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ABSTRACT 
 
Violence in partner relationship – a theoretical analysis 
 
Thérèse von Braun 
 
 
The purpose of this study was to do a narrative survey of the discussion about violence in 
partner relationships that is held in research literature. The question at issue was: How do 
research literature discuss violence in partner relationships, with focus on heterosexual 
relationships? The eight primary documents that have been chosen are written by researchers, 
professional therapists, National Counsil for Women's protection (Nationellt Råd för 
Kvinnofrid, NRK) and Swedish Government Official Report (Statens Offentliga Utredningar, 
SOU). To investigate the theories, discover the similarities and differences between them and 
how they can complement each other, the documents statements has been analyzed with a 
dialectic-hermeneutic approach and social constructionism and discourse theory.  
 The research findings showed that the gender perspective theory, the psychodynamic theory 
and the social psychology theory have a few things in common, but that they on the whole are 
different and contradict each other. The gender perspective theory dominates the discussion 
but needs to be combined with the other theories to give a more all-embracing understanding. 
A multidimensional model seems to be necessary.  
 
Key words: partner violence, violence in partner relationships, women battering 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Våld i parrelationer - en teoretisk analys 
 
Thérèse von Braun 
 
 
Uppsatsens syfte har varit att göra en narrativ översikt över de diskussioner som förs i 
forskningslitteraturen rörande våld i parrelationer. Frågeställningen har varit: Hur diskuterar 
forskningslitteraturen våld i parrelationer, med fokus främst på tvåkönade relationer? Urvalet 
har bestått av åtta dokument som är författade av forskare, professionella terapeuter, 
Nationellt Råd för Kvinnofrid och Statens Offentliga Utredningar (SOU). Materialet har 
bearbetats utifrån en dialektiskt hermeneutisk ansats och socialkonstruktionistisk diskursteori 
för att granska de teoretiska resonemang som förs, se vilka skillnader och likheter som finns 
dem emellan och hur de kan komplettera varandra. 
 Resultatet visade att könsmaktsteorin, den psykodynamiska teorin och den 
socialpsykologiska teorin har ett fåtal gemensamma nämnare, men att de på de stora hela 
skiljer sig åt och motsäger varandra. Könsmaktsteorin dominerar diskussionen av ämnet, men 
behöver kombineras med de andra teorierna för att ge en mer allomfattande förståelse. En 
multidimensionell förklaringsmodell verkar vara nödvändig.  
 
Nyckelord: partnervåld, våld i parrelationer, kvinnomisshandel 
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1. Inledning 
Jag är inne på mitt sjätte år som volontär på kvinnojouren Alla Kvinnors Hus i Stockholm. 
Under mina år där har jag kommit i kontakt med många våldsutsatta kvinnor och deras 
anhöriga. Dessa människor vittnar om allt ifrån hånfulla kommentarer och örfilar till grova 
våldtäkter och regelrätta mordförsök. De kvinnor som utsätts för detta befinner sig i en väldigt 
utsatt position. Den de älskar, som förväntas älska dem tillbaka och måna om dem och deras 
väl och ve, utsätter dem för fysisk och psykisk tortyr. Den här typen av våld sker inte bara i 
tvåkönade relationer. Även bland samkönade par förekommer olika typer av misshandel och 
sexuella övergrepp. En kvinna kan utsätta sin kvinnliga partner för samma maktutövning och 
kränkningar som en man kan. Och en man kan bli utsatt för samma övergrepp och 
kontrollerande av sin manliga partner som en kvinna kan bli. (Holmberg & Stjernqvist, 2005; 
Lundgren, 2004; Hydén, 1995) 
 
På landets kvinnojourer har man vanligen en feministisk tolkning av partnervåld. Orsaken till 
våldet sägs ligga i att vi lever i ett samhälle där män som grupp är överordnade kvinnor som 
grupp. Våld i parrelationer betraktas, utifrån feministisk teori, som ett av de mest extrema 
exemplen på denna patriarkala samhällsordning. (Hydén, 1995; Slag i luften, 2004) Jag har 
aldrig vacklat i min uppfattning om att jag lever i ett patriarkalt samhälle och att denna 
struktur får konsekvenser för alla människor på i stort sett alla livets områden. Inte heller vill 
jag förkasta den feministiska förståelsen av partnervåld. Jag vill problematisera den och 
åtminstone öppna mig för möjligheten att det kan finnas andra och/eller kompletterande 
förklaringar på denna företeelse. 
 
Vad är det egentligen som skiljer en våldsam relation från en ickevåldsam? Är det 
individuella faktorer som styr? Om det är det, hur kommer det sig då att det verkar vara så 
mycket vanligare att män slår kvinnor än tvärtom? Om det handlar om kön, hur förklarar man 
då det faktum att det förekommer våld i samkönade relationer? Om man åberopar strukturella 
och feministiska förklaringar, hur kommer det sig då att det inte förekommer våld i alla 
parförhållanden? Och borde inte i så fall våldet minska i takt med att jämställdheten ökar på 
andra områden i samhället? (Hydén, 1995;) I min strävan att finna svar på åtminstone en del 
av dessa frågor har jag gjort en narrativ översikt (Bergmark & Oscarsson, 2006). 

1.1 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats första kapitel innehåller inledning, disposition, syfte och frågeställning.  
I kapitel 2 ges begreppsförklaringar och en kort översikt över tidigare forskning. 
I kapitel 3 beskrivs studiens teoretiska perspektiv som är socialkonstruktionistisk diskursteori. 
Kapitel 4 handlar om metoden. Där beskrivs studiens vetenskapsfilosofiska position och mitt 
tillvägagångssätt vid de val av primärdokument och begränsningar som jag har gjort i min 
studie. Därefter följer en redogörelse för den bearbetning och analys som jag har gjort av 
materialet och sedan diskuteras reliabilitet, validitet och triangulering. 
I kapitel 5 redovisar jag studiens resultat, det vill säga vad jag har funnit i mina 
primärdokument. I kapitel 6 genomförs en analys i vilken jag först använder mig av en 
dialektisk hermeneutisk ansats och socialkonstruktionistisk diskursteori. I kapitel 7 förs en 
avslutande diskussion där jag besvarar min frågeställning, diskuterar resultatet, för en 
metoddiskussion och ger förslag till fortsatt forskning. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att försöka ge en bild av hur våld i parrelationer framställs och 
analyseras inom forskningslitteraturen. Förhoppningen är att en narrativ översikt av området, 
och de förklaringar och teorier som ges i litteraturen, ska fungera som ett embryo till svaret på 
hur våldet ska kunna bekämpas. 
 
Min frågeställning är:  
Hur diskuterar forskningslitteraturen våld i parrelationer, med fokus främst på tvåkönade 
relationer? 
 
Fokus kommer att ligga på tvåkönade relationer där mannen misshandlar kvinnan eftersom 
det är vad mina valda primärdokument uteslutande fokuserar på. Jag kommer i viss mån att 
diskutera samkönade relationer för att det förhoppningsvis kan bidra med en annorlunda 
infallsvinkel när det gäller förklaringarna till tvåkönat partnervåld.  

2. Bakgrund 
Detta kapitel innehåller några av de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen, samt en 
kort och översiktlig redogörelse för hur den tidigare forskningen på området har sett ut. 

2.1 Begreppsförklaringar 
Några centrala begrepp i denna uppsats är varianter av våld, våldets normaliseringsprocess 
och könsmakt, genus och feminism. Även om jag i resultatdelen inte går in speciellt mycket på 
vare sig våldsvarianterna eller våldets normaliseringsprocess så vill jag ändå ta upp dessa och 
beskriva dem här för att ge läsaren en bakgrundsinformation som gör det lättare att förstå och 
följa med i det resonemang som förs i resultat- och analysdelen. 

2.1.1 Varianter av våld 
Det våld som utövas inom en relation kan ta sig flera olika uttryck. De olika varianterna 
brukar benämnas som materiellt våld, psykiskt våld, fysiskt våld och sexuellt våld.  
Materiellt våld kan handla om att förövaren tar ifrån offret ett föremål med högt 
affektionsvärde eller att offret får sin rörelsefrihet begränsad. Det kan även handla om att 
förövaren slår sönder möbler med syftet att offret ska bli varse förövarens fysiska styrka och 
därigenom skrämmas till lydnad. (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2003; Holmberg & 
Stjernqvist, 2005; Lundgren, 2004) 
 
Det finns många varianter på psykiskt våld men i stora drag handlar det om hot, förlöjligande, 
nedvärdering inför andra människor, berövande av sömn, påförande av skuld och skam och 
isolering. Förlöjligande handlar om kränkande kommentarer rörande såväl utseende som 
karaktärsdrag och handlingar. Även nedsättande tillmälen är vanliga. 
Nedvärdering och hån inför andra människor är snarlik förlöjligandet. För att ytterligare 
förstärka känslan av vanmakt hos offret kan förövaren rikta sitt hån mot något som är en 
konsekvens av misshandeln, till exempel oförmågan att gapa ordentligt efter att ha fått slag 
mot käkbenet. (NRK, 2003; Holmberg & Stjernqvist, 2005; Lundgren, 2004) 
 
Berövandet av sömn minskar offrets motståndskraft. Påförandet av skuld och skam är ett 
vanligt inslag i det psykiska våldet i en misshandelsrelation. Offret tillskrivs skulden och 
skammen för det våld som han eller hon blivit utsatt för. Isoleringen innebär att offrets 
kontakt med andra personer övervakas svartsjukt av förövaren och vanligen minskar undan 
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för undan. Isoleringen är ett sätt från förövarens sida att få så stor kontroll över sin partners liv 
som möjligt och även att dölja misshandeln för utomstående.  
På grund av rädsla för åsikten att homosexualitet är något avvikande och konstigt kan, i vissa 
samkönade relationer där offret inte är öppet med sin läggning, ett effektivt hot från förövaren 
vara att avslöja för omgivningen att offret lever i en homosexuell relation. 
Ett annat vanligt hot, i både två- och samkönade relationer, är att förövaren hotar att skada sig 
själv om offret lämnar relationen. (NRK, 2003; Holmberg & Stjernqvist, 2005; Lundgren, 
2004) 
 
Det fysiska våldet visar sig oftast efter att relationen har pågått ett tag och tar sig många olika 
uttryck. Det finns mildare varianter som fasthållande, nypningar och lätta knuffar. De mildare 
varianterna används ofta, liksom en del av det materiella våldet, som ett sätt att varna för 
eventuellt grövre våld. Det grövre våldet kan exempelvis bestå av kraftigare knuffar som 
syftar till att offret ska ramla och slå sig, örfilar, strypgrepp och andra former av 
kvävningsförsök, sparkar och knytnävsslag. Förövaren kan även släpa offret i håret och 
använda sig av olika tillhyggen. Regelrätta vapen som knivar förekommer men det är 
vanligare med olika vardagsföremål som råkar finnas till hands. Om misshandeln äger rum i 
sovrummet kan sänglampans sladd användas som piska eller strypsnara. Är man i köket kan 
förövaren utdela slag med en stekpanna. Det två varianterna av sexualiserat våld är fysiskt 
våld riktat mot könsorganet och påtvingade sexuella handlingar. Ofta kan det finnas samband 
och kombinationer mellan dessa. (NRK, 2003; Holmberg & Stjernqvist, 2005; Lundgren, 
2004) 

2.1.2 Våldets normaliseringsprocess 
Våldets normaliseringsprocess är ett begrepp som används för att beskriva hur våldet ofta 
utvecklas i en parrelation. Genom att förövaren gradvis utövar mer och mer psykisk 
misshandel gentemot sin partner blir offret successivt mer och mer utlämnad åt, och 
kontrollerad av, förövaren. Eftersom det psykiska våldet utövas i liten skala till en början, 
för att sedan bli värre och värre, är det ofta svårt för såväl offer som utomstående att 
märka vad som pågår. Vanligen är det först efter att det psykiska våldet har pågått en tid 
och därmed gett förövaren mer makt och kontroll i relationen, som det materiella, fysiska 
och sexuella våldet börjar. När det inträffar är ofta offret så nedbrutet, skrämt, kontrollerat 
och förvirrat att han eller hon inte lämnar förövaren trots misshandeln. De olika 
våldsuttrycken blir undan för undan en del av vardagen och betraktas som ett ”normalt” 
inslag i relationen. Dessutom har offret vanligen blivit så isolerat att möjligheten att en 
utomstående ska uppmärksamma misshandeln och komma till offrets undsättning är 
mycket liten. (Lundgren, 2004; NRK, 2003; P.E. Eliasson, 2000; Göransson, Järvholm 
Andersson & Kwarnmark, 1988) 
 
Vanligen varvas misshandelstillfällena även med stunder av kärlek, ömhet och försoning 
mellan parterna, vilket gör det ännu svårare för offret att bryta relationen. Allt är ju inte 
helt igenom dåligt. Så småningom övergår den kärleksfulla fasen till en spänd situation 
som bottnar i förövarens osäkerhet och offrets nervositet över att bli slagen igen. Till slut 
resulterar den spända fasen i våld som sedan slätas över och ursäktas för att sedan övergå 
i en ny period av kärlek. Det blir en slags våldets onda cirkel där misshandel ingår som en 
normal del. (Lundgren, 2004; NRK, 2003; P.E. Eliasson, 2000; Göransson, Järvholm 
Andersson & Kwarnmark, 1988) 
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2.1.3 Könsmakt, genus och feminism 
Olika varianter av begreppet könsmakt förekommer i flera dokument som behandlar våld i 
parrelationer. Exempel på dessa varianter är könsmaktsförståelse, könsmaktsperspektiv, 
könsmaktssystem och könsmaktsteori. (Lundgren, 2004; SOU 2004:121) Dessa begrepp är 
egentligen olika benämningar för samma sak nämligen uppfattningen att vi lever i en 
patriarkal samhällsstruktur som rangordnar människor utifrån deras kön. Män som grupp har 
mer makt och resurser och större existensberättigande än gruppen kvinnor och detta visar sig i 
en mängd olika sammanhang och på alla upptänkliga områden. (Elvin-Nowak & Thomsson, 
2003) 
 
Begreppen genussystem och genusordning, är också vanligt förekommande. En enkel 
beskrivning av begreppen är att säga att de har ungefär samma innebörd som begreppet 
könsmakt, det vill säga uppfattningen att samhället är hierarkiskt uppbyggt och där gruppen 
män åtnjuter mer makt och privilegier än kvinnor som grupp. Vad som dock är viktigt att 
understryka är att könsmaktssystemet och genusordningen betraktas som sociala 
konstruktioner som är möjliga att förändra. (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003) För att 
beskriva detta genussystem används ofta olika typer av feministisk teori och det finns en 
mängd olika feministiska inriktningar (Gemzöe, 2006). Jag ska inte gå in närmare på dem här 
utan endast informera om att de gånger som begreppet feminism nämns har det funktionen av 
en vid förståelseram av könsmakt och genus om inget annat sägs.  

2.2 Tidigare forskning – En allmän bild 
Jag har inte hittat någon kunskapsöversikt som liknar den typ som jag avser att göra. Jag har 
därför valt att här ge en översiktlig redogörelse av hur forskningen rörande partnervåld 
tidigare har sett ut. Forskning på våld i parrelationer är en relativt ung företeelse som kom 
igång på allvar i Sverige så sent som på 1980-talet. Den tidigaste forskningen fokuserade på 
de inblandade och deras personligheter. Offret, oftast en kvinna, har i dessa fall betraktats som 
alltför dominant och självständig vilket anses ha provocerat fram misshandel från förövaren. 
Förövaren, oftast en man, har å sin sida beskrivits på många olika sätt. Han har ansetts vara ett 
offer för vanmaktskänslor och/eller sociala omständigheter som exempelvis missbruk eller 
arbetslöshet. En annan beskrivning av förövaren är att han helt enkelt drabbas av ett 
okontrollerbart raseri där han inte vet vad han gör. Andra teorier som har fokuserat på 
förövaren har bland annat hävdat att våldet har medicinska, biologiska eller situationsmässiga 
orsaker. Det som dessa teorier har gemensamt är att de söker förklaringarna i olika typer av 
avvikelser hos de våldsutövande männen. (Holmberg & Enander, 2004; Slag i luften, 2004) 
 
Mot ovanstående synsätt har det under årens lopp riktats alltmer kritik från feministiskt håll. 
Det är framförallt tre invändningar som har dominerat kritiken. För det första protesterar man 
mot beskrivningen av offret som genom denna beskrivning indirekt görs ansvarig för det våld 
han eller hon blir utsatt för. Förövaren blir genom denna beskrivning befriad från ansvar och 
framställs i stället som en oskyldig person som drabbats av olyckliga omständigheter. De 
feministiska forskarna menar istället att svaret på varför våldet uppstår finns i den 
samhälleliga kontext i vilket paret ingår. Den andra av de två huvudsakliga invändningarna, 
som man inom feministisk forskning har mot den individualistiska förståelsen, är att offer och 
förövare måste analyseras i förhållande till varandra och inte var för sig. Man måste se till vad 
för relation förövare och offer har och vad den ger parterna för roller. (Holmberg & Enander, 
2004; Slag i luften, 2004) 
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Den tredje invändningen handlar om vikten av att uppmärksamma mönstret i vem som slår 
och vem som blir slagen. Det är en man som misshandlar en kvinna och inte tvärtom vilket 
kan kopplas tillbaka till uppfattningen att parets samhälleliga kontext bidrar till en förståelse 
av partnervåldet. Våldet ses nämligen av de feministiska forskarna som en följd av en 
patriarkal samhällsordning. (Holmberg & Enander, 2004; Slag i luften, 2004) 
 
Det finns även ett tredje synsätt som länkar samman samhälleliga mönster med individuella 
faktorer för att försöka finna förklaringen till våldet. Våldet ses då som resultatet av 
individuella faktorer varav flera i sin tur har sin grund i samhälleliga mönster. (Hydén, 1995; 
P. Eliasson, 2000) Olika forskare listar en mängd olika förklaringsvarianter som har 
förespråkats genom åren. Det finns perspektiv som fokuserar på socialt arv, kultur, missbruk 
av alkohol, förövarens testosteronhalt och kombinationer mellan olika typer av perspektiv. De 
senaste åren har dock de forskare som företräder feministiska och andra mer strukturella och 
sociala perspektiv kommit att dominera forskningsområdet alltmer. Sammanfattningsvis kan 
man säga att det i dagsläget finns tre stora övergripande diskurser när det gäller partnervåld. 
Det är det helt individualistiska, det helt strukturella och det som på olika sätt kombinerar de 
två förstnämnda. (Holmberg & Enander, 2004; Slag i luften, 2004; Hydén, 1995; P. Eliasson, 
2000) 

3. Teori 
I detta kapitel ges en beskrivning av den sociala konstruktionismens diskursteori vilket är 
studiens teoretiska perspektiv.  

