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Sammanfattning 

Föreliggande studie sammanfattar aktuell vetenskaplig forskning kring orsaker till förövarens 

utövande av våld i nära relation. Studiens syfte är att belysa forskning som fokuserat på 

individuella psykologiska faktorer hos förövare av våld i nära relation, dvs. vilka 

bakomliggande förklaringar som framkallar detta hos individen. Studien har också ett 

könsperspektiv som utgångspunkt enligt vilket används för att se huruvida det finns 

könsspecifika förklaringar till våld beroende på om förövaren är man respektive kvinna. Detta 

sker med utgångspunkt i aktuell vetenskaplig forskning och med hjälp av följande 

frågeställningar: 1) Hur påverkar erfarenheter under barndomen förekomsten av förövarens 

våld i nära relation? 2) Vilka individuella psykologiska faktorer bidrar till att utlösa 

förövarens våld mot sin partner? Studien är en integrativ forskningsöversikt där sexton 

vetenskapligt granskade artiklar sammanfattas och analyseras med utgångspunkt i 

psykodynamiska-, anknytnings- och inlärningsteorier. I studiens resultat och slutsatser 

framkommer det att förövare av våld i nära relationer i flertalet fall vuxit upp under instabila 

familjeförhållanden där de varit utsatta för eller bevittnat våld. Utsattheten under barndomen 

påverkar förövarnas beteenden genom att de utvecklar en rädsla för omvärlden, ett behov av 

kontroll och makt samt dålig impulskontroll. Våld mot partnern har då varit ett sätt att: 

undkomma rädslan för omvärlden, upprätthålla makten och kontrollen i en parrelation samt 

har varit en konsekvens av den dåliga impulskontrollen.    
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Abstract 

This study summarizes the field of knowledge concerning perpetrators causes of use of 

violence in a relationship. The aim of the study is to highlight research focused on individual 

psychological factors to perpetrators of violence in close relation, ie. what underlying 

explanations that induce this in the individual person. The study also has a gender perspective 

according to which we try to see whether there are gender-specific explanations of violence 

depending on whether the perpetrator is a woman or a man. This is done on the basis of 

current scientific research and using the following questions: 1) How does childhood 

experience affect the presence of the perpetrator's violence in a close relationship? 2) Which 

individual psychological factors trigger the perpetrator's violence against his partner? The 

study is an integrative research overview where sixteen scientifically reviewed articles are 

summarized and analyzed with psychodynamic, attachment and learning theories as point of 

departures. The findings and conclusions of the study reveal that perpetrators of violence in 

close relationships have often grown up in unstable family relationships where they have been 

exposed to or witnessed violence. Vulnerability during childhood affects the perpetrators 

behavior by developing a fear of the outside world, a need for control and power, and lack of 

impulse control. Violence against the partner has then been a way to: escape the fear of the 

outside world, maintain the power and control as well as a consequence of lack of impulse 

control. 
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1. Inledning  

Enligt Brottsförebyggande rådet (2014) visar en undersökning från 2012 att 7% av kvinnorna 

och 6,7% av männen utsattes för våld i nära relationer under år 2012. Skillnaden mellan 

antalet offer skiljer inte stort mellan kvinnor och män, däremot skiljer sig allvaret i våldet. Det 

är tio gånger vanligare att kvinnor tvingas uppsöka vård efter våld i nära relationer än män 

och det är fyra till fem gånger vanligare att kvinnor blir dödade av sin partner. Våldet mot 

kvinnor är även mer upprepat än vad det är mot män och kvinnor utsätts även i högre grad av 

sexuellt våld. Den vanligaste typen av våld är verbala kränkningar och försök att inskränka 

friheten hos den andra partnern. De som utsätts för våld utsätts i många fall både av fysiskt 

våld och av psykiskt våld. 85% av de som utsätts för fysiskt våld utsätts även för psykiskt 

våld och 28% av de som utsätts för psykiskt våld utsätts även för fysiskt våld. De 

bakgrundsfaktorer som har störst påverkan på förövarnas våld i nära relationer är ålder, 

familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. De människor som 

är mest utsatta för våld i nära relationer är personer i åldern 16–34 år, ensamstående föräldrar, 

personer med som högst gymnasial utbildning och personer som bor i flerfamiljshus. Kvinnor 

som utsätts för våld i nära relationer har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än de som inte 

blir utsatta (Brå, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2016) är våld i nära relationer ett 

folkhälsoproblem. Kvinnor är mer utsatta för våld i nära relationer än män, de utsätts även 

oftare för allvarligt och upprepat våld av en partner eller före detta partner. Våld i nära 

relationer kan ge allvarliga konsekvenser för den som har blivit utsatt. Både män och kvinnor 

utsätts för våld i nära relation och våldet sker i både hetero- och homosexuella förhållanden. 

