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Sammanfattning 
Våld som utövas av kvinnor mot män i nära relationer är ett relativt ouppmärksammat 
fenomen i dagens samhälle, speciellt i Sverige. Det visas dels i de begränsade insatser som 
samhället har att erbjuda samt att befintliga forskning generellt fokuserar mer på mannens 
våld mot kvinnan. Syftet med studien är, med hjälp av Johnson et al.’s typologi, Lundgrens 
normaliseringsprocess samt Hydéns motståndsprocess som teoretiska utgångspunkter, 
identifiera motiv i befintlig forskning och därefter skapa en typologi för kvinnors våld mot 
män i nära relationer. Efter att ha genomfört en systematisk litteratursökning kodades 
materialet in i fyra motiv för kvinnors våld mot män i nära relationer. Studien vilar på en 
hermeneutisk ansats, där tolkning ligger till grund. Tolkningen var central under 
analysprocessen där forskningen tolkades utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Resultatet 
visade att kvinnors våld mot män i nära relationer skiljer sig i motiven, jämfört med mannens 
våld mot kvinnan. Likheter samt skillnader identifierades mellan de fyra motiven och de 
teoretiska utgångspunkterna. Dock var de teoretiska utgångspunkterna svåra att applicera på 
kvinnans motiv då de generellt var mer inriktade på mäns våld mot kvinnor, än tvärtom. 
Försök till nya typologier för kvinnans våld mot sin manliga partner presenteras i studiens 
analysdel.  
 
 
 
 
Nyckelord: Kvinnors våld mot män, våld i nära relationer, normaliseringsprocessen, 
motståndsprocessen, intim terror, ömsesidigt våld, våldsamt motstånd, kontroll, dålig 
känsloreglering, svartsjuka och självförsvar. 
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Abstract 
Women’s domestic violence against men is a relatively unknown phenomenon in today’s 
society, especially in Sweden. This is exemplified by the limited community resources on 
offer and by the fact that existing research generally focuses more on men’s violence against 
women. The aim of this study is to utilize the theoretical approaches of Johnson & Or’s 
participants’ typology, Lundgren’s normalizations process and Hydén’s resistance process as 
the starting points and to identify different types of motives which women’s domestic 
violence against men could have according to this scientific research. Having completed a 
systematic literature search, the material was coded into four motvies for women’s domestic 
violence against men. This study is based on a hermeneutical approach, where understanding 
and interpretation are the central guidelines.  The conclusion drawn in this study is that 
women’s domestic violence against men differs in motives as compared with men’s domestic 
violence against women. Similarities and differences were identified as between the four 
motives and as between the three theoretical approaches utilized. However, the theoretical 
approaches were difficult to apply on women’s motives as the theoretical approaches were 
generally more focused on men’s violence against women. An attempt to create new 
typologies for women’s domestic violence against men is presented in the analysis part of this 
study.  
 
 
 
 
Keywords: Women’s violence against men, intimate partner violence, normalizations process, 
resistance process, intimate terrorism, situational couple violence, violent resistance, control, 
poor emotional regulation, jealousy and self-defense.  
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Problemidentifiering 
Våld i nära relationer1 är ett stort och utbrett samhällsproblem som går att finna överallt i 
världen. Människor som faller offer för våld i nära relationer påverkar samhället utifrån både 
rättsliga och sociala aspekter, något som i sin tur leda till samhällsekonomiska konsekvenser 
(Socialstyrelsen, 2009). Det är även ett komplext problem genom att makt, kontroll och 
bristande insatser alltid är närvarande på något sätt, detta oavsett vilket kön offret eller 
våldsutövaren har (Laing, Humphreys & Cavanagh, 2013). 
 
Ett försök till förebyggande arbete gentemot våld i nära relationer har skett både på 
internationell och nationell nivå. Förenta Nationernas, FN:s, allmänna förklaring om 
mänskliga rättigheter har slagit fast att alla människor har lika värde och samma rättigheter. 
Även frågor specifikt inriktade på kvinnors mänskliga rättigheter vid våld i nära relationer har 
varit centrala för FN under många år. Som ett resultat av världskonferensen i Wien 1994 
gjordes viktiga insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer och 1995 
lyftes våldet mot kvinnor ytterligare vid FN:s kvinnokonferens i Peking (SOU 2002:71). 
Dessutom beslutade den svenska regeringen 2001 att sammanställa ett team som skulle leda 
utredningen för personsäkerhet, som lade grunden till den nationella handlingsplanen mot 
våld i nära relationer (SOU 2002:71). När de nämner våldsutövaren i handlingsplanen 
använder de mannen som exempel då de anser att det oftast är mannen som utför våld mot sin 
kvinnliga partner i nära relationer, men framhåller även att det förekommer en liten andel där 
det är tvärtom. Förutom att se till offrens behov av stöd tar de även upp insatser riktade till 
männen, dvs. våldsutövarna. De föreslår att kriminalvårdsstyrelsen tillsammans med 
socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla nya program och metoder gällande mäns våld mot 
kvinnor. En nyare skrivelse från den svenska regeringen (2007) redogör för sin syn på hur 
bl.a. mäns våld mot kvinnor ska bekämpas. 
 
I Sverige finns dessutom ett antal lagar och föreskrifter gällande våld i nära relationer. En av 
dem är 4 kap. 4a § Brottsbalken, BrB, som stödjer de personer som fallit offer för våld i nära 
relationer, genom att se till att personen som utövat våldet döms till grov fridskränkning. 
Begås våldet av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med, bor med eller har 
bott med under äktenskapsliknande förhållanden, döms han istället för grov 
kvinnofridskränkning. En annan lag är 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen, SoL, som syftar till att 
socialnämnden har ett särskilt ansvar för att ge stöd och hjälp till personer samt närstående 
som faller eller har fallit offer för brott. Lagen inkluderar inte bara våldsoffer, utan kan även 
inkludera våldsutövare. Genom att ge stöd och hjälp för att bryta våldsutövarens destruktiva 
beteende kan det ses som ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer (Socialtjänsten, 
u.å). Socialtjänsten har inte någon särskilt krav på att våldsutövaren ska vara dömd eller ens 
polisanmäld för att lagen skall gälla, såsom Brottsbalken har, vilket gör att de helst ska ingripa 
redan vid låg nivå av våld i nära relationer. Lagen kan dessutom ses vara könsneutral, men 
trots det går det att se att socialtjänstens föreslagna insatser till största del är inriktade på 
mannens våld mot kvinnan i nära relationer. Socialstyrelsen (u.å) har nämligen “personer som 
utövar våld i nära relation” som överskrift i sitt förslag på insatser, men längre ner i texten 
pekar de på att de inriktar sig på en förebyggande insats för våldsutsatta kvinnor. De 
amerikanska forskarna Hines & Douglas (2009) har funnit att även kvinnor i USA har svårt 

																																																													
1 Våld i nära relation definieras i Brottsförebyggande rådet, Brå, (2014) som psykisk-, fysisk- samt sexuellt våld 
eller hot om våld i alla former av nära relationer. Med en nära relation menas om man har, eller har haft, en 
parrelation med pojkvän, flickvän, make eller hustru som är samboende eller inte. 
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att få hjälp för sitt våldsamma beteende, då de flesta program är inriktade på män som 
våldsutövare. 
 
Mycket fokus ligger på kvinnan som offer för våld i nära relationer. Ändå visar Brå (2015) i 
en kartläggning över brott i nära relationer att andelen kvinnor och män som blir utsatta för 
våld i nära relationer är ungefär lika stor. Huruvida männen i kartläggningen blir utsatta för 
våld av en kvinnlig eller manlig partner framgår inte, men oavsett blir de våldsutsatta männen 
lidande då det inte finns något utarbetat skyddsnät runt dem. Detta skapar funderingar kring 
om våldsutsatta män och våldsutövande kvinnor förekommer, eller om det snarare ligger i 
samhällets struktur. Chaudhuri (2012) beskriver hur den sociala miljön skapar normer om 
kvinnan som det ideala offret, samt att samhället är mansdominerat och styrt av patriarkat. 
Den amerikanska forskaren Straus (2005) anser att studier på kvinnojourer många gånger vill 
styrka att det enbart är kvinnor som faller offer för våld i nära relation och att det därmed 
alltid är mannen som är förövaren. Det går även att se att samhället skapar någonting som 
Christie (2000) beskriver som det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen. Enligt 
samhällets normer är det idealiska offret svag, rädd och är på en plats hon inte kan klandras 
för, medan den idealiska gärningsmannen är stor, farlig, ond och oftast en okänd person som 
knappt kan ses som mänsklig. Christie (2000) påvisar att de flesta våldsbrottslingar inte är 
idealiska gärningsmän och många gånger känner offret gärningsmannen, eller till och med 
står dem intimt nära. 
 
Mannens våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och inte någonting som bör 
förminskas. Däremot behöver kvinnans våld mot mannen synliggöras mer i det svenska 
samhället. Forskningen följer generellt samhällets normer, då det mestadels förekommer ett 
större utbud av forskning som fokuserar på män som utsätter kvinnor för våld i nära 
relationer. Den största delen av forskningen som finns på området pekar på att mannens våld 
mot kvinnan är betydligt allvarligare. Dock finns det amerikansk forskning som tyder på det 
motsatta eller att kvinnors våld mot män i nära relationer åtminstone förekommer. Straus 
(2005) påvisar att det är av relevans att trots att graden av skada många gånger är lägre när en 
kvinna utsätter sin manliga partner för våld än tvärtom, är det en tillräckligt stor andel skador 
eller dödsfall som gör det till ett allvarligt socialt- och folkhälsoproblem. 
 
Genom att granska forskningen idag går det att se att det finns en del ny forskning på kvinnor 
som utsätter sin manliga partner för våld, även om det inte är i närheten av den mängd 
forskning som finns på det motsatta området. Detta är konstigt då kvinnor som utövar våld 
mot sin manliga partner trots allt inte är något nytt fenomen. Det började diskuteras redan på 
1970-talet där Walker (2013) påvisar att kvinnor var mer benägna än män att använda våld i 
nära relationer. Det är främst forskning baserad på feministisk teori som ifrågasätter det och 
anser att våld i nära relationer är baserad på ojämlikhet mellan könen, vilket innebär att offret 
alltid är en kvinna och våldsutövaren alltid är en man (Walker, 2013). En del studier anser att 
det förekommer en mörkläggning på många kvinnojourer där den feministiska ansatsen ofta 
ligger till grund. De hämtar sällan information eller rapporterar om kvinnan utövat våld 
tillbaka mot mannen. De visar även att vid de tillfällen information har inhämtats gällande 
kvinnans våld mot mannen har de direkt antagit att det har varit i självförsvar (Straus, 2005). 
Straus (2005) visar däremot i sin forskning att kvinnor i USA står för en tredjedel av skadorna 
och dödsfallen i de relationer där våld förekommer. Hur kommer det sig då att kvinnor som 
våldsutövare och män som offer inte uppmärksammas alls i många samhällen? 
 
Många teorier och insatser fokuserar på kvinnor som offer och män som våldsutövare. En 
grundläggande teori för många kvinnojourer t.ex. är “Våldets normaliseringsprocess” som är 
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skriven av Eva Lundgren. Den är speciellt inriktad på mannens våld mot kvinnan i nära 
relationer sett ur en svensk kontext samt hur våldet normaliseras både för mannen och 
kvinnan i relationen. Margareta Hydén har utvecklat en annan teori som motsäger Eva 
Lundgren. Hon påvisar istället att kvinnan inte alls normaliserar våldet, utan snarare 
genomgår en motståndsprocess. Liknande förklaringar går att se i Michael P. Johnson et al.’s 
typologi, som innefattar situational couple violence2, intimate terrorism3 och violent 
resistance4. Gemensamt för dessa tre är att de generellt försöker förklara mannens våld mot 
kvinnan. 
 
Förutom att våld får konsekvenser för båda parter i nära relationer påverkas även barnet då det 
förekommer våld i hemmet. Det spelar ingen någon roll om det är barnets mamma eller pappa 
som utövar våldet. Konsekvenserna för barnet blir detsamma. Det kan till exempel leda till att 
barnet får en negativ utveckling. Barnet är dessutom benäget att kopiera andras beteende, 
speciellt föräldrarnas (Straus, 2005). Hines & Douglas (2016) har uppmärksammat barn som 
bevittnat våld där mamman varit våldsutövaren. Resultatet visar att uteblivna hjälpinsatser för 
de utsatta papporna kan ge förödande konsekvenser för barnet, precis som om det vore 
mamman som var offer. En av slutsatserna de kom fram till är att barnet påverkas oavsett vem 
som är förövaren. Det gäller att rätt insatser sätts in i tid för att minska konsekvenserna för 
barnet, vilket i sin tur kan komma att hjälpa mannen i sin uppbrottsprocess med sin 
våldsutövande partner. Liknande resultat går att se i Miller et al. (2014) som studerat en 
nordisk kontext. Resultatet visade att 74 procent av respondenterna identifierade mamman 
som våldsutövare, i jämförelse med 85 procent som identifierade pappan. Dessutom visade 
resultatet att fem procent av respondenterna uppgav mamman som ensam våldsutövare mot 
pappan, jämfört med 22 procent som uppgav tvärtom. Vidare visar resultatet att 71 procent av 
respondenterna uppgav att de bevittnat ömsesidigt våld mellan föräldrarna. 
 
Sammanfattningsvis är det lätt att se att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har ett 
etablerat skyddsnät i samhället, till skillnad från männen. Hon har många verksamheter att 
vända sig till då hon är utsatt och det finns dessutom förebyggande arbete mot våldet. Även 
männen som utövar våld i nära relationer inkluderas i samhällets insatser mot våld i nära 
relationer. Där någonstans glöms männen som utsätts för våld samt kvinnorna som 
våldsutövare i nära relationer bort. Trots att studier visar att våldsutövande kvinnor är ett 
existerande fenomen som har konsekvenser för både individer och samhälle läggs inga 
betydande resurser på varken insatser eller förebyggande arbete mot det. Mäns våld mot 
kvinnor anses vara allvarligt nog att lägga resurser på i samhället och även om kvinnors våld 
mot män inte alltid är lika allvarligt är det fortfarande människor som tar skada av det. Borde 
inte den främsta anledning till att kvinnors våld mot män bör uppmärksammas mer vara för att 
det faktiskt är moraliskt fel att använda våld mot sin partner, oavsett vilket kön offret eller 
våldsutövaren har?  