3.1 Socialkonstruktionistisk diskursteori 
Även om det inte finns en enda renlärig linje bland socialkonstruktionister så finns det ändå, 
enligt Vivien Burr (2003), fyra gemensamma grundförutsättningar. Den första av dessa är en 
kritisk hållning till det som ses som självklart. Ingenting kan tas för givet och det är omöjligt 
att göra objektiva studier eftersom vi alltid tolkar allt utifrån vilka vi själva är. 
Den andra premissen är kulturell och historisk specificitet. Med det menas att vi konstruerar 
vår världsbild utifrån den kultur vi lever i och utifrån den historia som har format kulturen. I 
en annan tid och/eller i en annan kultur hade vår uppfattning om världen förmodligen sett 
annorlunda ut. Den tredje och fjärde förutsättningen är att kunskap upprätthålls genom sociala 
processer och att kunskapen hör ihop med social handling. Med dessa menas att våra dagliga 
interaktioner med varandra, i synnerhet det språk vi använder, vidmakthåller och 
framförhandlar en viss form av kunskap. Då denna kunskap kan anta olika former menar Burr 
att den är att betrakta som en social konstruktion. Resultatet av det är att vissa handlingar, 
synsätt, åsikter etc. blir fullt tänkbara i en världsbild men helt orimliga i en annan. (Burr, 
2003) 
 
Inom socialkonstruktionismen spelar begreppet diskurs en stor roll. Med diskurs åsyftas en 
samling meningar, metaforer, föreställningar, ståndpunkter, berättelser och så vidare, som 
tillsammans bildar en särskild version av olika händelser. Det är en speciell bild som målas 
upp av en händelse, en person eller grupp av personer, alltså ett visst sätt att presentera det i 
ett bestämt ljus. Om man godkänner socialkonstruktionisternas påstående att det genom 
språket kan ges en mängd möjliga versioner av en och samma händelse, innebär det att det 
runt ett objekt finns varierande diskurser som alla har olika berättelser om objektet. Det finns 
olika sätt att berätta om det för omvärlden. (Burr, 2003) 
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En diskurs manifesteras på olika sätt, till exempel genom bilder, argument och hänvisande till 
olika omständigheter. Genom sin manifestation konstruerar diskursen en företeelse eller ett 
objekt. Olika diskurser konstruerar objekt på olika sätt, men varje diskurs gör dock anspråk på 
att redogöra för vad objektet verkligen är, det vill säga dess sanna natur. De olika diskurserna 
fokuserar på olika aspekter, tar upp och diskuterar olika företeelser och har olika åsikter om 
hur man bör handla inom ett specifikt område. Språket är centralt. Samma diskurs har ofta 
samma ord och uttryck, men samma ord, fraser, bilder och uttryck kan även användas inom 
olika diskurser och då användas för att berätta olika berättelser. Ordens betydelse beror på den 
diskursiva kontexten. Diskursen visar sig i det vi säger och skriver och innebörden i det vi 
säger och skriver beror i sin tur på det diskursiva sammanhang som de uttrycks i. En diskurs 
är alltså en praktik som formar det objekt som det beskriver. (Burr, 2003) 
 
Vissa konstruktioner, eller diskurser, har en större tendens att bli sedda som sunt förnuft eller 
mer sanningsenliga än andra, men vilka dessa är varierar ordentligt mellan olika kulturer, 
tidsepoker och samhällsstrukturer. Enligt socialkonstruktionismen har människor svårt för att 
se bortom diskursen, det vill säga sin sociala verklighet och vad som förespråkas i den. Jaget 
ses som en social konstruktion, vilket innebär att det formas och ändras kontinuerligt i social 
och kulturell samverkan med andra människor. Det betyder inte att vi är totalt viljelösa och 
bara låter oss påverkas av omgivningen i vilken riktning som helst. Snarare innebär det att vi 
starkt influeras av vår omgivning, men att vi själva också inverkar på den. Det är en 
ömsesidig påverkansprocess och i den ingår språket som en central del. Hur vi själva pratar 
och hur andra pratar om oss påverkar jaguppfattningen. Det sätt som vi positionerar oss på i 
ett socialt sammanhang och i dialoger, är intimt förknippat med hur vi redogör för oss själva 
och olika faktorer i vår sociala situation. Kommunikationen anses påverka alla personer som 
deltar i den och hjälper till att bygga dessa personers natur. (Wetherell & Maybin, 1998; Burr, 
2003) 

4. Metod 
Det här kapitlet beskriver det metodologiska tillvägagångssätt som använts för studien. Till att 
börja med kommer en kort introduktion av den vetenskapsfilosofiska positionen. Efter det 
följer en redovisning av urval och avgränsningar, materialbearbetning och analys. 
Avslutningsvis avhandlas reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Denna studies vetenskapsfilosofiska position är dialektisk hermeneutisk, vilket är en 
kombination av hermeneutik och dialektik. (Kvale, 1997) Jag har i uppsatsen valt att förena 
både hermeneutiken och dialektiken med socialkonstruktivistisk diskursteori för att styra in 
mina egna tolkningar i en specifik riktning. 

4.1.1 Hermeneutik 
Att inta ett hermeneutiskt perspektiv innebär att man gör tolkningar av texter och uttalanden. 
Syftet är att försöka synliggöra vad som egentligen uttrycks och hitta en allmängiltig tolkning 
av en utsaga. För att finna den behöver uttolkaren gå utanför det omedelbara och försöka se på 
texten med nya ögon. Eftersom uttolkaren befinner sig i en förståelsetradition som han eller 
hon inte kan lämna är det inte möjligt att göra en helt förutsättningslös tolkning. Däremot kan 
uttolkaren försöka bli medveten om sina egna förutsättningar och förutfattade meningar och ta 
hänsyn till dessa vid tolkningen. (Kvale, 1997) 
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För att genomföra en hermeneutisk tolkning krävs det att man ständigt växlar mellan delarna 
och helheten som de bildar tillsammans. Uttolkaren tyder delarna var för sig och jämför mot 
tolkningen av helheten. Tolkningen av de enskilda delarna kan förändra helhetstolkningen 
som i sin tur kan förändra tolkningen av de enskilda delarna och så vidare i en cirkelprocess, 
den hermeneutiska cirkeln. Denna cirkelprocess är i princip oändlig men avslutas när 
uttolkaren tycker sig ha kommit fram till en enhetlig tolkning som är fri från logiska 
motsägelser. (Kvale, 1997) 

4.1.2 Dialektik 
Dialektik analyserar motsägelser. Det gäller såväl motsägelser i en utsaga som dessa 
motsägelsers relation till motsägelser i den sociala och materiella verkligheten. (Larsson, 
2005b) Det finns flera varianter av dialektik men grundtanken är att motsägelser driver 
utvecklingen framåt och skapar förändringar. Dialektiken går emot hermeneutikens strävan 
efter att hitta en tolkning fri från motsägelser. Enligt dialektiken är den sociala verkligheten 
full av motsägelser och att då genomföra empiriska studier där tolkningen av dessa syftar till 
att bli av med motsägelser, som hermeneutiken gör, är inte lämpligt. Dialektiken vill istället 
undersöka de motsägelser som finns i den sociala verkligheten och ställa dem mot varandra 
för att på så vis få kunskap om den verklighet man har studerat. (Kvale, 1997)  

4.2 Förförståelse 
Jag har viss förförståelse av ämnet då jag sedan fem år tillbaka är volontär på kvinnojouren 
Alla Kvinnors Hus i Stockholm. I mitt arbete där har jag genom åren kommit i kontakt med 
åtskilliga våldsutsatta kvinnor och barn och deras anhöriga. Dessa erfarenheter kan ha 
påverkat mig i skrivandet av denna uppsats. 

4.3 Urval och avgränsningar 
Insamlandet av primärdokument skedde genom sökning i databasen Libris, Stockholms 
universitets bibliotekskatalog, Stockholms stadsbiblioteks sökkatalog samt på regeringens 
hemsida.  
Sökorden jag använde mig av var: parrelationer, homosexuella, våld i familjen, 
kvinnomisshandel, mansmisshandel, våld mot kvinnor, våld mot män, kvinnofrid, män som 
misshandlar, kvinnor som misshandlar, våldsamma kvinnor, våldsutsatta män, män som 
misshandlas, maskulinitet, mannen, mansrollen och mansvåld. 
 
Det sammanlagda antalet träffar var över 11. 000. Antalet träffar på dessa sökord varierade 
både beroende av vilket det aktuella sökordet var men även på grund av var sökningen 
utfördes. Dessutom dök ibland samma primärdokument upp flera gånger på samma träfflista, 
vilket innebar en automatisk minskning av det faktiska antalet publikationer på träfflistorna. 
Dock kvarstod ett stort antal dokument även efter den ofrivilliga minskningen. För att få ner 
denna stora mängd publikationer till en hanterbar nivå valde jag ett antal olika avgränsningar. 
Först och främst valde jag att fokusera på litteratur som är författad på svenska och som i 
första hand behandlar svenska förhållanden. Det främsta skälet till det valet är att jag inte var 
övertygad om att den forskning som gjorts i andra länder och på andra sociala och kulturella 
förhållanden är direkt överförbara på de svenska nutidsförhållanden som jag valde att granska 
i denna uppsats. I och med den begränsningen sållades en hel del publikationer bort. 
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Jag valde också att bara använda primärdokument som var utgivna de senaste 20 åren, det vill 
säga från 1987 och framåt. Tanken med det var att å ena sidan öppna upp för möjligheten att 
finna dokument som hade några år på nacken och som därmed kanske kunde innehålla 
speciella infallsvinklar. Å andra sidan var mitt syfte med studien att göra en narrativ översikt 
över den samtida forskningslitteraturen, varför jag inte ville ha med hur gamla publikationer 
som helst. Ett tidsspann på 20 år verkade rimligt. Även denna begränsning bidrog till att 
minska ner mängden publikationer. En del av de dokument som fanns på träfflistorna 
handlade inte specifikt om mitt uppsatsområde utan till exempel om kvinnors situation i 
allmänhet, våld mot barn, incest, olika sociala problem och ojämlikhet mellan könen. Dessa 
valdes bort eftersom jag var ute efter publikationer som enbart inriktade sig på partnervåld 
och där författarna dessutom använde sig av en tydlig teori för att diskutera ämnet. Jag valde 
även bort kandidatuppsatser, artiklar och enskilda kapitel i olika antologier. Syftet med det var 
en intention att ha så gedigna och omfattande primärdokument som möjligt i uppsatsen.  
 
Att hitta litteratur som behandlar kvinnors våld mot närstående män visade sig svårt. De 
träffar jag fick när jag gjorde mina sökningar handlade i princip uteslutande om mäns våld 
mot kvinnor och barn. Några få undantag är de publikationer som behandlar våld i samkönade 
relationer. Av det lilla antal publikationer som behandlade kvinnors våld mot män var det bara 
en som skrev om svenska förhållanden, vilket var en uppsats i sociologi. Enligt min 
bedömning var den uppsatsen inte användbar för mig i denna studie då den varken var 
speciellt omfattande eller förde en tydlig argumentationslinje. Resultatet av det blev att jag i 
praktiken kom att skriva om mäns våld mot kvinnliga partners och våld i samkönade 
parrelationer. Jag vill dock understryka att jag för den skull inte förnekar att kvinnors våld 
mot män existerar eller att jag anser att det fenomenet är av underordnad betydelse. 
 
Då de publikationer som använder sig av en könsmaktsteoretisk förklaringsmodell var 
överrepresenterade valde jag bort en del av dem till förmån för publikationer med andra 
diskurser. Detta för att en jämförelse mellan de olika dokumenten annars hade blivit ganska 
ointressant enligt min mening. 
 
De primärdokument som till slut valdes ut är: 
1. Mäns våld mot kvinnor (2000) av Mona Eliasson som är docent i psykologi och verksam 
som lärare och forskare vid Centrum för kvinnoforskning, Uppsala universitet. 
2. Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga (1995) av 
Margareta Hydén som är fil dr och legitimerad psykolog. Hydén är verksam som lektor vid 
Stockholms universitet, som professor vid Linköpings universitet och även som 
privatpraktiserande psykoterapeut. 
3. Våldets normaliseringsprocess (2004) av Eva Lundgren som är professor i sociologi och 
verksam vid Uppsala universitet. 
4. Slag i luften (2004) som är en utredning gjord av Statens offentliga utredningar (SOU). 
5. Våldsamt lika och olika (2005) av Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist. Carin Holmberg 
är sociolog och Ulrica Stjernqvist är fil. mag. Båda är verksamma vid Centrum för 
genusstudier, Stockholms universitet. 
6. Kvinna slår kvinna man slår man. Homosexuell partnermisshandel (2003) som är skriven 
och utgiven av Nationellt Råd för Kvinnofrid (NRK). 
7. Män, kvinnor och våld (2000) av Per Elis Eliasson som är psykolog och arbetar på 
Manscentrum med män som har utövat våld mot närstående. 
8. Männen bakom kvinnovåldet (1988) av Birgitta Göransson, Inga Järvholm Andersson och 
Elisabeth Kwarnmark som i sitt arbete som psykologer inom kriminalvården har kommit i 
kontakt med män som är dömda för våldtäkt och misshandel. 
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De tre första författarna hör till dem som oftast förekom på träfflistorna och refererades till i 
andra böcker. Jag valde att ha med deras publikationer därför att de har gjort sig kända som 
kunniga på området och hade en tydlig diskurs i sina böcker. Det fjärde dokumentet är en 
SOU-rapport som jag valde dels på grund av att det är en statlig utredning och dels på grund 
av dess tydliga diskurs. Dessutom var den omfattande och tog tydligt ställning för 
könsmaktsteori vilket jag fann intressant att granska. Dokument fem och sex behandlar 
samkönat partnervåld. Av de publikationer som behandlade samkönat partnervåld var dessa 
de som verkade lämpligast utifrån de begränsningar jag hade bestämt mig för. 
 
De två sistnämnda dokumenten är inte skrivna av forskare. Min uppfattning var att de flesta 
av de andra dokumenten, som jag redan hade valt, gav en ganska likartad förståelse av det 
fenomen jag avsåg att undersöka. Därför tog jag även med Män, kvinnor och våld  
(P. Eliasson, 2000) och Männen bakom kvinnovåldet (Göransson, Järvholm Andersson & 
Kwarnmark, 1988) som är författade av personer som har erfarenhet av professionellt arbete 
med våldsamma män. Jag ansåg att de har försökt närma sig den våldsutövande parten och 
dennes perspektiv i något högre utsträckning än vad forskarna har gjort. Dessutom tar dessa 
publikationer upp andra typer av förklaringsmodeller än de flesta av de forskarproducerade 
dokumenten. Syftet med att ta med dessa publikationer i min granskning var att försöka få en 
något bredare bild av forskningsområdet än vad som annars hade varit fallet. Givetvis skulle 
jag ha kunnat gå längre i denna strävan och till exempel breddat det undersökta tidsspannet 
eller valt att använda mig av fler primärdokument, alternativt bytt ut vissa primärdokument 
mot andra publikationer. Dock har jag varit tvungen att ta hänsyn till de begränsningar som 
ramarna för en C-uppsats ger och jag uppfattar det som att de primärdokument som jag till 
slut valde speglar de olika perspektiv som förekommer i de senaste 20 årens 
forskningslitteratur. Dessutom är som sagt min intention att undersöka det nuvarande 
diskussionsläget varför ett utökat tidsspann inte var aktuellt. 
 
