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Sammanfattning 

 

Denna studie sammanfattar forskning kring faktorer som bidrar till att hetero- och 

homosexuella kvinnor utövar våld i nära relation. Studien är en integrativ forskningsöversikt 

där 21 vetenskapliga artiklar använts som analyserats utifrån ett heteronormativt och (socialt) 

inlärningsperspektiv. Resultat och slutsatser tyder på att det finns flera faktorer som bidrar till 

att kvinnor utövar våld i nära relation. Dessa är främst för heterosexuella kvinnor att för 

tillfället bli utsatt för våld samt att bevittnat eller utsatts för våld under barndom. För 

homosexuella är det homofobi, alkoholmissbruk och att bevittnat eller utsatts för våld under 

barndom. Dessa faktorer analyserades där det framkom att homosexuella kvinnor upplever 

homofoba reaktioner på grund av heteronormen som finns i samhället. Dessa kvinnor hade 

även upplevt våld i barndom och efterliknat detta beteende genom social inlärning, vilket 

resulterade i att dessa kvinnor brukade våld i framtida relationer. För heterosexuella kvinnor 

framkom det att de upplever negativa värderingar, trots att de följer den heteronorm som finns 

i samhället samt att de bevittnat våld under barndomen och genom social inlärning anammat 

detta beteende och brukar våld i framtida relationer. Denna studie kan bidra till att belysa 

homosexuella- och heterosexuella kvinnor och deras våld de utsätter partner för då det inte är 

lika belyst som mäns våld mot kvinnor. 

 

Nyckelord: Våld i nära relation, kvinnliga förövare, homosexualitet, heterosexualitet, 

faktorer, barndom, homofobi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

This study summarizes the present research about factors that contributes for hetero- and 

homosexual women to use intimate partner violence (IPV). The study is an integrative 

research overview where 21 scientifically reviewed articles have been used which has been 

analyzed with a heteronormative and (social) learning perspective. Result and conclusion 

indicates that there are several factors that contributes to IPV. These factors are mainly for 

heterosexual women to be currently a victim of violence and childhood abuse. For 

homosexual women it is alcohol abuse, homonegativity and childhood abuse. These factors 

were analyzed, and it revealed that homosexual women experienced homophobic reactions 

because of the heterosexual norm in the society, and that they experienced childhood abuse 

and imitates that behavior through social learning and uses violence in their adult life. For 

heterosexual women it emerged that they experience negative appraisal even if they follow 

the heterosexual norm and that they experienced childhood abuse and imitates this behavior 

and uses IPV in future relationships. This study can illuminate homosexual and heterosexual 

women and the violence they use against their partner, which is not as illustrated as men’s 

violence against women. 

 

Keywords: Intimate partner violence, female perpetrators, homosexuality, heterosexuality, 

factors, childhood, homophobia. 
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1. Inledning 
 

Människor är sociala varelser som tenderar att söka mänsklig kontakt och i vissa fall finns det 

även våld i dessa mänskliga kontakter. Socialstyrelsen (2017) hävdar att våld i nära relationer 

utgör ett betydande samhällsproblem samt att våldet hemsöker både män och kvinnor men att 

kvinnor drabbas mer frekvent och för grövre våld. Socialstyrelsen (2018) beskriver 

konsekvenser av detta våld, vilket kan vara bland annat psykisk ohälsa, tillitsproblem, 

isolering, fysiska skador och sjukskrivning. Brottsförebyggande rådet (2018) hävdar att var 

femte person i Sveriges befolkning utsätts för våld i nära relation och att 18 % av individerna 

som utsätts för våld uppger att våldsutövaren är eller har varit närstående. Det finns tydliga 

indikationer på att våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem som arbetas med på 

samhällsnivå. När våld i nära relation diskuteras tror allmänheten ofta att det är mäns våld 

mot kvinnor, men även kvinnor kan utöva våld i nära relation, både i heterosexuella 

förhållanden samt i homosexuella förhållanden. Chong, Mak och Kwong (2013) beskriver att 

det kan finns en föreställning om att kvinnor inte utövar våld, att män inte kan utsättas för 

våld samt att homosexuella har lättare att lämna förhållanden som är präglat av våld. Att ha 

detta synsätt kan bidra till att samhället bagatelliserar våld inom ett homosexuellt förhållande 

samt att det försvårar för homosexuella att medge och rapportera det våld som begås i ett 

förhållande. Under denna forskningsöversikt kommer studien utgå från ett kvinnligt 

förövarperspektiv i homosexuella och heterosexuella förhållande. Nationellt centrum för 

kvinnofrid (u.å.) (NCK) beskriver att i heterosexuella förhållande utsätts oftast män i form av 

psykiskt våld snarare än fysiskt våld. Det psykiska våldet kan exempelvis vara verbala 

angrepp, isolering och hot om fysiskt våld. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (2016) (SBU) har pekat på riskfaktorer i heterosexuella förhållande gällande våld 

i nära relationer i individers uppväxt. Dessa var barn som utsätts för våld i hemmet, barn som 

växer upp i dysfunktionella eller konfliktfyllda familjer, barn som missbrukar alkohol och 

droger samt familjer med låg inkomst. Dessa riskfaktorer gäller både för individer som 

utsätter partner för våld men även för individer som utsätts för våld.   

 

1.1 Problemformulering  
 

Som beskrivits ovan är kvinnors utövande av våld i nära relation inte lika utforskat som mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. Det finns även mer forskning gällande våld i nära relation i 

heterosexuella förhållanden än vad det finns i homosexuella förhållanden. Detta kan resultera 

i att våldet i homosexuella förhållanden bagatelliseras. Kvinnors våld i hetero- samt 

homosexuellt förhållande bör studeras utifrån ett förövarperspektiv för att få fördjupade 

kunskaper om samt belysa det undersökta problemområdet.   
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1.1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka forskningsfältet gällande vilka faktorer som bidrar 

till att kvinnor som lever i homosexuella- och heterosexuella förhållande utövar våld 

gentemot den partner de har eller har haft en nära relation med. Syftet genererar till följande 

frågeställningar.   

 

• Vilka faktorer finns det som bidrar till att kvinnor som lever i nära relation med 

män utövar våld mot sin manliga partner?  

• Vilka faktorer finns det som bidrar till att kvinnor som lever i nära relation med 

kvinnor utövar våld mot sin kvinnliga partner?  

 

1.2 Relevans för socialt arbete  
 

Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] 1 kap. 1 § föreskriver att “Samhällets socialtjänst skall på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlika levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet”. Vidare beskriver SoL 4 kap. 1 § 

rätten till bistånd och att den som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd av 

socialnämnden. SOSFS (2014:4) ger allmänna råd gällande insatser till våldsutövare enligt 

SoL 4:1 där det hävdas att vuxna som begår våldsutövande handlingar mot sin partner bör få 

hjälp i form av en insats. Denna hjälp ska syfta till att erbjuda våldsutövare insatser som ska 

hjälpa denna att förändra sitt beteende och upphöra med att utöva våld. Relevansen till socialt 

arbete är därefter tydlig gällande att socialtjänsten bör hjälpa människor som utsätter partner 

för våld. Det är även lagstyrt enligt socialtjänstlagen att socialtjänsten ska hjälpa individer 

som blir utsatta för våld i nära relation.  

 

Vidare fann vi att socialstyrelsen presenterar information gällande arbete med brottsoffer samt 

våldsutövare inom våld i nära relation. Dessa dokument berör främst kvinnor som offer och 

män som våldsutövare och att det var svårt att finna resultat hur socialt arbete bedrivs med 

kvinnliga förövare. Vidare beskrivs mäns våld mot kvinnor som mer frekvent och grövre, men 

även att kvinnor kan utöva våld i nära relation (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2017). 

Genom att utföra en forskningsöversikt om faktorer som bidrar till att kvinnor utövar våld i 

homosexuella och heterosexuella relationer kan kunskapsområdet breddas. Detta kan i sin tur 

generera mer information som kan hjälpa dessa kvinnor som utövar våld, individer som blir 

utsatta för våld men även professionella som arbetar med dessa kvinnor. Vidare kan även 

kunskapen bidra till att socialstyrelsen publicerar föreskrifter och allmänna råd. Detta för att 

hjälpa professionella inom socialt arbete att bistå med kunskap om komplexiteten gällande 

förövarperspektivet i våld i nära relation utifrån flera olika perspektiv, såsom kön och 

sexualitet. Denna forskningsöversikt skulle även kunna hjälpa socialtjänsten i arbetet med 

våldsutövare i nära relationer. Detta då denna forskningsöversikt kan finna de faktorer och 

tidigare trauman individer har upplevt eller upplever, som kan bearbetas med hjälp av 

socialtjänstens insatser. 

  

1.3 Definition av våld i nära relation 
 

Socialstyrelsen (2018) beskriver våld i nära relation som ett mönster av handlingar som kan 

vara allt från subtila handlingar till grövre brott. Detta våld kan beskrivas som att vara allt från 

att bli förlöjligad till att bli utsatt för hot och våldtäkt. Våld i nära relation är ofta en 

kombination av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Med fysiskt våld menas till exempel 
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knuffar, att rivas, eller att bli dragen i håret. Sexuellt våld innebär sexuella handlingar mot den 

andres vilja eller andra påtvingande sexuella handlingar. Psykiskt våld kan vara hot eller 

förlöjligande. Social utsatthet kan vara frihetskränkningar såsom isolering. Sista varianten av 

utsatthet i våld i nära relation är materiell samt ekonomisk utsatthet som är bland annat att 

personliga tillhörigheter förstörs eller att individen tvingas skriva under dokument som 

genererar negativa konsekvenser för individen. Under denna forskningsöversikt kommer den 

här definitionen att användas. 

 

2. Metod 

I detta avsnitt kommer metoden för föreliggande studie att presenteras. Metoden innehåller 

val av design, datainsamling samt inklusions- och exklusionskriterier. Även etiska aspekter, 

tillförlitlighet samt svagheter och styrkor kommer att presenteras i detta avsnitt. 