Våldet är dock vanligare i heterosexuella förhållanden och i de flesta fall handlar det om en 

mans våld mot kvinnan i relationen. Vidare skriver Socialstyrelsen att det endast finns ett litet 

antal studier som behandlar våld i samkönade relationer, då det är ett forskningsområde som 

det inte forskats länge om (Socialstyrelsen, 2016).  

 

1.1 Relevans för socialt arbete 

Enligt 5 kap. 11§ socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) ska socialnämnden verka för den som 

blivit utsatt för våld och se till att denna individs närmsta får stöd och hjälp. Socialnämnden 

ska särskilt ta hänsyn till de kvinnor som blir utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation 

eller har tidigare blivit utsatta och tillhandahålla dessa kvinnor med stöd och hjälp för att 

förändra situationen och bearbeta händelserna. Enligt 11 kap. 1§ SoL ska socialnämnden utan 

ett större dröjsmål inleda utredning av vad som genom anmälan, ansökan eller genom andra 

sätt kommit fram som vetskap för nämnden och som kan leda till någon form av ingripande 

av nämnden. Detta innefattar även individer som utsatts för våld i nära relation och barn som 

bevittnat våldet. Enligt föreskriften SOSFS (2014:4) ska socialnämnden arbeta förebyggande 

mot våld i nära relation, men också utreda och ge stöd och hjälp åt de som blivit utsatta. 

Socialstyrelsen (2016) hävdar att syftet med denna föreskrift har varit att kvaliteten på det 

stöd som erbjuds våldsutsatta vuxna och barn ska höjas. Detta gäller även det stöd som riktar 

sig mot förövaren och barn som bevittnat våld. Vidare framkommer det att socialnämnden har 

en skyldighet att fastställa och bearbeta mål för deras arbete med våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld. Arbetet ska vara av god kvalitet och det ska erbjudas till alla som är i behov av 

det (Socialstyrelsen, 2016). Utifrån detta går det att se det ansvar som samhället (socialtjänst, 

hälso- och sjukvård) tagit på sig att hantera denna problematik och kunna hjälpa de som 

utsätts för våld i nära relation. Även många yrkeskategorier, bland annat socionomer, har en 

skyldighet att agera när det kommer till våld i nära relation. Därav har detta problemområde 

en hög relevans för det sociala arbetet.   
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1.2 Problemformulering 

De som utsatts för våld i nära relation löper stor risk att utveckla både fysisk och psykisk 

ohälsa. De som utsatts för sexuellt våld löper större risk att utveckla självskadebeteende, bli 

deprimerade eller missbruka alkohol. Problem såsom tillit till sig själv och andra, isolering, 

akuta bostadsproblem, dyrare levnadsomkostnader samt skuldsatthet till utövaren av våldet är 

vanligt förekommande för offren (Socialstyrelsen, 2016). Våld i nära relationer medför stora 

konsekvenser för den som blir utsatt. Det är därför av vikt att undersöka bakomliggande 

faktorer hos förövaren som leder till våld i nära relation.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att sammanfatta aktuell vetenskaplig forskning om ett 

avgränsat område av problematiken våld i nära relation. Studien syftar till att belysa forskning 

som fokuserat på individuella psykologiska faktorer hos förövare av våld i nära relation, dvs. 

vilka bakomliggande förklaringar som framkallar detta hos individen. Studien har ett 

könsperspektiv enligt vilket vi ser huruvida det finns könsspecifika förklaringar till våld 

beroende på om förövaren är man respektive kvinna.  

 

Studien genererar följande frågeställningar: 

● Hur påverkar erfarenheter under barndomen förekomsten av förövarens våld i nära 

relation?  

● Vilka individuella psykologiska faktorer bidrar till att utlösa förövarens våld mot sin 

partner? 

 

1.4 Definitioner 

Våld 

I vår studie utgår vi från alla former av våld. “Våld i nära relationer är ofta ett mönster av 

handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott” (Socialstyrelsen, u.å.a). 