Män, kvinnor och våld (2000) och Männen bakom kvinnovåldet (1988) har antagligen inte 
genomgått samma typ av kritiskt granskande som man kan anta att de forskarproducerade 
dokumenten har gjort. En terapeut har inte samma krav på sig som en forskare att distansera 
sig och försöka förhålla sig oberoende till sitt material (M. Eliasson, 2000). Jag anser därför 
att dessa primärdokument inte har samma dignitet som de övriga, men jag ville ändå ha med 
dem därför att jag tyckte att de trots allt ger viktiga infallsvinklar på området. 
 
Både Eva Lundgren och Carin Holmberg har, bland andra, fungerat som sakkunniga i 
utredningen Slag i luften. I vilken utsträckning just Lundgrens och Holmbergs delaktighet har 
påverkat den publikationen är svårt att avgöra, men läsaren bör ändå upplysas om detta. 
Holmberg och Lundgren är således involverade i författandet av två av denna studies 
primärdokument, vilket är en möjlig nackdel. Dock har Holmberg en medförfattare till sin 
egen publikation och dessutom avhandlar den publikationen våld i samkönade relationer 
vilket Slag i luften inte fokuserar på. För övrigt är det betydligt fler än Lundgren och 
Holmberg som tillfrågats som sakkunniga i Slag i luften. På grund av de övriga personer som 
varit inblandade i författandet av de olika publikationerna, gjorde jag bedömningen att 
Holmbergs och Lundgrens röster trots allt inte hörs så mycket starkare än författarna till mina 
övriga primärdokument att det allvarligt inverkar på min studie. Jag valde därför att ta med de 
publikationerna trots dessa omständigheter. 
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4.3 Bearbetning och analys av materialet 
För att kunna göra en narrativ översikt (Bergmark & Oscarsson, 2006) över de diskurser som 
förs i primärdokumenten har jag till att börja med tematiserat data från mina primärdokument 
för att på så sätt få ner texten till en mer hanterbar nivå. Mina tre teman blev: Teoretiska 
analyser, Relationen och våldet och Förövaren och offret. Dessa teman har hämtats från 
primärdokumenten. Jag har först läst publikationerna för att se vilka teman som var 
återkommande och gemensamma för de olika dokumenten och sedan har jag bestämt mig för 
att använda dem i min uppsats. Därefter jag delat in mina primärdokument i olika grupper 
utifrån de diskurser som de olika dokumenten har i sin diskussion om partnervåldet. De 
diskursgrupperna är könsmaktsteori, socialpsykologi och psykodynamisk teori. Under varje 
tema redogörs sedan för en diskurs åt gången. 
 
Jag har kategoriserat in citat från ett primärdokument i taget under dess diskursrubrik och det 
tema som jag har ansett lämpligast. Vissa citat har passat in under flera av mina teman. Jag 
har då tvingats välja under vilket tema som ett specifikt citat passar bäst. Oftast baseras mitt 
val på de övriga citat som redan funnits under det tema jag slutligen valde. Detta för att 
citaten i så stor utsträckning som möjligt ska kunna gå att jämföra med varandra på ett enkelt 
sätt för att därmed ge läsaren en överblick över materialet. Att gå till väga på detta sätt 
innebär att endast en bråkdel av det som står i primärdokumenten tas med i uppsatsen. För att 
i viss mån avhjälpa detta har jag försökt ta med citat som belyser de helhetsresonemang som 
förs i texten. Ibland har jag även meningskoncentrerat olika resonemang som jag ansett vara 
av vikt. 
 
Under varje tema delades som sagt texten in i tre olika diskursavsnitt. I slutet på några av 
dessa avsnitt ges en kort sammanfattning över de tydligast framträdande mönstren inom den 
diskursen. Detta för att man lättare ska få en överblick över det resonemang som förs. 
Anledningen till att jag inte gjorde så efter varje diskursavsnitt är att jag efter varje tema ger 
en längre sammanfattning över vad som framkommit inom samtliga diskurser under det 
specifika temat. Att skriva en sammanfattning över ett kort diskursavsnitt och sedan dessutom 
upprepa den sammanfattningen i slutet av temat ansåg jag onödigt. Jag har därför endast 
skrivit en sammanfattning i slutet av längre diskursavsnitt. Då jag anser att de teoretiska 
analyserna som ges i dokumenten är de mest intressanta att granska så har temat Teoretiska 
analyser fått större utrymme än de övriga i såväl resultatdelen som i analysen. Synen på 
offret, för att ta ett exempel, är förvisso inte ointressant, men då min frågeställning handlar 
om hur partnervåldet diskuteras är det mer givande att granska primärdokumentens teorier 
kring våldets orsaker. 
 
I analysen har jag sedan använt socialkonstruktionistisk diskursteori med en dialektisk 
hermeneutisk ansats. Mina olika teman och de olika diskurserna får då funktionen av 
delaspekter i den hermeneutiska cirkeltolkningen. (Kvale, 1997; Larsson, 2005b; Wetherell & 
Maybin, 1998; Burr, 2003) I den hermeneutiska tolkningen söker jag efter minsta 
gemensamma nämnare mellan diskurserna. I den dialektiska analysen tar jag upp diskursernas 
olika berättelser om offer, förövare och våldet. Vad gäller de teoretiska förklaringarna 
fokuserar jag på vilka frågor de olika diskurserna inte besvarar. Sedan använder jag mig av 
det resultatet för att argumentera för vikten av att använda sig av ett multidimensionellt 
analysperspektiv när man söker efter förklaringarna till partnervåld. Jag knyter även an 
diskursernas olika berättelser om offer, förövare och våld till resultatet av den dialektiska 
analysen. De mönster som framkommer i analysen redogör jag sedan för när jag besvarar min 
frågeställning. Jag diskuterar även resultatet i Diskussionen, granskar mitt eget 
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tillvägagångssätt i Metoddiskussionen och ger, utifrån mitt eget framkomna resultat, förslag 
på framtida forskning. 
 

4.4 Reliabilitet, validitet och triangulering 
Forskaren kan ge exempel på de material som han eller hon har använt i sin tolkning och 
tydligt redogöra för hur analysprocessen har gått till, för att därmed uppnå en hög reliabilitet. 
(Kvale, 1997) Det har varit en intention hos mig att på ovan nämnda sätt uppnå en så hög 
reliabilitet som möjligt och jag hoppas att jag i stor utsträckning har lyckats. 
 
Kvale skriver att validera är detsamma som att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. 
Forskaren ska kritiskt granska sin egen analys och sitt tillvägagångssätt och tydligt ange sitt 
perspektiv på det undersökta ämnet. Detta för att den slutliga tolkningen av materialet, för att 
kunna betraktas som rimlig, bör kunna genomgå och tåla en så kritisk granskning som 
möjligt. I en hermeneutisk tolkning är frågorna som ställs till texten helt avgörande. Vilket 
svar man får beror på vilken fråga som ställts. När det gäller ifrågasättandet är det viktigt att 
ha klart för sig vilka frågor som ska besvaras och i vilken ordning. ”Vad” och ”varför” bör 
besvaras innan ”hur”. Syfte och innehåll kommer alltså före metoden i en undersökning. Att 
ha en teoretisk föreställning om vad som undersöks är viktigt för att kunna avgöra om den 
valda metoden undersöker det den avser att undersöka. (Kvale, 1997)  
 
När man gör en kvalitativ studie med små urval eftersträvar man främst en hög intern 
validitet. Detta försöker man uppnå genom att ingående och intensivt undersöka ett antal fall 
som noggrant beskrivs och kan antas vara karakteristiska. (Larsson, 2005b) Genom att 
använda rika citat som jag noga valt ut hoppas jag att jag har uppnått en hög intern validitet. 
Ett sätt att ge datainsamlandet och analysen större säkerhet och tillförlitlighet är att använda 
sig av olika typer av triangulering. I och med att jag har kombinerat dialektik och hermeneutik 
har jag använt mig av triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner. Då jag har analyserat 
mitt material vid två tillfällen och jämfört resultaten med varandra har jag även använt mig av 
en variant på undersökartriangulering. (Larsson, 2005b) 

5. Resultat 
I detta kapitel redovisas först uppsatsens olika teman och därefter primärdokumentens olika 
utsagor rörande respektive tema. Varje tema avslutas med en sammanfattande kommentar. 

5.1 Teman 
Mina tre teman är Teoretiska analyser, Relationen och våldet och Förövaren och offret. Dessa 
teman har jag valt efter att ha läst mina primärdokument och letat efter gemensamma teman 
dem emellan. Samtliga dokument berör mina teman, men en del dokument berör vissa teman i 
större utsträckning och mer ingående än andra. Detta har fått till följd att kvalitén på citaten 
skiftar både mellan de olika primärdokumenten och mellan mina olika teman.  
 
Temat Teoretiska analyser är mer omfattande än de andra två. Anledningen till det är att de 
flesta av mina primärdokument hade mer att säga inom det området än inom de övriga. 
Dessutom anser jag själv att Teoretiska analyser ger ett mer övergripande och förklarande 
perspektiv på det undersökta området vilket gör att fler citat ryms under det temat. 
Jag har även delat in mina olika teman i underrubrikerna Könsmaktsteori, Socialpsykologisk 
teori och Psykodynamisk teori. Detta för att vara tydlig med vilken teoretisk 
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förklaringsmodell som används av upphovsmakarna till ett specifikt citat och för att lättare 
skapa en översikt över materialet. 

5.2 Teoretiska analyser 
I detta avsnitt redogör jag för de olika teoretiska resonemang och analyser som förekommer i 
mina primärdokument. 

5.2.1 Könsmaktsteori 
Ett återkommande tema i flera primärdokument är att de könsroller som vi blir pådyvlade får 
oss att bete oss, tänka och känna på ett visst sätt. När det gäller det våld som utövas i en 
heterosexuell relation menar många att könsrollerna är en stor del av förklaringen. En man 
uppmuntras till att vara familjens dominanta överhuvud och kvinnan till att vara underordnad 
honom och inte ta sig ton. Det som skiljer en våldsam parrelation från en relation där det inte 
förkommer våld är, enligt dessa personer, inte speciellt mycket. (Slag i luften, 2004) Det 
handlar bara om gradskillnader av samma fenomen. Eva Lundgren skriver: 
 

Våldsprocessen ingår i, och hänger tätt samman med, ett livssammanhang. I vårt 
kulturella sammanhang förstår vi varandra som könsvarelser, som kvinnor och män. 
Vi omgärdas av kulturella bilder och föreställningar om manlighet och kvinnlighet 
enligt vilka vi förväntas leva, eller som vi eventuellt vågar bryta mot, med de 
sanktioner det kan innebära. Våldsprocessen är en aktiv könskonstitueringsprocess 
från mannens [min understrykning] sida, där inrotade bilder av kön används 
tillsammans med lika etablerade förklaringar till våld – ofta mer eller mindre 
subtila varianter av seglivade orsaksmyter.  (Lundgren, 2004, s.14) 
 

I denna beskrivning av våldsprocessen talar Lundgren om mannen, det vill säga förövaren, 
som den drivande kraften bakom den destruktiva utvecklingen. Mannen beskrivs som en aktiv 
utövare av kön medan kvinnan snarast är ett offer för mannens extrema tolkningar av redan 
existerande samhällsnormer. I Slag i luften ( 2004) buntar författarna ihop allt våld som män 
riktar mot kvinnor och hävdar att alla dessa våldsuttryck har sin grund i samma sak: det 
patriarkala samhället.  
 

Utifrån en könsmaktsförståelse sätts det konkreta våldet in i sitt sociala och kulturella 
sammanhang och det tolkas i ljuset av manlig överordning och därmed hur kön skapas i 
vårt samhälle. Ytterst är detta en fråga om demokrati och om hur mäns våld på olika 
sätt begränsar kvinnors livs- och handlingsutrymme. Det gäller både det faktiska våld 
män utsätter kvinnor för och kvinnors rädsla för att utsättas − mäns våld är en del av 
kvinnors vardag. I en sådan förståelse kan våldet tolkas både som en följd och som ett 
återskapande av samhällets ojämlika maktrelationer. (Slag i luften, 2004, s.53-54) 
 

Våldet behöver alltså egentligen inte vara reellt. Patriarkatet gör att kvinnor ständigt ses som 
presumtiva offer för mäns våldsamhet. Det görs ingen skillnad på det våld som en kvinna 
utsätts för i sin parrelation och exempelvis sexuella trakasserier på arbetet. De enda 
skillnaderna mellan dessa situationer är förövaren och sammanhanget.  

 
För att förstå våldets betydelse och sammanhang i en kvinnas hela liv analyseras 
hur olika former av våld mot kvinnan hänger ihop liksom det som pågår mellan de 
konkreta våldstillfällena. Att hålla samman olika våldsformer och grupper av 
utsatta och förövare handlar också om att se hur det som i dag ofta delas in i olika 
våldskategorier och betraktas som helt olika problem hör ihop. Det gäller 
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exempelvis våld i nära relationer, prostitution, handel med kvinnor för sexuella 
ändamål, våldtäkter, sexuella övergrepp och våld mot barn, så kallat 
hedersrelaterat våld och sexuella trakasserier. (Slag i luften, 2004, s.66-67) 

 
Även Lundgren har som sagt könsmakt som förklaringsmodell och skriver att om man 
använder den som övertolkningsram ses varken våldet eller våldsutövaren som avvikelser 
utan i termer av normalitet. (Lundgren, 2004) Hon tar även upp och förkastar idén om att 
våldets orsaker finns inom den våldsamma mannen. Hon menar att: 

 
Detta perspektiv kan framträda i en konsekvent psykoanalytisk eller dynamisk 
variant […]; mäns våld mot kvinnor ses då som uttryck för sexuell ångest, hat, 
fruktan, och fientlighet gentemot kvinnor, medan våldets egentliga orsaker inte är 
av psykologisk natur, de står att finna i samhällets struktur där våld och fientlighet 
mellan könen härjar. (Lundgren, 2004, s.87) 

 
Mona Eliasson hör också till dem som hänvisar till könsmaktsordningen som förklaring till 
varför kvinnor utsätts för mäns våld. Hon inleder sin bok Mäns våld mot kvinnor med att 
beskriva kvinnans roll genom historien och i olika sammanhang. Historiskt sett har kvinnan 
betraktats som en andra klassens medborgare och som mannens ägodel. Våld i parrelationer 
måste undersökas mot bakgrund av detta, menar Mona Eliasson. Dessutom påstår hon, i 
likhet med författarna till Slag i luften (2004), att allt våld mot kvinnor hänger ihop, oavsett 
om det sker inom eller utanför familjen och vilka uttryck det tar sig, samt att våldet är intimt 
förknippat med de könsnormer som finns i samhället. Samtidigt diskuterar Mona Eliasson 
också vår ovilja till att erkänna dessa normer. Istället för att erkänna och sedan ta itu med de 
könsroller vi har så förnekar vi att de över huvud taget existerar. (M. Eliasson, 2000)  
 

När vi riktar uppmärksamheten mot ett samhälle som hyllar jämställdhet, men 
samtidigt fostrar pojkar till män som förväntas vara dominanta för att anses 
maskulina, och fostrar flickor till kvinnor som skall finna sig i detta, då upplever vi 
en ”kognitiv dissonans”. Det innebär att vissa intellektuella element i vår förståelse 
står i logisk opposition till andra. När vi blir medvetna om detta upplever vi en 
konflikt inom oss, en oro som leder till en strävan att återfå den inre balansen. (M. 
Eliasson, 2000, s.37-39) 
 

För att återfå den inre balansen kan man, enligt Mona Eliasson, ta till flera olika åtgärder. 
En är att omvärdera sina tidigare åsikter och ändra på uppfattningen att vi lever i det där 
jämställda samhället som vi trodde att vi levde i. Att välja det tillvägagångssättet kan 
dock vara arbetsamt och obehagligt. På grund av detta kan människor prioritera 
möjligheten att få bevara sin tro på samhället eller på människor i omgivningen. De kan 
därför föröka lösa den kognitiva dissonansen genom att undvika besvärande information 
eller helt enkelt tolka den information de får på ett sätt som gör att den inte skapar 
obalans i deras inre. Exempelvis kan man välja att tolka oväsendet från grannen som en 
olycklig engångsföreteelse. (M. Eliasson, 2000) 
 
Då flertalet av de publikationer som behandlar våld i tvåkönade relationer talar om genus 
och könsmakt som en bidragande, eller allenarådande, orsak till våldet, kan det väcka 
tankar om att förklaringar till våld i samkönade relationer ser annorlunda ut och hänvisar 
till andra faktorer. Så är dock inte fallet. Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist menar att 
patriarkatet starkt influerar också samkönade relationer och bidrar till våld även i dem. 
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Parrelationen är i sig en manligt strukturellt definierad relation. I sin 
heterosexuella tappning erbjuder parrelationen en form som tydligt definierar 
möjligheter och begränsningar för kvinnor respektive män. Parterna i en relation 
förhandlar om rättigheter och skyldigheter som både bevarar och motarbetar denna 
form. Parrelationen är således å ena sidan inte en statisk form men å andra sidan är 
den genom sin strukturella förankring trögföränderlig och sammankopplad med 
föreställningar och normer om kvinnligt och manligt. […] visserligen är 
parrelationen en heterosexuellt form och struktur men den kan återskapas och bäras 
upp av såväl heterosexuella som samkönade par. Det är med andra ord former av 
under- och överordning som strukturerar parrelationen oavsett vem eller vilka som 
ingår i den. (Holmberg & Stjernqvist, 2005, s.15-16) 
 

Då parrelationen uppstått i en patriarkal samhällsordning är den således, enligt Holmberg 
och Stjernqvist, en patriarkal företeelse per definition, vilket betyder att även kvinnor kan 
bli förövare och män offer i en samkönad relation. I en tvåkönad relation spelar dock 
parternas kön stor roll. 