 

2.1 Val av metod 
 

Booth, Sutton och Papaioannou (2016) beskriver en integrativ forskningsöversikt som en 

insamlingsmetod som använder både kvalitativa och kvantitativa data. Denna metod syftar till 

att söka evidens för problemet som studeras från både kvantitativa och kvalitativa metoder för 

att sedan föra samman dessa och även jämföra. En integrativ forskningsöversikt tillåter 

forskare att både få jämförbara data från den kvantitativa datan, men även få individers 

erfarenhet, attityder och åsikter som den kvalitativa datan kan generera forskaren. Under 

denna forskningsöversikt valde vi att göra en integrativ forskningsöversikt. Detta gjordes i 

syfte för att dels kunna besvara studiens syfte, då vi valt att undersöka vad den påvisade 

forskningen säger om faktorer som bidrar till att kvinnor utövar våld i nära relation. Metoden 

valdes även för att kunna få den bredd som kvantitativa studier kan ge i form av större 

populationer. Samtidigt vill vi få erfarenheter och djupare beskrivning av kvinnors 

upplevelser för att kunna få en djupare förståelse för ämnet. Denna metod gav oss även 

möjlighet att både kunna analysera resultatet mer djupgående och att kunna besvara syftet 

med denna forskningsöversikt.  

 

2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Booth, Sutton och Papaioannou (2016) framställer inklusions- och exklusionskriterier som 

kriterier som hjälper forskare att styra vilka artiklar som ska användas i ett vetenskapligt 

arbete. Dessa kriterier definieras utifrån studiens ämne och kan exempelvis vara design, 

population och intervention. Genom att applicera kriterier till arbetet gällande inkludering och 

exkludering hjälper det forskaren att avgöra om studier ska involveras i forskarens arbete eller 

inte. Under denna forskningsöversikt använde vi inklusionskriterier: artiklar som handlar om 

våld i nära relation. Dessa artiklar skulle sedan vara peer-reviewed, handla om kvinnliga 

förövare, homosexuella och heterosexuella kvinnor, både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 

artiklar inom disciplinerna socialt arbete och psykologi. Exklusionskriterier som användes 

under denna forskningsöversikt var: andra dokument än artiklar, artiklar som inte var peer-

reviewed, andra discipliner än psykologi och socialt arbete, artiklar som inte berörde våld i 

nära relation, som inte skrev om kvinnliga förövare och artiklar som inte definierade kvinnors 

sexualitet som heterosexuella eller homosexuella. Dessa inklusions- och exklusionskriterier 

användes baserat på studiens syfte och frågeställning. Kriterierna utformades även på ett 
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sådant sätt att det inte skulle rikta sökningen i en viss riktning och påverka utfallet av vår 

databassökning. Detta genom att inte använda en specifik riskfaktor för att använda våld 

såsom missbruk.  

 

2.3 Databassökning 
 

Denna forskningsöversikt grundades på olika vetenskapliga artiklar och dessa artiklar söktes 

via olika databaser. Under sökningsprocessen inleddes sökningen med databasen Social 

services abstract där vi undersökte forskningsläget. Vidare testades olika sökord för sig, 

såsom “domestic violence”, “intimate partner violence” och “women perpetrator” i syfte att 

systematisera vår sökning och formulera sökningskombinationer inför nästa steg i 

sökprocessen. Vi började med dessa sökord för att kunna studera hur forskningsläget såg ut 

och hur stort antalet artiklar kunde tänka sig vara. Efter att ha formulerat sökkombinationer 

valdes databaserna PsycINFO och Social services abstract. Dessa databaser användes för att 

avgränsa resultatet till specifika discipliner. Disciplinerna psykologi och socialt arbete valdes 

grundat på syfte och frågeställningar. När sökningen utfördes var antalet artiklar mångfaldiga. 

För att minska detta antal av artiklar applicerades därefter inklusions- och exklusionskriterier 

vilket resulterade i 408 artiklar varav 246 av artiklarna var om heterosexuella och 162 artiklar 

var om homosexuella. Artiklarna som vi fann genom fyra sökningar granskades genom att 

läsa rubriker och om dessa var relevanta lästes även abstracts. Med utgångspunkt i våra 

frågeställningar exkluderades 375 artiklar som vi bedömde saknade relevans för våra syften. 

Dessa artiklar berörde exempelvis mäns våld mot kvinnor, artiklar som inte beskrev sexualitet 

samt att vissa var dubbletter. Detta genererade i 33 artiklar vilka vi läste igenom med 

noggrannhet för att undersöka om de motsvarade syftet med vår studie. Av dessa 33 artiklar 

bedömdes 21 artiklar vara relevanta för syftet och kunna bidra till att belysa och besvara våra 

frågeställningar. Av dessa 21 artiklar var tio stycken om heterosexuella förövare och elva om 

homosexuella förövare. Sökprocessen presenteras i tablån nedan.  

  

 

2.3.1 Tabell 1. Sammanfattning av sökprocess 

Sökning Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

1 Social services abstract (“Domestic violence” OR ”Intimate partner 

violence” OR “Partner abuse”) AND 

(“Homosexual*” OR “Lesbian*”) AND 

(“Women” OR “Female*”)  

102 

2 PsycINFO (“Domestic violence” OR “Intimate partner 

violence” OR “Partner abuse”) AND 

(“Homosexual*” OR “Lesbian*”) AND 

(“Women” OR “Female*”) AND risk  

60 

3 Social services abstract (“Domestic violence” OR “Intimate partner 

violence” OR “Partner abuse”) AND 

(“Heterosexual*”) AND (“Women” OR 

“perpetrator*”)  

171 

4 PsycINFO (“Domestic violence” OR “Intimate partner 

violence” OR “Partner abuse”) AND 

(“Heterosexual*”) AND (“Women” OR 

“perpetrator*”)  

75 
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2.4 Etik 

 

Vetenskapsrådet (u.å) beskriver fyra forskningsetiska principer vars syfte är att vägleda 

forskare gällande förhållandet mellan forskare och forskningsdeltagare. Detta för att minska 

risk för konflikt och etiska dilemman. Det första kravet är informationskravet. 

Informationskravet syftar till att forskare ska ge information om den forskning som sker och 

uppge forskningens syfte. Andra kravet är samtyckeskravet som hävdar att deltagare i 

forskningen får bestämma över sin medverkan och har rätt att avbryta sitt deltagande utan att 

det medför negativa följder. Tredje kravet är konfidentialitetskravet som hävdar att alla 

uppgifter i forskning om individer ska ge största konfidentialitet och att uppgifter om 

individen ska förvaras säkert för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Fjärde och sista 

kravet är nyttjandekravet som syftar till att uppgifter om enskilda individer endast ska 

användas i forskningens ändamål och ingenting annat. Eftersom detta är en forskningsöversikt 

kommer inte dessa principer att beaktas som vid en kvalitativ eller kvantitativ studie. 

 

Under denna forskningsöversikt har endast artiklar valts som är peer-reviewed. Detta för att 

kunna få artiklar som är granskade i syfte att uppnå ett trovärdigt resultat som ger oss 

möjlighet att besvara våra frågeställningar. Vi har även varit tydliga med hur vi har funnit 

våra artiklar detta genom att beskriva vilka databaser som använts, vilka sökord som använts 

samt vilka inklusions- och exklusionskriterier som använts. Detta ska kunna hjälpa läsare att 

utföra liknande studier och få liknande resultat. Under läsning av artiklar har vi försökt att inte 

bli påverkade av vår förförståelse och inte exkludera artiklar som skulle kunna anses som 

motstridiga till våra frågeställningar. Vi har även försökt skapa generella sökord för att inte 

styra sökningen i en specifik riktning. Bryman (2011) beskriver att plagiat innebär att hävda 

någonting utan att ange källa på var informationen kommer ifrån eller att förfalska sina 

resultat. Att plagiera innebär i akademisk mening att fuska och forskare bör därför vara 

tydliga med var all information som framställs kommer ifrån. Eftersom detta är en 

forskningsöversikt tillhör resultatet som använts andra forskare och är ingenting som vi själva 

funnit. Vi har därför varit tydliga med att referera i texten. Detta för att tydligt visa var 

informationen som använts kommer ifrån samt att vara tydliga med att skilja vad som är våra 

tankar och reflektioner med vad som kommer från andra referenser. 

 

2.5 Tillförlitlighet 
 

Validitet handlar om resultaten av studien är sanna eller inte samt om de slutsatser som 

undersökningen gett hänger samman (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016; Bryman, 2011). 

För att generera artiklar som kan ge data vilka är relevant och valida har vi endast använt oss 

av artiklar som är peer-reviewed. Vi har även utformat sökord som anses relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. För att inte begränsa oss gällande perspektiv valde vi att 

använda oss av två databaser inom disciplinerna psykologi och socialt arbete. Vi anser att de 

slutsatser som gjorts hänger samman med våra frågeställningar. På grund av detta anses 

validiteten som hög. Booth, Sutton och Papaioannou (2016) beskriver att reliabilitet handlar 

om trovärdighet av resultaten och huruvida resultaten har blivit påverkat av slumpen. Bryman 

(2011) hävdar att reliabilitet berör huruvida om resultatet från en undersökning blir liknande 

om den utförs på nytt eller om resultatet är påverkat av slumpen. Under vår forskningsöversikt 

har vi utfört en systematisk sökning där vi beskrivit inklusions- och exklusionskriterier, vilka 

sökord vi använt samt vilka databaser som använts. Genom att vi tydligt beskrivit vår 
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databassökning kan det underlätta för läsare att utföra liknande sökning och få liknande 

resultat. Vi har även tydligt beskrivit vår databassökning i en tablå för att ytterligare 

tydliggöra hur många artiklar samt vilka databaser som använts. Vi har valt att endast använda 

oss av artiklar som är peer-reviewed i syfte att öka reliabiliteten och minska chansen att vår 

studie ska vara påverkad av slumpen.  

 
Booth, Sutton och Papaioannou (2016) menar att generaliserbarhet handlar om huruvida 

resultatet kan generaliseras till en hel population. Under vår forskningsöversikt fann vi nitton 

artiklar som var från USA, en från Storbritannien och en från Hong-Kong. Artiklarna som vi 

funnit under vår sökning gav liknande resultat angående faktorer som bidrar till att kvinnor 

brukar våld mot partner. Det kan därför ses som att denna forskningsöversikt har hög 

generaliserbarhet till USA men mindre generaliserbar till mindre länder. 