Våld är när någon uppsåtligt brukar eller hotar att bruka fysisk styrka eller makt där följden är 

att någon dör eller blir kroppsskadad, psykiskt skadad, skadad i den känslomässiga 

utvecklingen eller utvecklar funktionshinder. Den fysiska styrkan eller makten kan vara riktad 

mot sig själv, mot någon annan, mot en grupp människor, någon gemenskap eller ett 

samhälle. En fysisk beröring eller handling som orsakar skada eller smärta räknas som fysiskt 

våld. Sexuellt våld är när en person tvingas till sexuella handlingar, det kan både vara att delta 

eller att se på. Det räknas även som sexuellt våld om det sker mot en person är under 15 år 

(Kastling, 2010). Psykiskt våld kan vara bland annat muntliga kränkningar eller fysiska 

handlingar som är riktade mot en person, egendom eller människovärde. De muntliga 

handlingarna kan exempelvis vara verbala kränkningar, hot och kontroll. De fysiska 

handlingarna kan exempelvis vara att oro och rädsla skapas genom aggressiva handlingar mot 

materiella ting. Det våldsamma och aggressiva beteendet är en form av hot även om det inte 

är riktat mot någon person, hotet är då psykiskt våld. Våldet kan även uttryckas i ekonomiskt 

förtryck vilket innebär ekonomiska hot, begränsad tillgång till gemensamma ekonomiska 

tillgångar eller att tvingas till att utföra olagligheter kopplade till ekonomi. Detta förtryck är 

nedvärderande och begränsar en persons handlingsutrymme. Försummelse (omsorgssvikt) 

handlar om att vardagen försvåras. Detta kan ske genom exempelvis felaktig medicinering, 

bristande hygien, otillräcklig föda, att bli lämnad utan hjälp och tillsyn under perioder. Latent 

våld handlar om kroppshållning, rörelsemönster, ord, tystnad och så vidare som används för 

att hota den andre (Kastling, 2010). 



8 

 

 

Nära relation 

Vi kommer att använda oss av den definition som Brottsförebyggande rådet (Brå) använder 

för våld i nära relationer. En nära relation innebär att personen har eller har haft en 

partnerrelation med en pojkvän, flickvän, make eller hustru både de som bor ihop och de som 

inte gör det (Brå, 2014). Våld i nära relation omfattar inte endast vuxna, utan även barn. Om 

det finns barn i ett förhållande som präglas av upprepat våld, kan barnet både bevittna våldet 

och utsättas för det. Därav är det av vikt att inte glömma bort barnet och barnets perspektiv 

vid genomförande av en studie kring våld i nära relation. Enligt socialstyrelsen (2012) ska 

ärenden som berör ett barn alltid beakta barnets bästa. Barnet har rätt att uttrycka sig och visa 

på sin bild av verkligheten. I det sociala arbetet får inte barnperspektivet försummas och det 

är av stor vikt att ta hänsyn till det, så länge barn är inblandade i det specifika ämnesområdet 

och ärendet (Socialstyrelsen, 2012). Vi väljer att inte ta hänsyn till barnperspektivet, även om 

vikten av det framkommer. Vi gör detta val för att begränsa arbetets omfång och för att kunna 

fokusera på förövaren som individ. Vikten av ett barnperspektiv kan även appliceras på 

forskning kring ämnen som berör barn. Detta även om barnet inte påverkas direkt, utan mer 

indirekt. Denna studie fokuserar endast på förövaren av våldet och vi kommer därmed inte ta 

hänsyn till barnperspektivet.  

 

Individualpsykologiskt perspektiv 

Enligt socialstyrelsen (2016) finns det fyra olika teoretiska perspektiv som våld i nära 

relationer kan analyseras utifrån. Våld kan ses:   

 

“• ur ett strukturellt perspektiv, med fokus på bristande jämställdhet och skev 

maktfördelning mellan könen  

• ur ett samhällsperspektiv som omfattar socioekonomiska förhållanden  

• ur ett socialpsykologiskt perspektiv, där fokus sätts på faktorer i relationen, eller  

• ur ett individualpsykologiskt perspektiv, med fokus på individuella faktorer.” 

(Socialstyrelsen, 2016, s.16). 

 

Här gör vi en avgränsning eftersom det finns begränsningar i studiens omfattning samt för att 

kunna göra en djupare studie kring just detta område. Alla fyra perspektiv är relevanta att utgå 

från men i vår studie kommer vi att hålla oss till ett individualpsykologiskt perspektiv och 

därmed lägga fokus på de individuella faktorerna hos förövare av våld i nära relationer.  