 
Om nu parrelationen är en form som när det gäller återskapandet av patriarkala 
strukturer i en mening är neutral i förhållande till sexuell läggning emedan den kan 
återskapas av såväl homo- som heterosexuella torde den dock inte vara könsneutral 
utan tvärtom vara könsspecifik. Samtidigt finns det en sammanblandning mellan 
uttryck för makt och uttryck för vad som anses som manliga egenskaper. Något som 
innebär att såväl kvinnor som män kan gestalta vad som felaktigt tolkas som uttryck 
för manliga egenskaper i en mer essentialistisk betydelse, när det 
egentligen/också/även är uttryck för strukturell överordning. (Holmberg & 
Stjernqvist, 2005, s.16) 
 

Män fostras alltså in i en förtryckarroll i betydligt större utsträckning än kvinnor vilket ger 
dem ett strukturellt försprång vad gäller makten i parrelationen. Holmberg och Stjernqvist 
nämner en undersökning där 95 män som varit utsatta för våld av en kvinnlig partner ger sin 
syn på det parförhållandet. En övervägande del av männen uppgav att de antingen inte brydde 
sig så mycket om kvinnans våld utan tyckte att hon var löjlig, eller att de reagerade med ilska 
eller förvåning, eller blev imponerade av hennes våld. De män som upplevde sig som offer 
utgjorde bara 6 procent av den tillfrågade gruppen. Av detta drar Holmberg och Stjernqvist 
följande slutsats: 

 
I heterosexuella relationer påverkas hela livssituationen och självkänslan för de 
utsatta kvinnorna, medan effekterna i dessa avseenden framstår som ganska 
marginella för de utsatta heterosexuella männen.  
Vi menar att i den heterosexuella kontexten utgör mäns strukturella överordning 
och att män vanligtvis är fysiskt överlägsna de kvinnor de lever tillsammans med, 
en ram/en form som gör att heterosexuella män ändå kan bibehålla en känsla av 
överordning, vilket i sin tur leder till att deras livssituation inte påverkas i den 
utsträckning såsom den gör för kvinnor i liknande situation. (Holmberg & 
Stjernqvist, 2005, s.18) 

 
Det faktum att kvinnor trots allt ändå försöker sig på att förtrycka och misshandla sin 
manlige partner ägnas ingen större uppmärksamhet eller diskuterande. Oavsett hur 
männen reagerar på kvinnornas våld är det ändå anmärkningsvärt att våldet förekommer. 
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Eftersom de flesta av mina primärdokument hävdar att våld i en parrelation, antingen den 
är tvåkönad eller samkönad, beror på den övergripande samhällsordning som kallas 
patriarkat, kan det vara relevant att ställa frågan hur det i så fall kommer sig att det inte 
förekommer våld i alla parrelationer. De flesta av primärdokumenten berör inte den 
frågan explicit. Ett undantag är Slag i luften, som tar upp saken som hastigast men dock 
låter bli att egentligen diskutera den. 

 
En övergripande fråga när man studerar konkret våldsutövning utifrån ett 
avvikelseperspektiv kan vara att söka orsaken till att vissa män utövar våld medan 
andra inte gör det. Men utifrån en könsmaktsförståelse är det i stället mer relevant 
att ställa frågor om våldets avsikter och exempelvis se sambandet mellan fysisk och 
sexuell våldsutövning och andra former av kontrollerande beteenden liksom mellan 
våldsutövning och accepterade former av könsrelaterade kränkningar. (Slag i 
luften, 2004, s.54) 

 
Författarna tar upp frågan om icke-våldsamma relationer som något som bara är intressant 
om man studerar våldsfrågan ur ett avvikelseperspektiv. Om man tittar på fenomenet ur ett 
könsmaktsperspektiv så behöver man inte ställa sig frågan om varför vissa slår medan andra 
låter bli. Hellre ska man uppmärksamma i vilket samhälleligt sammanhang våldet ingår. 
Enligt författarna till Slag i luften (2004) är individuella aspekter inte intressanta att titta 
närmare på. Inte ens en kombination mellan individinriktade avvikelseperspektiv och 
könsmaktsförståelse är tillåten då författarna menar att individinriktade teorier motsäger 
könsmaktsteorin. Att ändå försöka sig på en kombination får följden att: 
 

[…] en könsmaktsförståelse får relevans på en strukturell och abstrakt nivå, men att 
den frikopplas från verkliga män som använder konkret våld för att kontrollera och 
utöva makt över kvinnor. Konsekvensen blir densamma som i avvikelseperspektiven, 
det vill säga att orsaken till våldet placeras utanför de våldsutövande männen. Här 
kan alltså män bli offer för en könsmaktsstruktur och återigen ansvarsbefrias för det 
våld de utövar. (Slag i luften, 2004, s.60-61) 

5.2.2 Kommentarer  
För att förklara orsakerna till partnervåldet hänvisar könsmaktsteoretikerna till sina egna 
tolkningar av andra typer av beteenden som män har gentemot kvinnor. Man hävdar att 
exempelvis en mans sexuella trakasserier gentemot en kvinna på en arbetsplats är ett uttryck 
för den könsmaktsordning som råder i samhället. Utifrån detta påstående hävdar man sedan 
att även våld i en parrelation är ett uttryck för samma sak. (Lundgren, 2004; Slag i luften, 
2004; M. Eliasson, 2000; Holmberg & Stjernqvist, 2005) Man hänvisar alltså till sina egna 
teoretiska förklaringar av andra fenomen för att ge en teoretisk förklaring av partnervåldet.  
Denna könsmaktsteoretiska förklaring bör inte kombineras med individuella 
förklaringsmodeller då dessa anses strida mot den strukturella könsmaktsteoretiska diskursen. 
(Slag i luften, 2004)  
 
I den könsmaktsordning som anses genomsyra hela samhället, och parförhållanden inte minst, 
ses mannen som upprätthållaren av systemet. I misshandelsrelationen är det han som styr 
våldsprocessen, bland annat genom att använda sig av de i samhället etablerade 
föreställningarna om kön. De ojämlika maktrelationer som mannen driver fram i parrelationen 
ses alltså bara som en återspegling av den könsmaktsordning som råder i resten samhället. 
Därmed ses varken offer eller förövare som avvikare från normen utan snarare som utövare av 
den. (Lundgren, 2004; Slag i luften, 2004; M. Eliasson, 2000) 
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Även samkönade relationer anses bli starkt påverkade av könsmaktsordningen. 
Våldsprocessen i dessa förhållanden ser likadan ut som i tvåkönade relationer (NRK, 2003) 
och anses bero på att parrelationen som sådan har formats av könsmaktsordningen. 
Parrelationen blir därmed ett möjligt forum för den ena partnern att kontrollera och förtrycka 
den andra. I en tvåkönad relation anses mannen redan ha tilldelats en sådan överlägsen 
position att det automatiskt blir han som tar makten. I en samkönad relation beror det snarare 
på vilken inbördes relation parterna skapar till varandra. (Holmberg & Stjernqvist, 2005) 
 
I den mån män över huvud taget utsätts för våld av en kvinnlig partner ses inte 
konsekvenserna för det manliga offret som lika allvarliga som när rollerna är de omvända. 
Detta hävdar man beror på att mannens strukturella position är över kvinnan vilket ger honom 
automatiska övertag som en kvinna aldrig kan få gentemot en man i samma utsträckning. Det 
faktum att man trots allt kan konstatera att män misshandlas av kvinnor ägnas ingen direkt 
uppmärksamhet. (Holmberg & Stjernqvist, 2005) 
 

5.2.3 Socialpsykologisk teori 
Utifrån Holmbergs och Stjernqvists argumentering i ovanstående avsnitt kan en man 
egentligen bara bli verkligt förtryckt i en parrelation om han lever med en annan man, och 
en kvinna kan egentligen bara förtrycka sin partner om denna partner också är kvinna. Det 
är inte alla som helt anammar denna form av könsmaktsförståelse. Margareta Hydén 
problematiserar den. 
 

Strukturellt influerade föreställningar om ett universellt kvinnoförtryck, där 
samhällsstrukturen ses som kvinnovåldets orsak, har haft stort inflytande på den 
feministiskt inriktade kvinnoforskningen. Detta har varit av positiv betydelse för den 
kunskap om kvinnomisshandel som växt fram, men är inte utan problem. En förståelse 
som så gott som uteslutande rör sig i dimensionerna över/underordning och 
gärningsman/offer kan i längden bli väl ensidig och då lägga hinder i vägen för en 
fruktbar kunskapsutveckling.(Hydén, 1995, s.45) 
 

Precis som Holmberg och Stjernqvist diskuterar Per Eliasson hur idén om könsmakt och 
genus kan påverka de fall där en kvinna misshandlar en man. Holmbergs och Stjernqvists 
slutsats är att män inte kan bli lika förtryckta av kvinnor som kvinnor kan bli av män 
(Holmberg & Stjernqvist, 2005). Per Eliasson hävdar raka motsatsen och påstår istället att 
könsmaktsordningen kan innebära ytterligare en dimension av kränkning för en man som 
misshandlas av en kvinna, eftersom han i och med sin underposition känner sig tillintetgjord 
både som människa och man. (P. Eliasson, 2000) 

 
Bedömningen av manligt och kvinnligt våld skiljer sig i allmänhet radikalt åt. En 
kvinnas våld ses som mindre allvarligt oavsett vilken karaktär det har. Detta grundar 
sig antagligen på en generaliserad bild av kvinnan som den svagare och på bilden av 
mannen som den starkare. De flesta män upplever det som pinsamt att gå till polisen 
och anmäla en kvinna. Det är inte ovanligt att kvinnor anser sig ha rätt att använda 
våld för att hävda sig i en relation samtidigt som de inte är beredda på att tolerera 
något våld från mannen. Det räcker med att hänvisa till att vara kvinna. (P. Eliasson, 
2000, s.40) 
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Även om Hydén inte argumenterar emot att vi lever i en patriarkal samhällsordning så 
vill hon ändå inte bunta ihop allt våld som utförs mot kvinnor och påstå att allt har 
samma orsak. I motsats till könsmaktsteoretikerna hävdar Hydén att det inte 
nödvändigtvis behöver vara samma bakomliggande mekanismer som orsakar partnervåld 
i olika länder. (Hydén, 1995; M. Eliasson, 2000)  

 
Våldshandlingar mot kvinnor har inte samma funktion vid alla tillfällen och i alla 
samhällssystem. Dess funktion är avhängigt respektive historiska och kulturella 
sammanhang och måste därför diskuteras och analyseras i dessa sammanhang. Det 
kulturella mönstret, vare sig det är medvetet eller ej, påverkar starkt individens 
handlande. Det är därför av grundläggande betydelse att vi i Sverige försöker bilda 
oss en uppfattning om vad kvinnomisshandel betyder här, och inte tror att 
erfarenheter från USA, England eller norska kristna miljöer är direkt tillämpbara 
på svenska förhållanden. (Hydén, 1995, s.64) 

 
En förståelse av partnervåldet kräver dessutom, enligt Hydén, att man kombinerar 
individuella faktorer med strukturella förhållanden. De allmänkulturella omständigheterna 
ger en förståelse av i vilket strukturellt sammanhang våldet utövas men för att en enskild man 
ska bli våldsam behöver någon eller några individuella faktorer tillkomma. (Hydén, 1995) 
I motsats till författarna till Slag i luften (2004) menar Hydén att en renodlad 
könsmaktsförståelse snarare tenderar att befria mannen från ansvar. Istället för att se mannen 
som ett handlande subjekt som har ansvar för sina handlingar så överflyttas ansvaret på 
könsmaktsstrukturen vilket får till följd att mannen snarast betraktas som ett offer. (Hydén, 
1995)  
 
Per Eliasson förnekar inte att genus kan vara en orsak till våld i en parrelation, men han har 
en annan syn på vad den manliga könsrollen gör med den specifika mannen än vad 
könsmaktsteoretikerna har. Enligt Per Eliasson uppfostras män till att vara starka och 
självständiga. En riktig man hävdar sig genom att prestera och konkurrera och behöver 
egentligen inte känna trygghet och ha nära relationer eftersom han är sig själv nog. 
Socialiseringen till denna manstyp sker på bekostnad av förmågan att komma andra 
människor nära och ha harmoniska relationer. 
 

En vanlig manlig akilleshäl är rädsla att framstå som vek och svag. Män växer upp 
med förväntningar på att kunna behärska sina känslor. – Lipa inte! Gnäll inte! Det 
var väl inte så farligt! Ge inte upp! Kämpa på! Var inte en sån fegis! I nära och 
viktiga relationer är det, särskilt om trygghet saknas, viktigt att inte förlora ansiktet 
och visa några svaga sidor. Rädsla att prata om eller ens erkänna förbjudna 
känslor, gör att man kan börja gräla om oväsentligheter och lätt fastnar i en kamp 
om rätt och fel. (P. Eliasson, 2000, s.30) 
 

Att det anses omanligt att känna sig ynklig, otillräcklig och rädd betyder inte automatiskt att 
män inte har dessa känslor. Tvärtom finns de i allra högsta grad och kan anta stora 
proportioner vilket ökar känslan av misslyckande eftersom just dessa känslor är så tabu. 

 
Bakom mäns aggressiva uttryck döljer sig ofta andra känslor än ilska. När rädslan 
att framstå som svag är stor riskerar undertryckta känslor av rädsla, sorg och 
smärta att gömmas undan och samlas på hög. När och om de bryter igenom är ilska 
kanske det enda uttryckssätt man har tillgång till. Mellan pojkar och män är visst 
våld ibland accepterat. Att slå en kvinna däremot är ett tabu som de flesta män 
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omfattas av. I relationer där våld förekommer finns paradoxalt nog ofta en stark 
rädsla hos mannen att bli så arg att han slår kvinnan. När han inte lyckas ta sig ur 
laddade situationer ökar hans vanmakt. Skeendet trappas upp långt bortom vad som 
är rimligt i förhållande till det som utlöst förloppet. Våldet sker i ett tillstånd av 
stark stress färgad av vrede, sorg, rädsla och vanmaktskänslor. (P. Eliasson, 2000, 
s.30) 

5.2.4 Kommentarer 
I motsats till könsmaktsteoretikerna som menar att en våldsam man helt enkelt spelar sin roll 
som man då han misshandlar och kontrollerar, menar Per Eliasson att en våldsam man snarare 
genom sin våldsamhet visar upp att han har misslyckats som man. För att en man ska bli 
kontrollerande och ta till våld krävs det att han känner sig så pass maktlös och trängd att han 
inte ser någon annan utväg. Våldet ses således som ett desperat uttryck för en sårbarhet som 
upplevs så stark av mannen själv att han måste ta till sådana extrema handlingar som våld för 
att, i sina egna ögon, försöka åstadkomma en maktutjämning. (P. Eliasson, 2000) 
 
Hydén problematiserar könsmaktsteoretikernas uppfattning om att allt våld som riktas mot 
kvinnor av män alltid är uttryck för samma sak. Våldsyttringar måste analyseras i det 
historiska och kulturella sammanhang i vilket det har förekommit. Det är således inte lämpligt 
att jämföra svenska nutidsförhållanden med andra och tro att liknande fenomen är utslag för 
samma sak. Samtidigt menar Hydén att föreställningar om ett universellt kvinnoförtryck, där 
samhällstrukturen ses som orsaken till partnervåld, har inneburit en positiv utveckling när det 
gäller kunskap om våldet mot kvinnor. (Hydén, 1995) 
 
Då könsmaktsteoretikerna hävdar att en kvinna inte kan förtrycka en man på samma sätt som 
han kan förtrycka henne (Holmberg & Stjernqvist, 2005), är Per Eliasson av en annan åsikt. 
Han hävdar att en könsmaktsordningen snarare gör så att en man blir dubbelt kränkt av en 
kvinna eftersom han som man inte förväntas vara i underposition i förhållande till en kvinna. 
Han blir alltså både kränkt som människa och i sin roll som man. (P. Eliasson, 2000)  
 