Syfte 
																																																													
2 Situational couple violence är en våldstyp som syftar till när våldet begås av båda partnerna. Våldet uppstår vid 
specifika konfliktsituationer och kan skilja sig åt i formen beroende på par (Johnson & Leone, 2005). Vi har valt 
att använda den svenska översättningen av begreppet: ömsesidigt våld. 
3 Intimate terrorism är en våldstyp som syftar till en ensam dominant våldsutövare som vill skapa sig kontroll 
och makt över sin partner (Johnson & Leone, 2005). Vi har valt att använda den svenska översättningen av 
begreppet: intim terror. 
4 Violent resistance är ett begrepp som kommer till följd av intimate terroism och innebär handlingar av 
självförsvar som svar på en partner som använder tvångsvåld (Henning, Renauer & Holdford, 2006). Vi har valt 
att använda den svenska översättningen av begreppet: våldsamt motstånd.  
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Syftet med studien är att identifiera motiv som kvinnors våld mot män i nära relationer kan ha 
enligt forskningen. Detta för att sedan, med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna för en 
jämförande analys, skapa typologier som förklarar kvinnors våldsutövande.  

Frågeställningar 

• Hur kan kvinnans våld mot mannen i nära relationer förstås i jämförelse med mannens 
våld mot kvinnan? 

• Vilka övergripande motiv kan identifieras för kvinnliga våldsutövare i forskningen? 

Tidigare forskning 
Genom att studera olika typer av studier går det att se att kvinnor utsätter män för våld i 
ungefär lika stor utsträckning som män utsätter kvinnor, men att det beror på vilka urval 
studien har. Genom att se till studier som fokuserar på familjekonflikter hittas lika stor andel 
kvinnor som män som utsätter sin partner för våld. Störst skillnad föreligger i studier som 
baseras på våld i nära relation som ett brott, där resultat visar ett högre utfall av manliga 
våldsutövare mot kvinnliga offer (Straus, 2005). 
 
Studier visar trots allt att en betydande andel av de som grips för våld varje år i USA är 
kvinnor. Exempel på det finns i en studie gjord i Tennessee som visade att andelen kvinnor 
som greps för våld i nära relationer var 16 procent, liksom en annan studie som visade på 35 
procent. Studier visar även att många kvinnor rapporterar sig själva för ett aggressivt beteende 
och att det sker i samma utsträckning som för män. Ett exempel på detta visar National 
Family Violence Survey i sin studie. Av 6 002 kvinnor och män rapporterade 12,4 procent av 
kvinnorna sitt våld mot sin partner, jämfört med 11,6 procent av männen. Studien visar även 
att kvinnorna använde ungefär lika mycket psykologiskt våld som männen, 74 procent av 
männen motsvarande 75 procent av kvinnorna (Swan, Gambone, Caldwell, Sullivan & Snow, 
2008). Studier med feministisk ansats anser att kvinnor inte använder sig av våld, medan 
andra studier anser att de gör det fast i mildare former än män. Det finns även studier som 
pekar på att kvinnans våld är likartad eller grövre än mannens. Den forskningen anser att 
kvinnor använder grövre våld då de många gånger använder sig av vapen eller andra föremål 
för att få ytterligare kraft i våldet, medan män snarare använder sig av sin kropp då det utövar 
våld (Hamberger & Larsen, 2015). 
 
Våld utövat av kvinnor, liksom våld utövat av män, är ett signifikant mental- och 
hälsoproblem. National Family Violence Survey har kommit fram till att det är 12 procent 
som faller offer för våld i nära relationer varje år, där våldsutövaren är en kvinna. Även 
National Violence Against Women Survey visar att 40 procent av alla skador orsakat av 
partnervåld är utförda av en kvinnlig våldsutövare. Det finns även forskning som visar att våld 
orsakat av en kvinna mot en manlig partner påverkar mannen negativt, såsom depression, 
psykosomatiska symtom, psykisk ohälsa och stress (Hines & Douglas, 2009). En anledning 
till att manliga offer inte uppmärksammas i samma utsträckning som kvinnliga offer anser 
Swan et al. (2008) bero på, att kvinnor är mer benägna att kräva läkarvård för sina 
skador.  Detta kan ses i en studie som samlade in data från 108 kvinnor som utövat våld mot 
sin manliga partner. Datan insamlades från vårdcentral, familjevåldsprogram, våldsskydd, 
domstol och så vidare. Resultatet visade att 12 procent av kvinnorna identifierades som den 
primära våldsutövaren (Henning, Renauer & Holdford, 2006). 
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Kvinnliga våldsutövares beteende klassas många gånger som socialt avvikande, då media 
beskriver det som onormalt, extremt och ett beteende som bryter mot samhällsnormerna om 
hur en kvinna bör bete sig (Carlyle, Scarduzio & Slater, 2014). Trots att kvinnors våld mot 
män i nära relationer har varit uppmärksammat sedan 1970-talet, verkar inte samhället ha tagit 
till sig det. Det visar en studie gjord av U.S Departmend of Justice’s National Crime 
Victimization Survey som visade att våldet mot män inte minskade i samma utsträckning som 
våldet mot kvinnor mellan åren 1993-2004. Våldet mot kvinnor minskade med 9,8 procent till 
3,8 procent av 1000 kvinnor till skillnad från 1,6 procent till 1,3 procent av 1000 män (Hines 
& Douglas, 2009). Det går även att se hur samhället försöker förklara varför våldsutövaren är 
en kvinna till skillnad från om det är en man, då det mer kan ses som någonting i hans 
“natur”. Media har därmed en bidragande faktor till allmänhetens förståelse om hur offer och 
förövare ser ut i nära relationer (Carlyle, Scarduzio & Slater, 2014). 
 
Många män anmäler inte att de har blivit utsatta, vilket leder till att det föreligger ett stort 
mörkertal. National Violence Against Women Survey visar att det kan bero på den skam som 
vanligtvis uppstår för en man vid en anmälan. Det kan bero på att det anses vara något 
omanligt och “fult” att vara underordnad som man, samt att män ska kunna ta sig ur sådana 
situationer själv, dvs. utan hjälp från andra. Studien tar även upp att en annan anledning till att 
män inte anmäler kvinnliga våldsutövare kan bero på bristande insatser hos t.ex. jourer för de 
drabbade männen, eller att de inte vet vart eller till vem de ska vända sig till. Den norm som 
samhället har byggt upp kring de olika könen kan vara en bidragande faktor till att män 
anmäler i lägre utsträckning (Chaudhuri, 2012; Hines & Douglas, 2009). Dock visar en studie 
med 106 fall av våld i nära relation där våldsutövaren varit kvinnan att ca en fjärdedel av 
männen visade extrem rädsla, hade otillräckliga resurstillgångar och levnadssituationer som 
ansågs osäkra. Detta är någonting som liknar hur det kvinnliga offret beskrivs av samhället 
och forskningen (Storey & Strand, 2012). 
 
Mäns uteblivna anmälningar är någonting som kan kopplas till det feministiska synsättet som 
präglat mycket av forskningen och de yrkesverksamma om våld i nära relationer. Män som 
blir utsatta av kvinnor ses inte som trovärdiga då det ligger utanför normen att kvinnor utsätter 
sina manliga partner för våld, om det inte är i självförsvar. Vidare blir män många gånger inte 
tagna på allvar då de ringer polisen för att få hjälp och blir i vissa fall avvisade av olika 
hjälpinsatser då det inte finns resurser nog att hjälpa de manliga offren. Män har även svårt att 
få positiva utfall vid juridiska tvister, speciellt när det rör sig om vårdnaden kring barnen då 
kvinnor har lätt för att skylla sitt våld på självförsvar (Hines & Douglas, 2009; Hines & 
Douglas, 2016). Det finns dessutom fall där kvinnors våld i nära relationer minimeras genom 
att vissa yrkesverksamma uppfattar att kvinnor inte kan göra “en sådan sak”, dvs. utöva våld 
mot sin partner. Grunden till det verkar ligger i könsattityder och förhållningssätt hos polisen 
och andra yrkesverksamma inom våld i nära relationer, som i sin tur grundar sig i samhällets 
normer (Hester, 2012).  
 
Trots allt visar studier att ömsesidigt våld är vanligast förekommande i nära relationer. En 
undersökning har gjorts där män som utsatts för våld av sin partner har studerats. Studien 
jämförde män som sökt hjälp för utsatthet med män som varit utsatta men inte sökt hjälp för 
det. Av resultatet framgick det att männen som utsatts för våld utan att ha sökt hjälp för det 
visade mönster på ömsesidigt våld, medan männen som sökt hjälp däremot visade mönster på 
svår och oproportionerlig användning av våld och kontroll av en kvinnlig partner (Hamberger 
& Larsen, 2015; Carlyle, Scarduzio & Slater, 2014). Det finns relationer där kvinnan är den 
primära angriparen, och tvärtom. Dock är det inte särskilt vanliga med enskilda förövare, utan 
vanligast är att våldet sker från båda partnerna. Däremot säger viss forskning att det oftare är 
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män som påbörjat våldet och vidare initierar till våld i relationen, även vid ömsesidigt våld. 
Det finns även forskning som visar att kvinnor och män är lika benägna att initiera till både 
fysiskt och psykiskt våld i mindre allvarliga ömsesidiga våldsrelationer (Hamberger & 
Larsen, 2015; Swan, Gambone, Caldwell, Sullivan & Snow, 2008).  
 
I Norden är kvinnor som utövar våld i nära relationer ett ouppmärksammat problemråde. Den 
största delen forskningen på området är amerikansk, men det finns ett fåtal studier som har 
inkluderat manliga offer eller kvinnliga våldsutövare på något sätt. Nationellt centrum för 
kvinnofrid, NCK, (2014) har tagit initiativ till ett forskningsprojekt i Sverige gällande 
kvinnors och mäns utsatthet för våld i ett livs- och befolkningsperspektiv. Det är en nationell 
studie med 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år. Resultatet visade att 20 procent 
av både kvinnorna och männen någon gång hade blivit utsatta för någon form av fysiskt våld 
och att drygt 15 procent av männen hade blivit utsatta för grovt våld i vuxen ålder. Dessutom 
visade resultatet att 8 procent av männen levt i utsatthet med upprepat systematiskt psykiskt 
våld under en period i det vuxna livet. Även i Norge har en undersökning gjorts som visade 
att nästan hälften av männen i undersökningen hade varit utsatta för våld efter att de fyllt 15 
år. Liknande resultat framkom i en dansk studie som visade att ca sex procent av männen 
under det senaste året hade blivit utsatta för våld eller hot om våld. I Finland gjordes dessutom 
2009 till 2010 en studie som fokuserade på mäns upplevelse av våld. Studien visade att drygt 
hälften av både kvinnorna och männen hade upplevt någon form av våld efter att de fyllt 15 
år. Däremot fann man att kvinnorna i den här studien var mer utsatta än männen i alla former 
av våld (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). Förutom den begränsade nordiska 
forskningen som tar upp våld i nära relationer där mannen är offer, finns en svensk studie från 
2005 som tar upp våld i samkönade relationer. Den innefattade 2 013 personer som var 
medlemmar i Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, 
RFSL. Av de som har blivit utsatta för våld i en nuvarande relation var 33 procent lesbiska 
kvinnor, dvs. i en relationer där kvinnan både offer och våldsutövare (Nationellt centrum för 
kvinnofrid, 2009). 

Metod 
För att få en överblick av den aktuella forskningen som finns på området har en systematisk 
litteratursökning använts. Genom att använda en systematisk litteratursökning kan en 
överblick på forskningsområdet skapas för att vidare kunna granska forskningen. För att 
kunna genomföra en systematisk litteraturstudie krävs det ett tillräckligt underlag med studier 
av god kvalité för att kunna analysera samt komma fram till relevanta slutsatser (jmf Forsberg 
& Wenström, 2016). 
 
Studien vilar på en hermeneutisk grund där tolkning är centralt. Vi har valt att dela upp arbetet 
i två steg. I det första steget utfördes en kodningsprocess där olika motiv identifieras i 
materialet. Det är i det andra steget som hermeneutiken blir synlig genom att vi tolkar 
materialet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Tanken är att identifiera motiv som 
kvinnliga våldsutövare kan ha, för att kunna utveckla en typologi som är mer inriktad på 
kvinnan som våldsutövare i en nära relation. 

Litteratursökning 
Vi började med att ostrukturerat söka på artiklar gällande kvinnor som utsätter sin partner för 
våld för att få en överblick över forskning som fanns kring området och för att börja sätta in 
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oss i ämnet. Efter att ha gjort det började vi med en systematisk litteratursökning där specifika 
sökord användes: intimate terrorism (violence), intimate partner violence, female perpetrators, 
female abuser, female offender, strategies, movie, motivation, violent female och towards 
men. Först sattes en tidsbegränsning på fem år, 2011-01-01 till 2016-04-12.  Efter ett antal 
sökningar ändrade vi tidsbegränsning till tio år, 2006-01-01 till 2016-04-12, då det inte 
framkom tillräckligt med artiklar vid den första tidsbegränsningen. Fokus för vår sökning låg 
på vuxna (18 år och äldre) kvinnors motiv till våld mot män i nära relationer. De första 
sökningarna gjordes i “Summon 2.0” för att få med forskning från flera discipliner. Vidare 
begränsade vi där vår sökning genom att endast inkludera artiklar med fulltext och som var 
vetenskapligt granskade. I några sökningar inkluderades även discipliner och ämnesord för att 
begränsa sökningen ytterligare. Sammanlagt fick vi i denna sökmotor fram 144 träffar. Efter 
detta gjordes sökningar i “Social service abstracts” för att se om det kunde ge oss vidare 
forskning inom socialt arbete. Där begränsades sökningen med att endast “peer reviewed” 
artiklar inkluderades och där fick vi sammanlagt 20 träffar.  
 