 

1.5 Avgränsningar 

Här presenteras studiens avgränsningar: 

● Endast fokus på förövare 

 

● Inget barnperspektiv kommer studeras 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de valda teorier som ligger till grund för forskningsöversiktens 

analys av våra insamlade artiklar. Teorierna används i syfte att skapa en mer djupgående 

förståelse kring varför förövare brukar våld mot sin partner samt att kunna besvara studiens 

frågeställningar. De teorier som används är: Erik H Eriksons teori om människans livscykel, 

anknytning och det behavioristiska perspektivet. Dessa tre teorier överlappar varandra och ger 

oss en möjlighet till att analysera komplexiteten om varför förövaren brukar våld mot sin 

partner utifrån tre olika perspektiv.     

 

2.1 Eriksons teori om människans livscykel 

Här gör vi ett medvetet val i att endast ta upp de två första, av totalt åtta, faserna i Eriksons 

teori om människans livscykel, eftersom dessa två faser visat sig ha särskild relevans för vår 

studie.  

 

Det psykodynamiska perspektivet är enligt Helleday och Wikander (2007) vetenskapen om 

hur det fördolda styr individers handlingar och känslor. Havnesköld och Risholm Mothander 

(2009) skriver om Eriksons teori om en människas livscykel, där människans utveckling sker 

under olika åldrar och i olika faser. Enligt Erikson existerar det en kris i varje fas under 

människans livscykel som individen måste lösa och att det finns en negativ och en positiv sida 

inom varje kris. En kris är inte något negativt, utan det ses som en utmaning för barnet att 

lösa. Genom att barnet löser krisen i varje åldersfas på ett positivt sätt, tar barnet med sig 

kunskap, större mognad och erfarenheter om sig självt till nästa fas. Om barnet inte lyckas 

lösa krisen i en specifik åldersfas kan barnet utveckla ett mer negativt beteende som kan följa 

barnet genom tonåren och vidare till vuxenåldern och därmed ha en stor inverkan på barnets 

liv. Erikson har totalt utvecklat åtta olika åldersstadier i en människas livscykel (Havnesköld 

& Mothander, 2009).  

 

Den första fasen omfattar enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) en människas 

första arton månader i livet och benämns som tillit vs misstro. Under denna fas är 

livsuppgiften att skapa tilltro och tillit. Om barnet lyckas lösa livsuppgiften under denna fas 

kommer barnet kunna klara av frustrationer, skjuta upp tillfredställelse och känna trygghet. 

Ett misslyckande leder till att dess psykiska fungerande utmärkas av avvisande eller 

misstänksamhet samt uppgivenhet. Om barnet lyckas lösa livsuppgiften i den första fasen så 

kommer den andra fasen präglas av ett nyfiket utforskande. Den andra fasen kallas för 

autonomi vs tvivel och den omfattar småbarnsåren upp till tre år. Under denna fas är 

livsuppgiften att skapa en balans mellan autonomi och tvivel. Om barnet lyckas lösa 

livsuppgiften i denna fas får barnet ett ökat självförtroende och en positiv självkänsla. Ett 

misslyckande leder till en utveckling av ett överdrivet beroende, dålig impulskontroll och 

tvångsmässighet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

2.2 Anknytning 

Enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) belyser anknytningsteorin betydelsen av 

nära känslomässiga relationer och att tidiga upplevelser i ett barns liv kan påverka barnet både 

på kort sikt och lång sikt. Barns samspel med andra och deras förväntan på omvärlden 

påverkas av hur omvårdnadspersonens tar hand om barnet. De flesta barn utvecklar 

anknytningsmönster. Det finns tre olika organiserade mönster av anknytning, dessa delas upp 
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i det otryggt undvikande A-mönstret, trygga B-mönstret och otryggt 

motspänstiga/ambivalenta C-mönstret (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Barn med 

A-mönstret har erfarenheter av att inte få sina behov av närhet tillgodosedda av 

anknytningspersonen. Barnet utvecklar då en minimerande strategi och därmed prioriterar 

bort sina anknytningsbehov och söker inte heller trygghet hos sina föräldrar. Barn med B-

mönstret präglas av att de har en balans mellan anknytning och utforskande. Barn med B-

mönstret har erfarenhet av att de kan få trygghet när de behöver det och när de inte behöver 

det visar de på en förmåga att utforska. