013) 
berättar att män och kvinnor formas på ett visst sätt och Basile (2004) förklarar att när jämfö-
relse gjorts mellan manligt respektive kvinnligt våld i nära relationer framhävs stora norm-
avvikelser. Hustruns våld skapade stora kontraster till hennes förväntade roll som en omhän-
dertagande och kärleksfull maka. Vidare inom teorin har vi tagit upp historien kring enköns-
modellen som Arrhenius (1999) talar om. Modellen som ansåg att kvinnan hade ett outveck-
lat kön under 1700-talet. Detta var inte mycket mer än 300 år sedan, vilket kan tyckas vara 
skrämmande. Med utgångspunkt i detta anser vi författare att ämnet kring könsroller och så-
ledes det sociala könet är viktigt att belysa och prata om i dagens debatt.  
  
Studiens resultat går inte att generalisera i en statistisk mening. Trots att det är en relevant 
studie så har den gjorts på få enheter vilket innebär att för att kunna generalisera hade vi varit 
tvungna att utvidga oss till andra ställen i Sverige och bemött både förövaren och offret anser 
vi. Däremot kan vi generalisera resultatet till just dessa fyra verksamheter som vi gjort stu-
dien på. Det vi även tänker kan vara en nackdel i vår studie är att den innehåller få antal verk-
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samheter och varken utövare av våld eller offret har kommit till tals. Därmed har deras utsa-
gor missats. Vi anser att studien är otroligt relevant och om den hade gått att generalisera tror 
vi att många verksamheter som arbetar med våld i nära relationer hade kunnat dra stor nytta 
av denna information. Den kunskap vi har inhämtat från studien kommer fortsättningsvis att 
hjälpa oss se människor på ett annat sätt. Vi förstår nu att män också är utsatta och många 
gånger kan vara offret i en nära relation. Som socialarbetare är det viktigt att vara profession-
ell och vara opartisk. Detta förhållningssätt är lättare att anpassa sig efter nu med en bredare 
förståelse av orsakerna till att våldet uppstår och att samhället måste jobba med de riskfak-
torer som leder till att både män och kvinnor utövar våld. Därtill uppstår möjligheten att göra 
detta utifrån förståelsen av studien, viktigt att forska vidare på angående hur man kan av-
lägsna riskfaktorerna till att våldet uppstår för att hjälpa både förövaren och våldsutsatta. 
 
Något som framkommit i litteraturen och utifrån är att det är svårare för männen att få hjälp 
och att de inte tas på allvar när de väl söker hjälp. Detta anser vi vara ett undangömt problem 
och som beror mycket på vår egen historiska syn på vad som är manligt och kvinnligt. Tho-
masson (2002) redogör för att män anses vara maskulina när de dominerar kvinnor och kvin-
nor istället feminina när de underordnar sig män. Därför anser vi författare att detta ämne är 
viktigt att belysa, om vi inte pratar om detta är risken att offren blir isolerade och istället ökar 
utövarens makt. Det har ur våra informanters utsagor framkommit att de haft få manliga offer 
samt ett fåtal kvinnliga våldsutövare men att de däremot är lika öppna för att hjälpa båda kön. 
Därför anser vi att det är viktigt att samhället får en mer öppen syn på våld i nära relationer 
och köns neutraliserar organisationerna  
 
Vidare forskning skulle kunna fokusera på att gå vidare med att ge personer som inte omfat-
tas av urvalet i vår studie en röst och se om våld i nära relationer är lika förekommande för 
dem. Vi är alla överens om att i den forskning som finns så är kvinnor likna benägna till att 
använda våld som män men att det kan finnas vissa skillnader i utövandet. Däremot är kvin-
nan fortfarande sedd som det ideala offer och mannen som förövare vilket vår studie har visat 
på. 
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1- Intervjuguide 
Syftet studien är att undersöka kvinnors våld mot män samt orsakerna kring varför kvinnor 
brukar våld mot män i heterosexuella parrelationen. 
Inledning 
Vad är syftet med verksamheten? 
Hur länge har ni arbetat här? 
Vad har ni för utbildning? 
Hur får ni kännedom att en man blivit utsatt för våld? (Söker själva hjälp eller är det anhö-
riga) 
Hur ser arbetat med klienterna ut? Hur fungerar kontakten? (Behandlingsplan? Samtal? Rikt-
linjer) 
  
Vilka underliggande orsaker kan finnas bakom att kvinnor utövar våld mot män i par-
relationer? 
Hur ser våldsutövarnas livsstil ut? (Att ha i bakhuvudet fråga om familj, hälsa, arbete) 
Hur uttrycker sig våldet i nära relationer? (Fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent 
våld) 
Vilka orsaker kan ses ligga bakom till att kvinnor utövar våld i nära relationer?(Makt, kon-
troll, självförsvar, för mycket alkohol). 
Finns det några riskgrupper bland våldsutövarna? 
Finns det orsaker från barndomen som ses leda till att man utövar våld i nära relation-
er?(Kvinnor och män) 
Finns det någon annan orsak? 
Ser ni att själva könet i sig har någonting med våldet att göra? 
  
Finns det skillnader bakom det manliga utövandet av våld respektive det kvinnliga utö-
vandet av våld i nära relationer? 
I vilken utsträckning har ni kvinnliga klienter som utövar våld i nära relationer? 
Ser våldet annorlunda ut beroende på om det är en man eller kvinna som utövar det? 
Vilken typ av våld är vanligast förekommande när det gäller kvinnliga våldsutövare? 
Om något, vad utmärker en kvinnlig respektive manlig våldsutövare? 
  
Avslutningsvis 
Anser ni att det är mannens, kvinnas eller bådas ansvar till att våldet skett/sker? 
Är det någonting som ni vill ta upp tilläga som vi inte har frågat om? Berätta gärna! 
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Bilaga 2- Informationsbrev 
Hej och tack för att du valt att delta i vår studie som syftar till att undersöka orsakerna bakom 
kvinnors våld mot män i nära relationer. Vi är tre socionomstudenter från Umeå Universitet 
som nu läser på termin sex, där vi i vårt kandidat-examensarbete ska genomföra en studie. 
  
Denna studie du valt att delta i kommer att genomföras via en intervju. Du har själv rätten att 
avbryta intervjun när du vill.  Efter intervjun har du möjlighet att kolla igenom dina svar och 
ge samtycke till att vi använder den vidare i vår undersökning. Denna intervju kommer att 
vara en viktig tillgång till vår uppsatts. Vi kommer inte att publicera personuppgifter eller 
namn, det är ett anonymt underlag. Skulle du bli citerad så kommer vi använda oss av finge-
rade namn. 
  
Tack för din medverkan! 
  
Anna, Theres och Waldemar 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