Vid sökningarna började vi med att läsa rubrikerna på artiklarna för att sedan gå vidare och 
läsa “abstract” för att skapa oss en tydligare bild om artikeln var relevant för oss utifrån vårt 
syfte. Utgångspunkten till att övriga artiklar exkluderats var för att de bl.a. handlade om 
samkönade relationer, riskfaktorer, ungdomar, mäns våld mot kvinnor, familjerelationer, 
collage-studenter samt artiklar enbart inriktade på sexuellt våld. För mer detaljerad bild av 
artikelsökningen se bilaga 1. Utifrån de 164 träffarna valdes 14 artiklar ut, då de på något sätt 
tog upp kvinnans motiv för våld i nära relationer. Antalet artiklar vi kom fram till kändes 
dessutom lagom med tanke på den begränsade tidsramen som fanns för studien.   
 
Artiklarna delades sedan upp mellan oss för att få en övergripande bild över dem. Vid 
sökningen av artiklar hittades mestadels amerikansk forskning, vilket gör att det kan bli svårt 
att applicera på hela världen. Artiklarna som valdes sattes därefter in i en tabell, se bilaga 2. 
Vi är medvetna om att litteraturöversikter vanligtvis inte brukar vara aktuella i många studier, 
men då vår studie har en kvalitativ analys ser vi inga problem med det och har därmed valt att 
ändå ha med dem i studien. Litteraturöversikterna innehåller äldre artiklar än den 
tidsbegränsning på tio år som vi har valt att begränsa oss till, men då själva 
litteraturöversikterna faller inom ramen för tidsbegränsningen har vi valt att använda dem. En 
av primärstudierna förekom dessutom i en av litteraturöversikterna, men då den innehöll 
många mer referenser, anser vi att det enbart berör en liten del i litteraturöversikten och 
därmed bedömer vi att det inte påverkar vår studie.  
 
Vi valde under processens gång att dela upp arbetet genom att om vartannat skriva på alla 
delar av uppsatsen, men genom att mestadels sitta tillsammans fanns alltid möjlighet till 
diskussioner gällande uppsatsens olika delar. Den andra delen av analysen samt diskussionen 
valde vi däremot att skriva tillsammans, för att få ut så mycket som möjligt av den. 

Första steget – kodning 
För att analysera materialet använde vi oss av kodning. Genom att inte på förhand bestämma 
vilka koder vi skulle utgå från kunde koderna ta form relativt fritt under vår läsning av 
materialet, någonting som Lindgren (2015) kallar datadriven kodning. Efter att ha valt 14 
artiklar började vi med att läsa dem i stora drag för att få en överblick över vad de handlade 
om, något som Lindgren (2015) beskriver som att koda med “stora penseldrag”. När vi sedan 
fått en överblick över artiklarnas innehåll kunde vi gå djupare in i materialet, dvs. läsa de 
relevanta delarna noggrannare. Därmed började vi ta ut motiv som framkom i artiklarna 



	

8	
	

gällande kvinnors våldsutövande i nära relationer. Här använde vi oss av den tabell där alla 
artiklar förts in genom att lägga till en extra kolumn där koderna i artiklarna skrevs in för att 
lättare få en överblick över alla artiklars koder. Koderna som identifierades i de 14 artiklarna 
var kontroll, dålig känsloreglering, hämnd, svartsjuka, otrohet, självförsvar och utsatthet. 
Bryman (2011) påvisar att det är bra att granska koderna kritiskt på nytt och istället för att 
använda två eller fler ord för koden välja enbart ett. Därmed kom senare i processen koderna 
att enbart kallas kontroll, dålig känsloreglering, svartsjuka och självförsvar. Dessa koder var 
mest relevanta utifrån syftet och kom senare att ligga till grund för resultatet i studien. 
Kolumnen för koderna i tabellen togs sedan bort, då den enbart använts för att underlätta 
arbetsprocessen. 

Andra steget – teoretisk analys  
Efter att ha identifierat fyra motiv för kvinnans våld i nära relationer, genomfördes en 
jämförande analys med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna i studien. I hermeneutiken 
kan tolkning liknas med att ge en företeelse betydelse, något som vi har försökt göra i vår 
analysdel, genom att jämföra empirin med den valda teorin. Vi använde oss av en 
hermeneutisk ansats då tolkning ansågs central i vår analysdel. Från början kändes det svårt 
att sammanlänka det empiriska materialet med de teoretiska utgångspunkterna, då de var 
generellt inriktade på mannens våld i nära relationer. Det var med hjälp av tolkningen som ett 
försök till att skapa en förklaring till kvinnans motiv för våld i nära relationer gjordes. Genom 
att tolka dem i förhållande till varandra började vi finna likheter och skillnader mellan dem 
och kunde därmed ge materialet en ny betydelse. Utifrån dessa jämförelser har vi sedan 
kommit fram till en typologi som inkluderar fyra motiv för kvinnans våld i nära relationer 
(jmf Ödman, 2007).    

Kvalitetsaspekter 
Kvalitetsaspekter benämns många gånger olika beroende om studien är av kvantitativ eller 
kvalitativ karaktär. Reliabilitet och validitet är två begrepp som främst är relevanta inom den 
kvantitativa forskningen, då den är mer inriktad på mätningar av olika slag. Begrepp som 
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och att styrka och konfirmera är mer användbara inom 
den kvalitativa forskningen, då mindre vikt många gånger läggs vid frågor gällande mätningar 
(Bryman, 2011). Då vår studie är av kvalitativ ansats har vi valt att använda de begrepp som 
lämpar sig bäst för det. 

Pålitlighet 

Pålitlighet kan jämföras med det kvantitativa begreppet reliabilitet (Bryman, 2011). Vikt har 
lagts vid att identifiera problemområdet tidigt i studien, vilken tidigare forskning som finns 
om det, beskrivningen av teoretiska utgångspunkter samt vilken ansats studien vilar på. Även 
en grundläggande beskrivning av varje steg i processen går att utläsa i metodavsnittet, vilket 
gör att vi anser att pålitligheten i studien är god. För att göra studien så pålitlig som möjlig har 
vi lagt vikt vid att vara noggranna och tydligt redogöra för studiens alla delar. Detta för att 
den vid senare tillfälle ska kunna granskas av utomstående (Bergström & Boréus, 2012; 
Bryman, 2011). 

Överförbarhet 
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Överförbarhet är generellt svårt vid kvalitativa studier då det är svårt att helt styra över den 
miljö som studeras, då samhället och människor ständigt utvecklas och förändras. Dock går 
det ändå att dra vissa paralleller till överförbarhet. Om forskarna ger täta beskrivningar om 
exempelvis detaljer i en viss kultur går det att avgöra om resultaten är överförbara till en 
annan miljö som likar den (Bryman, 2011). Vi har ett problemområde som är relativt 
ouppmärksammat i Sverige och börjar därför studien med att ge läsarna en så detaljerad 
beskrivning som möjligt om hur problemet ser ut, både i en svensk och amerikansk kontext. 
Detta för att sedan i analysdelen ge exempel på hur kvinnans våld mot en man i nära 
relationer kan se ut. Överförbarhet handlar om att kunna tillämpa studien i en annan kontext, i 
en annan situation eller i samma kontext vid ett senare tillfälle (jmf Bryman, 2011). Då vi har 
studerat problemet utifrån en amerikansk kontext kan materialet vara överförbart inom den. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Forskarens möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att säkerställa att forskningen 
utförts i god tro, med en insikt att det inte går att vara helt objektiv (Bryman, 2011). Även 
hermeneutiken anser att det är omöjligt att betrakta världen på ett helt objektivt 
sätt (Hyldegaard, 2008). Däremot finns det tankar om att människor och företeelser som 
studeras inte alltid kan bemötas som subjekt, utan att det måste ske en viss objektivering. Det 
kan handla om att kartlägga orsaker eller att under tiden förklara förlopp, dvs. objektivera steg 
under tolkningsprocessens gång (Ödman, 2007). När vi till en början studerade den forskning 
som vi tagit fram såg vi endast till motiven för våldet som ett objekt. Vi gjorde här inga egna 
värderingar eller tolkade det på något sätt. Senare i processen när en jämförelse gjordes 
mellan det empiriska materialet och de teoretiska utgångpunkterna blev det mer subjektivt. 
Det är i den analyserande processen svårt att ställa sig helt objektiv då att de egna 
värderingarna blir av betydelse för det slutgiltiga resultatet. Däremot kan stegen som har 
gjorts under processen ses vara objektiva i sin karaktär, då de är konkret beskrivna under 
metodavsnittet. 

Etiska övervägande 
Då en systematisk litteraturstudie genomförts anses inte de forskningsetiska principerna 
gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
vara aktuella. Detta p.g.a. att inga enskilda individer kommer att direkt skadas av studiens 
utfall (jmf Vetenskapsrådet, 2002). Trots att det är en stor del handlar inte etiken inom 
forskningen enbart om respekt för de människor som direkt eller indirekt berörs av 
forskningen. Det handlar även om respekt för verksamheten samt ett ansvar för den heder som 
forskningen har (Eliasson, 1987). Däremot bör etiska övervägande göras tidigt i 
arbetsprocessen vid en systematisk litteraturstudie. Detta då det bör ligga till grund för urval 
och presentation av resultatet. Det är även av vikt att studierna fått tillstånd från etiska 
kommittén eller att andra noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 
2016). 
 
Vi började med att se huruvida de valda artiklarna i studien var etiskt godkända eller inte. 
Därefter undersökte vi det i själva artikeln för att se om författarna själv nämnde något om att 
deras artiklar blivit etiskt godkända, något vi fann i ett fåtal artiklar. Nästa steg var att se om 
publikationerna redovisade för att de hade etiska krav på artiklar som de publicerade. Detta 
fann vi på flera publikationers hemsidor. För ett fåtal artiklar fann vi inga etiska godkännande 
till, men vi gjorde i de fall bedömningen att ingen i artiklarna kom till skada och bestämde oss 
därmed för att ha med dem. En anledning till detta var att författarna till artiklarna hade 
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anonymiserat deltagarna, vilket vi såg som ett etiskt hanterande av materialet. Detta går att 
koppla till att etik kan beskrivas innefatta en reflektion över vad forskningen kan ha för 
konsekvenser för de inblandade, för forskningssamhället samt för samhället i stort (Kalman & 
Lövgren, 2012).  

Teoretiska utgångspunkter  
Med utgångspunkt i studiens syfte kommer Johnson et al.’s typologi, Lundgrens 
normaliseringsprocess och Hydéns motståndsprocess ligga till grund för analysen av de fyra 
motiv som framkommit av forskningen. Johnson et al.’s typologi är sammansatt av flera 
begrepp såsom ömsesidigt våld, intim terror och våldsamt motstånd. Valet grundar sig inte i 
att Johnson et al. är ensamma om att ha skapat en typologi för våld i nära relationer. Det har 
exempelvis även Holtzworth-Munroe et al. (Cater & Sjögren, 2016). Vi fann dock Johnson et 
al.’s typologi mer relevant än andra, då den ligger till grund för ett förslag till den svenska 
regeringens lagändringar gällande våld i nära relationer (SOU 2014:49). Lundgrens 
normaliseringsprocess och Hydéns motståndsprocess är av relevans då de är skrivna av 
nordiska forskare och speglar en svensk kontext. 

Johnson et al.’s typologi 
Det finns två övergripande typer av våld mot kvinnan, intim terror samt ömsesidigt våld, och 
det är av relevans att skilja dessa åt. Det är av vikt då teoribildningar ska kunna skapas utifrån 
våldstyperna. Det går inte heller att se dem som en enhet, utan det är av relevans att se dem 
som två olika våldstyper, då offret påverkas på olika sätt beroende vilken våldstyp de utsätts 
för. Båda våldstyperna kan gå från ett relativt ofarligt våldsbeteende, såsom knuffar, till 
livshotande attacker eller dråp. De kan även vara frekventa eller endast ske vid enstaka 
tillfällen. Dock kan det vid intim terror som våldstyp räcka med ett enstaka tillfälle för att 
sätta skräck i sin partner. Detta för att sedan utvecklas till ett kontrollerande beteende utan att 
direkt användning av våld utövas. Det går att se i undersökningar att våldstypen intim terror 
är markant dominerad av män som våldsutövaren, medan det finns könssymmetri i ömsesidigt 
våld (Johnson & Leone, 2005). En tredje våldstyp som kommer presenteras är våldsamt 
motstånd och skiljer sig från de övriga då motivet i den snarare är i form av försvar (Johnson 
& Ferraro, 2000). 

Ömsesidigt våld 

En våldstyp är ömsesidigt våld. Denna våldstyp är vanligt förekommande i 
äktenskapsrelationer, där maken initierar till våldet. Ömsesidigt våld syftar inte till något 
speciellt mönster av kontroll, utan våldet sker snarare vid vissa specifika konflikter mellan 
partnerna. Ett annat mönster är att våldet sker kontinuerligt, men att det kan eskalera vid 
tillfällen som oftast orsakas av specifika konflikter. Det är svårt att ge en korrekt och exakt 
förklaring till hur denna våldstyp ser ut i praktiken då den skiljer sig åt och har olika karaktär 
beroende på relationen. Trots att det är vanligast att våldet i den här våldstypen sker på en 
mildare nivå, går det inte att bortse från att allvarligare våld kan förekomma i vissa relationer. 
Då våldet är kontrollerande från båda partnerna kallas det istället för mutual violent control, 
som på svenska kan översättas till ömsesidig våldsam kontroll (Johnson & Ferraro, 2000; 
Johnson & Leone, 2005).  
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Intim terror 

Den andra våldstypen är intim terror. Det är en våldstyp där våldsutövaren vill vara dominant 
över sin partner. Våldsutövarens beteende visas ofta genom att hen försöker skapa kontroll 
över relationen och/eller sin partner. Denna kontroll skapas främst genom makt och 
härskartekniker. Det handlar inte enbart om att kontrollera relationen, utan även om att se till 
att utövarnas partners aldrig ska få möjligheten att lämna dem. Intim terror är mer sannolikt 
att öka över tid och vara av allvarligare karaktär, även om det inte alltid behöver vara det. Det 
genomgående mönstret i intim terror är kontrollbehovet som finns hos den ena partnern och 
det innefattar många gånger psykiskt våld på en känslomässig nivå. Detta innebär att intim 
terror är en våldstyp som har svårare för att nå ett slut. Många gånger handlar det om att få 
sin partner, vanligtvis kvinnan, att ändra sin syn på sig själv, deras förhållande och sin plats i 
världen. Denna våldstyp grundar sig i patriarkat där männen har makten över kvinnorna och 
det är de som bestämmer i heterosexuella relationer, framförallt i äktenskap. Denna våldstyp 
är vad som vanligtvis refereras till hustrumisshandel, makemisshandel och våld i hemmet 
påverkat av samhällets normer (Johnson & Ferraro, 2000; Johnson & Leone, 2005). 