 

2.6 Svagheter och styrkor 

 

Begränsningar med denna studie är att vi främst fann kvantitativa studier och att vi inte fann 

fler kvalitativa studier. Detta gör att vi främst får förklaringar om våra frågeställningar och 

mindre förståelse för problemet vi studerar. Dock gjorde vi ett aktivt val att försöka få med 

både kvalitativa och kvantitativa studier för att få både förklaring och förståelse för 

problematiken. En annan begränsning som framkom under denna studie är att de flesta 

artiklar som vi använt i vår forskningsöversikt är studier utförda i USA. Detta kan resultera i 

att vår forskningsöversikt inte beskriver hur fenomenet våld i nära relationer ser ut mer 

globalt utan mer till ett specifikt land. Vi får inte heller svar på hur forskningsläget ser ut i 

mindre länder, såsom Sverige. Styrkor med denna forskningsöversikt kan tänkas vara att 

problemområdet blir mer belyst samt att forskningsöversikten kan vara ett sätt för att veta vad 

man senare kan forska ytterligare om. Detta eftersom problemområdet inte är lika utforskat 

som mäns våld mot kvinnor. En annan styrka kan tänkas vara att personer som läser denna 

forskningsöversikt får mer kunskap om kvinnors våld i nära relation samt blir medvetna om 

att det inte endast är män som utövar våld i nära relation utan även kvinnor. De faktorer som 

framkommit under denna forskningsöversikt kan även illustrera vilka effekter de har och haft 

på kvinnor som utövar våld.  
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3. Tolkningsram 

I detta avsnitt presenteras de teorier som kommer användas för att analysera de artiklar som 

använts i denna forskningsöversikt. Teorierna syftar till att tolka och ge djupare förståelse för 

det resultat som framkommit samt att besvara studiens syfte och frågeställningar. De begrepp 

och teorier som kommer presenteras är heteronormativitet och social inlärning. Teorierna 

valdes utefter ett induktivt perspektiv efter att ha gjort vår artikelgenomgång. 

 

3.1 Heteronormativitet  
 

Ambjörnsson (2016) beskriver heteronormativitet som ett begrepp inom queerteorin. En av de 

centrala aspekterna inom queerteorin är att studera normer gällande genus och sexualitet med 

fokus på den normerande heterosexualiteten. Det som kan skilja queerteorin från annan 

tidigare forskning är att queerteorin beaktar heterosexualitet som socialt organiserat samt 

kulturellt, socialt och historiskt skapad. För att studera de nämnda aspekterna om 

heterosexualitet används begreppet heteronormativitet. Heteronormativitet beskrivs som de 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar i samhället som resulterar i att 

heterosexualitet betraktas som det mest åtråvärda och naturliga i samhället. Borgström (2011) 

återger att heteronormativitet syftar till att tydliggöra att förhållandet mellan man och kvinna 

är den naturliga och enda formen av tänkbar kärlek och att heterosexualitet ses som norm. 

Vidare beskriver Ambjörnsson (2016) den hierarki som skapas i samhället på grund av 

heteronormativitet när individer delar upp hetero-och homosexualitet. Detta resulterar i 

uppfattningen att leva med någon av motsatt kön beaktas som bättre och finare än att leva 

med någon av samma kön. Detta har under historiens gång tagit sig uttryck på olika sätt. Till 

en början var det exempelvis straffbart att vara homosexuell och det har även varit stämplat 

som en sjukdom. I många samhällen har det blivit mer jämlikt rent juridiskt, men hierarkin tar 

sig uttryck på andra sätt. Detta är främst genom handlingar och diskriminering som 

homosexuella individer upplever och blir utsatta för och statistiken för hatbrott mot 

homosexuella individer har under de senaste åren ökat. Vidare resulterar även 

heteronormativitet i exkludering av homosexuella individer.  

 

3.2 Social inlärning  
 

Havnesköld och Risholm Mothander (2009) framhåller att social inlärning är ett begrepp 

inom den kognitiva inlärningsteorin. Med inlärningsteori menas en uppsättning principer för 

hur individer påverkar och påverkas och genom detta lär sig sociala beteenden. Vidare 

beskrivs social inlärning som ”barn gör inte som du säger, barn gör som du gör”. Med detta 

menas att barn imiterar förebilder och lär sig på detta sättet. Vidare syftar social inlärning till 

att illustrera hur barn lär sig komplexa värderingar samt förvärvar kunskaper. Föräldrar och 

kompisar är individer som ses som viktiga källor till social inlärning genom att vara förebilder 

eller rollmodeller. Helleday och Wikander (2007) beskriver att social inlärning innebär att 

imitera eller att härma genom att modellera eller att observera. Vidare innebär detta att 

individer lär sig genom sociala situationer när de observerar, imiterar, lär in och internaliserar 

individers beteende. Främst syftar detta till att individer lär sig handlingar som leder till goda 

konsekvenser eller föreställningar att uppnå någonting stimulerande, men det måste inte 

innebära detta. Vanligtvis lär sig individer genom social inlärning i tidig ålder och detta sker 

oftast genom en förebild.   
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4. Resultatredovisning och analys 

I följande avsnitt presenteras de artiklar som använts under denna forskningsöversikt i form av en tablå. Artiklarna analyseras därefter i syfte att 

uppfylla forskningsöversiktens syfte och frågeställningar som är 1) Vilka faktorer finns det som bidrar till att kvinnor som lever i nära relation 

med män utövar våld mot sin manliga partner? 2) Vilka faktorer finns det som bidrar till att kvinnor som lever i nära relation med kvinnor 

utövar våld mot sin kvinnliga partner? Analysen utgår från de teoretiska utgångspunkterna heteronormativitet och social inlärning. 

  

4.1 Tabell 2: Studier där förövarna har en heterosexuell läggning  
 

Författare, år, titel, land  Studiens syfte  Design, urval  Resultat, slutsats, diskussion 

Hester, M. (2012). Portrayal of 

women as intimate partner  

domestic violence perpetrator.  

Storbritannien.  

Artikeln studerar hur 

heterosexuella kvinnor 

framställs som förövare 

inom våld i nära relationer i 

engelska polisrapporter.  

Kvalitativ metod. 

96 polisrapporter om 

våld i nära relation. 

Huvuddata bestod 

av 32 fall där kvinnan 

var ensam förövare 

samt 32 fall där 

kvinnan var förövare  

tillsammans med män

. Även 32 fall av 

endast män som 

förövare inkluderas.   

Forskarna hävdar att heterosexuella kvinnor sällan brukar våld mot partner i 

syfte att skapa rädsla eller för att få kontroll. Forskarna hävdar även likt andra 

studier att gruppen kvinnor som brukar våld mot partner i självförsvarssyfte 

eller för att komma ifrån relationen ses som en utbredd grupp. I 

polisrapporterna beskrev polisen ofta kvinnliga förövare som psykiskt 

instabila eller som alkoholister. 

Fields, A. M., Gambone, L. 

J., Snow, D. L., Sullivan, T. P.,  

Swan, S. C. (2005). Women who 

use violence in intimate 

relationships: The role of anger, 

victimization, and symptoms of 

posttraumatic stress and 

depression. USA.  

Artikeln studerar ilskans 

betydelse och att vara offer 

för våld som faktor för 

aggression i heterosexuella  

intima relationer.   

Kvantitativ metod. 

108 stycken kvinnor. 

Genomsnittsåldern 

hos deltagarna 

var 33 och 

majoriteten av åldern 

hos deltagarna 

var mellan 25–40.   

Artikeln framhäver att nästan alla kvinnor i studien upplevde våld från sin 

manliga partner. En större frekvens av att bli utsatt för våld samt upplevelse 

av våld som barn ökade sannolikheten att kvinnor skulle använda aggression 

mot sin partner senare i livet. Att bli utsatt för våld samt uppleva våld som 

barn ökade även sannolikheten att kvinnorna uppvisade symptom på 

posttraumatisk stress och depression. Kvinnor med posttraumatisk stress 

var även mer benägna att uttrycka ilska utåt mot andra. Att uttrycka ilska utåt 

mot andra blev i sin tur en ökad risk för att använda aggression mot sin 

partner.  

Dasgupta, S. D. (2002). A 

framework for understanding 

women’s use of nonlethal 

Artikeln syftar till att 

besvara frågorna om 

kvinnliga förövare skiljer sig 

från manliga på vilket sätt  

Forskningsöversikt. 

Studier om kvinnor 

som utsätter partner 

för våld och som  

Majoriteten av de studier forskarna gått igenom hävdar att kvinnor som utövar 

våld mot partner har tidigare i livet upplevt våld eller upplever det för tillfället. 

På grund av detta använder de våld för att stoppa eller förebygga våld.  
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violence in intimate heterosexual 

relationships. USA. 

samt att förstå kvinnors  

användning av våld.  

kan svara på studiens 

frågeställning.  

Artikeln hävdar även att rättssystemets syn på kvinnors våld mot män ses som 

en faktor då det inte tas på allvar.  

Rapoza, K. A, & Baker, A. 

T. (2008). Attachment styles, 

alcohol and childhood 

experiences of abuse: An analysis 

of physical violence in dating 

couples. USA.  

Artikeln studerar enskilda  

individer och partners  

egenskaper som bidrar 

till benägenheten att 

använda fysiskt våld hos par. 

   

Kvantitativ metod. 

171 heterosexuella  

par som dejtar.   

Kvinnor som varit fysiskt våldsamma rapporterade mer psykisk och fysisk 

utsatthet som barn från sin far. De rapporterade även mer 

alkoholanvändning och att de levt i längre förhållanden med partner 

än kvinnor som inte varit fysiskt våldsamma.   

Dowd, L. S., Leisring, P. A., 

Rosenbaum, A. (2005). Partner 

aggressive women: 

Characteristics and treatment 

attrition. USA.  

  

Artikelns syfte var att 

studera karaktäristiska hos 

heterosexuella kvinnor 

som utsätter partner i 

nära relation för våld och 

andra faktorer som påverkat  

individen.  

Kvantitativ 

metod. 107 

heterosexuella 

kvinnor som utsatt 

partner för våld och 

befinner sig i  

behandling för 

aggressionsproblemat

ik.  