De socialpsykologiskt inriktade tillskriver strukturella mönster stor betydelse, men drar andra 
slutsatser av dessa än vad könsmaktsteoretikerna gör. (P. Eliasson, 2000; Hydén, 1995; 
Lundgren, 2004; Slag i luften, 2004; M. Eliasson, 2000; Holmberg och Stjernqvist, 2005) 
Dessutom menar de att beaktande av individuella faktorer är nödvändigt för en förståelse av 
partnervåldet. (P. Eliasson, 2000; Hydén, 1995) Att använda en renodlad könsmaktsförståelse 
för att förklara partnervåld leder enligt Hydén till att mannen ansvarsbefrias i och med att 
förklaringen till hans beteende ligger utanför honom själv. (Hydén, 1995) 

5.2.5 Psykodynamisk teori 
Birgitta Göransson, Inga Järvholm Andersson och Elisabeth Kwarnmark har författat de enda 
av mina primärdokument som använder sig av psykodynamisk teori för att förklara våld i 
parrelationer. De menar att de misshandlande männen har många gemensamma drag och 
erfarenheter som kan spåras i barndomen. Dessutom menar de att de våldsamma männen ofta 
lever i en socialt utsatt situation vilket bidrar till den dåliga självkänsla som grundlades när de 
var barn. I en parrelation vill männen att kvinnorna ska kompensera dem för de sårande 
behandlingar som de upplevde i tidig barndom. (Göransson, Järvholm Andersson & 
Kwarnmark, 1988) 
 

Detta innebär att mannen vill ha en psykologisk kontroll över kvinnan, en kontroll 
som han aldrig hade över modern. När kvinnan börjar glida ur hans grepp och bli 
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mer likgiltig, oengagerad och kanske provokativ osäkras det tidigt instängda 
raseriet. I situationer där yttre motgångar kombineras med alkoholbetingad 
nedsättning av omdömet kan det sedan utlösas. Mannens tragik är att han som 
vuxen inte kan skilja på symboliska och verkliga hot mot sin person. Han ser inte att 
han omedvetet upprepar en kränkande barndomssituation i sitt vuxenliv.   
Deras egna kvinnor skall kompensera dem för de förödmjukelser och förluster som 
drabbat dem i tidig barndom. (Göransson m.fl, 1988, s.26-27) 
 

Förklaringarna till förövarens våldsutövande anses alltså gå att spåra i barndomen. 
Barndomen och de tidiga relationerna har för dessa män varit känslomässigt fattiga, eller 
rentav skadliga, vilket får ödesdigra konsekvenser när dessa män ska försöka skapa relationer 
i vuxen ålder. De personer som mannen försöker skapa relationer till får ta hand om den vrede 
som mannen bär med sig sedan barndomen. Dessa författare tar avstånd ifrån uppfattningen 
att misshandel och sexuella övergrepp skulle höra mansrollen till. De skriver: 
 

Vi menar självklart inte att våldtäkt och misshandel skall ses som könsrollsfrågor – 
att varje man kan komma att begå sådana handlingar pga svårigheter i könsrollen. 
Däremot kan det vara extra svårt att klara könsrollens krav för en man med dålig 
jagstyrka. En sådan man kan kanske också ha svårare än andra män att klara de 
snabba förändringar som skett i samspelet mellan könen. (Göransson m.fl., 1988, 
s.109) 
 

Samtidigt som det inte hör mansrollen till att utöva misshandel så spelar alltså könet ändå 
roll, enligt dessa författare. Till exempel när det gäller att hantera känslor har kvinnor sedan 
barnsben fått lära sig helt andra tillvägagångssätt än vad män har. Kvinnor kan identifiera 
och sätta ord på känslor och därigenom dämpa ångest och oro. Män saknar av tradition ofta 
denna färdighet. 
 

Inställningen hos vuxna till barns sätt att lösa konflikter är olika för pojkar och 
flickor. Vi tillåter att pojkar slåss och kan t o m anse att det är ett sätt för pojkar att 
ta kontakt med varandra, något som inte gäller för flickor. Pojken ska tränas till en 
man som ska kunna kämpa och försvara. Det fysiska våldet i mänskliga relationer 
blir dock så småningom en förbjuden handling på pojkens väg till vuxen man. 
(Göransson m.fl., 1988, s.110) 

 

5.2.6 Sammanfattning av Teoretiska analyser 
M. Eliasson, Lundgren och Holmberg och Stjernqvist är ense om att den övergripande 
orsaken till våldet är det faktum att vi lever i en patriarkal samhällsordning där män anser sig 
ha rätt att styra med kvinnor som de vill. Holmberg och Stjernqvist hävdar att i de fall där en 
kvinna misshandlar sin man är konsekvenserna oftast inte lika allvarliga som när det är 
kvinnan som drabbas, vilket också är en konsekvens av könsmaktsordningen. Att en kvinna 
dock kan misshandla en man och hur man ska förklara det diskuteras inte av författarna. 
(Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000; Holmberg &  Stjernqvist, 2005) 
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Holmberg och Stjernqvist som skriver om våld i samkönade relationer hävdar att 
parrelationen som sådan är så till den grad påverkad av samhällets könsmaktsordning att en 
makthierarki skapas även i samkönade relationer. (Holmberg & Stjernqvist, 2005) Även om 
de övriga könsmaktsteoretikerna inte påstår samma sak explicit så är deras påstående att även 
fredliga parrelationer är gradskillnader ifrån våldsamma (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; 
M. Eliasson, 2000) i linje med Holmbergs och Stjernqvists påstående. Oavsett vilka som ingår 
i parrelationen och hur fredlig denna än kan verka så ses den ändå som en potentiell arena för 
maktkamp och våldsamheter och orsaken till detta är det patriarkala samhället. Lösningen på 
partnervåldet skulle således, enligt denna diskurs, vara ett jämställt samhälle. 
 
I Slag i luften menar författarna att könsmaktsteorin inte bara är den övergripande orsaken till 
partnervåld utan rentav den enda förklaringsmodell man bör använda sig av. Detta eftersom 
författarna menar att alla andra typer av förklaringsmodeller ansvarsbefriar förövaren, då 
denne framställs som offer för omständigheter som vederbörande inte kan rå för. 
Förespråkarna för könsmaktsteorin ger dock inget svar på frågan hur det kan komma sig att 
våld bara förekommer inom vissa förhållanden. Även om man godkänner påståendet att det 
handlar om gradskillnader mellan våldsamma och icke-våldsamma relationer, så kvarstår 
frågan om vad det är som gör att vissa individer tar till sådana extrema förtryckarstrategier 
medan andra inte gör det. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) 
 
Hydén problematiserar idén om att könsmaktsordningen är den enda förklaringen till våld. 
Dels menar hon att våld inte alltid, i alla sammanhang, behöver vara uttryck för samma sak. 
Dessutom tycker hon att den feministiska teorin, även om den har sina poänger och svarar på 
en del frågor, mer och mer börjar åtnjuta en särställning som förklaringsmodell, vilket gör att 
förståelsen kring våld i parrelationer inte utvecklas. Tvärtom menar hon att mycket av den 
forskning som bedrivs drar slutsatsen att vi lever i ett patriarkalt samhälle, vilket ofta var en 
teori som man hade redan från början. Hydén håller heller inte med författarna till Slag i 
luften (2004) om att könsmaktsteorin innebär att mannen betraktas som ytterst ansvarig för 
våldet. Tvärtom menar Hydén att könsmaktsteorin befriar mannen från ansvar då förklaringen 
till våldet sägs ligga i strukturer och inte i honom själv. (Hydén, 1995) 
 
Per Eliasson använder sig också av genus för att förklara orsaken till att män misshandlar 
kvinnor, men han menar att det inte beror på att mannen vill förtrycka kvinnan, utan på att han 
känner sig maktlös och att det är den upplevelsen, i kombination med en skam och frustration 
över känslan av maktlöshet, som utlöser våldet. (P. Eliasson, 2000) 
Göransson, Järvholm Andersson och Kwarnmark är de enda som använder sig av en 
individuell förklaringsmodell, nämligen den psykodynamiska. Förklaringen till att vissa män 
kontrollerar och utövar våld gentemot sin partner anses vara undantryckta aggressioner över 
händelser och omständigheter i barndomen. (Göransson m.fl., 1988) Könsmaktsteorins 
diskurs hänvisar således helt och hållet till strukturella förklaringar, medan den 
psykodynamiska diskursen, som ser till individen, utelämnar strukturella mönster. Som ett 
tredje alternativ finns den socialpsykologiska diskursen som tar hänsyn till både strukturella 
och individuella faktorer. 

5.3 Relationen och våldet 
Detta tema handlar om parrelationer i allmänhet och den våldsamma varianten i synnerhet. 
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5.3.1 Könsmaktsteori 
Lundgren är av uppfattningen att våldsamma relationer bara är gradskillnader ifrån de 
icke-våldsamma.  

 
När vi säger att det inte finns en artskillnad utan en gradskillnad mellan ett 
våldsamt och ett normalt parförhållande – hur menar vi då att ett normalt 
parförhållande och kärleks-vi ser ut? De föreställningar om kön misshandlarna 
använder och praktiserar under våldsprocessen är kulturellt sett välkända och 
fortfarande högst levande föreställningar i vårt samhälle. (Lundgren, 2004, s.40) 

 
Huruvida denna våldsprocess är utom förövarens kontroll eller inte, är en fråga som flera 
primärdokument diskuterar. Samtidigt som förövarna själva kan hävda att de tappar 
kontrollen kan de ändå uppenbarligen behärska sig så pass att de oftast inte dödar. 
Dessutom är det vanligt att förövarna vidtar diverse försiktighetsåtgärder när de slåss. 
NRK skriver: 
 

Den misshandlande partnern väljer tid och tillfälle och ser till att ingen ska 
upptäcka vad som pågår (drar ned persienner, sätter på TV:n för att dunsar och 
skrik inte ska höras till grannarna). Den misshandlande partnern försöker dessutom 
ofta undvika skador som är synliga utåt. Hon/han väljer därmed att slå på delar av 
kroppen där blåmärken inte syns, utan döljs av kläder. Våldet är således ofta grovt 
och utövat under stark vrede, men oplanerat är det inte. Urskillningslöst är det inte 
heller. Våldet utövas tvärtom under kontrollerade former; förövaren väljer vilken 
typ av skador hon/han vill tillföra sin partner och hur långt hon/han vill gå. (NRK, 
2003, s.11) 
 

Även Lundgren diskuterar påståendet att våldet skulle vara besinningslöst. Hon menar att 
påståendet inte stämmer, bland annat genom att hänvisa till vad våldsamma män själva 
har sagt om sitt eget våldsutövande. (Lundgren, 2004) 
 

Det finns en utbredd uppfattning inom den allmänna opinionen och även inom viss 
forskning, särskilt inom psykiatri och psykologi – att män slår i ”blint raseri”, […] 
eller våldför sig på grund av ”bristande impulskontroll”. Denna förklaring 
förutsätter en sorts automatiskt samband mellan aggression och våld. Men enligt 
männen är det inte så; mäns våld sker styrt och kontrollerat även vad gäller deras 
emotionella tillstånd i gärningsögonblicket, som är kopplat till kontroll över 
kvinnans livsutrymme. Vi ser att mannen kan uppnå mycket genom att misshandla, 
det vill säga ur hans eget perspektiv. Kortsiktigt, det vill säga i våldets ögonblick, 
uppnår han att sätta en gräns för och därigenom kontrollera den eller de delar av 
kvinnans livsutrymme som han vill kontrollera. (Lundgren, 2004, s.27-28) 
 

En viktig omständighet som stöder påståendet att de som misshandlar inte slår i blint raseri är 
det faktum att det inte är vem som helst som faller offer för deras vrede. Även om det finns 
partnermisshandlare som även ger sig på andra än sin partner så hör det till ovanligheterna.  

 
Att slå ner en polis som myndigt påtalar ett smärre överskridande av 
hastighetsbegränsningen på en tom, bred och trafiksäker väg är ett sällsynt 
beteende, och dessutom oklokt med tanke på den maktarsenal som en polis förfogar 
över. Det sker mycket sällan. Att däremot med hög röst skrika obsceniteter till 
hustrun på grund av en bagatell som att hon saltat maten för lite är inte något 
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ovanligt bland våldsbenägna män. Detta uppfattas oftast inte som våld eller uttryck 
för dominans, det ses bara som ohyfsat uppträdande, vilket om det riktades mot en 
utomstående, skulle tas på stort allvar. Inom familjen däremot, kan de allra flesta 
emellertid förstå – och i förlängningen förlåta – sådant uppträdande. (M. Eliasson, 
2000, s.24) 
 

Även författarna till Slag i luften menar att vår syn på relationer och vad som förekommer 
i dem spelar stor roll för våldets existens. 

 
Utifrån en könsmaktsförståelse kan man inte se relationer och andra sammanhang 
där män utövar våld mot kvinnor som artskilda från relationer där män inte utövar 
våld, och varken våldsutövande män eller våldsutsatta kvinnor kan placeras in i 
bestämda kategorier som skiljer dem från andra. [...] 
Avvikelseperspektiven utmanas genom att våldet varken förläggs till de socialt 
marginaliserade eller de kulturellt främmande eller knyts till individuella avvikelser 
hos gärningsman eller offer utan i stället till det vardagliga skapandet av kön. (Slag 
i luften, 2004, s.54) 
 

Enligt detta synsätt är egentligen även så kallade harmoniska relationer potentiellt 
våldsamma. Då alla relationer existerar i ett manligt förtryckarsamhälle är det egentligen 
bara en fråga om gradskillnader av samma förtryckarmentalitet i alla parförhållanden. Hur 
man kan förklara dessa gradskillnader berörs inte. Flera könsmaktsteoretiker ser alltså vår 
syn på parrelationen som ett problem. Holmberg och Stjernqvist går ett steg längre och 
problematiserar även parrelationen som företeelse. 

 
Man kan således säga att i en parrelation finns det utrymme för en person att 
dominera den andra och det utrymmet ges strukturellt och har i sig inget med kön, 
kvinnligt och manligt, att göra utan med parrelationen som form. Samtidigt är 
samhälleliga maktstrukturer manligt kodade och kan kopplas till egenskaper som 
anses gestaltas av och tillskrivs män. När maktutövningen sätts i sitt strukturella 
sammanhang blir det tydligt att kvinnor som grupp saknar den strukturellt kodade 
makt som tillskrivs/ges män. Denna dubbelhet mellan makt som form vilket kan 
utövas oavsett kön och makt som är manligt kodad, torde ge olika kontexter för 
parterna i den samkönade parrelationen när maktutövning skall tolkas och förstås. 
(Holmberg & Stjernqvist, 2005, s.16) 

5.3.2 Socialpsykologisk teori 
Hydén kritiserar uppfattningen att könsmaktsordningen skulle utgöra hela orsaken till våld i 
parrelationer. Hon menar att den ger en förenklad förståelse av ett problem som är oerhört 
komplext. Samtidigt håller hon med om att den kulturella och sociala kontexten spelar roll. 
(Hydén, 1995) 
 

”Våld är en tvivelaktig äktenskaplig handling.” Så vill jag formulera den regel som 
konstituerar ett svenskt äktenskap när det gäller våldsutövning. Denna regel ger uttryck 
för att våld inom äktenskapet inte är en handling som omedelbart och tveklöst leder till 
skilsmässa. Å andra sidan utgör en våldshandling inte heller en moraliskt legitim, 
förväntad och önskad handling, som stärker två makars relation. Det våld en man 
utsätter sin hustru för äger rum i en äktenskaplig gråzon, i ett ingenmansland mellan 
vad som är moraliskt möjligt och icke möjligt inom ramen för ett äktenskap. (Hydén, 
1995, s.8-9) 

 26



 

 
Våldet betraktas alltså inte som legitimt men heller inte som fullkomligt förkastligt.  
Hydén argumenterar inte emot åsikten att det skulle vara mannen som är den starkast 
drivande i våldsprocessen, men hon intresserar sig även för offrets agerande och relationen 
förövare och offer emellan. 
 