Våldsamt motstånd 

Ett motbegrepp till intim terror är våldsamt motstånd. Det kan beskrivas som ett annat 
begrepp för självförsvar. Det innebär att den utsatta partnern svarar på det våld som hen 
utsätts för, vanligtvis vid tvångsvåld. Våldsamt motstånd är nästan överlägset utövat av 
kvinnor och då det inträffar är det många gånger ett tecken på att kvinnan snart kommer 
lämna sin våldsamma partner (Johnson & Ferraro, 2000). 

Lundgrens normaliseringsprocess 
Våldets normaliseringsprocess finner sin förståelse genom en feministisk ansats och likt intim 
terror beskriver denna teori en dominant våldsutövare och ett underordnat offer. Våldets 
normaliseringsprocess är en teori för hur män som utsätter och kvinnor som blir utsatta för 
våld normaliserar det. Lundgren var dock inte den första att presentera en teori som denna. 
Den amerikanske professorn Lenore Walker (2009) har tidigare presenterat battered woman 
syndrome som i likhet med normaliseringsprocessen beskriver hur makt, kontroll och 
isolering är en del av våldets process. 
 
Grunden i normaliseringsprocessen är att mannen genom våldet uppnår en manlighet. Det är 
enbart genom att kvinnan representerar en positiv kvinnlighet som mannen kan känna sig som 
en riktig man. Män utövar våld för att få sin kvinna att bli som “andra kvinnor”, att ändra 
kvinnan från en negativ till en positiv kvinnlighet. Detta för att få en större känsla av dem 
själva som män. Våldsutövaren bedriver under våldsprocessen någon form av 
uppfostringsverksamhet, där han har tolkningsföreträde och disciplinerar kvinnan. Männen 
anser att deras manlighet hänger samman med den kontroll de har över kvinnan, hennes 
livsutrymme och hennes kvinnlighet. Våldet är inte blint eller sker utom kontroll, snarare 
tvärtom. Mannen som utövar våldet gör det många gånger i hemmet och är noga med att styra 
var, hur och hur mycket våld han utsätter kvinnan för. De kan vara så att de är arga och 
rasande, men de anser ändå att de har känslomässig kontroll då de utför våldet. Genom olika 
tekniker uppnår mannen sin önskan om att vara man (Lundgren, 2012). 
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Ett annat sätt för mannen att bli man är genom att sätta gränser och kontrollera kvinnans 
livsutrymme. Detta gör han genom att t.ex. begränsa hennes sociala handlingsutrymme. 
Mannen kan även isolera kvinnan, både fysiskt eller mentalt. Fysiskt genom att t.ex. inte 
tillåta kvinnan att umgås med de han inte har godkänt och mentalt genom att t.ex. inte tillåta 
kvinnan någon bestämmanderätt över deras liv, speciellt inte gällande våldet och kärleken. 
Vid systematisk våldsutövning handlar det om att stegvis minska partnerns livsutrymme 
genom tankemässig, social och känslomässig kontroll. Gränserna för vad som tillåts eller inte 
inom var och en av dessa sektioner förskjuts successivt tills kvinnan är helt under mannens 
kontroll (Lundgren, 2012). 
 
En annan taktik är att männen genom sina våldshandlingar har kvinnans liv i sina händer, det 
är mannen som avgör hur nära dödsgränsen kvinnan ska komma. Det är genom våldet mannen 
får känslan av kontroll över kvinnan och det kan förklaras som både kortsiktig och långsiktig 
kontroll. Den känsla som då infinner sig hos mannen hjälper honom att bli man. Ett av det 
mest effektiva sätten att införliva våld i kvinnans liv är att växla mellan våld och värme. Ge 
henne kärlek och omtanke när hon är svag, som misshandlaren beskriver det, men samtidigt 
visa att det är han som har kontrollen och makten över henne. Det är ofta denna 
växelsamverkan mellan våld och värme som gör att hon trots allt stannar kvar (Lundgren, 
2012). 
 
Våldsutövare jämför gärna en påstådd verklighet med deras egen norm, dvs. hur deras partner 
“är” jämfört med hur deras partner “bör” vara. Det gör att våldet många gånger kopplas till att 
det är något fel på kvinnan. Det kan t.ex. vara så att mannen anser att hon är gnällig, sur, 
tjatig, trött eller helt enkelt avvisar honom sexuellt. Kvinnlighetsnormen som mannen har och 
som kvinnan inte uppfyller, enligt honom, motiverar honom till att utöva våld. De 
kvinnlighetsnormer som mannen har, ändras under våldsprocessen och har en tendens till att 
göra henne mer och mer underordnad honom (Lundgren, 2012). 
 
Våldets normaliseringsprocess kan för kvinnan ses som en kontinuerlig nedbrytning över tid. 
Först kommer våldet möjligen som en chock för henne och kan då upplevas vara oacceptabelt, 
men med tiden börjar kvinnan normalisera det som en del av sin vardag. Det första tecknet på 
att normaliseringsprocessen har startat är att gränser utraderas och förskjuts för kvinnan. 
Mannen krymper kvinnans livsutrymme genom att kontrollera hennes liv. Våld och kärlek 
börjar successivt smälta samman och blir snart ett tecken på samma sak. Därefter isolerar 
mannen kvinnan genom att förbjuda henne från att träffa andra än det han tillåter. Kvinnan 
lever nu enbart med mannen som referensram och får därmed svårt att sätta de onda 
upplevelserna i andra perspektiv. Detta gör att hon har svårt att förstå handlingarnas negativa 
inverkan på henne. När en intensiv växling mellan våld och värme sker, får kvinnan det svårt 
att avgöra skillnaden mellan dess betydelse och ser istället allt som ett uttryck för kärlek. 
Slutligen sker våldets internalisering där kvinnan börjar se sig själv utifrån den verklighet hon 
lever i med sin våldsamma man. Hon har här tagit över de krav och förväntningar som 
mannen ställt och fortfarande ställer på henne. Kvinnan ser i det här skedet sig själv som 
orsaken till våldet och genom att implementera mannens värld och verklighetsförståelse till 
sin egen, har hon härmed anpassat sig helt till våldet (Lundgren, 2012). 

Hydéns motståndsprocess 
Likt normaliseringsprocessen går det att se kopplingar till intim terror då även 
motståndsprocessen fokuserar på en dominant våldsutövare. Däremot talar 
motståndsprocessen emot normaliseringsprocessen om att våldets skulle normaliseras för 
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kvinnor som lever med våld en nära relation. Däremot är det kvinnliga offret här inte 
underordnad, utan det går snarare att se kopplingar till våldsamt motstånd genom att det 
förekommer ett motstånd från offret. 
  
Tio kvinnor följdes under två års tid med början då de nyligen hade lämnat sina våldsamma 
män som de tidigare levt tillsammans med. Syftet var att följa uppbrottets process för kvinnan 
och se den psykologiska process som hon genomgår. Det är mannen och hans onda handlingar 
som under en lång tid varit i fokus för kvinnovåldsforskningen. Den våldsutövande mannen 
har näst intill beskrivits som framgångsrik i sin strävan att upprätthålla kontroll och makt i 
den patriarkala samhällsstrukturen, som ger honom den rätten. Han speglas som aktiv och 
dominant, medan kvinnan snarare speglas som passiv och undergiven. Kvinnorna i den här 
studien beskriver männen annorlunda. De beskriver ingen dominant herre, utan snarare “ en 
tragiskt förändrad”, “en sjukligt besatt” eller “ett barn” (Hydén, 2001). 
 
Genom att studera uppbrottet först och främst redogör teorin för att kvinnorna inte upplevde 
någon utlösande faktor som gjorde att uppbrottet skedde, utan kan snarare ses som en process 
mot ett liv utan mannen. Kvinnorna verkade medgörliga och uppmärksamma till det yttre och 
vissa försökte till och med ändra sitt beteende i önskan om att få våldet att sluta. Det skiljde 
sig från hur kvinnorna kände sig inuti, nämligen upproriska och avståndstagande. Vissa 
kvinnor gick även med en inre önskan om att skada sin “plågoande” (Hydén, 2001). 
 
Det var senare när bilden ändras från “tragiskt förändrad”, “sjukligt besatt” eller “ett barn” till 
“den farlige” som någonting hände hos kvinnan. Vid det skedet fanns det bara tre utvägar: ta 
livet av honom, ta livet av sig själv eller ge sig iväg, vilket var den absolut sista utvägen. Det 
var när döden blev påtaglig som kvinnan vid uppbrottet snarare talade i termer om att välja att 
leva, snarare än att separera från sin våldsamma partner. Kvinnornas uppbrottsprocess såg 
olika ut då den är uppbyggd av en rad fenomen som är i ständig rörelse i förhållande till 
varandra, men gemensamt var att samtliga kvinnor var exempel på motstånd-utan-
konfrontation. Det var insikten om att motstånd-utan-konfrontation inte var tillräckligt som 
blev vändpunkten för att kvinnan slutligen skulle lämna. Det kan vara att döden plötsligt blev 
närvarande som en fara, att hon tänkte att tiden började rinna ut, eller att hon blev allvarligt 
misshandlad. Bilden av mannen förändrades helt enkelt. Teorin redogör för hur kvinnan i en 
motståndsprocess är mer än bara ett “rent offer”, dvs. något som fråntar henne känslan för sin 
egen förmåga till att handla aktivt mot sin förövare. Det fråntar henne även hennes ansvar och 
därmed sin värdighet som människa (Hydén, 2001).  

Ett teoretiskt ramverk 
Liknande mönster går att se i intim terror, normaliseringsprocessen och motståndsprocessen, 
då alla innefattar en dominant våldsutövare som generellt sätt är en man. Det är enbart intim 
terror som skulle kunna innefatta en kvinnlig våldsutövare, medan de andra två är enbart 
inriktade på mannens våld mot kvinnan i nära relationer. Motståndsprocessen kan även 
kopplas till våldsamt motstånd, då de både innefattar ett motstånd hos offret. Liksom i intim 
terror kan våldsamt motstånd utövas av både män och kvinnor, men vanligtvis är det kvinnan 
som utövar denna typ av våld. I motståndsprocessen beskrivs enbart motståndet ske från det 
kvinnliga offret. Till skillnad från ovanstående är ömsesidigt våld den våldstyp som kan 
utövas av både män och kvinnor.   
 
Gemensamt för de teoretiska utgångspunkterna som valts är att fokus ligger på mannens våld 
mot kvinnan i nära relationer.  Alla beskriver i huvudsak mannens våld mot kvinnan, vilket 
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gör att vi anser att ett genusperspektiv bör beaktas. Det är av relevans då samhället redan har 
en förmåga att skapa olikheter mellan män och kvinnor (jmf socialstyrelsen, 2004). 
Samhällets normer uttrycker här våra övertygelser om att det föreligger ojämlikheter mellan 
könen och vilket dessa teorier vidmakthåller. Med teorierna som utgångspunkt kommer vi i 
analysdelen spegla dem mot kvinnor som utövar våld mot män i nära relationer, genom att 
koppla dem till de fyra motiv som identifierats utifrån forskningen. Kan man applicera dessa 
teorier, som är inriktade på män som dominanta våldsutövare mot kvinnor i nära relationer, på 
kvinnliga våldsutövare i nära relationer? Vi kommer se om likheter samt skillnader föreligger 
utifrån de fyra motiv som vi har identifierat. 

Resultat och analys  
Genomförd litteratursökning resulterade i fyra motiv för kvinnors våld mot män i nära 
relationer. Det kan ses att vissa av motiven överlappar varandra, men vi har valt att särskilja 
dem för att tydliggöra att våldet kan skilja sig åt. Nedan presenteras motiven i ordning utifrån 
de likheter och skillnader som identifierats med utgångspunkt i teorierna. Först presenteras det 
motiv som är närmast vår teoretiska utgångspunkt. 

Våld i kontrollsyfte 
Utifrån forskningen har motivet kontroll identifierats i elva studier, som lyfter fram att även 
kvinnor kan ha detta motiv för sitt våld mot sin manliga partner.  
 
Våld kan ses som en tvingade handling för att påverka andra. Människor kan t.ex. använda 
övertalning, klagomål, löften eller tvång för att få ett beteende att stämma överens med ett 
önskat beteende. Grunden för den typen av beteende ligger många gånger snarare på en 
kortsiktig påverkan, än en önskan om dominans över tid. Det innebär att våldet utövas för att 
få personen som utövar det ska få sin vilja igenom i en specifik situation, inte för att skapa 
lydnad inför framtiden. Genom att studera kontroll och våld utifrån det här perspektivet är 
kontrollbeteendet helt könsneutralt, snarare än ett försök till manlig dominans. Individuella 
önskningar kan självklart förekomma och vissa individer är auktoritära, men inte 
nödvändigtvis beroende på vilket kön våldsutövaren har. I de fallen speglar det snarare 
individens själviska beteende. Däremot kan skillnader i hur män och kvinnor skapar sig 
kontroll förekomma. Män kan vara mer benägna att använda våld för att skapa kontroll över 
sina kvinnliga partners p.g.a. biologiska faktorer, d.v.s. att det oftast förekommer skillnad i 
kroppsstorlek (Felson & Outlaw, 2007). 
 