Artikeln fann förekommande karaktäristiska hos gruppen som studerades. 

Kvinnor som utövade våld mot partner hade oftast lägre socioekonomisk 

status i form av låg inkomst. Kvinnorna som studerades visades även ha blivit 

påverkade under sin uppväxt i form av minst en frånvarande förälder 

eller växt upp i en osäker miljö, exempelvis i form av missbruk, eller att ha 

bevittnat våld mellan föräldrar. Majoriteten av kvinnorna i studien hade även 

blivit utsatta för fysiskt våld av förälder eller annan vårdgivare under 

uppväxten. Även sexuellt utnyttjade var förekommande. Kvinnorna som var 

med i studien visades även ha blivit förälder tidigt utan stöd från en fast 

partner.   

Maldonado, R. C., Watkins, L. 

E., DiLillo, D. (2015). The 

interplay of trait anger, childhood 

physical abuse, and alcohol 

consumption in predicting 

intimate partner 

aggression. USA.  

Artikeln syftar till att 

undersöka ilskans 

betydelse, att bli fysisk utsatt 

som barn samt  

alkoholkonsumtion som 

bidragande faktorer till intim

partneraggression.  

Kvantitativ 

metod. 236 studenter 

varav 138 kvinnor 

samt 98 män,  

involverade i ett 

heterosexuellt 

förhållande.   

Artikeln fann en signifikant trevägssamverkan som visar att samspelet 

mellan ilska och att bli utsatt för fysiskt övergrepp som barn blev allt mer 

positiv när faktorn alkoholkonsumtion ökade. Individer som hade hög 

utsatthet av fysiskt våld som barn och en hög alkoholkonsumtion som 

vuxen hade större risk att utöva våld när faktorn ilska var hög.    

Sprunger, J. G., Eckhardt, C. 

I., Parrott, D. J. (2015). Anger, 

problematic alcohol use, and 

intimate partner violence  

victimization and 

perpetration. USA.  

Att studera ilska och 

alkoholanvändning som 

individuella riskfaktorer för 

våld i nära relation gällande  

heterosexuella män och 

kvinnor.  

Kvantitativ 

metod. 215 

heterosexuella par i 

riskzon för våld i nära 

relation.  

Resultatet visade att den största faktorn för kvinnor som utsätter partner för 

våld var att tidigare vara eller för tillfället vara offer för våld. Detta på grund 

av att våldet orsakade aggression hos kvinnorna som de fick utlopp för via 

våld.  

Bair-Merritt, M.H., Crowne, S. S., 

Thompson, D. A., Sibinga, E., 

Trent, M., Campell, J. (2010). 

Why do women use intimate 

partner violence? A systematic 

review of women’s 

motivations. USA.  

Artikeln syftar till att studera 

motiv hos heterosexuella 

kvinnor som utsätter partner 

i nära relation för våld. Detta 

för att kunna anpassa  

framtida 

behandlingsinterventioner.   

Forskningsöversikt.  

23 artiklar.  

Artikeln fann att det vanligaste motivet för heterosexuella kvinnor som är 

förövare i våld i nära relationer är självförsvar och hämnd. Kvinnor som 

tidigare under förhållandet blivit utsatta för våld tenderade att använda våld 

tillbaka mot partner i syfte att skydda sig själva. Det var även vanligt att 

kvinnor upplevde ilska efter att de lönlöst försökt få partners 

uppmärksamhet och denna ilska kan senare leda till våld.   
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Green, N. M., Smith, D. B., Stith, 

S. M., Ward, D. B. (2008).  

Marital satisfaction and marital 

discord as risk markers for  

intimate partner violence: A meta-

analytic review. USA.  

Artikeln undersöker  

förhållandet mellan  

äktenskaplig tillfredställelse/

disharmoni och våld i nära 

relation i heterosexuella  

förhållanden.   

Forskningsöversikt.  

32 artiklar.  

Artikelns resultat visar att minskad äktenskaplig tillfredställelse och ökad 

äktenskaplig konflikt är positivt förknippad med fysisk aggression i intima 

relationer.   

Debjani, R. (2012). South asian  

battered woman’s use of force  

against intimate male partners: 

a practice note. USA.  

Artikeln syftar till att 

utforska problematiken i 

organisationen Manavis 

arbete med heterosexuella 

kvinnor som utsätter partner 

för våld. Resultatet syftas till 

att användas för att stärka 

arbetet som kan ges till 

kvinnor som utsatts för 

våld.  

Kvalitativ metod. 

Manavis upplevelser. 

Forskaren beskriver organisationen Manavis arbete med kvinnor som använt 

våld mot deras våldsamma partner. I artikeln beskrivs situationer såsom att 

mannen intalat omgivningen att kvinnan är mentalt sjuk, kulturella faktorer 

såsom att hålla våldet inom familjen, att inte veta om vilka resurser som finns. 

Dessa är situationer som kvinnan under längre tid fått utstå, vilket till slut kan 

leda till att kvinnan inte upplevt ha något annat val än att bruka våld för att ta 

sig från denna situation.  

 

4.2 Tabell 3: Studier där förövarna har en homosexuell läggning 

  
Författare, år, titel, land  Studiens syfte  Design, urval  Resultat, diskussion, slutsats 

Coleman, V. E (1994). Lesbian 

battering: the relationship 

between personality and the 

perpetration of violence. USA.  

  

Att förstå förövare inom våld i nära 

relationer genom att studera 

personlighet och sociokulturella 

faktorer i syfte att kunna utveckla 

framtida behandling.  

Forskningsöversikt.  

Studier kopplade till 

ämnet om män och  

lesbiska kvinnor som 

förövare.  

Artikeln diskuterar olika faktorer som kan leda till att lesbiska 

kvinnor brukar våld i nära relation. Dessa är bland 

annat socialpolitiska faktorer såsom att lesbiska kvinnor  

upplever diskriminering och social isolering på grund av 

homofobi och heterosexism. Denna homofobi kan skapa 

maktlöshet som resulterar i att individen brukar våld i syfte att 

uppleva makt. Vidare diskuterar forskarna det faktum att 

lesbiska förövare visat sig ha lägre självkänsla och i högre 

grad ha alkoholmissbruk och blir lätt svartsjuk gentemot sin 

partner. Oavsett sexualitet har personliga karaktäristiska varit 

en faktor som ökat risken för förövare att bruka våld. 

Forskarna beskriver även hur personlighetsstörningar såsom 

borderline och narcissism kan ses som faktorer som ökar 

risken för att bruka våld.  

Waldner-Haugrud, L. K., Gratch, 

L- V., Magruder, B. (1997).  

Victimization and perpetration  

Artikeln syftar till att studera  

könsskillnader hos homosexuella  

kvinnor och män samt deras  

Kvantitativ metod.  

283 homosexuella män 

och kvinnor som  

I resultatet framkom det att homosexuella kvinnor i högre grad 

upplever våld som offer samt utövar våld i nära relation än 

vad homosexuella män gör. Resultatet förstås därefter utifrån 
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rates of violence in lesbian and 

gay relationships: Gender issues 

explored. USA.  

upplevelser av våld i nära relation som 

offer och förövare.   

rapporterat deras 

upplevelse som både offer 

och förövare för våld i nära 

relation.  

faktorer som kan framkomma av att vara homosexuell 

kvinna. Dessa faktorer är bland annat att vara homosexuell 

kvinna i ett heterosexuellt samhälle som kan leda till isolering. 

Detta gör att lesbiska par blir beroende av varandra vilket i sin 

tur kan leda till våld i nära relation. Studien menar även att det 

finns ett samband mellan våld i nära relationer hos 

lesbiska kvinnor och alkoholmissbruk.   

Pepper, B. I., Sand, S. 

(2015). Internalized homophobia 

and intimate partner violence  

in young adult women’s same-

sex relationships. USA.  

  

Artikeln undersöker förekomsten 

av kvinnors våld i deras 

förhållande (psykologisk 

aggression, fysiska övergrepp samt 

sexuellt tvång) bland unga vuxna.  

Associationerna mellan våld, 

internaliserad homonegativitet och 

personlighetsvariabler relaterade till 

psykologisk missanpassning undersökt

es också.   

Kvantitativ metod. 40 

kvinnor mellan 

åldrarna 18–24.   

Artikeln fann ett signifikant samband 

mellan dimensionen internaliserad homofobi, förekomsten av 

sexuellt tvång mot partner samt moraliska och religiösa 

attityder mot lesbianism. Att vara homosexuell resulterade i 

att lesbiska kvinnor skapade en internaliserad tolkning att 

deras homosexualitet ansågs som en synd. Denna tolkning har 

skapats av att familjen, kyrkan, samhället eller kulturella 

grupper haft en negativ syn om homosexualitet. Internaliserad 

homofobi var kopplad till psykologisk missanpassning. 

Dessutom var både förekomsten av psykologisk 

aggression och fysiskt våld förknippad med känslomässig 

instabilitet.   

Lewis, R. J., Winstead, B. 

A., Braitman, A. L., Hitson, P. 

(2018). Discrepant drinking and 

partner violence over time in 

lesbians’ relationships. USA.  

Artikeln syftar till att utöka forskning 

och kunskap gällande sambandet 

mellan avvikande alkoholbruk och våld 

i nära relation för kvinnor som lever i 

samkönade relationer. Vidare syftar 

artikeln till att jämföra forskning som 

tyder på att det finns samband mellan 

våld i nära relation och avvikande 

alkoholbruk i heterosexuella  

förhållande.  

Kvantitativ metod. 

Självidentifierade lesbiska 

kvinnor i åldern 18–35  

som varit i förhållande  

minst tre månader.  

Avvikande alkoholbruk visades vara en riskfaktor för 

homosexuella kvinnor gällande psykologisk aggression men 

inte fysisk. Studien diskuterar om denna psykologiska 

aggression kan bero på att det avvikande alkoholbruket skapar 

konflikter och oro i relationen som i sin tur kan resultera i 

våld.  

Fortunata, B., Kohn, C. S. 

(2003). Demographic, 

psychosocial and  

personality characteristics 

of lesbian batterers.   

USA.   