Äktenskap är relation, och äktenskaplig makt likaså. En tyrannisk makes och fars 
makt är bara någonting värd så länge familjemedlemmarna är kvar i relationen – 
lämnar de den är han ingenting, vilket han vet, fast han inte låtsas om det. Hans 
makt är komplementär och villkorad, och det är dem han tyranniserar som avgör 
hur länge hans maktposition har något värde. Varje tyrann utvecklar förr eller 
senare paranoida tendenser av rädsla för uppror eller övergivande, och förstör så 
varje relation inifrån. (Hydén, 1995, s.232-233) 

 
Hydén talar här om våldsoffren som handlande subjekt och pekar på att man som offer, även 
om man är utsatt för tyranni, har möjlighet att reagera och ta sig ur situationen och därmed ta 
ner förövaren från dennes maktposition. Per Eliasson är inne på samma linje: 
 

Första gången det förekommer våld i ett parförhållande skapas ett prejudikat. Vad 
detta innehåller är i hög grad beroende av hur paret hanterar det inträffade. Ses 
våldet som ett oacceptabelt gränsöverskridande eller ett tillfälligt misslyckande, som 
man kan acceptera? Anser man att våldet är förövarens ansvar? Är det ett rimligt 
sätt att bemöta ett provokativt beteende? (P. Eliasson, 2000, s.42) 
 

Problemet är att det första slaget inte bara kommer som en blixt från en klar himmel även 
om det kan verka så. Tvärtom har det första slaget vanligen föregåtts av materiell 
och/eller psykisk misshandel, vilket ofta gör att den utsatta parten inte går när den fysiska 
misshandeln börjar. (P. Eliasson, 2000) (Se Våldets normaliseringsprocess under 
rubriken Begreppsförklaringar) 
 
Per Eliasson håller med könsmaktsteoretikerna om att våldet inte beror på att förövaren 
plötsligt blir överrumplad av ett okontrollerat raseri. I själva verket kan förövaren gå och hetsa 
upp sig själv, innan han ens har kommit innanför dörren därhemma, och föreställt sig olika 
typer av scenarion som enligt denne själv rättfärdigar ett våldsamt beteende. 

 
Han har i sin fantasi ’minerat’ marken för sin partner. Sannolikheten att hon skall 
ta sig igenom detta minfält utan att utlösa en explosion är liten. Hon vet dessutom 
varken att hon är i fara eller att hon i mannens ögon bär ansvaret för det som 
sker. När det smäller kommer det som blixt från en klar himmel. (P. Eliasson, 
2000, s.95) 
 

Ytterligare belägg för denna uppfattning anser sig Per Eliasson ha genom att hänvisa till 
statistik och våldsutövande mäns egna utsagor rörande sitt agerande.  

 
Handlingarna framstår som obegripliga, främmande och besinningslösa. Detta 
motsägs återigen av att det i relation till allt våld som rapporteras förekommer 
relativt få fall av dödsmisshandel. Män som säger att de tappat kontrollen och får 
frågan: - Varför har du inte slagit ihjäl henne?, kan svara: - Nej, det skulle jag 
aldrig göra. Jag älskar ju henne! (P. Eliasson, 2000, s.45-46) 
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5.3.3 Psykodynamisk teori 
Göransson, Järvholm Andersson och Kwarnmark skriver att parterna i en våldsam relation 
ofta kan ha andra problem än själva våldet. Inte sällan handlar dessa problem om yttre 
påfrestningar, men det kan även vara så att paret sluter sig samman mot en oförstående 
omgivning. Parterna i relationen skärmar alltså av sig mot omvärlden och stänger in sina 
problem i den destruktiva relationen. Ett typiskt problem som stängs inne är känslan av 
maktlöshet hos framförallt förövaren. (Göransson m.fl., 1988) 

 
Maktlöshet är nyckelordet vid kvinnomisshandel. Det är en känsla som påminner 
mannen om barndomens oförrätter och besvikelser. Barnets ångest för maktlöshet 
riktas mot den som hotar hans manlighet och auktoritet. Han regredierar till 2-4 års 
ålder, men slår med en vuxen mans styrka. Vreden försätter honom i ett 
aggressionsrus. (Göransson m.fl., 1988, s.25) 
 

5.3.4 Sammanfattning av Relationen och våldet 
Både inom könsmaktsteorin och socialpsykologin ses våldet inte som besinningslöst utan 
tvärtom utstuderat och kontrollerat från förövarens sida. Detta påstående får stöd av att 
förövaren ofta slår under förhållanden då risken för upptäckt är liten, på ställen på 
kroppen som offret kan dölja och det faktum att det mycket sällan är utomstående som 
drabbas av förövarens våld och kontroll. Könsmaktsteoretikerna menar att denna kontroll 
och våldsutövning är extrema varianter på de manliga könsnormer som de flesta av oss 
accepterar. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000; Hydén, 1995; P. 
Eliasson, 2000) 
Även om Hydén och P.E. Eliasson erkänner att det är förövaren som är den mest drivande 
i våldets normaliseringsprocess så intresserar de sig också för offret och menar att dennes 
agerande spelar roll. För att förövaren ska kunna åtnjuta makt och kontroll så krävs det att 
motparten, det vill säga offret, ger upp sin makt och låter förövaren få styra och ställa. 
(Hydén, 1995; P. Eliasson, 2000) 
En viktig skillnad mellan könsmaktsteoretikerna och de socialpsykologiskt inriktade är 
synen på makt. Könsmaktsteoretikerna ser mannen som en person som redan på förhand 
har en självklar överposition medan de socialpsykologiskt inriktade ser makt som ett 
relationellt begrepp. Offret har möjlighet att bryta sig loss och göra uppror. (Slag i luften, 
2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000; Hydén, 1995; P. Eliasson, 2000) 
Göransson, Järvholm Andersson och Kwarnmark menar att parterna i en våldsam relation 
sluter sig mot omvärlden vilket gör att känslan av maktlöshet får fritt spelrum. Just 
känslan av maktlöshet ses som en central faktor i den våldsamma relationen. Denna 
maktlöshetskänsla anses bottna i barndomsupplevelser av besvikelse och ilska som 
förövaren blir påmind om i vuxen ålder. Frustrationen över den maktlösheten uttrycks 
med hjälp av fysiskt våld gentemot den person som påminner honom om barndomens 
olika oförrätter. Allt som oftast är den personen kvinnan som han lever med. (Göransson 
m.fl., 1988) 

5.4 Förövaren och offret 
Vad gäller förövarna finns det olika uppfattningar om gemensamma faktorer dem emellan och 
skälen till deras våldsutövning. Även synen på offret och dennes ansvar för situationen skiftar 
beroende på vilket perspektiv man intar. 
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5.4.1 Könsmaktsteori 
Lundgren skriver att förövaren från början inte behöver ha planerat att få kontroll över offret 
genom att slåss. Däremot kan förövarna skaffa sig erfarenheter av att ha kontroll och därefter 
bli mer medvetna i sitt agerande. Det som från början var ett relativt omedvetet handlande 
övergår till att bli medvetet och tjänar ett syfte. (Lundgren, 2004)  
Vilket är då detta syfte? 
 

Jag betraktar våldets normaliseringsprocess för mannen som en 
könskonstitueringsprocess där han skapar maskulinitet. […] Med detta vill jag 
fokusera på ”vilken sorts man” han blir på våldets arena, vilken sorts maskulinitet 
det här blir tal om – samt visa hur våldsprocessen ofrånkomligen blir en 
könskonstitueringsprocess även för kvinnan: Efterhand tillskrivs kvinnan vad det 
bör innebära att vara kvinna, och hon har liten frihet att själv forma sin 
kvinnlighet. Vilken sorts kvinnlighet skapas på våldets arena? […] 
Det som händer är dramatiskt, och många skulle kalla det extremt. Samtidigt kan 
man tolka det som händer till redan kända, ”normala” könskulturella ramar. 
(Lundgren, 2004, s.24-25) 
 

Enligt Lundgren är alltså mannen ute efter att skapa sig en maskulinitet. I detta skapande 
har den roll som kvinnan spelar stor betydelse. Mona Eliasson diskuterar huruvida det 
kan vara så att den våldsutsatta kvinnan i viss mån medverkar till sin situation genom att 
välja en viss typ av man. Genom att hänvisa till olika undersökningar kommer Mona 
Eliasson fram till att så inte är fallet. Däremot har den våldsamma mannen en benägenhet 
att upprepa sitt beteende i relation efter relation. 
 

Denna information känns igen av medarbetare på svenska kvinnojourer, särskilt 
på mindre orter där samme man över tid kan förekomma bakom flera olika 
våldsutsatta kvinnor. Slutsatsen grundad på systematiska undersökningar måste 
alltså bli att upprepningstvånget är vanligare bland män än bland kvinnor, medan 
den populära förståelsen är den motsatta! (M. Eliasson, 2000, s.151) 

 
Slag i luften hänvisar till flera undersökningar som visar att det är mycket vanligt att kvinnor 
utsätts för olika typer av våld. Den informationen används som belägg för påståendet att vi 
lever i ett könsmaktsstrukturerat samhälle.  

 
Om 46 procent av Sveriges kvinnor utsätts för våld är det rimligt att anta att det 
finns många män i vårt samhälle som utövar våld. Samma undersökningar, liksom 
kvalitativ forskning, pekar på att våldsutövande män är vanliga män såtillvida att 
de inte kan skiljas från andra män utifrån variabler som exempelvis utbildning, 
inkomstnivå, alkoholmissbruk eller etnicitet. De föreställningar om hur män och 
kvinnor är och ska vara som är vedertagna i vår kultur och den samhälleliga 
maktstrukturen (mäns överordning och kvinnors underordning), innebär att mäns 
våld mot kvinnor kan kopplas till det kulturellt normala. (Slag i luften, 2004, s.65) 
 

Våldsamma män anses alltså inte vara avvikare utan snarare utövare av kulturell 
normalitet. När det gäller samkönade relationer har Holmberg och Stjernqvist, av 
förklarliga skäl, intresserat sig för andra faktorer än just könet hos offer och förövare. 
Författarna ser i sin kvantitativa underökning vissa mönster rörande till exempel ålder, 
men är försiktiga med att dra några bestämda slutsatser av detta resultat. 
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Det är intressant att konstatera att när det gäller partnerns ålder i en nuvarande 
relation finns det en tydlig skillnad mellan lesbiska kvinnor och homosexuella män. 
Fler lesbiska förövare är äldre än den utsatta respondenten medan det är fler 
homosexuella män som utsätts av en yngre förövare. I vilken utsträckning det 
handlar om ett könsbundet mönster som är karakteristiskt för samkönade 
parrelationer eller inte, ser vi som en fråga för framtida forskning. (Holmberg & 
Stjernqvist, 2005, s.123) 
 

Även om det i samkönade relationer inte går att utläsa könsmönster inom relationen, så 
går det att utläsa vissa skillnader utifrån kön relationerna emellan. Homosexuella mäns 
relationer jämförs alltså med lesbiska kvinnors parförhållanden. 
 

Vi menar att vår studie visar att man utöver att diskutera kring självdefinition även 
bör använda en könsanalys vid studier av hbt-gruppen. [homo-, bi-, och 
transpersoner, min översättning] […] Det tycks som att det är bland lesbiska som 
det fysiska våldet dominerar medan det sexuella våldet är mest frekvent mellan 
homosexuella män. (Holmberg & Stjernqvist, 2005, s.126) 
 

Holmberg och Stjernqvist visar alltså intresse för både förövare och offer samt för 
kvinnor i förhållande till män. Då deras dokument är en kvantitativ studie redogör de 
dock för övergripande mönster och går inte in ingående på parternas personliga 
upplevelser av våldet. Studien visar dessutom bara på generella skillnader på könens 
våldsuttryck. Att kvinnor slår och förtrycker och att män blir slagna och förtryckta 
förändras inte av den generaliseringen, även om den inte därmed är ointressant. För 
samkönade relationer finns det ytterligare faktorer som försvårar situationen för den 
utsatta parten. En är att såväl omgivningen, på grund av rådande könsnormer, inte ser 
misshandeln för det den är.  
 

Partnermisshandeln, när den utövas av en man mot en annan man, uppfattas 
felaktigt som en boxningsmatch: parterna uppfattas vara jämstarka, de uppfattas 
vara överens om reglerna och båda villiga att slåss.  
  Att våldet i själva verket är lika ensidigt som när en heterosexuell man slår sin 
hustru, blundar omgivningen för. 
  Partnermisshandeln i lesbiska förhållanden är utsatt för en liknande trivialisering. 
Eftersom det är en kvinna som utövar våldet, betraktas det inte som lika allvarligt. 
(NRK, 2003, s.19) 
 

Förutom att bli utsatt av sin partner löper alltså offer för samkönat partnervåld en risk att 
inte bli tagna på allvar på grund av omgivningens uppfattning om manligt och kvinnligt 
våld. 

 

5.4.2 Socialpsykologisk teori 
Per Eliasson menar att om man vill förstå orsakerna till mannens våld så måste man titta på 
såväl individuella som strukturella faktorer. Att bara rikta in sig det ena kan få oönskade 
konsekvenser.  
 

Föreställningen att våldsamma män lider av någon psykisk störning blir förvisso 
bekräftad ibland, men oftast är det svårt att definiera något som skiljer mannen från 
män i allmänhet. […] När man arbetar med utgångspunkten att vissa personliga 
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egenskaper eller historiska händelser är orsaken till att en man är våldsam, kan 
man hitta många sanningar, men risken finns också att man drar felaktiga 
slutsatser. De kausala samband som tycks föreligga inbjuder lätt till 
generaliseringar och innebär i värsta fall en möjlighet att hänvisa till krafter 
utanför mannens räckvidd. 
Mannen bör inte uppmuntras att tänka i banor som ”Det var inte mitt fel” vilket är 
ett normalt sätt att slippa stå för sina handlingar. (P. Eliasson, 2000, s.24) 
 

Dock vill inte Per Eliasson helt bortse ifrån att individuella faktorer kan vara bidragande 
orsaker till att förövaren utövar våld. 

 
Våldsamma män är sinsemellan mycket olika. Samtliga kännetecknas dock av någon 
form av sårbarhet i relationer till andra människor, särskilt i nära relationer. 
Sårbarheten kan hos många ha sitt ursprung tidigt i livet, hos andra skapas den i 
nutid på grund av de missgrepp man gör. Många har utvecklat attityder och 
beteenden som leder till problem. Det som behöver bearbetas för att lösa 
våldsproblemen spänner helt eller delvis över områden som bristande integritet, 
bristande kunskaper, bristande medvetenhet, moralisk dubbelbokföring och allmän 
vilsenhet. (P. Eliasson, 2000, s.33) 
 

Hydén menar att man måste se till strukturella omständigheter för att finna förklaringar. Makt- 
och könsaspekterna behöver beaktas för att få en förståelse av våldet. Att enbart se till 
individuella förklaringar håller inte. 

 
Det må vara hur som helst med den misshandlande mannens barndom, 
känslomässiga stöningar, eller brist på kärlek och värme i sitt liv. Under våldsakten 
försätter han en kvinna i vanmakt och sig själv i en överordnad maktposition. Det är 
motbjudande att tänka sig att detta beteende skulle kunna legitimeras med 
hänvisning till att förövaren är olycklig. Att vara olycklig är ett vanligt 
förekommande mänskligt tillstånd. De allra flesta människor är olyckliga utan att 
misshandla sina närmaste anhöriga. (Hydén, 1995, s.44-45) 

 
Per Eliasson diskuterar också makt och kön, men väljer en annorlunda tolkning än Hydén. 
Han hävdar att våldet förvisso är ett sätt att just för stunden skapa en känsla av att mannen 
är den som har makten och kontrollen, men att mannens strävan efter denna makt har sin 
grund i mannens känsla av att vara maktlös. 

 
Våldet är inget styrkebevis utan visar att mannen känner sig svag i relation till 
kvinnan. Han värjer sig desperat för känslan av att vara i underläge. […] Våld och 
hot om våld får funktion både som ventil för frustrationer och en mycket farlig 
känslomässig livboj för den vacklande självkänslan. Vissa män utnyttjar sin fysiska 
överlägsenhet för att kompensera ett känslomässigt underläge. […] Mannen kan 
genom att trycka ned kvinnan tillfälligt hålla faran på avstånd. Risken är stor att 
känslan kommer tillbaka, inte minst för att den ackumulerade skammen växer och 
han är medveten om att han gör orätt. Våldet upprepas tills något radikalt inträffar 
som gör det omöjligt att fortsätta, men då öppnas också möjligheter till förändring. 
(P. Eliasson, 2000, s.34) 
 

Även om Hydén pratar om att den våldsutövande mannen försätter sig själv i en 
överposition gentemot sitt offer så ser hon förövaren som en i grunden mycket osäker 
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person vars osäkerhet kompenseras med en orealistisk och komplex kvinnosyn. (Hydén, 
1995) 

 
Ett bestående intryck från åren av samtal med misshandlande män är att de bar på 
en komplext sammansatt kvinnosyn präglad av högt ställda förväntningar och 
misstro, nedvärdering och upphöjelse. Överdrivna och orealistiska förväntningar på 
vad en kvinna har att erbjuda en man parades inte sällan med stark skepsis mot 
kvinnor i allmänhet. Som komplement till dessa kvinnobilder förekom inte sällan en 
självbild präglad av osäkerhet på den egna förmågan att attrahera det motsatta 
könet och en avundsjuka mot alla män som ’lyckades skaffa’ det goda från kvinnor 
som de själva ständigt misslyckades med. (Hydén, 1995, s.233) 
 

Vad gäller offret så skriver Per Eliasson att det snarare är regel än undantag att den som 
utsätts för återkommande misshandel känner skuld för det. Att bli misshandlad upplevs 
som ett eget misslyckande och bidrar till att den utsatta parten inte ställer förövaren till 
svars för sitt agerande. 