Resultatet i Felson & Outlaws (2007) studie tyder på att män är mer styrande i vissa 
relationer, medan kvinnor är det i andra. I aktuella äktenskap visar resultatet att kvinnor är 
mer benägna att kontrollera sina makar, till skillnad från i tidigare äktenskap som pekar på det 
motsatta. En förklaring till att kvinnorna är mer benägna till kontroll än männen i aktuella 
äktenskap är för att de spenderar mer tid i hemmet och har därmed mer åsikter om det. 
Kvinnan håller “koll” på sin make och reagerar om han gör saker som hon inte accepterar. 
Samtidigt visar resultatet att kvinnorna är mer kontrollerande av vem deras partner umgås 
med, då de anser att männen är mer benägna att vara otrogna mot dem. Sammanfattningsvis 
kommer studien fram till att det skiljer sig i mäns och kvinnors metoder för att kontrollera, 
men inte i motivet. Kvinnor är lika styrande som män, men mindre benägna att använda 
fysiskt våld för att uppnå kontroll. Resultatet stödjer inte tanken om att kontrollbeteende 
speglar den patriarkala ideologin om män. Resultatet som framkom i Felson & Outlaws 
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(2007) studie stödjs av Hamberger & Larsen (2015) som i sin studie har fått fram att det är 
likvärdigt huruvida män och kvinnor använder sig av kontroll i sin nära relation. Trots att det 
är vanligare att män använder sig av våld för att kontrollera sin partner har resultat visat att 
även kvinnor använder våld i samma syfte. Till skillnad från Felson & Outlaw fann 
Hamberger & Larsens (2015) att kvinnor använder sig av liknande metod för att utöva 
kontroll över sin partner. 
 
Straus (2009) och Whitaker (2014) stödjer detta genom att visa att önskad kontroll, tvång och 
försök att straffa sin partner för “dåligt” beteende är vanliga motiv för kvinnans våld i nära 
relationer. Whitaker (2014) kom fram till att 62 procent av 87 kvinnor på ett behandlingshem 
för våldsutövande kvinnor angav motivet “för att få min partner att lyssna”. Det var ett av nio 
motiv som kvinnorna angav som förklaring till våldet. Två andra var “för att få partnern att 
göra som hon ville” samt “att straffa partnern”. I en annan studie intervjuades kvinnor i nära 
relationer och även där fann man att ett vanligt motiv för våld i nära relationer, var att 
mannens beteende inte följde de lämpliga “reglerna” för en relation. Ett annat vanligt motiv 
var att kvinnan hade en önskan om att partnerns beteende skulle överensstämma med 
kvinnans egen norm för hur en man ska vara. Våldet skedde därmed för att få en förändring i 
mannens beteende (Elmquist, Hamel, Shorey, Labrecque, Ninnemann & Stuart, 2014). 
 
Storey & Strand (2012) intervjuade 36 par av totalt 106 fall av våld i nära relationer som låg 
till grund för studien. Polisen bedömde att elva av de manliga offren var extremt rädda för sin 
partner, dvs. livrädda för att deras partners beteendet skulle trappas upp, eller att kvinnan 
skulle allvarligt skada någon i deras närhet. Även Hines & Douglas (2010) har i en studie 
utgått från 302 män som har blivit utsatta för våld av sin kvinnliga partner och mer än hälften 
av dem uppgav att de levde i rädsla tillsammans med sin partner. De uppgav även att partners 
våld varierade och att psykiskt kontrollerande beteende existerade. Dessutom visar Hines & 
Douglas (2009) i en studie att 33 procent av kvinnor har utsatt sina män för verbalt eller 
fysiskt våld i syfte att få mannen att ha samlag eller annan sexuell handling med dem. Det 
finns även forskning som visar att män som söker hjälp ibland har svårt att få hjälp samt att 
det möts av ett motstånd från kvinnan, då hon ibland drar fördel av de normer som samhället 
påverkas av gällande att kvinnan “alltid” är offer. Kvinnan kan t.ex. hota om att mannen kan 
förlora vårdnaden om barnen, genom de anklagelser hon kan utsätta honom för. Utifrån det är 
det inte ovanligt att mannen stannar i relationen trots att trakasserier och våld förekommer. 
Män som ständigt utsätts för verbalt våld från sin kvinnliga partner kommer enligt Chaudhuri 
(2012) börja acceptera mönstret och applicera det till sin vardag. I och med det isoleras 
mannen från sitt sociala umgänge, vilket leder till att det blir svårt för honom att lämna 
relationen. Genom manipulation och verbala övergrepp får kvinnan mannen att undvika 
situationer där våldet kan uppkomma, t.ex. att inte söka sig till aktiviteter som kan få kvinnan 
att utöva våld mot honom. 
 
Flemke & Allens (2008) påvisar att kvinnor kan agera våldsamt mot en partner för att 
balansera kontrollen i relationen. Vissa kvinnor använder därmed våld som ett medel för att 
hota och kontrollera sin partner. Även Henning, Renauer & Holdford (2006) kom fram till att 
kvinnor generellt är mer fysiskt våldsamma och emotionellt kränkande mot sin partner, samt 
att deras beteende var instrumentellt och kontrollerande. Kvinnorna i den här studien hade ett 
kontrollerande beteende och var mer fysiskt våldsamma, vilket gjorde att de oftast noterades 
som den primära angriparen i polisens register (Henning, Renauer & Holdford, 2006). Hester 
(2012) styrker påståendet om att det finns kvinnor som är den primära angriparen och 
använder fysiskt våld för att kontrollera sin partner. 
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Den kontrollerande kvinnan som typ 

Kontroll som motiv för kvinnans våld i nära relation har liknande drag som begreppet intim 
terror. Resultatet påvisar att det enbart är, eller åtminstone är vanligare, att män använder sig 
av våld för att kontrollera sin kvinnliga partner har resultat visat att även kvinnor kan använda 
våld i önskan om kontroll. Resultatet visar även att kvinnor är lika eller mer benägna än män 
att använda kontroll som motiv för våld i nära relationer. Resultatet visat att kvinnor uppgav 
att de utövat våld för att få mannen att följa lämpliga “regler” för en relation, eller då hans 
beteende inte överensstämde med de normer som kvinnan själv har. Genom att kontrollera 
mannen försöker kvinnan styra honom från hur han “är” till hur han “bör” vara. Detta jämför 
vi med normaliseringsprocessen som beskriver en önskan om att få sin partner att förändra sitt 
beteende till vad den styrande partnern anser är “rätt”. Skillnaden är dock att kvinnan inte 
verkar utöva kontroll över mannen för att “bli kvinna”, jämfört med hur 
normaliseringsprocessen beskriver att mannen utövar kontroll för att bli man. 
 
Utifrån resultatet går det alltså att se tydliga kopplingar till intim terror, som handlar om att 
kontrollera den andra partnern. Intim terror beskrivs som en våldstyp dominerat av manliga 
våldsutövare mot sin kvinnliga partner, dock visar resultatet att även kvinnor kan vara 
kontrollerande gentemot sin manliga partner. Resultatet påvisar att metoden för utförandet av 
kontrollen är liknande hos kvinnor och män, men det visar även att metoden kan skilja sig åt. 
Detta gör att det är svårt att dra slutsatsen om att kvinnans kontrollerande beteende helt går att 
koppla till intim terror, även om likheter förekommer. Motståndsprocessen är svår att koppla 
till motivet kontroll där kvinnan är en kontrollerande våldsutövare. Då vi inte har funnit 
belägg för hur mannens uppbrottsprocess ser ut är det svårt att dra några generella slutsatser 
kring det. 
Resultatet påvisade även ett annat motiv inom kontroll, vilken var att kvinnor kunde ha ett 
kontrollerande beteende i hemmet då det var de som spenderade mest tid där. Det framkom 
inte hur allvarligt den kontrollen var eller om den var av fysisk karaktär. En möjlig tanke är 
att då kvinnan vill kontrollera hemmet skapas konflikter vid de tillfällen mannen har 
invändningar mot henne. Dessa konflikter kan leda till någon form av våld, möjligen verbalt 
våld, någonting som skulle kunna kopplas till ömsesidigt våld. Förutom det finner vi inga 
tydliga kopplingar mellan resultatet och ömsesidigt våld, eftersom kontroll är 
huvudkomponenten inom intim terror och dessutom det motiv vi har funnit. Skulle kontrollen 
ske från båda partnerna går det snarare att koppla till våldstypen ömsesidig våldsam kontroll. 
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I den kontrollerande kvinnan som typ går det att utläsa kopplingarna mellan kvinnans och 
mannens våld i nära relationer. Den första delen syftar till kvinnans kontrollerande beteende 
gentemot mannen, någonting som liknar intim terror, där hennes kontrollbeteende kan 
resultera i våld. Den andra delen visar hur kvinnans kontrollbeteende i hemmet kan leda till 
konflikter, som i sin tur kan leda till att ömsesidigt våld uppstår. 

Våld på grund av dålig känsloreglering 
Grundat i den forskning som hämtats har dåligt känsloreglering som motiv funnits i sex 
studier. De lyfter fram att kvinnors emotionella sida kan ligga till grund för det våldsamma 
beteendet mot deras manliga partner. 
 
Storey & Strand (2012) undersökte 106 fall av partnervåld där våldsutövaren har häktats. Den 
största delen bestod av kvinnor som utövade våld mot sin manliga partner, men en liten del 
bestod även av fall där båda parter var våldsutövaren. Av de 106 fall som undersöktes 
närvarade problem relaterat till psykisk hälsa bland 24 av våldsutövarna. Det innefattade 
mental- och personlighetsstörningar såsom extrem ilska, ångest och impulsivitet. Huruvida 
dålig känsloreglering är ett motiv för kvinnors våld i nära relationer tydliggör Whitaker 
(2014), genom att studera 87 kvinnor som hamnat på behandlingshem för våld i nära 
relationer kom man fram till att ett av de fyra vanligaste motiven var att de hade svårt att 
reglera sina känslor. “Jag tappade humöret” som motiv stod för 72,5 procent av kvinnorna på 
behandlingshemmet (Whitaker, 2014).   
 
Vanligt förekommande skäl till att kvinnor utövar våld i nära relationer är okontrollerbar ilska 
samt psykologiska faktorer, som inkluderar problem som t.ex. aggression, depression 
och/eller stress (Elmquist, Hamel, Shorey, Labrecque, Ninnemann & Stuart, 2014). Dålig 
känsloreglering anser Elmquist et al. (2014) är ett av de mest godkända skälen för kvinnans 
våld mot sin manliga partner i samhället, påverkat av de normer som finns kring det. 
Resultatet visar att liknande motiv förekommer hos båda könen, men att de motiv som ansågs 
vara mer godkända för kvinnliga förövare var bl.a. uttryck för eller problem med negativa 
känslor. Det gör att kvinnorna var mer benägna att motivera sitt våld av just den anledningen, 
någonting som överensstämmer med tidigare forskning. 
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Flemke & Allen (2008) intervjuade 37 kvinnor som hade erfarenhet av ilska mot sin partner. 
Generellt uttryckte deltagarna att vreden de kände var ostoppbar, någonting som skrämde dem 
och någonting som fick dem att känna sig omänskliga eller mer kraftfulla. I citaten nedan 
beskriver två av kvinnorna hur de kände sig vid de tillfällen då ilskan tog över: 
	

Isabelle: I don’t feel human. I get stronger and more powerful. I am afraid when I have rage 
because I don’t know what I am going to do (Flemke & Allen, 2008, s.64). 
 
Pricilla: In rage, I throw things at him out of rage. It’s more than anger. It felt like an evil spirit 
was in me (Flemke & Allen, 2008, s.63). 

 
Flemke & Allen (2008) visar att motiv för utövandet av våld i nära relationer kan vara en 
reaktion på stress, en form av frustration av att inte kunna uttrycka sig verbalt och/eller som 
ett uttryck för ilska. Även Carlyle, Scarduzio & Slater (2014) påvisar att ilska är ett av de 
främsta motiven för att utsätta sin partner för våld, oavsett vilket kön våldsutövaren har. I sin 
granskning av hur media speglar kvinnliga våldsutövare framkom det att ett av de sex 
huvudsakliga skälen var plötslig passion. De kvinnliga våldsutövarna beskrivs dessutom som 
nedstämda eller ångerfulla för sina handlingar, någonting som Carlyle, Scarduzio & Slater 
(2014) anser är skapat utifrån de stereotyper som finns om att kvinnor är emotionella. 
Kvinnan är många gånger beskriven som alltför känslosam och att hon agerar utifrån en inre 
passion. 

Kvinnan med dålig känsloreglering som typ 

Motivet dålig känsloreglering är ingenting som kan kopplas till intim terror. Kvinnan som 
utövar våld mot sin manliga partner p.g.a. dålig känsloreglering som motiv agerar inte för att 
få kontroll över sin partner. Det handlar snarare om att inte kunna styra sina känslor när de 
uppstår, något som resultatet gav stöd i. Det visade att kvinnorna generellt kände att deras 
vrede var ostoppbar och skrämde dem, samtidigt som de kände sig omänskliga och mer 
kraftfulla. Resultatet påvisade även att dålig känsloreglering som motiv för kvinnans våld kan 
vara en reaktion på den stress och frustration hon känner av att inte kunna förmedla sig 
verbalt. Den dåliga känsloregleringen handlar om att inte ha kontroll när våldet utövas, något 
som motsäger normaliseringsprocessen där män som utövar våld mot sin kvinnliga partner är 
känslomässigt närvarande när våldet utövas. Det gör att motivet dålig känsloreglering inte 
faller inom ramen för normaliseringsprocessen och inte heller för intim terror. 
 