Artikeln syftade till att 

studera demografiska, personlighetsmä

ssiga och psykosociala karaktäristiska 

hos lesbiska förövare i våld i nära 

relation. Detta i försök att 

förstå skillnaden mellan våldsamma 

och icke-våldsamma lesbiska kvinnor.  

Kvantitativ metod. 100 

lesbiska kvinnor som 

befinner sig i ett 

förhållande i åldern  

20–57.  

I artikeln framkom det att lesbiska förövare hade med 

större sannolikhet upplevt fysisk och sexuellt våld i 

barndomen jämfört med icke-förövare. Forskarna fann även  

indikationer på att det fanns samband mellan drog- och 

alkoholanvändning och våld i nära relation. Slutligen 

redovisar studien att lesbiska förövare rapporterade högre grad 

av antisociala, aggressiva, borderline och paranoida 

personlighetsdrag.  
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Miller, D. H., Greene, K., Causby, 

V., White, B. W., Lockhart, L. L. 

(2001). Domestic violence in 

lesbian relationships. USA.   

Artikeln syftar till att utforska vad som 

ligger bakom våld i nära relation i 

lesbiska relationer.   

Kvantitativ metod. 284 

stycken kvinnor som  

identifierade sig som 

lesbiska. Åldern varierade 

från 21–60.   

Kvinnorna som rapporterade mer fysisk aggression i deras 

förhållande beskrevs ha ett beroende gentemot sin partner 

vilket visades genom separationsångest och kontrollbehov.  

Gällande fysiskt våld var de starkaste associationerna kontroll 

och självständighet. Kvinnor som rapporterade mer fysiskt 

våld i sina relationer hade större kontrollbehov och var 

mer självständiga.   

Balsam, K. F. (2001). Nowhere to 

hide: Lesbian battering, 

homophobia, and minority 

stress. USA.  

Artikeln studerar sambandet mellan 

lesbiska förövare i nära relation och 

homofobi samt stressen av att leva som 

en förtryckt minoritet.  

Litteraturöversikt samt 

författares erfarenhet av 

ämnet. Artiklar anpassade 

efter studiens syfte.  

Forskaren skriver bland annat om kontexten av homofobins 

påverkan på lesbiska förövare och beskriver delvis att våld i 

heterosexuella förhållande används som ett verktyg för att få 

makt, men att denna förklaring blir mer komplex i 

homosexuella äktenskap. Vidare beskrivs hur stressen av att 

leva med samhällets homofobi kan tolkas som en 

riskfaktor. Att en lesbisk förövare inom förhållandet, ses 

som ett offer för samhällets homofobi. Homofobi som finns i 

samhället, på arbetsplatser eller i familjer kan ses som en 

riskfaktor för kvinnliga lesbiska förövare i form av att 

det skapar stress, maktlöshet, isolering vilket i sin tur uttrycker 

sig i våld mot partner i nära relation. Forskaren beskriver att 

minoritetsstress samt internaliserad och externaliserad 

homofobi är faktorer som kan öka risken för lesbiska kvinnor 

att utöva våld mot partner. 

Lewis, R. J., Mason, T. 

B., Winstead, B. A., Kelley, M. L. 

(2017). Empirical investigation of 

a model of sexual minority 

specific and general risk factors 

for intimate partner violence 

among lesbian women. USA.  

Artikeln syftar till att studera 

hur sexuell minoritet och andra  

riskfaktorer påverkar lesbiska  

kvinnliga förövare att utöva våld i nära 

relation. 

Kvantitativ metod. 1046 

kvinnor som identifierade 

sig som lesbiska.  

I artikeln framkom det att likt i heterosexuella relationer  

kan alkoholmissbruk, att relationen inte känns tillfredställande 

och aggressionsproblematik ses som riskfaktorer för  

lesbiska kvinnor. Vidare fann studien specifika riskfaktorer 

för lesbiska förövare vilket var minoritetsstress, 

diskriminering och homofobi.    

Lewis, R. J., Padilla, M. 

A., Milletich, R. J., Kelley, M. L., 

Winstead, B. A., Lau-Barracco, 

C., Mason, T. B. (2015).  

Emotional distress, alcohol use, 

and bidirectional partner violence 

among lesbian woman. USA. 

Artikeln undersöker sambandet mellan 

känslomässigt lidande (definierat som 

depression, grubblande, och negativa 

känslor) alkoholpåverkan och dubbelri

ktat våld i nära relationer mellan 

lesbiska kvinnor.  

Kvantitativ metod. 445 

självidentifierade lesbiska 

kvinnor mellan åldern 18–

35, som varit i ett 

romantiskt förhållande und

er de tre senaste 

månaderna och ser sin 

partner fysiskt minst en  

gång i månaden.  

Lesbiska kvinnor beskrivs enligt forskarna att i högre grad 

uppleva känslomässigt lidande än heterosexuella kvinnor. 

Detta känslomässiga lidandet resulterar i att lesbiska kvinnor 

dricker mer alkohol för att hantera detta lidande vilket i sin tur 

leder till avvikande alkoholanvändning. Resultatet av denna 

avvikande alkoholanvändning kan sedan relateras till 

det dubbelriktade våldet kvinnorna i studien beskrivs 

använda inom sin relation. Detta resultat stämde överens med 

riskfaktorer som funnits i heterosexuella förhållande. 
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Edwards, K. M., Sylaska, K. 

M., Neal, A. M. (2015). Intimate 

partner violence among sexual 

minority populations: A critical 

review of the literature and 

agenda for future research. USA.  

Artikeln ger en översikt och en kritisk 

analys av forskning kring våld i nära 

relation bland lesbiska, gay och 

bisexuella (LGB) personer.   

Forskningsöversikt. 96 

stycken empiriska 

artiklar publicerade 

från årtal 1999–2015  

som undersöker våld i nära 

relation bland LGB 

personer.    

16 studier undersökte sambandet mellan fysisk, sexuell och 

psykologiskt våld i nära relation gällande förövare bland LGB 

personer. Riskfaktorer för att använda våld var bland annat att 

utsättas för våld som barn, uppleva våld i nära relation som 

barn, låg självkänsla, lägre utbildning och låg socioekonomisk 

status.   

Chong, E. S. K., Mak, W. W. 

S., Kwong, M. M. F. (2013). Risk 

and protective factors of same-sex 

intimate partner violence in Hong 

Kong. Kina.   

Artikeln utvärderar de risk- och 

skyddsfaktorer som finns i samkönade 

förhållanden där våld i nära relation är 

inblandat. Resultatet tolkas med hjälp  

av könsneutrala teorier.   

Kvantitativ metod. 306 

individer deltog i 

studien. Deltagarna var 

lesbiska, homosexuella  

samt bisexuella kvinnor 

och män.  

Forskarna hävdar att konflikter inom förhållandet och 

svårigheter med att hantera ilska var riskfaktorer både för 

psykologiskt och fysiskt våld. Vidare framkommer det att 

dominans och drogmissbruk var associerat med psykologisk 

aggression och fysiskt våld. 
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4.3 Analys  

 

4.3.1 Heterosexuella kvinnors våldsanvändning enligt ett heteronormativt perspektiv 

 

Bair-Merrit et al. (2010) framhåller att kvinnor använder våld mot partner som självförsvar 

eller hämnd. Kvinnorna har tidigare blivit utsatta av sina partners vilket bidrar till att de 

använder våld som syfte att skydda sig själva. Kvinnor som förgäves försöker få partners 

uppmärksamhet känner ilska vilket senare kan leda till våld. Likt tidigare studie, skriver 

Sprunger et al. (2015) om förhållandet mellan offer och förövare i syfte att finna en förklaring 

till att kvinnor brukar våld. Det har framkommit under denna forskningsöversikt att faktorn 

som påverkade mest gällande att kvinnor utövar våld mot manlig partner var att själva vara 

offer för våld. Vidare tolkas detta att våld som kvinnan blir utsatt för, skapar en aggression 

eller ilska vilket i sin tur resulterar i ett aggressivt beteende. Hester (2012) hävdar att kvinnor 

utövar våld för att komma undan våldet i förhållandet eller för att kunna försvara sig och att 

det är vanligare att kvinnor använder vapen i självförsvarssyfte än män. Debjani (2012) 

hävdar att syd-asiatiska kvinnor som befinner sig inom organisationen Manavi, som arbetar 

med kvinnor som brukat våld som försvar mot deras våldsamma partners, att dessa kvinnor 

upplever kulturella och relationella situationer från manlig partner. Dessa situationer är 

exempelvis att partner tillskrivit kvinnan mental sjukdom i syfte att få makt över henne, eller 

att kvinnan hållit våldet inom familjen. Dessa faktorer har i längden varit ohållbara för 

kvinnan vilket resulterat i att hon brukat våld mot partner. Dasgupta (2002) genomförde en 

forskningsöversikt i vilken hon påvisade att kvinnor främst använder våld mot manlig partner 

i nära relation för att försvara sig själva eller för att göra sig fri från deras förhållanden. Green 

et al. (2008) framhäver att vara i ett heterosexuellt äktenskap, känna en minskad 

tillfredsställelse i förhållandet samt ha konflikter var förknippat, hos både kvinnor och män 

med att vara fysisk aggressiv mot partner.    

 

Som tidigare nämnt medför heteronormativitet en hierarki som tar sig i uttryck genom olika 

handlingar och värderingar gentemot individer som inte följer denna norm att vara 

heterosexuell i ett samhälle i vilket heterosexualitet anses vara norm (Ambjörnsson, 2016). 

Vår forskningsöversikt tyder på att heterosexuella kvinnor upplever vissa negativa handlingar 

och värderingar. Exempelvis beskrivs det att heterosexuella kvinnor blir utsatta för våld av 

manliga partners vilket resulterar i att de brukar våld mot partner i självförsvarssyfte. Detta 

sker trots att kvinnan i fråga följer den norm i samhället som handlar om att vara 

heterosexuell och ha en romantisk relation med det motsatta könet. Även Debjani (2012) 

beskriver kvinnor som har våldsamma män och män som intalar omgivningen att kvinnorna är 

mentalt sjuka. Kvinnorna lever även med kulturella faktorer såsom att hålla våldet inom 

familjen, vilket resulterar i en faktor som ökar risken för att heterosexuella kvinnor brukar 

våld mot manlig partner. Trots att kvinnorna följer den rådande normen med att vara 

heterosexuella, utsätts de för dessa handlingar och värderingar. Det finns även indikationer 

om att kvinnor som lever i förhållande med minskad äktenskaplig tillfredsställelse brukar våld 

mot partner. Vi tolkar detta resultat som att kvinnor som följer normen om att vara 

heterosexuella ändå blir utsatta för vissa handlingar och värderingar av individer i samhället. 