 
Generellt verkar sänkt självkänsla vara en normal reaktion på misshandel eller 
annan starkt kränkande behandling. Man skäms och känner sig dålig, värdelös, och 
ynklig. Självbevarelsedriften minskar vilket sänker förmågan att ta ansvar för och 
skydda sig själv. Det blir allt svårare att värja sig mor nya kränkningar. Om den 
som blir utsatt inte ser någon möjlighet att komma undan finns ingen annan 
möjlighet än att underkasta sig. Våldet riskerar att institutionaliseras och 
normaliseras. (P. Eliasson, 2000, s.47) 
 

5.4.3 Psykodynamisk teori 
Göransson, Järvholm Andersson och Kwarnmark skriver att en misshandlande man har en 
mycket låg självkänsla och försöker kompensera det med prestationer. De hävdar också att 
många misshandlande män kommer från dysfunktionella familjeförhållanden och/eller bär på 
trauman från vuxenlivet. De menar att det är vanligt att de våldsutövande männen blev störda 
under tidig barndom och att det är karakteristiskt för personer som blivit störda tidigt att 
deras känsloliv är lika primitiva som hos små barn. 

 
De har totala känsloutbrott av vrede, gråt och kärlek. Varje antydan till närmande 
kan av dessa människor upplevas som ett angrepp eller ett hot. Sedan tidig barndom 
har de lärt sig att studera människor och spelar på sin människokännedom för att få 
det bemötande som de vill ha. Den tidigt störda människans manipulation är ett 
desperat beteende för att få åtminstone lite kontakt, på ett sätt som gör att hon inte 
krossas. De flesta sorters djupare kontakt väcker alltför starka känslor. Ett 
kärleksbehov blossar upp med krav som ingen kan uppfylla och samtidigt väcks 
besvikelse, sorg, vrede som kan leda till misshandel. (Göransson m.fl., 1988, s.55) 

 
Konsekvenserna av misshandeln för offrets del är, enligt Göransson, Järvholm Andersson 
och Kwarnmark, en försämrad självkänsla. 

 
Ju längre en misshandel pågår desto mer psykiskt knäckta blir kvinnorna och desto 
svårare får de att bryta upp ur förhållandet. Deras självkänsla undergrävs undan 
för undan så att de till slut tror sig vara så usla som mannen påstår att de är och att 
de till och med förtjänar misshandeln.  
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  Kvinnan anpassar sig gränslöst och extremt. Hon vill till varje pris undvika 
provokationer, men våldet är oförutsägbart. (Göransson m.fl., s.39) 
 

Göransson, Järvholm Andersson och Kwarnmark gör även en analys av den våldsutsatta 
kvinnan.  
 

En mindre grupp av de misshandlade kvinnorna som stannar i en 
misshandelsrelation, eller söker upp nya, liknande relationer, har samma typ av 
personlighetsstörning som den misshandlande mannen. De har också ofta utsatts för 
misshandel i sin barndom. Kvinnan kan då ha en splittrad personlighet, uppdelad i 
en god och en ond sida som är åtskilda. Hon har en hatisk, aggressiv sida som hon 
avreagerar på mannen. Hon har djupa skuldkänslor för detta och tar på sig skulden 
för mannens attacker och anklagelser. Hon kan också projicera sina dåliga sidor på 
mannen. […] Kvinnor utan denna typ av störning skulle sluta älska mannen pga 
misshandeln. (Göransson m.fl., 1988, s. 106-107) 
 

När författarna tillskriver den våldsutsatta kvinnan diverse egenskaper baserar de sina 
slutsatser i stor utsträckning på vad de våldsamma männen har berättat för dem. De 
skriver att mannen ofta uttrycker en oro över kvinnan och menar att hon behöver hjälp i 
minst lika stor utsträckning som han själv. Författarna erkänner att detta kan uppfattas 
som ett sätt från mannens sida att försöka skylla ifrån sig på offret för att därmed slippa ta 
ansvar för sitt eget handlande, men sätter ändå värde på dessa beskrivningar. Göransson 
m.fl., 1988) 
 

5.4.4 Sammanfattning av Förövaren och offret 
Enligt könsmaktsteoretikerna har offret ingen som helst skuld i det som händer. Istället är det 
förövaren och dennes beteende som står i fokus. Förövaren ses som en aktivt manipulerande 
person som tar till en mängd strategier för att utöva makt och skaffa sig fysisk och psykisk 
kontroll över offret. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) 
Rakt motsatt åsikt står de psykodynamiska teoretikerna för när de påstår att offret kan ha en 
hel del individuella problem alldeles oavsett den kontroll och det våldsutövande hon utsätts 
för. Offret anses mycket väl kunna ha samma störning som förövaren vilket gör att hon 
projicerar sina dåliga sidor på honom och bidrar på så vis till våldet. (Göransson m.fl., 1988) 
Per Eliasson går visserligen med på att det är individuella faktorer som styr vilka som blir 
våldsutövare, men att många av dessa bottnar i de könsroller som män blir pådyvlade och 
känner sig oförmögna att leva upp till, vilket leder till en så stark frustration och vrede att de 
tar till våld. (P. Eliasson, 2000) Hydén anser också att de våldsamma männen lider av en stor 
osäkerhet på sig själva, men att de också har en komplex syn på kvinnor där orealistiskt höga 
förväntningar blandas med nedvärderande skepsis. (Hydén, 1995) 

6. Analys 
I detta kapitel gör jag en tolkning av mina teman med hjälp av socialkonstruktionistisk 
diskursteori. Jag gör det med en dialektisk hermeneutisk ansats för att titta på likheter 
respektive skillnader mellan de olika diskurserna som kommer till tals i resultatdelen. 
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6.1 Diskursanalys utifrån ett dialektiskt hermeneutiskt perspektiv 
Runt ett objekt finns det varierande diskurser som alla har olika berättelser om objektet (Burr, 
2003). Det beskrivna objektet i denna uppsats är våld i parrelationer. De olika diskurserna är 
könsmaktsteori, socialpsykologisk teori och psykodynamisk teori. 
 
Kön är i varierande utsträckning en betydande faktor i samtliga tre diskurser. Dock spelar den 
olika stor roll inom de olika dikurserna. Könsmaktsteoretikerna menar som sagt att 
könsmaktsordningen helt och hållet utgör förklaringen till varför våldet uppstår. (Slag i luften, 
2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000; Holmberg & Stjernqvist, 2005)  
De socialpsykologiskt inriktade är visserligen intresserade av individuella faktorer, men påstår 
samtidigt också att kön och genus spelar en viktig roll i förståelsen av partnervåldet.  
(P. Eliasson, 2000; Hydén, 1995) Även psykodynamikerna som främst intresserar sig för 
individen och dennes historia och utveckling, tillskriver individens kön en avgörande 
betydelse i den utvecklingen. (Göransson m.fl., 1988) 
Även om kön tillmäts betydelse på olika sätt och i olika utsträckning beroende på vem som 
analyserar våldet, så är man inom samtliga diskurser alltså ense om att kön spelar roll. 
Antingen spelar mannen helt enkelt sin tillskrivna roll som man när han slår och kontrollerar. 
(Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) Eller så ligger förklaringen i att han 
av en eller annan anledning bär omkring på negativa känslor av olika slag som han inte 
förmår prata om och kanske inte ens erkänna för sig själv, vilket i sin tur grundar sig i hans 
mansroll. Våldet ses då som ett desperat uttryck för dessa uppdämda känslor. (P. Eliasson, 
2000; Hydén, 1995; Göransson m.fl., 1988) Vad man egentligen diskuterar är alltså om 
mannens maktutövande är en direkt eller indirekt följd av vårt könsmaktssystem. Att kön och 
könsroller har betydelse är man således överens om. 
 
Den diskussion som förs om relationen och dess två parter handlar i slutändan om makt och 
kontroll. Den som slår anses eftersträva makt. Åsikterna om vad denna strävan bottnar i 
varierar. Att eftersträvandet dock finns där och att offret, på grund av förövarens maktsträvan, 
blir mer och mer maktlöst anses oomtvistligt. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. 
Eliasson, 2000; P. Eliasson, 2000; Hydén, 1995; Göransson m.fl., 1988; Holmberg & 
Stjernqvist, 2005; NRK, 2003)   
Man kan också konstatera att förövarens upplevelser och liv på olika sätt anses prägla 
vederbörandes beteende. Företrädarna för de olika teorierna är alltså överens om att våldet 
inte är biologiskt betingat utan har sin förklaring i människors samspel med varandra. (Slag i 
luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000; P. Eliasson, 2000; Hydén, 1995; Göransson 
m.fl., 1988; Holmberg & Stjernqvist, 2005; NRK, 2003)   
 
Minsta gemensamma nämnare mellan de olika diskurserna är alltså kortfattat följande: 
1. Kön anses ha betydelse.  
2. Syftet med misshandeln är i slutändan att uppnå makt.  
3. Offret drabbas undan för undan av en allt starkare känsla av maktlöshet.  
4. Kärnan till maktsträvandet anses i grund och botten vara socialt betingad och är därmed 
möjlig att förändra. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000; P. Eliasson, 
2000; Hydén, 1995; Göransson m.fl., 1988; Holmberg & Stjernqvist, 2005; NRK, 2003)   
 
Att det är just dessa faktorer som återkommer i samtliga publikationer är, enligt 
socialkonstruktionistisk teori, starka indikationer på att dessa spelar en stor roll i det samhälle 
i vilket publikationerna har författats. (Wetherell & Maybin, 1998) Trots att de på så många 
sätt argumenterar emot varandra har de ändå dessa åsikter gemensamt vilket skulle kunna ses 
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som ett än mer tydlig argument för att dessa gemensamma nämnare verkligen är ett resultat av 
det samhälle de har producerats i. 
 
Läsarens uppmärksamhet bör även fästas på att primärdokumenten också har resultatdelens 
olika teman gemensamt. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000; P. Eliasson, 
2000; Hydén, 1995; Göransson m.fl., 1988; Holmberg & Stjernqvist, 2005; NRK, 2003)   
Det kan förefalla vara ett onödigt påpekande, men jag menar att det är av intresse. Bara det 
faktum att det ens bedrivs forskning på partnervåld är en viktig faktor som bör observeras. 
Enligt diskursteorin är det inte alls säkert att det skulle ha gjorts i en annan tid och kultur 
(Burr, 2003). Våldet skulle till exempel kunna betraktas som helt naturligt eller som ett 
resultat av onda makter, snarare än ett problem med vetenskapliga förklaringar. Och även om 
det hade betraktats som ett problem så är det inte säkert att forskandet skulle vara så centrerat 
till just de återkommande teman som finns i mina primärdokument. Att samtliga 
primärdokument dessutom, trots olika diskurser, är överens på flera punkter är 
anmärkningsvärt och kan vara indikationer på att dessa olika faktorer i varierande 
utsträckning har betydelse i det samhälle teoretikerna granskar och själva befinner sig i. 
 
Att samma ord, uttryck och faktorer förekommer i flera diskurser innebär dock inte att de 
automatiskt har samma betydelse inom de olika diskurserna (Burr, 2003). Då 
könsmaktsteoretikerna tillskriver kön och könsmaktsordning som enda förklaring till våld i 
parrelationer (Lundgren, 2004; Slag i luften, 2004; M. Eliasson, 2000; Holmberg & 
Stjernqvist, 2005) är de övriga diskurserna betydligt mer återhållsamma. Även om 
psykodynamikerna tillskriver kön betydelse i förståelsen av partnervåld så får könet enligt 
dem betydelse först när vissa andra individuella faktorer har aktualiserats. Att män inte får 
lära sig att identifiera och sätta ord på negativa känslor på samma sätt som kvinnor, blir först 
ett problem när männen upplever dessa negativa känslor. Känslorna bottnar i sin tur i de egna 
personliga erfarenheter som den enskilde mannen har gjort framförallt som barn, men även i 
viss mån som vuxen. Individens personliga livsberättelse spelar alltså den avgörande rollen 
enligt psykodynamikerna. (Göransson m.fl., 1988) 
 
De med socialpsykologisk inriktning menar att det finns ett antal gemensamma 
personlighetsdrag bland de män som utför partnervåld. De anses ha dålig självkänsla och 
betvivlar sin duglighet. Dessa känslor är dock ofta fokuserade på deras uppfattning om sig 
själva som män. Det handlar inte, som psykodynamikerna menar, om allmänt negativa känslor 
som man inte förmår uttrycka verbalt. Det handlar om negativa känslor kring sin egen roll 
som man, som man inte förmår uttrycka verbalt. Enligt de socialpsykologiskt inriktade 
handlar det alltså om individuella problem som har sin grund i en upplevd oförmåga att vara 
tillräcklig som man. Detta i kombination med att mannen inte upplever sig ha tillåtelse att ha 
dessa känslor av otillräcklighet skapar en ond cirkel. Känslan av att vara otillräcklig bekräftar 
att man verkligen är otillräcklig eftersom en riktig karl anses ha bra självförtroende. Denna 
onda cirkel skapar en frustration så stark att den resulterar i de enda starka känslouttryck som 
män tillåts ha: ilska och aggressivitet. (P. Eliasson, 2000; Hydén, 1995) 
 
Istället för att fokusera på skillnader mellan de olika diskursernas förklaringar av partnervåld, 
har jag valt att rikta fokus mot vilka frågor som de olika diskurserna inte svarar på. Jag menar 
att de tre olika diskurserna lämnar flera frågor obesvarade när de används var för sig. 
Könsmaktsteoretikerna utelämnar helt individuella faktorer. En del av dessa teoretiker 
argumenterar till och med emot inblandning av individuella förklaringar när problemet 
granskas. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) Könsmaktsdiskursen 
erbjuder ingen förklaring på hur det kan komma sig att det finns relationer där det inte 
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förekommer våld. Inte heller tar man upp och diskuterar de män som inte utövar sexualiserade 
kränkningar och våld vare sig i hemmet eller någon annanstans. Även om man går med på att 
könsmaktsordningen genomsyrar alla människor och parrelationer i olika utsträckning så 
menar jag att dessa gradskillnader kräver en förklaring vilket den könsmaktsteoretiska 
diskursen inte ger. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) 
 
De socialpsykologiska teoretikerna tar visserligen hänsyn till strukturella aspekter men 
begränsar undersökningsfältet till svenska nutidsförhållanden. Hydén argumenterar för detta 
genom att hävda att våldet kan ha olika orsaker i olika samhällen och tidsepoker. (P. Eliasson, 
2000; Hydén, 1995) Det är möjligt att Hydén har rätt i det, men hur kan man då förklara det 
faktum att det vanliga verkar vara att det är män som utsätter kvinnor för olika typer av 
kontroll, våld, förtryck och övergrepp istället för tvärtom? Även om det finns exempel på 
motsatsen både på ett individuellt plan och inom olika kulturer och tidsepoker så är männens 
mångsidiga förtryck av kvinnor så övervägande vanligt (M. Eliasson, 2000) att det i mina 
ögon inte går att bortse ifrån. Även om strukturer skiljer sig från varandra på många olika sätt 
är dock ett återkommande mönster att kvinnor på olika sätt blir förtryckta av män och jag 
anser att de våldsuttryck som förekommer i dagens svenska samhälle inte kan frikopplas från 
det som sker i andra sammanhang. Att, som Per Eliasson, hävda att våldet är ett uttryck för 
mannens känsla av maktlöshet och mindervärdeskomplex i egenskap av man (P. Eliasson, 
2000) är därför enligt mitt förmenande inte en fullgod förklaring till alla former av våld som 
män utsätter kvinnor för. 
 
De psykodynamiskt inriktade intresserar sig i princip enbart för den enskilda individen och 
dennes liv och personliga utveckling. Kön och strukturella mönster som rör kön, diskuteras 
och tillmäts viss betydelse men fokus ligger på individen. (Göransson m.fl., 1988) Jag menar 
att det på grund av det finns en stor förklaringslucka i denna diskurs. Kön tillerkänns en 
väldigt marginell betydelse trots att mäns olika typer av våld gentemot kvinnor inte direkt är 
sällsynt i vårt samhälle. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) Den 
psykodynamiska diskursen ger enligt min mening inte någon tillfredsställande förklaring till 
hur det kan komma sig att män är så överrepresenterade vad det gäller våldsutövning. 
 