Motståndsprocessen går inte att applicera på det här motivet då den enbart innefattar offret i 
relationen, eller möjligen en dominant förövare. Möjligheten finns att de kvinnor som har 
dålig känsloreglering även har varit utsatta för våld själva och att det är anledningen till att de 
senare utövar våld tillbaka. Dock är detta enbart spekulationer och ingenting som vi har funnit 
argument för i forskningen. 
 
Vi finner däremot samband mellan dålig känsloreglering och ömsesidigt våld. Detta genom att 
ömsesidigt våld är en våldstyp som uppstår vid specifika situationer, framförallt vid 
konflikter. Det går att se att kvinnor med dålig känsloreglering kan reagera med våld vid vissa 
specifika tillfällen, utifrån olika typer av “triggers”. Detta går att koppla till resultatet som 
visade att ett av de fyra vanligaste motiven var att kvinnor hade svårt att reglera sina känslor, 
vilket resulterade i våld mot deras partner. Resultatet visade även kvinnor “tappade humöret” 
då våldet utövades. Detta kan indikera att kvinnors våld kan ske plötsligt och vid specifika 
tillfällen, d.v.s. då de får svårt att reglera sina känslor och istället agerar ut efter det. Det kan 
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även kopplas till ömsesidigt våld där mannens våld skulle kunna vara den utlösande faktorn 
som får kvinnan själv att utöva våld. Vid det här tillfället agerar inte kvinnan i självförsvar, 
utan snarare för att hennes känslor blir överväldigade. Detta är till och med ett beteende som 
kan göra henne rädd. Dock påvisar resultatet att dålig känsloreglering även var ett av de mest 
godkända skälen utifrån de normer som samhället påverkas av. Detta skapar funderingar kring 
huruvida kvinnor enbart är benägna att säga att våldet beror på dålig känsloreglering eller om 
det faktiskt är orsaken till våldet.  
 

 
 
I kvinnan med dålig känsloreglering som typ visas sambanden mellan kvinnan och mannens 
våld i nära relationer. I den första delen visas våldet då kvinnan är ensam våldsutövare mot sin 
manliga partner i en nära relation. Alternativ ett visar hur kvinnans dåliga känsloreglering kan 
leda till ett våldsamt beteende. Här sker våldet utan kontroll, vilket gör att koppling till 
normaliseringsprocessen eller intim terror inte går att tillämpa. Alternativ två syftar till 
kvinnans våldsamma beteende som en motreaktion av att hon själv tidigare har varit utsatt för 
våld av sin manliga partner. Mannen har där varit våldsam mot kvinnan och p.g.a. hennes 
dåliga känsloreglering svarar hon med våld. I den andra delen visas relationen under 
ömsesidigt våld. Där kan “triggers” vara en utlösande faktor för att konflikt eller våld ska 
uppkomma. Här är det inte omöjligt att mannen svarar med konflikt och/eller våld, vilket gör 
att våldet då kan komma att bli ömsesidigt mellan partnerna.  

Våld grundat i svartsjuka 
Forskningen lyfter fram hämnd, svartsjuka och otrohet som motiv i sju studier som orsak till 
att kvinnan utövar våld mot sin manliga partner. 
 
Swan et al. (2008) kom fram till att hämnd är ett motiv till att kvinnor utövar våld mot sin 
partner. De beskrev hur kvinnan ville hämnas på sin dåvarande partner för att hon hade blivit 
känslomässigt sårad av honom. Elmquist et al. (2014) påvisar dessutom att kvinnor är mer 
benägna att använda hämnd som motiv än vad män är. Dock anser Felson & Outlaw (2007) 
att både kvinnor och män med stor sannolikhet kommer känna sig kränkta eller förödmjukade 
då de tror att deras partner är involverad med någon annan och kan då vara benägna att utöva 
våld mot sin partner. De anser däremot att kvinnor kan vara mer benägna att försöka 
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kontrollera vem deras partner umgås med, vilket kan bero på att män anses vara mer benägna 
till otrohet utifrån de normer som samhället påverkas av. Carlyle, Scarduzio & Slater (2014) 
genomförde en forskningsöversikt över artiklar som fokuserade på kvinnliga våldsutövare. 
Studien ämnade undersöka skillnader mellan könen och hur de framställdes som våldsutövare 
i media. Resultatet visade att kvinnor hade hämnd som motiv för deras våld, då det 
framkommit att deras män varit otrogna mot dem.  
 
Flemke & Allen (2008) intervjuade 37 kvinnor som blivit dömda för våldshandlingar mot sin 
partner. Syfte var att studera kvinnornas erfarenhet av ilska vid våldet samt deras motiv till 
det. Resultatet visade att kvinnorna var rädda för att deras manliga partners skulle vara 
otrogna, vilket resulterade till att deras våldsamma beteende berodde på svartsjuka samt att de 
var hämndlystna. Forskningen påvisar även att hämnd är en av de primära faktorerna till att 
kvinnor använder våld i nära relationer. Följande citat stärker att kvinnors svartsjuka och 
hämnd är motiv till att våldet utövas 

 
Rhonda: I attacked him first. I used boiling water. He was arguing. I threw the water on him. I 
cut his clothes. I thought I would like to bash his head in with a hammer. I got locked up before I 
killed him. He was cheating on me. He was a sneak. I got a baseball bat and hit him on the head 
and I broke the bat in two . . . I have initiated attacks against him first. My tolerance level is low. 
Anything I could pick up or punch him with I’d use to inflict pain (Flemke & Allen, 2008, s.68). 
 
Nancy: (When I was tearing up his clothes) I was thinking, ‘‘You deserve this!’’ I felt good. If 
you hurt my feelings, I’ll hurt you physically. I’m revengeful. I know how to kill a person in 2 
minutes, like poison him. I’d be so slick, you won’t know it’s me (Flemke & Allen, 2008, s.68). 
 
Pricilla: I have attacked my partner first. I throw things at him out of rage more than anger. I felt 
like an evil spirit was in me . . . I grabbed all the knives and threw them at him . . . I think I was 
insane. I felt fear while I did it. I thought of nothing and wanted to kill him. I remember I went 
for a knife but I did not know I did until afterwards. I didn’t know I did until I saw blood. It 
went real deep. He would not let me call the police. Another time I saw him talking to a girl. I 
went off and slapped him in front of everyone at the train . . . I yelled, ‘‘I’m going to get you!’’ 
(Flemke & Allen, 2008, s.68). 
 

Whitaker (2014) påvisar att hämnd för emotionell skada är någonting som kvinnorna själva 
rapporterade som motiv för våld mot sin partner. Även Rivera, Kubiak & Bybee (2014) 
påvisar att avundsjuka är det främsta motivet för våld mot en partner. Straus (2009) stödjer 
det då han kommer fram till att kvinnors våld varit ett försökt till att straffa sin partner för sitt 
“dåliga” beteende, vilket ofta syftar till sexuell otrohet. 

Den svartsjuka våldsamma kvinnan som typ 
Att svartsjuka är ett motiv för kvinnans våld i nära relation kan bero på att mannen anses vara 
mer benägen till otrohet utifrån de normer som samhället påverkas av. Det kan göra att 
kvinnor är mer benägna att försöka kontrollerna det sociala nätverket kring mannen, 
någonting som kan kopplas till intim terror där kontroll är centralt. Då kvinnans svartsjuka tar 
över blir konsekvensen att hon begränsar mannen genom att kontrollera hans umgängeskrets. 
Det är svårt att säga om våldet i det här motivet är fysiskt eller psykiskt, men genom att 
kontrollera mannen sker förmodligen en hög nivå av psykiskt våld. Resultatet har visat att 
kvinnors rädsla för att mannen ska vara otrogen kan resultera i svartsjuka, som i sin tur kan 
vara en orsak till det våldsamma beteendet. Det går att se kopplingar till både 
motståndsprocessen och normaliseringsprocessen då kvinnan med det här motivet snarare 
kontrollerar mannen, än tvärtom. Likheter går att finna i normaliseringsprocessen då 
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våldsutövaren syftar till att begränsa sin partners sociala handlingsutrymme. Dock är det svårt 
att generellt koppla till normaliseringsprocessen, då grunden ligger i den är att bli man. 
 
Resultatet visar att kvinnor är benägna att straffa sin partner för “dåligt” beteende, ofta syftat 
till sexuell otrohet från mannens sida. Det går även här att se likheter till intim terror, då 
kvinnan använder sig av våld för att hämnas för antingen otrohet eller då hon har blivit sårad 
på annat sätt. Även genom den här typen av våld kan kvinnan begränsa mannen och hans 
livsutrymme. En önskan bakom våldet kan vara att få mannen att ändra sitt beteende. Även 
otrohet och hämnd går delvis att koppla till normaliseringsprocessen, där kvinnan i detta fall 
använder våldet för att ändra mannen från hur han “är” till hur hon anser att han “bör” vara. 
 
Det går att se kopplingar mellan motivet svartsjuka och ömsesidigt våld. Vid specifika 
tillfällen kan svartsjukan vara en utlösande faktor till att våldet utövas. Ett citat som tagits upp 
i resultatet är en kvinna som berättar hur hon ser sin man prata med en annan kvinna och 
örfilar honom samtidigt som hon skriker “I’m going to get you!”. Det går att se att kvinnan i 
det här fallet reagerar utifrån svartsjuka och därmed utövar våld mot mannen. I berättelsen 
utövar inte mannen något våld tillbaka, men skulle en liknande situation ske i hemmet är det 
inte omöjligt att det hade skett. Det kan handla om verbalt våld i form av argument som 
eskalerar till fysiskt våld. Om inte våldet sker ömsesidigt vid specifika tillfällen handlar det 
snarare om att kvinnan hämnas vid något enstaka tillfälle för att markera mannens misstag 
eller för att hon själv då är känslomässigt sårad. I de fallet passar inte ömsesidigt våld in. 
 

 
 
I den svartsjuka våldsamma kvinnan som typ går det att utläsa kopplingarna mellan kvinnan 
och mannens våld i nära relationer. Den första delen syftar till kvinnor som ensam 
våldsutövare mot sin manliga partner. Den visar att kvinnans svartsjuka gentemot mannen kan 
leda till att hon kontrollerar och/eller utövar våld mot honom, vilket kan liknas med intim 
terror. Den andra delen syftar till ömsesidigt våld och visar hur ev. otrohet kan leda till 
svartsjuka hos kvinnan som en utlösande faktor för att utöva våld mot sin partner. En möjlig 
utgång är att mannen på något sätt svarar på kvinnans våld. Detta tror vi kan ses vid specifika 
tillfällen då kvinnan blir svartsjuk, vilket går att koppla till ömsesidigt våld. 

Våld som självförsvar 
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Utifrån forskningen framkom nio studier där självförsvar identifierats som motiv till att 
kvinnor använder våld i nära relationer. 
 
Hamberger & Larsen (2015) påvisar att våldet mellan män och kvinnor ofta är ömsesidigt, 
dock pekar resultatet på att männen är de som initierat till våldet och att kvinnornas våld 
oftast är ett svar på detta. Studien undersökte 1 267 män och 159 kvinnor som greps för våld i 
hemmet och av dessa var det 65,4 procent av kvinnorna som förklarade att våldet skett i 
självförsvar. En annan studie som Hamberger & Larsen (2015) nämner fokuserade på kvinnor 
och män som själva rapporterade att de hade använt våld mot sin partner. Den visade dock att 
våldet var likartat oberoende av våldsutövarens kön. Däremot fann man en skillnad i 
rangordningen mellan könen där kvinnorna valde självförsvar som det främsta motivet och 
männen valde det som sista. Slutsatsen blev att både könen har liknande motiv för att utsätta 
sin partner för våld, men kvinnor var mer benägna att utöva våld i självförsvar. Detta är även 
någonting som styrks av Swan et al. (2008). 
 
National Family Violence Survey visade att 64 procent av kvinnorna som rapporterat sig 
själva som våldsutövare, även har varit offer för våld (Swan, Gambone, Caldwell, Sullivan & 
Snow, 2008). Flemke & Allen (2008) kom fram till liknande resultat. De intervjuade 37 
kvinnor som satt i fängelse för att ha utsatt sin partner för våld. Resultatet visade att ungefär 
hälften av kvinnorna, beskrev hur de hade agerat i självförsvar. Nedan följer ett citat där en 
kvinna beskriver hur hon agerat i självförsvar mot sin partner:  
 

Christine: I always hit him in self-defense. As soon as I’d see him, I’d know—I’d feel fear. At a 
split second after anger from verbal abuse, you can decide if he hits me I’ll hit him back and I’ll 
go with him in rage. My rage parallels his rage. Every day he was using drugs. Two days he’d 
come home angry and he’d take it out on me (Flemke & Allen, 2008, s.67). 

 
Förutom att mycket forskning pekar på att självförsvar är det huvudsakliga motivet till att 
kvinnor utövar våld mot sin manliga partner, påvisar Elmquist et al. (2014) att det även är det 
mest godkända skälet utifrån de normer som samhället påverkas av. De kommer fram till att 
det inte skiljer sig mellan kvinnor och män i motivet till våld mot sin partner, samt att kvinnor 
inte nödvändigtvis är mer benägna till att utöva våld enbart i självförsvar. Det faktum att 
kvinnor inte använder våld i annat än självförsvar grundar sig ofta i ett feministiskt synsätt, 
där kvinnor ses som det svagare könet och inte har motiv till att initiera våld. Många 
anhängare till detta synsätt tror att den enda anledningen till att kvinnor är våldsutövare 
grundar sig i att de måste skydda sig själva mot mannens våld. Deras våld försvaras då av att 
det är “självförsvar” (Elmquist, Hamel, Shorey, Labrecque, Ninnemann & Stuart, 2014). 
Våldsamt motstånd är ett begrepp som beskriver självförsvar och innebär att våldet används 
som svar på den andre partnerns våld och kontroll (Walker, 2013). Även Carlyle, Scarduzio & 
Slater (2014) tar upp det feministiska synsättet och påvisar att våldet från kvinnan kan ses 
som ett svar på utsatthet från den manliga partnern, något som gör självförsvar till ett primärt 
motiv för kvinnor som utövar våld i nära relationer. 
 