Dessa handlingar är ofta våldsamma och likt homosexuella kvinnor, resulterar dessa 

handlingar i att heterosexuella kvinnor brukar våld mot partner. Detta resultat visar att det 

finns någon övrig faktor som gör att dessa kvinnor utsätts för vissa negativa handlingar i form 

av våld av sin partner. Detta kan bero på att det finns andra normer än just de normer som 

teorin om heteronormativitet beskriver och som resulterar i att heterosexuella kvinnor utsätts 
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för våld. Exempelvis framkom det att män utsätter sina partners för vissa handlingar i syfte att 

förskaffa makt inom relationen. Dessa handlingar kunde exempelvis vara att tillskriva sin 

kvinnliga partner mental sjukdom. Det kan tänkas att det finns normer inom heterosexuella 

relationer om att män förväntas ha makt. Om män inte upplever att de har den makt i sin 

relation som de förväntas ha utför de dessa handlingar. Detta resulterar i sin tur som studier 

påpekat att kvinnor upplever att de inte har något annat val än att bruka våld. Detta kan vara 

en förklaring till varför heterosexuella kvinnor i högre grad använder sig av våld i 

självförsvarssyfte i nära relation än homosexuella kvinnor.  

 

4.3.2 Homosexuella kvinnors våldsanvändning enligt ett heteronormativt perspektiv 

  

Homofobi och heterosexism betraktas i ett samhälle präglat av heteronormativitet som 

potentiella riskfaktorer för våld i nära relationer. Homosexuella kvinnor hävdas i vissa studier 

uppleva diskriminering, social isolering och brist på tillgänglighet av socialt stöd från 

samhället på grund av dessa homofoba och heterosexistiska attityder. Individer som lever 

under diskriminering som homosexuella kvinnor gör kan utveckla låg självkänsla, känsla av 

maktlöshet och hjälplöshet. Detta gör att homosexuella kvinnor anser sig ha rätt att utöva våld 

mot partner som ett sätt att hantera dessa känslor av maktlöshet och underlägsenhet. Att leva 

med samhällets homofoba yttringar kan utsätta kvinnorna för stress vilket i sin tur kan leda till 

våld i nära relation (Coleman, 1994; Lewis et al., 2017; Balsam, 2001). Waldner-Haugrud et 

al. (1997) hävdar i likhet med tidigare artikel att det finns riskfaktorer med att vara 

homosexuell i ett heterosexuellt samhälle som ökar risken för homosexuella kvinnor att bruka 

våld mot partner. Att leva som homosexuell leder bland annat till social isolering eller att 

uppleva sig själv beroende av sin partner vilket ökar risken för att bruka våld mot partner. 

Pepper och Sand (2015) beskriver att den internaliserade homofobin som homosexuella 

kvinnor upplever kan vara en faktor som ökar risken för sexuellt påtvingande handlingar mot 

partner. Gemensamt för de artiklar vi använt i vårt urval är att de påvisar hur homosexualitet 

och heterosexualitet framställs i samhället, där de funnit negativa konsekvenser med att vara 

homosexuell som ökar risken för att utöva våld mot partner. Miller et al. (2001) beskriver att 

kvinnor som rapporterade fysisk aggression i deras förhållande beskrevs ha dåligt 

självförtroende samt ett beroende gentemot sin partner som framkom genom 

separationsångest samt kontrollbehov. Lewis et al. (2015) beskriver att homosexuella kvinnor 

som upplever emotionellt lidande dricker alkohol för att hantera lidandet vilket i sin tur kan 

leda till våld inom förhållandet. Chong et al. (2013) beskriver bland annat hur drogmissbruk 

är en faktor som kan bidra till att kvinnor brukar våld mot partner vilket andra studier också 

beskrivit i deras artikel. Forskarna beskriver även hur attityden i Hong-Kong gentemot LGB 

personer är och att det till exempel inte finns någon lag för diskriminering mot individers 

sexuella läggning. Lewis et al. (2018) framhäver att ett avvikande alkoholbruk kan vara en 

riskfaktor för psykologisk aggression.  

 

Som tidigare nämnt är heteronormativitet de lagar, strukturer, relationer och handlingar i 

samhället som utgör att heterosexualitet ses som norm i samhället och att heterosexualitet är 

det enda naturliga. I samhället finns en hierarki som uppstår på grund av heteronormativitet 

vilket gör att det anses mindre acceptabelt att leva i ett samkönat förhållande. Denna hierarki 

kan ta sig uttryck på olika sätt såsom diskriminerande och kränkande handlingar mot 

homosexuella individer (Borgström, 2011; Ambjörnsson, 2016). Utifrån teorin kan resultatet 

från vår forskningsöversikt tolkas som att diskriminering, isolering, och stress hos 

homosexuella kvinnor förklaras genom att i samhället anses heterosexualitet som det rätta och 

naturliga medan homosexualitet är mindre accepterat. Utifrån teorin beskrivs en hierarki som 

tar sig uttryck genom handlingar och värderingar. Forskningen tyder på att homosexuella 
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kvinnor upplever diskriminering, stress, beroende gentemot partner och andra negativa 

konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara de uttryck och handlingar som hierarkin inom 

heteronormativitet skapar när individer inte följer den heterosexuella normen, vilket i sin tur 

kan resultera i våld i nära relation. Det kan vidare tolkas som att den negativa attityden 

gentemot homosexuella kvinnor resulterar i negativa konsekvenser, vilket i sin tur resulterar i 

våld mot partner. Forskning som tyder på att homosexuella kvinnor i hög grad upplever 

emotionellt lidande kan tänkas förstås i att detta emotionella lidande beror på 

heteronormativitet och känslan av att inte passa in i normen. Genom att applicera teorin om 

heteronormativitet kan resultatet tolkas som att på grund av samhällets normer, finns det 

negativa konsekvenser med att vara homosexuell.  

 

Drogmissbruk var en faktor som förekom i vår forskningsöversikt om homosexuella kvinnor, 

men som inte var förekommande för heterosexuella kvinnor. Det skulle även här kunna tolkas 

som att homosexuella individer blir utsatta för någon typ av diskriminering. Exempelvis 

beskrev Chong et al. (2013) att i Hong-Kong förekom det homonegativitet samt att droger 

sågs som en faktor vilket ökar risken för våld mot partner. Det framkom även att 

homosexuella kvinnor upplever emotionellt lidande av samhällets homofobi och väljer att 

hantera detta lidande med att bruka alkohol, vilken är en faktor som bidrar till våld i nära 

relation. Det kan tänkas att homosexuella kvinnor hanterar sitt lidande på ett sätt som 

genererar mer negativa konsekvenser, detta i form av våld mot partner. Att dricka alkohol för 

att hantera lidande var en faktor som endast beskrevs hos homosexuella kvinnor. Detta kan 

bero på att homosexuella kvinnor upplever en internaliserad homofobi, isolering samt 

diskriminering i samhället som även kan resultera i att dessa individer väljer att hantera 

lidande med hjälp av alkohol istället för att söka hjälp av andra individer. Om dessa kvinnor 

exempelvis inte hade isolerat sig på grund av samhällets heterosexuella normer, hade de 

möjligtvis inte valt att hantera lidande med hjälp av alkohol utan istället sökt hjälp av andra 

individer. Det kan därav tolkas som att den homonegativitet som förekommer gentemot 

homosexuella individer resulterar i alkohol- och drogbruk som ett hanteringssätt, vilket i sin 

tur resulterar i våld mot partner.  

 

4.3.3 Heterosexuella kvinnors våldsanvändning enligt (social) inlärningsperspektiv 
 

Dowd et al. (2005) hävdar att kvinnor som brukar våld i nära relation hade under sin uppväxt 

blivit negativt påverkade. De hade minst en förälder frånvarande eller växte upp i en osäker 

miljö i vilken det förekom missbruk eller där barnet bevittnat våld mellan föräldrarna. 

Majoriteten av kvinnorna i studien hade även blivit utsatta för fysiskt våld av sina föräldrar 

eller andra vårdgivare under uppväxten, sexuellt utnyttjande hade även förekommit. Flera 

studier som vi funnit i denna forskningsöversikt visade att heterosexuella kvinnor som utövar 

våld mot sina manliga partners har under sin uppväxt blivit utsatta för eller upplevt våld 

(Rapoza & Baker, 2008; Maldonaldo et al., 2015; Fields et al., 2005).  

 

Som tidigare nämnt innebär social inlärning att en person imiterar andra i ens närhet, främst 

någon som personen ser som en förebild såsom föräldrar. Den sociala inlärningen sker genom 

observation av andra individer och genom att lära sig i och genom sociala situationer och 

observera deras beteende. På detta sätt kan de lära sig komplexa värderingar och kunskaper i 

syfte att uppnå goda konsekvenser eller föreställningar om något stimulerande (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009; Helleday & Wikander, 2007). Det kan därav hävdas att det fysiska 

och psykiska våld som kvinnorna upplevt eller blivit utsatta för som barn har en negativ 

påverkan i deras vuxna liv. Forskning visar att kvinnor som under barndomen upplevt eller 
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utsatts för våld brukar våld mot partner i sitt vuxna liv. Det kan tolkas som att dessa kvinnor 

som barn, har studerat deras föräldrar eller vårdnadshavare och tagit efter deras beteende och 

handlingssätt genom att observera och imitera. Samtidigt vet många individer om att våld 

inom familjen inte är tillåtet i Sverige och att det inte är normalt. Dessa kvinnor har troligen 

även upplevt någon form av lidande när de under sin uppväxt bevittnat eller själva blivit 

utsatta för våld som forskningen beskriver. Trots detta väljer dessa kvinnor i vuxen ålder att 

använda våld som strategi för att försvara sig själva. Detta kan bero på att individerna som 

gjort detta mot dessa kvinnor under uppväxten var föräldrar eller annan vårdnadshavare. Om 

det istället hade varit någon annan som kvinnan inte såg som en förebild, hade dessa individer 

möjligtvis inte tagit efter detta beteende, då det faktiskt försakar lidande. En annan förklaring 

kan vara att barnet sett att denna våldshandling gett goda konsekvenser för förövaren, vilket 

gör att detta blir en handling som efterliknas i senare ålder av offret för att uppnå liknande 

goda konsekvenser. Sammanfattningsvis kan det redogöras att kvinnor i vuxen ålder använder 

våld som ett resultat av den sociala inlärning de gjort i sin barndom genom att bevittna 

vårdnadshavare utöva våld eller själva bli utsatta för våld från vårdnadshavare. 