På grund av dessa obesvarade frågor inom samtliga diskurser anser jag att det fodras en 
multidimensionell analys när våld i parrelationer diskuteras och analyseras. (Larsson, 2005a)  
En modell av en mångdimensionell teoretisk analys av partnervåldets orsaker skulle 
förslagsvis kunna innehålla tre analysnivåer, makro-, meso- och mikronivå (Larsson, 2005a), 
där de tre olika diskurserna i denna uppsats hör ihop med varsin nivå.  
Könsmaktsteorin skulle då kunna ge den mest övergripande bilden av det sammanhang våldet 
ingår i historiskt och internationellt sett. Det vill säga ge en analys på en makronivå. Det våld 
kvinnor utsätts för i dagens svenska samhälle bör ses i ett större perspektiv eftersom vår 
historia och samhälleliga faktorer i andra samhällen påverkar oss (Wetherell & Maybin, 
1998). Den socialpsykologiska diskursen skulle enligt denna modell befinna sig på 
mesonivån, det vill säga mitt emellan de två andra. Hydén menar att det våld som förekommer 
i samtidens Sverige måste analyseras utifrån de strukturer som finns här och nu för att få reda 
på vad just dagens våld i Sverige har för orsaker (Hydén, 1995). Utan att förneka samband 
med vad som förekommer i andra kulturer och tidsepoker kan man alltså granska mer 
individuellt närliggande strukturer för att kunna förstå i vilket sammanhang en specifik 
våldsutövare befinner sig. 
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Att bara se till strukturella faktorer är dock inte tillräckligt enligt mitt förmenande. Även om 
strukturella mönster kan skönjas så finns det fortfarande individuella skillnader som jag anser 
inte kan förklaras på något annat sätt än genom att granska individen. Huruvida det 
nödvändigtvis bör ske med hjälp psykodynamisk teori, som i denna uppsats, låter jag vara 
osagt. Att ändå på något sätt granska individuella faktorer för att förklara individuella 
skillnader anser jag vara ett ofrånkomligt tillvägagångssätt. Denna granskning skulle då höra 
hemma på mikronivå.  
 
Beskrivningen av offer och gärningsman och uppfattningen om hur man ska betrakta själva 
våldsutövandet skiljer sig markant teorierna emellan. Dock anser jag att den framställning 
som de olika diskurserna ger rörande offer, gärningsman och våld, tydligt går att anknyta till 
diskursens teoretiska förklaringar av partnervåldet. Könsmaktsteorin som står för den mest 
övergripande förklaringen tillskriver inte offret något ansvar över huvud taget. Förövaren är 
ensamt skyldig och ägnar sig åt en kylig manipulationsprocess där syftet är att spela sin roll 
som man genom våld och maktutövning. Varken förövare eller offer är alltså att betrakta som 
avvikande och eftersom våldet ses som strukturellt betingat så är det inte ett uttryck för 
personliga känslor hos förövaren utan ett upprätthållande av könsnormer. (Slag i luften, 2004; 
Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) 
 
Om man sedan förflyttar fokus ett steg närmare individen i ovanstående nivåmodell och 
granskar den socialpsykologiska diskursen så ser man att gärningsmannen fortfarande ses som 
den ytterst ansvariga för våldet. Våldet ses även inom denna diskurs som en kontrollerad 
maktutövning. Dock ses inte våldet och maktsträvandet som ett direkt resultat av 
könsmaktsordningen utan som ett sätt för den enskilde förövaren att skaffa kontroll. 
Könsmaktsordningen tillmäts en indirekt betydelse i denna maktsträvan, men inte som den 
allenarådande. Synen på offret är också annorlunda inom den socialpsykologiska diskursen. 
Visserligen ses förövaren som ensamt skyldig till situationen, men offret betraktas ändå som 
ett handlande subjekt som kan bryta sig ur sin situation och undergräva förövarens auktoritet. 
(Hydén, 1995; P. Eliasson, 2000) 
 
Den psykodynamiska teorin, som är individinriktad och ger ett mikroperspektiv i ovan 
nämnda figur, ser förövaren som den mest skyldige men anser även att offret kan spela en 
aktiv roll i den våldsprocess som utlöser kraftiga aggressioner hos förövaren som denne inte 
kan kontrollera. Genom att offret kan ha samma typ av primitiva känsloliv som förövaren blir 
det fråga om en konflikt på små barns nivå och som skapas i samspelet mellan två individer 
och är alltså inte ett resultat av strukturella mönster. (Göransson m.fl., 1988) 
  
Det finns således meningsskiljaktigheter de olika diskurserna emellan. Enligt den dialektiska 
vetenskapsfilosofin är det önskvärt eftersom det anses bidra till att föra diskussionen och 
förståelsen framåt. Om det bara fanns en enda teori som aldrig blev kritiserad eller 
motbevisad så skulle utvecklingen stanna upp. (Kvale, 1997) Utifrån det påståendet är det inte 
speciellt positivt att jag inte har kunnat finna några andra analyser av samkönat partnervåld än 
den könsmaktsteoretiska (Holmberg & Stjernqvist, 2005). Vad de socialpsykologiskt inriktade 
och psykodynamikerna skulle ha för teorier kring samkönat partnervåld framkommer som 
sagt inte i denna uppsats. Könsmaktsteoretikernas syn får stå oemotsagd på det området.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel besvarar jag min problemställning och diskuterar resultatet. Sedan följer en 
metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Besvarande av frågeställning 
Uppsatsen frågeställning är: Hur diskuterar forskningslitteraturen våld i parrelationer, med 
fokus främst på tvåkönade relationer? 
 
Då frågeställningen är ganska allmänt formulerad är det svårt att kortfattat besvara den. Jag 
har därför valt att här redogöra för de mönster och diskussioner som framträtt tydligast.  
 
För det första kan jag konstatera att svensk forskning som behandlar kvinnors våld mot en 
manlig partner i princip är obefintlig. För det andra verkar det som att samkönat partnervåld 
inte heller undersöks och diskuteras i speciellt stor utsträckning. I den mån det ändå görs 
verkar det främst vara könsmaktsteoretiker som intresserat sig för området. För det tredje 
verkar det som att könsmaktsteorin åtnjuter en dominerande särställning inom forskningen. 
Detta bekräftas även i uppsatsens redogörelse av det tidigare forskningsläget. 
 
Vad gäller mäns våld mot kvinnor konstateras utifrån en hermeneutisk tolkning att: Samtliga 
författare är ense om att kön, och den roll som man fostras in i på grund av sitt kön, har 
betydelse för partnervåldets existens. Författarna har olika argument till varför kön spelar roll 
och de är inte överens om i vilken utsträckning kön har betydelse, men att det har betydelse är 
det ingen som förnekar. Att förövaren är ytterst ansvarig för våldet och har som mål att få 
makt i situationen är man också överens om. Att denna strävan ytterst är ett resultat av sociala 
och/eller kulturella faktorer och att den leder till att offret känner sig mer och mer maktlöst 
håller alla också med om. Vad gäller mäns våld mot kvinnor konstateras utifrån en dialektisk 
tolkning att: Det finns en hel del motsättningar mellan de olika teoretiker som författat 
primärdokumenten. Man har olika syn på såväl våldsutövandet som relationen och de båda 
som ingår i den. Den mest angelägna och övergripande diskussionen rör dock orsakerna till 
våldet.  
 
De olika teoretiska förklaringarna till partnervåldet lämnar var för sig frågor obesvarade. Att 
kombinera dem genom en multidimensionell analys ger dock en mer heltäckande 
förklaringsmodell. I den modellen ger könsmaktsteorin ett makroperspektiv genom sin analys 
av i vilket historiskt och internationellt sammanhang våldet sker. Socialpsykologin har ett 
mesoperspektiv då den granskar de mer individuellt närliggande strukturer som en enskild 
människa ingår i. Det psykodynamiska perspektivet, slutligen, ger med sin individualistiska 
analys ett mikroperspektiv. Att kombinera flera diskurser genom en multidimensionell analys 
verkar således vara nödvändigt.  
 

7.1.1 Diskussion kring resultatet 
Det är orsakerna som är i fokus i primärdokumenten och det har följaktligen varit i fokus även 
i denna uppsats. Trots att dokumentens tyngdpunkt ligger på teoretiska förklaringar fann jag 
som sagt att en kombination dem emellan var nödvändig för att täcka in fler viktiga aspekter 
än de gjorde var för sig. Visserligen kommer olika teorier till tals i den litteratur som 
behandlar partnervåld. Utifrån en dialektisk förståelse (Kvale, 1997) är det dock oroande att 
könsmaktsteorin har en sådan överlägsen position i dagsläget. Risken finns att dess 
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påståenden och perspektiv till slut inte ses som de teoretiska konstruktioner de är, utan som 
allmänt kända fakta som tas för givet.  
 
Resultat av den hermeneutiska tolkningen är som sagt att kön och maktsträvan är 
gemensamma nämnare mellan de olika diskurserna. Även synen på offret som känslomässigt 
manipulerad och uppfattningen att våldet i slutändan är socialt betingat är gemensamt för de 
olika diskurserna. (Hydén, 1995; P. Eliasson, 2000; Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. 
Eliasson, 2000; Göransson m.fl., 1988) Om man ser dessa gemensamma nämnare som en 
indikation på att de spelar en stor roll i det samhälle i vilket diskurserna har konstruerats, är 
det inte förvånande att könsmaktsteorin åtnjuter en sådan särställning i nuläget eftersom några 
av de mest grundläggande påståendena inom den diskursen utgörs av de gemensamma 
nämnarna mellan de olika teorierna. (Slag i luften, 2004; Lundgren, 2004; M. Eliasson, 2000) 
 
Margareta Hydén menar ju att våld mot kvinnor inte behöver vara ett uttryck för samma sak i 
alla tider och i alla kulturer (Hydén, 1995). Kanske behöver våldet inte vara ett uttryck för 
samma sak individer emellan heller. Med tanke på att det verkar vara nödvändigt med en 
multidimensionell analys när partnervåldet granskas och förklaras är man måhända fel ute om 
man envisas med att försöka finna en allmängiltig förklaring till partnervåld. De olika 
nivåerna, makro-, meso- och mikronivå, skulle kunna påverka på olika sätt och i olika 
utsträckning beroende på det specifika sammanhanget. 
 

7.2 Metoddiskussion 
Jag har haft för avsikt att försöka förhålla mig så opartisk som möjligt till mitt material och 
låta olika sidor komma till tals. Dock kan det faktum att jag själv har flera års erfarenhet av 
ideellt arbete på en kvinnojour innebära en risk att jag inte har lyckats med detta på samma 
sätt som en person utan mina erfarenheter skulle ha gjort. Å andra sidan finns det alltid en risk 
att man blir alltför personligt engagerad i sitt material alldeles oavsett egna erfarenheter. Att 
finna gemensamma teman mellan de olika primärdokumenten, under vilka citat sedan 
kategoriseras in, har fått till följd att citat utelämnats då de antingen inte passat in under de 
olika kategorierna, eller inte fått plats på grund av begränsat utrymme. Även om min intention 
har varit att ta med citat som i så stor utsträckning som möjligt belyser primärdokumentens 
olika diskurser, så finns ändå en risk att nyanser hamnar i skymundan eller utelämnas helt. 
Det kan innebära att man som läsare uppfattar dokumentens resonerande som mer ovillkorligt 
och enkelspårigt än om man hade läst hela dokumenten.  
 
Att dela in de olika dokumenten i grupper utifrån deras diskurs och sedan analysera diskursen 
kan innebära att författarna till ett dokument påstår något som sedan färgar uppfattningen om 
hela diskursen. Även om dokument med samma diskurs är lika i många avseenden så är de 
långt ifrån identiska. De kan skilja sig från varandra på flera punkter och fokusera på olika 
områden i sin argumentering. Ett tydligt exempel är Holmberg och Stjernqvist som fokuserar 
på våld i samkönade relationer utifrån en könsmaktsdiskurs (Holmberg & Stjernqvist, 2005). 
De flesta av de övriga dokumenten inom denna diskurs handlar om våld i tvåkönade relationer 
(Lundgren, 2004; Slag i luften, 2004; M. Eliasson, 2000) och dessa skulle rent hypotetiskt 
kunna ha andra synsätt på samkönat partnervåld än vad Holmberg och Stjernqvist har. 
Huruvida de har de eller ej framgår inte eftersom de inte tar upp och diskuterar frågan. 
Holmbergs och Stjernqvists argumentation och synpunkter får därför tala för hela diskursen 
eftersom de är oemotsagda. Detta får till följd att dokumenten inom en diskurs buntas ihop 
och ses nästan som ett och samma dokument vilket kan resultera i att författare inom samma 
diskurs tillskrivs åsikter och argument som de egentligen inte har.  
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Diskursen i dokumentet Kvinna slår kvinna man slår man (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 
2003) är enligt min mening oklar. Eftersom det som framkommer i dokumentet är så pass likt 
det som står i dokument med en könsmaktsteoretisk diskurs har jag ändå kategoriserat in 
dokumentet i den diskursen. Detta beslut är dock grundat på min subjektiva åsikt och behöver 
inte överensstämma med NRK:s uppfattning. 
 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur forskningslitteraturen diskuterar våld i 
parrelationer. Jag valde att fokusera på tvåkönade relationer där mannen misshandlade 
kvinnan på grund av att jag i princip bara fann publikationer som behandlade just det ämnet. 
Jag ville ändå ha med dokument som behandlade samkönade relationer i den mån det var 
möjligt eftersom jag hoppades att analysen av samkönat partnervåld skulle kunna ge 
ytterligare infallsvinklar på mäns våld mot kvinnor. Även om den förhoppningen inte 
infriades i så stor utsträckning som jag önskade, så anser jag ändå att det inte var helt 
meningslöst att ha med den aspekten. Jag har åtminstone kunnat konstatera att forskningen på 
samkönat partnervåld inte är speciellt omfattande vilket trots allt besvarar frågan hur det 
samkönade partnervåldet diskuteras. Svaret är att det inte görs i speciellt stor omfattning. 
 
Två av mina primärdokument är inte författade av forskare. Med tanke på att syftet med min 
uppsats var att ta reda på hur forskningslitteraturen diskuterar våld i parrelationer så kan dessa 
två publikationer tyckas olämpliga i sammanhanget. Samtidigt tyckte jag att de 
forskarpublicerade dokumenten som jag fann hade en sådan likartad förståelseram att en 
studie av dem hade blivit ganska ointressant. Jag anser därför att det var motiverat att ha med 
dessa två primärdokument trots allt. 
 
Temat Teoretiska analyser har ägnats mer tid och analys än de övriga. Det främsta skälet till 
det är att jag fann det betydligt mer intressant att analysera det än de övriga två temana. 
Primärdokumentens utsagor var mer omfattande vad det gällde teoretiska analyser. Dessutom 
fyller de resonemang som förs under de övriga temana mer eller mindre funktionen av att vara 
argument eller kompletterande information åt dokumentens teoretiska analyser. Även 
primärdokumenten själva fokuserar således på teoretiska förklaringar av våldet. Att fokusera 
så mycket på ett tema kan dock ha gjort att information under andra teman kommit i 
skymundan, vilket kan bidra till att intressanta aspekter förbises. 
 
Givetvis hade det varit möjligt att välja primärdokument på något annat sätt än det jag gjorde. 
Jag hade kunnat vidga det undersökta tidsspannet, haft fler primärdokument eller tagit med 
dokument som behandlar utländska förhållanden. Jag hade även kunnat låta bli att ha med 
samkönat partnervåld, eftersom det i slutändan inte fick speciellt mycket utrymme, och istället 
tagit med fler dokument som behandlar mäns våld mot kvinnor. Då detta trots allt är en 
uppsats på c-nivå anser jag ändå att de val jag gjorde är rimliga. För att försöka få med fler 
exempel på de resonemang som förs i dokumenten, utan att behöva använda långa citat, 
använde jag mig av meningskoncentrering vid några tillfällen (Kvale, 1997). Möjligen har 
detta gjorts i något för liten utsträckning och olika mycket med olika dokument, vilket är en 
tänkbar brist. 
 
De teorier och vetenskapsfilosofier som jag använde som analysverktyg valdes utifrån en 
intention att göra en bred analys och försöka få fram flera olika aspekter. Risken finns att det 
blir en aning ostrukturerat att ha så många aspekter att ta hänsyn till samtidigt. Det är dock 
min förhoppning att analysen är så tydligt skriven att man som läsare ändå kan följa med i de 
resonemang som förs. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån resultatet i denna uppsats har jag kommit fram till följande förslag till fortsatt 
forskning:  
 
 
 

• Forskning som använder sig av andra teoretiska förståelseramar än den 
könsmaktsteoretiska är önskvärd.  

 
• Begagnande av multidimensionellt analysperspektiv när partnervåld granskas anser 

jag lämpligt då det öppnar upp för möjligheten att få en mer heltäckande bild av 
området.  

 
• Eftersom utbudet vad det gällde forskningspublikationer om samkönat partnervåld 

visade sig ganska magert vore det intressant om det forskningsområdet utvecklades.  
 

• Grundlig forskning rörande kvinnors våld mot män vore lämpligt. Så obefintligt som 
det området är i nuläget är det svårt att avgöra om det verkligen är säkerställt att det 
knappt förekommer eller om det bara antas vara ett försvinnande litet problem.  

 
• En jämförelse mellan partnervåld och helt andra våldsuttryck anser jag vore intressant. 

Med andra våldsuttryck avses inte de våldsvarianter som män anses utöva gentemot 
kvinnor utan till exempel de maktmetoder som en totalitär stat utövar mot sina 
medborgare. Detta för att få andra perspektiv och möjliga infallsvinklar på liknande 
beteenden i olika sammanhang. 
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