Henning, Renauer & Holdford (2006) ger stöd i ovanstående genom att de manliga partnerna i 
studien visade ett mer våldsamt och styrande beteende mot kvinnorna, än vad kvinnorna 
själva gjorde. Walker (2013) intervjuade sju kvinnor som deltagit i ett program för 
våldsutövare i nära relationer. Respondenterna presenteras i resultatet och ett flertal av dem 
beskriver hur de själva tidigare varit utsatta för våld av sin partner. Nedan följer två citat där 
två kvinnor beskriver sin livssituation där de levt med en partner som tidigare utsatt dem för 
våld, vilket innebär att kvinnornas våld har varit i självförsvar: 
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Mavis was 29 years old, living with her abused husband and their three children were currently 
living elsewhere due to issues of neglect. She described herself as having a past issue with 
alcohol but stated this was now under control. Mavis stated she had been physically violent to 
her husband in the past and stated she had also been a victim of abuse from her husband 
(Walker, 2013, s.421).  
 
Nancy was 23 years old, had one young child and currently lived with her abused partner. She 
described herself as having no issues with drug and alcohol misuse but stated she had a tendency 
to suffer with depression. Nancy was concerned about the escalation of her violent behavior 
towards her partner but insisted he had hit her in the past too (Walker, 2013, s.421). 

 
Gemensamt var att kvinnorna ansåg att partnern var en bidragande orsak till sitt våldsamma 
beteende och att de i stora drag endast hade agerat i självförsvar (Walker, 2013). Även 
Whitaker (2014) fann att ett av de fyra vanligaste motiven hos de 87 kvinnliga våldsutövarna 
som hon studerat var just självförsvar. 

Kvinnan som agerar i självförsvar som typ 

Vid motivet självförsvar är det ytterst svårt för kvinnan att agera som aktiv våldsutövare i 
intim terror, detta då den våldstypen enbart innefattar en våldsutövare där kontroll och makt 
är huvudkomponenter. Självförsvar och kontroll kan ses som motsatser i intim terror, vilket 
gör att kvinnor som agerar i självförsvar snarare passar in som offer i intim terror och därmed 
på våldstypen våldsamt motstånd. Självförsvar går även att appliceras på motståndsprocessen, 
som innebär att kvinnan bygger upp en kraft för att till slut kunna lämna den våldsamma 
mannen. Självförsvar går däremot inte att applicera på mannen i motståndsprocessen, då han 
beskrivs som en dominant våldsutövare. Normaliseringsprocessen påvisar däremot att 
kvinnan successivt bryts ner och anpassar sig till mannen som kontrollerar henne. Här går det 
inte att se några kopplingar till självförsvar, varken genom det kvinnliga offret eller den 
dominanta manliga våldsutövaren. Generellt syftar alla teorier till en dominant våldsutövare, 
vilket är raka motsatsen till det som framkommit i resultatet gällande motivet självförsvar. 
 
Genom att däremot se till ömsesidigt våld kan motivet självförsvar diskuteras. Här handlar det 
inte längre om kontroll, vilket gör att motivet självförsvar kan ifrågasättas. Utifrån resultatet 
kan det ses som att självförsvar är det mest godtagbara skälet för kvinnans våld i nära relation 
utifrån de normer som samhället påverkas av. Resultatet visar att kvinnor är mer benägna att 
hävda självförsvar än män då de utövar våld i nära relationer. Detta går att kopplas till ett 
feministiskt synsätt där kvinnan alltid är offer och enbart agerar i självförsvar. Frågan är 
huruvida kvinnan faktiskt agerar i självförsvar eller inte i vissa relationer. Möjligen kan det 
vara så att hon lever i en relation där ömsesidigt våld förekommer och att hennes våld inte 
enbart sker i självförsvar, utan att hon snarare använder det som “skydd” för att det är mer 
accepterat i samhället. Det utesluter inte att våldet hon “försvarar” sig med är lika allvarligt 
som det hon utsätts för. Möjligen sker våldet vid specifika situationer och att det manliga 
offret inte anser hennes våld som självförsvar, utan snarare ömsesidigt. 
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I kvinnan som agerar i självförsvar som typ visas kopplingarna mellan kvinnan och mannens 
våld i nära relationer. Den första delen syftar till när kvinnan enbart utövar våld i självförsvar. 
Hennes våld kan här vara ett svar på våld utövat av en våldsutövare som beskrivs i intim 
terror, normaliseringsprocessen och motståndsprocessen. Här är det alltså mannen som är 
ensam våldsutövare. Självförsvar kan dessutom passa in på våldsamt motstånd. Den andra 
delen syftar till att våldet antingen kan vara ömsesidigt och att kvinnan enbart tillskriver sig 
självförsvar som motiv för våldet, eller så ser hon det själv som att hon enbart försvarar sig 
mot mannens våld, utan att han direkt uppvisar ett kontrollerande beteende gentemot henne. 
Det kan då kopplas till ömsesidigt våld. 

Slutsats 
Syftet med studien var att identifiera motiv som kvinnors våld mot män i nära relationer kan 
ha enligt forskningen, för att sedan jämföra resultatet med de teoretiska utgångspunkterna. 
Genom att granska forskningen systematiskt och sätta den i ljuset av de teoretiska 
utgångspunkterna har fyra motiv av kvinnans våldsutövande i nära relationer identifierats. 
Sammantaget går det att se att de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studien 
har varit svåra att applicera på de fyra identifierade motiven. Detta då de teoretiska 
utgångspunkterna generellt är inriktade på mannens våld mot kvinnan i nära relationer. 
Utifrån ovanstående analys går ingen av de teoretiska utgångspunkterna helt att koppla till 
något av de enskilda fyra motiven som identifierats. Likheter och skillnader förekommer, men 
varken typologin eller teorierna går helt att applicera på resultatet.   

Diskussion 
Vår studies kunskapsbidrag 
Vi har först identifierat fyra motiv som kvinnan kan ha vid utövandet av våld i nära relationer. 
Därefter har vi jämfört de fyra motiven med de teoretiska utgångspunkterna, som generellt är 
inriktade på mannens våld mot kvinnan i nära relationer. Genom att ha jämfört de fyra 
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motiven till kvinnans våld i nära relationer med de teoretiska utgångspunkterna har vi skapat 
en typologi för kvinnans våld i nära relationer. Vi anser därmed att syftet är besvarat samt att 
ny kunskap på området har tillförts.  

Svagheter i studien 
En svaghet som kan ses i studien är att materialet inte är inhämtat direkt från personer, utan 
från forskning som i sin tur har inhämtat materialet från personer. Det kan därmed ses som en 
andrahandskälla. Det gör att grunden ligger i forskningens förståelse snarare än i enskilda 
individers. Vidare skulle studien behöva testas i praktiken för att se hur godtagbara resultaten 
är.  

Metoddiskussion 
Hade andra sökord eller tidsbegränsning valts hade förmodligen materialet sett annorlunda ut. 
Dock anser vi att den tidsbegränsning vi valde var av relevans. Dels för att få fram ett lagom 
antal artiklar utifrån tidsramen vi hade på ca 10 veckor och dels för att trots tidsramen kunna 
skapa oss en bra kunskapsöversikt över relevant forskning på området. Sökorden valdes 
utifrån bl.a. engelska översättningar, genom att se till nyckelord i befintliga artiklar samt 
genom handledning på biblioteket. Trots det är det relativt slumpartat vilka sökord som till 
slut valdes och en tanke är att andra sökord hade resulterat i ett annat material.  
 
De teoretiska utgångspunkterna som vi har använt oss av har haft ett särskilt fokus på män 
som utövar våld mot kvinnor. Det gör att det har varit svårt att helt applicera dem på kvinnor 
som utövar våld mot män. I vissa aspekter har det gått att överföra dem till kvinnliga 
våldsutövare, men då de främst inriktar sig på dominans, makt och manlighet utifrån någon 
form av patriarkaliskt tänk är det omöjligt att helt göra det. 

Relevans för praktiskt socialt arbete 
Studien är av relevans för praktiskt socialt arbete genom att 5 kap. 11 § SoL påvisar hur 
socialnämnden har ett särskilt ansvar för att ge stöd och hjälp till personer som faller eller har 
fallit offer för brott samt dess närstående. Även personer som utsätter eller har utsatt sin 
partner för våld i nära relationer faller under deras ansvar, detta då det kan ses som ett 
förebyggande arbete gentemot brottsoffren (Socialtjänsten, u.å). Lagen är könsneutral, men 
genom att kolla på de insatser som socialtjänsten erbjuder både offer och våldsutövare i nära 
relationer, syns det att de är tydligt inriktade på kvinnor som offer och män som våldsutövare. 
 
Resultatet i studien lyfter fram mannen som offer och kvinnan som våldsutövare, vilket vi 
anser borde beaktas inom praktiskt socialt arbete i Sverige. Dock speglar nästan all forskning 
på området en amerikansk kontext, vilket gör att det är svårt att veta huruvida de fyra motiven 
är godtagbara i en svensk kontext. En tanke är att kontexterna kan skilja sig åt, men då vi trots 
allt har fått fram ett fåtal svenska studier som tyder på att problem med kvinnor som utövar 
våld i nära relationer existerat även i Sverige, anser vi att det svenska samhället snarare 
blundar för problemet. Att kvinnor skulle utöva våld i nära relationer p.g.a. kontrollbehov, 
dålig känsloreglering, svartsjuka och i självförsvar ser vi som motiv som skulle kunna gå att 
applicera på en svensk kontext. Resultatet i studien ger en förklaring till de motiv som 
kvinnans våld mot män i nära relationer kan ha. Detta skulle kunna vara användbart för att 
kunna utforma insatser för att bryta ett destruktivt beteende hos kvinnor som utövar våld i 
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nära relationer. Det är av vikt då kvinnor och män verkar ha olika motiv till varför de utövar 
våld i nära relationer och därmed är i behov av olika former av insatser. I Sverige verkar vi 
dessutom ha ett fokus på män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer, vilket gör att 
kvinnor som utövar våld mot män inte har möjlighet att få hjälp på samma sätt.  
 
Dessutom visar både studier och undersökningar att män som faller offer för våld i nära 
relationer förekommer i Sverige. Alla tydliggör dock inte att våldsutövaren skulle vara en 
kvinna, utan det skulle i vissa fall kunna vara en man som utsätter en annan man för våld i 
nära relationer. Oavsett förekommer det brister i de insatser som erbjuds män som faller offer 
för våld i nära relationer. Det förekommer även brister i insatser för kvinnor som utövar våld 
mot sin manliga partner. Det är främst socialnämnden då de har ett särskilt ansvar för både 
förövare och offer enligt 5 kap. 11 § SoL. Vi är medvetna om att mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer är ett stort samhällsproblem och de insatser som görs bör inte minskas. 
Däremot behöver samhället synliggöra att även kvinnors våld mot män förekommer och det 
ger konsekvenser på alla nivåer i samhället. 

Framtida forskning 
Forskning har visat att kvinnor som utövar våld mot män i nära relationer är ett relativt vanligt 
fenomen, men trots det osynliggörs det i praktiskt socialt arbete samt i många samhällen i 
stort. Teorier har utvecklats för att skapa en förståelse för våld i nära relationer, där bland 
Johnson et al.’s typologi, Lundgrens normaliseringsprocess och Hydéns motståndsprocess. 
Alla är generellt inriktade på mäns våld mot kvinnor. Det föreligger inga kända teorier om 
kvinnans våld mot män i nära relationer, någonting som vi anser saknas. Vidare forskning 
behövs gällande kvinnors våld mot män i nära relationer, speciellt i Sverige. Forskning har 
även visat att barn samt manliga offer tar lika mycket skada då kvinnor är våldsutövare, som 
tvärtom, vilket innebär att mer forskning på området behövs. Då resultatet visar att kvinnors 
och mäns våld ser olika ut behövs ytterligare förståelse för kvinnors våld mot män, för att 
kunna utveckla insatser anpassade efter det. Detsamma gäller manliga offer, som i dagsläget 
inte har någon specifik verksamhet att vända sig till, som de kvinnliga offren har genom de 
etablerade kvinnojourer som finns runt om i Sverige. 
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Bilaga 1. Sökschema för databaserad 
litteratursökning 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Motiv till exklusion Utvalda 
artiklar 

2016-04-12 Summon 2.0 “intimate 
partner 
violence”, 
“violent 
female”. 

Fulltext, vetenskapligt 
granskat, Publikationstyp: 
tidskriftsartikel. 
Publiceringsdatum: 2011-
01-01 till 2016-04-12. 

24 Mönster i mäns offerroll, 
riskfaktorer, mord, dejting 
våld, ungdomar (under 18 år), 
barnmisshandel, stalkers. 

2 

2016-04-12 Summon 2.0 “intimate 
partner 
violence”, 
“female 
perpetrators”, 
motivation*. 

Fulltext, vetenskapligt 
granskat, Publikationstyp: 
tidskriftsartikel. Disciplin: 
social welfare & social 
work. Publiceringsdatum: 
2011-01-01 till 2016-04-12. 

46 Riskfaktorer, ungdomar 
(under 18 år), 
sexualbrottslingar, dejting 
våld, stalkers, motivation till 
drogsmuggling, 
barnmisshandel.  

5 

2016-04-12 Summon 2.0 intimate 
terrorism 
violence* 
”towards 
men” 

Fulltext, vetenskapligt 
granskat, Publikationstyp: 
tidskriftsartikel 
Disciplin: alla 
Publiceringsdatum: 2006-
01-01 till 2016-04-12. 
Ämnesord: -Men, partner 
violence  

19 Mäns upplevelser av 
“Criminal justice” utifrån 
kvinnans våld mot män. 
Generellt om våld i 
parrelation. Återkommande 
artiklar. Samkönade 
relationer. Collage- studenter. 
män som offer 

2 

2016-04-12 Summon 2.0 "intimate 
terrorism", 
"female 
offender", 
"strategies". 