 

4.3.4 Homosexuella kvinnors våldsanvändning enligt ett (social) inlärningsperspektiv 

 

Fortunata och Kohn (2003) genomförde en kvantitativ studie där de jämförde homosexuella 

kvinnor som utsätter partner för våld med kvinnor som inte utsätter partner för våld. I studien 

framkom det att lesbiska förövare i större uträckning sett sina föräldrar utsätta varandra för 

våld under barndomen. Vidare framkom det i studien att homosexuella förövare som barn i 

högre uträckning blev utsatta för fysiskt och sexuellt våld av vårdnadshavare. Edwards et al. 

(2015) framhäver att sexton studier undersökt samband mellan fysiskt, sexuellt samt 

psykologiskt våld i nära relation hos homosexuella kvinnor och män samt bisexuella 

individer. Faktorer som kunde påverka dessa individer att som vuxna bruka våld i nära 

relation var bland annat att de som barn hade utsatts för våld och att de upplevt våld i nära 

relation som barn.  

 

Genom att observera förebilder och imitera dessa kan individer lära sig nya komplexa 

värderingar och kunskaper samt lära sig agera på ett visst sätt via social inlärning 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Helleday & Wikander, 2007). Homosexuella 

kvinnor som under sin barndom utsatts för eller exponerats för våld har lärt in detta som ett 

beteende när det gäller att lösa konflikter i vuxen ålder. Som nämnts i tidigare stycke beskrivs 

det att det fanns en skillnad mellan homosexuella kvinnor som brukar våld jämfört med 

homosexuella kvinnor som inte brukar våld gällande att förövare hade i större utsträckning 

utsatts för våld i sin barndom. Det kan därför tänkas att kvinnor som utsatts eller bevittnat 

våld under sin barndom anammat detta handlingssätt och kan vara en förklaring till att just 

dessa kvinnor utövar våld senare i livet. Det kan ses som ett sätt att hantera eller lösa 

konflikter i framtida relationer. Dessa kvinnor har under sin barndom bevittnat olika typer av 

våld, såsom fysiskt och sexuellt. Eftersom barnen lär sig vissa handlingar genom att 

observera, kommer de exempelvis använda sig av fysiskt våld om de bevittnat eller utsatts för 

denna typen av våld, vilket även menas att om de bevittnat eller utsatts för sexuellt våld, 

kommer de att använda sig av sexuellt våld i vuxen ålder som ett handlingssätt. Som nämnt i 

tidigare analys framkom det att heterosexuella kvinnor anammat våldsamma handlingar 

utifrån ett socialt inlärningsperspektiv och därför brukar våld mot partner i vuxen ålder. Detta 

resultat tyder på att trots att dessa kvinnor i vuxen ålder har olika sexuella läggningar, har de 

båda anammat våldsamma handlingar under sin barndom och använder våld mot partner 

senare i sitt liv. 
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5. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi presentera studiens slutsatser i syfte att besvara följande 

frågeställningar: 1) Vilka faktorer finns det som bidrar till att kvinnor som lever i nära 

relation med män utövar våld mot sin manliga partner? 2) Vilka faktorer finns det som bidrar 

till att kvinnor som lever i nära relation med kvinnor utövar våld mot sin kvinnliga partner? 

 

5.1 Heterosexuella kvinnors våldsanvändning 

 

Trots att analysen visar att de heterosexuella kvinnorna har internaliserat de heteronormativa 

normerna upplever de vissa negativa handlingar och värderingar. Dessa värderingar är bland 

annat våld vilket resulterade i att de heterosexuella kvinnorna brukade våld i 

självförsvarssyfte. Detta för att ta sig ur relationen de för tillfället befann sig i eller för att 

minska risken för att själva bli utsatta för våld. Vi analyserade även om hur heterosexuella 

kvinnor under sin uppväxt har upplevt våld mellan vårdnadshavare eller själva blivit utsatta 

för våld. Dessa kvinnor har efterliknat dessa våldsamma handlingar och genom social 

inlärning använt liknande handlingar i framtida relationer. Det vill säga att dessa kvinnor har 

anammat dessa handlingsstrategier och exempelvis hanterar konflikter i sitt vuxna liv med att 

bruka våld. 

 

5.2 Homosexuella kvinnors våldsanvändning 

 

I analysen framkom det utifrån begreppet heteronormativitet att homosexuella kvinnor 

upplever negativa värderingar och handlingar på grund av sin sexualitet. Dessa handlingar var 

diskriminerande och bidrog till att homosexuella kvinnor brukade våld i nära relation som 

konsekvens av diskrimineringen. Vi gjorde även en tolkning om att homosexuella kvinnor 

möjligtvis brukar droger och alkohol på grund av den homonegativitet som finns i samhället 

som homosexuella kan uppleva och internalisera. Detta kan i sin tur resultera i att dessa 

individer brukade våld mot partner. En analys gjordes kring social inlärning där det framkom 

att kvinnor som utsatts för eller bevittnat våld under uppväxten anammat dessa våldsamma 

handlingar. På grund av detta har de i vuxenlivet och i framtida relationer använt våld mot 

partner som resultat av dessa inlärda handlingar. Detta våld kunde exempelvis användas för 

att hantera konflikter. 
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6. Diskussion 
 

Med utgångspunkt från de slutsatser vi tycker oss kunna dra av analysen, anser vi att syfte och 

frågeställningar besvarats i denna studie. Vi fann likheter och skillnader gällande hetero- och 

homosexuella faktorer hos kvinnor som utövar våld. Skillnader som vi fann var att 

heterosexuella kvinnor ofta själva utsätts för våld vilket resulterar i att kvinnorna använder 

våld som självförsvar och att homosexuella använder våld som svar på att de blir utsatta för 

diskriminering i sin omgivning. Gemensamt för båda grupperna som studerades var att de 

blivit utsatta för eller bevittnat våld under sin barndom vilket resulterat i framtida våld mot 

partner. 

 

SOSFS (2014:4) ger allmänna råd kring 3 kap. 3 § andra stycket SoL som berör handläggning 

och uppföljning. Där föreskrivs det att personal som arbetar med handläggning kring 

våldsutsatta barn ska vara medvetna om vilka konsekvenser det finns för barn som bevittnar 

eller blir utsatta för våld. 5 kap. 1 § tredje stycket SoL föreskriver att socialnämnden ska 

arbeta förebyggande och uppsökande i syfte att förhindra att barn ska fara illa. I vår 

forskningsöversikt framkom det att både homosexuella och heterosexuella kvinnliga förövare 

under sin barndom hade blivit utsatta för eller bevittnat våld från vårdnadshavare. Detta 

utgjorde sedan en av de faktorer vi fann som kunde bidra till att förövare brukar våld mot 

partner som kvinnan har en nära relation till som vuxen. Enligt Mattsson (2018) tyder flera 

studier på att socialtjänsten har svårigheter med att uppmärksamma barn som blir utsatta för 

våld och att kunna ge dem stöd och hjälp. Det finns enligt lag och allmänna föreskrifter 

bestämmelser om att personal som arbetar med barn ska vara medvetna om konsekvenser för 

barn som bevittnat våld. Det finns indikationer på att individer som blir utsatta för våld och 

bevittnar våld under barndomen har högre risk att bruka våld mot partner i framtiden, samt att 

socialtjänsten har svårt att arbete med dessa barn. Det skulle därför kunna anses av vikt att 

personal inom exempelvis socialtjänsten får mer utbildning och kunskap kring arbetet med 

våldsutsatta barn. Genom att förbättra arbetet med dessa barn, kan det resultera i att mindre 

antal homosexuella och heterosexuella kvinnor utövar våld mot partner i framtiden. Genom 

att tidigt ingripa i dessa situationer kan det delvis förhindra psykisk och fysisk ohälsa. Detta 

genom att barnet som blivit utsatt för våld får stöd, individen kommer i framtiden 

förhoppningsvis må bättre, och det kan tänkas att individen inte utsätter en framtida partner 

för våld. Det skulle även spara pengar i form av att det möjligtvis inte hade funnits lika stort 

behov av insatser senare i individernas liv samt att detta skulle hjälpa professionella att följa 

de lagrum som nämnts ovan. Som vi tidigare beskrivit i vår forskningsöversikt är det 

vanligtvis mäns våld mot kvinnor som är i fokus. Att forska mer om kvinnors våld i nära 

relation kan bidra till att komplettera kunskaperna om flera olika grupper såsom kön och 

sexualitet och hur professionella inom socialt arbete ska arbeta för att minska våld i nära 

relation i dessa grupper. Perspektivet om social inlärning gav oss förklaringar till varför 

kvinnor som utsätts för eller bevittnar våld under barndomen använder våld i framtiden för att 

exempelvis lösa konflikter. 

 

I vår forskningsöversikt har det framkommit att homofobi är en vanlig förekommande faktor 

som bidrar till att homosexuella kvinnor brukar våld mot partner. Borgström (2011) hävdar att 

i Sverige finns en underliggande homofobi som diskriminerar bland annat homosexuella 

individer. Utanför Sveriges gränser finns det länder där homosexuella öppet förtrycks och 

förföljs, utan att det är olagligt. I vissa länder är det till och med dödsstraff för 

homosexualitet, men i vissa länder finns det även lag för att skydda individer från 

diskriminering på grund av sexuell läggning. Vidare kan det diskuteras om det finns dubbel 
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utsatthet på grund av kvinnors homosexualitet. Delvis utsätts homosexuella kvinnor för 

specifika riskfaktorer som framkommer av att vara homosexuell, vilket de heterosexuella 

kvinnorna inte får. Sedan har även de homosexuella kvinnorna liknande faktorer som de 

heterosexuella kvinnorna får, nämligen att bevittna eller bli utsatt för våld under barndomen. 