Fulltext, vetenskapligt 
granskat, Publikationstyp: 
tidskriftsartikel. Disciplin: 
social welfare & social 
work. Publiceringsdatum: 
2006-01-01 till 2016-04-12. 

24 För inriktat på brott, artiklar 
som kommit upp i tidigare 
sökningar, terapi för män som 
fallit offer, kvinnan som offer, 
barnmisshandel, 
alkoholanvändning och våld i 
militären.  

2 

2016-04-12 Social 
service 
abstracts 

(intimate 
terrorism) 
AND 
(female 
abuser OR 
motive) 

Peer reviewed. 
Publiceringsdatum: 2006-
01-01 till 2016-04-12. 

3 Män som söker hjälp via 
“helpline”. 

1 

2016-04-12 Social 
service 
abstracts 

(intimate 
partner 
violence) 
AND 
("female 
abuser" OR 
motive) 

Peer reviewed. 
Publiceringsdatum: 2006-
01-01 till 2016-04-12. 

17 Våld mot kvinnliga offer, 
mäns våld, generellt om våld i 
parrelation, ungdomar (under 
18 år), sexuellt våld, artiklar 
som kommit upp vid tidigare 
sökningar, dejting relation. 

2 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Nr Författare (år)  
Titel 

Population 
(Urval+ 
land) 

Syfte Defini
tion 
av 
våld  

Metod 
(datains
amling 
+ 
analys) 

Teoretiska 
begrepp/ 
teorier  

Slutsats 

1. Rivera, Echo A., 
Kubiak, Sheryl P. & 
Bybee, Deborah  
 
(2014) 
 
Patterns of women’s 
aggression against 
partners and others. 
broadening our 
understanding of 
violence 

574 kvinnor (31-
37 år i 
genomsnittsålder
) som sitter i 
fängelse 
hämtade ifrån 
Midwestern state 
prison system. 
 
USA 

Fokus är de 
många 
erfarenheter av 
våld som 
kvinnor som 
sitter i 
fängelse har. 

Fysiskt 
våld. 

Tvärsnittsst
udie.  
 
Slumpmässi
gt urval. 
 
Klusteranaly
s. 

Gender, intimate 
partner violence, 
general violence, 
ncarcerated 
populations och 
victimization. 

Att ha blivit utsatt för våld eller 
hotelser ökar risken för att man 
ska göra det mot andra, partners 
eller icke-partners. Generellt 
våld och partnervåld är relaterat 
till varandra. 

2. Hester, Marianne 
 
(2012) 
 
Portrayal of women 
as intimate partner 
domestic violence 
perpetrators 

128 fall av 
partnervåld, en 
tidsperiod på 6 
år. 32 fall där 
kvinnor var den 
enda 
våldsutövaren 
och 32 fall där 
båda partnerna 
var våldsutövare. 
 
England 

Syftet är att se 
hur polisen i 
England 
ser/framställer 
våldsutövande 
kvinnor. 

Fysiskt 
våld.  

Slumpmässi
gt urval.  
 
Kodning av 
mönster, 
teman och 
“berättelser”
. 

Criminal justice, 
domestic abuse, 
female 
perpetrators och 
intimate partner 
violence. 

Kvinnor var i 3 gånger större 
risk än män att bli arresterade 
när de ansågs vara gärningsmän. 
Många gånger var våldet mot 
männen i självförsvar, men 
tenderade att vara allvarligare då 
redskap många gånger användes 
som kompensation till den 
fysiska förmågan de saknade. 

3. Carlyle, Kellie E., 
Scarduzio, Jennifer A. 
& Slater Michael D.  
 
(2014) 
 
Media portrayals of 
female perpetrators of 
intimate partner 
violence 

331 
nyhetsartiklar, 
270 med 
manliga förövare 
och 61 med 
kvinnliga. 
 
USA 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
skillnader i 
beskrivningen 
av kvinnliga 
och manliga 
våldsutövare i 
media, med 
fokus på den 
kvinnliga 
förövaren.  

Fysiskt 
våld.  

Kvantitativ 
kodning för 
att 
sammanfatta 
och 
kategorisera 
materialet. 

Domestic 
violence and 
cultural contexts, 
domestic 
violence, 
perceptions of 
domestic 
violence, media 
and violence och 
women 
offenders. 

Studien visar att media gärna 
målar upp kvinnan som 
emotionell och “alltför 
känslomässig”, att hon visar 
ånger och agerar i våld p.g.a. 
passion. Samhället har en 
förmåga att försöka förklara 
kvinnans våld, medan mannens 
våld ligger i hans “natur”. Detta 
för att försöka fastställa att hon 
inte är en “typisk” kvinna. 
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A review of research 
on women’s use of 
violence with male 
intimate partner 

Genomgång av 
forskningslitterat
ur om kvinnor 
som använder 
våld mot sin 
partner. 
 
USA 

Syftet är att 
informera 
tjänsteleverant
örer i de 
militära och 
civila 
samhällen som 
arbetar med 
våldsamma 
kvinnor. 

Alla 
former av 
våld. 

Litteraturstu
die 

Women’s 
violence, 
women’s 
aggression, 
partner abuse 
och domestic 
violence. 

Våld mot kvinnor sker oftast i 
samband med att de blir utsatta 
för våld av deras manliga 
partner, men att de är lika 
benägna att utöva fysiskt och 
psykiskt våld. Sexuella 
övergrepp, tvångskontroll och 
stalking är vanligare bland män 
och att kvinnor skadas mer. 
Kvinnors motiv är vanligast 
självförsvar och rädsla, medan 
mäns är kontrollbehov. I 
situational couple violence har 
våldet vanligtvis mer negativa 
effekter på kvinnor än på män.  
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blivit utsatta för 
intimate partner 
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deras kvinnliga 
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undersökning 
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former av 
våld. 
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colflict 
tactis scale 
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Regrissionsa
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intimate partner 
violence, male 
victims, initmate 
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violence, female 
prepetrators, 
female-to-male 
violence och 
female violence  

Resultaten visade att de manliga 
hjälpsökande var offer för våld i 
nära relation och att våld av 
manliga offer var en del av ett 
mönster av vad Johnsons 
typologi benämner som 
våldsamt motstånd. Resultatet 
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gällande kvinnors 
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heterosexuella 
par i västvärlden. 
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undersöka och 
utvärdera 
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gällande olika 
typer av våld, 
motiv och 
konsekvenser. 

Fysiskt, 
psykiskt 
och 
sexuellt 
våld. 

Litterturstud
ie 

Intimate partner 
violence, gender 
differences, IPV 
impact och 
women IPV 
offenders. 
 

Resultaten visade att trots att både 
kvinnor och män deltar aktivt i 
våldsutövande faller kvinnors 
fysiska våld mer som svar på våld 
inletts mot dem. Känslomässiga 
övergrepp utövas av båda men 
skiljer sig mellan könen. Män 
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undersöka om 
män och 
kvinnor 
tillskriver sig 
själva olika 
skäl för att 
utöva våld i 
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och 
psykiskt
våld. 

Tvärsnittsun
dersökning.  
 
Analys 
genom 
SPSS 20.  
 

Domestic 
violence, 
perceptions of 
domestic 
violence, 
batterers, dating 
violence och 
intervention/treat
ment. 

Resultatet av studien ger stöd för 
tre hypoteser: 1. Att intimate 
terrorism våldets tillvägagångssätt 
skiljer sig mellan kvinnor och 
män. 2. Att kvinnor och män har 
liknande tankar kring intimate 
terrorism våld. 3. Att kvinnor och 
män har olika relation mellan vad 
man tillskriver sig själv och 
intimate terrorism våldets 
tillvägagångssätt. 
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management of 
women arrested by 
the police for 
intimate partner 
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106 fall av 
intimate 
terrorism våld, 
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av polis. 4 
procent 
ömsesidigt våld 
och 
resterandekvinnl
iga förövare och 
manliga offer i 
åldrarna 18-59 
år.  
 
Sverige 

Studien 
undersökte 
egenskaperna 
hos kvinnliga 
våldsutövare i 
parrelation 
som har 
uppmärksamm
ats av polis via 
häktning för 
intimate 
terrorism våld 
samt 
egenskaperna 
hos deras 
manliga offer. 

Fysiskt 
våld.  

Kodning Female 
perpetrators, 
gender, intimate 
partner violence 
och violence risk 
management. 

Resultatet visar likheter mellan 
kvinnliga förövare till manliga 
offer och manliga förövare till 
kvinnliga offer. Skillnader visas 
dock i det upplevda våldet hos de 
utsatta.  
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Voices from the 
Group: Violent 
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Experiences of 
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Sju kvinnor i 
åldrarna 23-49 år 
som deltog i ett 
program för 
förövare av 
partnerrelaterat 
våld.  
 
England 

Syftet var att 
förstå kvinnors 
inställning till 
behandlingspr
ocessen, utfall 
och de 
betydelser de 
själva ser med 
behandlingen. 

Fysiskt 
våld. 

Semistruktu
rerad 
intervju som 
varade i 45 
minuter 
 
Analyserade
s med hjälp 
av 7-stegs 
analysmetod
en av 
Colaizzi. 

Domestic 
violence, female 
perpetration och 
treatment. 
 

Kvalitativa fynd tyder på att 
kvinnorna upplevde behandlingen 
som meningsfull, positiv och 
någonting som fick dem att 
förändra sitt tidigare beteende. De 
bidragande faktorerna var mötet 
med andra kvinnor i gruppen samt 
handledarna och de färdigheter 
och strategier som kvinnorna lärt 
sig för att hantera ilska och 
negativa känslor. 
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Heterogeneity 
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Arrested for Intimate 
Partner Violence 

Självrapporter 
och 
straffrättsligaupp
gifter om 485 
kvinnor som var 
dömda för 
intimate 
terrorism våld.  
 
USA 

Syftet med 
studien var att 
se huruvida 
kvinnor som 
gripit för 
intimate 
terrorism våld 
anses vara den 
primära 
angriparen 
eller det 
primära offret.  

Fysiskt 
och 
psykiskt 
våld.  

Enkäter och 
intervjuer. 

Female 
offenders, 
partner abuse 
och typology 
recidivism. 

Resultatet visar att trots att alla 
kvinnor greps för våld mot sin 
partner visar analyser att några av 
kvinnorna kan betraktas som det 
primära offret samt några som 
den primära angriparen.  
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Why the 
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Physical Violence by 
Women Has Not Been 
Perceived and Is Often 
Denied 

200 stycken 
studier. 
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Det 
huvudsakliga 
syftet var att 
finna 
förklaringar till 
varför 
könsymmetriskt 
våld inte 
uppmärksamma
s i lika stor grad 
som våld mot 
kvinnor gör.  

Fysiskt 
våld.  
 

Litteraturstu
die 

Partner violence, 
female violence, 
feminist theory, 
frevention och 
treatment, Science 
 

Resultatet visar att det hjälper inte 
kvinnorna att inte uppmärksamma 
deras våldsamma beteende. Det 
finns stora mörkertal och en 
anledning till det är media. Det 
bibehåller det stereotypiska 
synsätt som finns på män och 
kvinnor i samhället, dvs. kvinnor 
som offer och män som förövare.  
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Women’s experience 
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feminist analysis 
 

37 kvinnor i 
fängelse i 
åldrarna 19-47 år 
med erfarenheter 
av ilska mot 
deras intima 
partner.  
 
USA 

Syftet var att 
försöka fånga 
kvinnornas 
erfarenhet av 
ilska samt motiv 
för att uttrycka 
ilska mot deras 
partner. 

Fysiskt 
våld. 

Djupintervju
er och 
kodning. 

Inga nyckelord Resultatet visar att upplevelsen av 
ilska avbildades som 
känslomässig, fysiologisk och 
fysisk. Det är någonting som kan 
fungera som ett nytt sätt att skapa 
förståelse i samband med 
behandling. Om kvinnorna kan 
lära sig känna igen sina triggers 
av ilska kan det ge nya 
möjligheter i deras liv och 
relationer. 

13.  Elmquist, JoAnna, 
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Ryan C., Labrecque, 
Lindsay, Ninnemann, 
Andrew & Stuart, 
Gregory L.  
 
(2014) 
 
Motivations for 
intimate partner 
violence in men and 
women arrested for 
domestic violence 
and court referred to 
batterer intervention 
programs 

590 män och 587 
kvinnor i 
åldrarna 18 år 
och äldre som 
gripits för våld i 
hemmet och 
blivit dömda till 
behandling för 
det. 
 
USA 

Syftet med 
studien var att 
jämföra motiv 
för fysiskt 
partnersvåld 
mellan män och 
kvinnor som 
gripits för våld i 
hemmet och 
blivit dömda till 
behandling. 

Fysiskt 
våld. 

Frågeformulä
r.  
 
The reason 
for violence 
scale (RVS) 
för 
bedömning av 
skälen till 
fysiska 
angrepp mot 
partner. 
 
The revised 
conflict 
tactics scales. 

Motivations, 
intimate partner 
violence, 
aggression och 
domestic violence. 

Resultatet tyder på att gripna män 
och kvinnor som utsatt sin partner 
för våld har liknande motiv för 
det.  
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Outlaw, Maureen C.  
 
(2007) 
 
The Control Motive 
and Marital Violence 

8000 kvinnor 
och 8000 män i 
åldrarna 18 år 
och äldre. 
 
USA  

Syftet med 
studien var att 
se om män var 
mer benägna att 
utöva våld i 
syfte att 
kontrollera än 
kvinnor var.  

Fysiskt 
och 
verbalt 
våld.  

Kvantitativ 
analys. 

Marital violence, 
intimate partner 
violence, control 
motive och gender 
difference. 

Resultatet visade inget stöd i att 
män engagerar sig mer i 
äktenskapligt våld än kvinnor, då 
de skulle vara mer kontrollerande. 
Studien visade att män och 
kvinnor skiljer sig i metoder för 
kontrollbeteende, men inte deras 
motiv att kontrollera. 



	

 