Lewis et al. (2015) menar att homosexuella kvinnor upplever generellt mer våld i nära relation 

än heterosexuella kvinnor under livet (44% vs 35%). Dessa siffror kan delvis tolkas utifrån att 

homosexuella kvinnor har dubbel utsatthet på grund av sin sexualitet vilket kan resultera i att 

andelen kvinnor som upplever våld i nära relation ökar i homosexuella förhållanden. Vi 

känner alltså till vilka konsekvenser denna homofobi har för våld i nära relation, och att 

homosexuella kvinnor upplever mer våld. Länder bör agera för att förbättra levnadsvillkoren 

för homosexuella kvinnor. Borgström (2011) beskriver bland annat att Sverige är ett land som 

ligger i framkant gällande acceptans av HBTQ-personer. Detta är resultatet av decennier av 

sexualpolitisk kamp och förändringar av attityder gentemot homosexuella individer. Detta är 

en skillnad jämfört med förhållandena i exempelvis Uganda, där förtrycket mot homosexuella 

är större. För att förbättra levnadsvillkoren i andra länder än Sverige skulle Sveriges 

sexualpolitik och attityder gentemot HBTQ-personer kunna efterliknas. Delvis skulle kanske 

lagrum behövas ändras i vissa länder, men även ett social- och sexualpolitiskt arbete ske. Om 

detta skedde skulle det delvis förbättra förhållandena för HBTQ-personer men även kunna 

minska våldet i nära relationer hos homosexuella kvinnor. Detta då homofoba reaktioner från 

omgivningen är en faktor som bidrar till risk för våld mot partner i lesbiska förhållanden. 

 

Brottsbalken (1962:700) 5 kap. 3 § ”föreskriver att den som tillfogar annan människa 

kroppsskada, sjukdom smärta eller försätter individen i vanmakt döms till misshandel”. Detta 

innebär att kvinnor som utövar våld mot partner utför en olaglig handling och ska därefter 

straffas för denna handling. Dock har vår forskningsöversikt visat att kvinnor som brukar våld 

mot partner har någon typ av trauma som behöver bearbetas. Vi anser att dessa kvinnor ska få 

stöd från socialtjänsten trots den olagliga handlingen för att bearbeta detta trauma samtidigt 

som de får de sanktioner för misshandel som brottsbalken föreskriver. SOSFS (2014:4) 

hävdar att vuxna personer som begår våldshandlingar mot sin partner bör får hjälp i form av 

en insats enlig SoL 4:1. Hällen och Sinisalo (2018) beskriver att det inte är lagstadgat att 

socialtjänsten ska hjälpa individer som begår våldshandlingar men att individer som är offer 

för våld ska erbjudas stöd och skydd. Det kan tänkas att även individer som utövar våld ska få 

hjälp i form av en insats. Detta eftersom individens våld som förövaren begått mot tidigare 

partner kan fortgå till nästa förhållande. Att endast ha ordet “bör” i socialtjänstlagen kan 

innebära att våldsutövare går miste om att få hjälp med deras problematik eftersom det inte är 

ett måste att socialtjänsten ska erbjuda insatser. I vår forskningsöversikt har det framkommit 

ett flertal faktorer som driver en människa att utöva våld. Dessa faktorer är exempelvis att 

blivit utsatt eller bevittnat våld under barndomen, alkoholmissbruk samt att uppleva 

homofobi. Om en förövare inte får chansen att arbeta med dessa faktorer och på sikt bli av 

med dessa problem kan individen fortsätta med deras avvikande beteende i form av våld mot 

partner. Att alltid erbjuda förövaren insats för deras våldsutövande kan minska våld i deras 

förhållande och bespara framtida offer lidande men även hjälpa de våldsutövande kvinnorna 

bearbeta sina trauman de gått igenom.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

Vi har dragit slutsatser om att både social inlärning och heteronormativitet kan appliceras för 

att tolka och förklara det studerade problemområdet. Efter att ha utfört denna 

forskningsöversikt har vi upplevt att Socialtjänstlagen och socialstyrelsens arbete sker mer 

aktivt riktat mot barn och deras utsatthet än exempelvis homosexuella utifrån ett 

heteronormativt perspektiv. Detta kan delvis tolkas utifrån att barn har mindre möjligheter 

gällande självbestämmande och att barn ofta kan ses som hjälplösa. Vi har sett under denna 

forskningsöversikt att både barn som blir utsatta eller bevittnar våld får konsekvenser. Det 

finns dock även individer som utsätts för homofoba reaktioner på grund av att de inte följer 

den heterosexuella normen som råder i många länder. Vi anser att arbetet som sker med barn 

bör fortgå eftersom de anses som hjälplösa, och att vi funnit i denna forskningsöversikt att 

barn via social inlärning kan bli våldsamma i framtida relationer. Där vi dock skulle vilja se 

en förändring är arbetet som sker med homosexuella individer som upplever homofoba 

reaktioner i samhället. Detta skulle kunna göras genom att utöka utbildningen för exempelvis 

socionomer under deras universitetsutbildning, utbildning för personal som arbetar med 

målgruppen eller att förtydliga lagrum. Eftersom vi funnit att homosexuella kvinnor får 

negativa konsekvenser av homofoba reaktioner anser vi att det är av vikt att dessa får den 

hjälp som de behöver. 

 

Socialstyrelsen (2018) hävdar att mäns våld mot kvinnor i nära relation sker mer frekvent och 

våldet upplevs som grövre. Även Brå (u.å) beskriver att våld anses som mer frekvent och 

grövre när det är våld riktat mot kvinnor. Ingen av dessa källor har valt att publicera statistik 

eller information gällande våld i nära relation gällande homosexuella. Chong et al. (2013) 

beskriver att det finns föreställningar om att kvinnor inte skulle utöva våld i nära relation eller 

att homosexuella har lättare att lämna förhållande där det förekommer våld. Vi har upplevt att 

det är en vanlig föreställning att det endast är mäns våld mot kvinnor i nära relationer som 

diskuteras och lyfts fram och att kvinnors våld kommer i skymundan. Detta kan även visa sig 

i föreläsningar som erbjuds på universitet, där det oftast handlar om mäns våld. Under vår 

forskningsöversikt har det framkommit att både heterosexuella och homosexuella kvinnor 

utövar våld mot partner. Vi anser att detta är någonting som bör beröras mer och tas på större 

allvar än det faktiskt gör. Som tidigare nämnt visar statistik att mäns våld mot kvinnor i nära 

relation är grövre och mer frekvent och vi anser därför att detta bör tas på stort allvar, då det 

är ett betydande samhällsproblem. Dock bör även andra grupper lyftas och beröras mer, både 

inom socialstyrelsen och Brå, men även inom utbildningar och föreläsningar som på 

universitetsnivå. Det är som tidigare nämnt ett mindre belyst område som vi hoppas kommer 

utvecklas för att minska lidande för både våldsoffer men även för individer som är förövare. 

Det kan därav ses som att föreställningarna om kvinnors våld behöver förändras för att inte 

bagatellisera detta allvarliga problem.  

 

Syftet med vår forskningsöversikt var att kartlägga vad forskning påvisar för faktorer hos 

hetero- och homosexuella kvinnor som bidrar till att kvinnor brukar våld mot partner som 

kvinnan har en nära relation till. Efter att ha kartlagt forskningsområdet fann vi att kvinnor 

som brukar våld mot partner ofta genomgått någon typ av trauma, såsom våld från partner, 

våld från föräldrar och homofoba reaktioner. Resultatet av dessa trauman är att kvinnorna i sin 

tur brukade våld mot sin partner. Det skulle vara intressant och av vikt att veta hur dessa 

kvinnor ska få stöd eller behandling. Vad kan våldsutövande kvinnor i nära relation behöva 

för att sluta bruka våld, eller för att komma över sitt trauma på annat sätt än att utöva våld mot 

partner. Vår forskningsöversikt visade även hur homofoba reaktioner påverkar homosexuella 

kvinnor. Vidare är ett ständigt problem som vi funnit att homosexuella individer är förtryckta. 

Forskning behövs för att kunna hjälpa dessa individer som utsätts, men även vad samhället 
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exempelvis skulle kunna göra för att minska denna homofobin som finns. 

 

Syftet med denna översikt är som tidigare nämnt att påvisa vad tidigare forskning säger om 

vårt ämne. Baserat på detta är det problematiskt att utföra en kvantitativ eller kvalitativ studie. 

Vi valde att utföra en integrativ forskningsöversikt i syfte att få en bredare förståelse med 

hjälp av både kvalitativa och kvantitativa studier. Dock skulle våra frågeställningar möjligtvis 

kunna besvaras med hjälp av andra metoder än en forskningsöversikt. För att få fram vad det 

finns för faktorer som ökat risken för kvinnliga förövare att bruka våld skulle det vara svårt att 

använda exempelvis kvalitativa intervjuer. Delvis utifrån ett tids- och resursperspektiv, då vi 

inte hade kunnat utföra större antal intervjuer hade resultatet inte kunnat generaliseras som 

riskfaktorer för fler kvinnor. Dock hade en kvalitativ studie kunnat bidra till att ge djupare 

förståelse kring ett mindre antal kvinnor som brukar våld mot partner. Annars skulle en 

kvalitativ metod kunna användas inom samma ämne, men det skulle kunna anses som 

problematiskt med att studera just detta syfte och dessa frågeställningar. Kvantitativa 

undersökningar skulle förmodligen kunna appliceras genom att använda enkät. Detta hade 

kunnat medföra större urval som kan beskriva faktorer som sedan kunde generaliseras. Detta 

hade dock resulterat i att vi inte skulle kunna få någon fördjupad förståelse kring dessa 

faktorer och hur de kan tolkas och förstås. Istället hade det kunnat ge forskningen perspektiv 

på bredden av problematiken vilket skulle resultera i att vi får med flera kvinnors perspektiv. 

Utefter vårt syfte och våra frågeställningar anser vi att vi har använt oss av en metod som 

möjliggjort att uppfylla vårt syfte. 
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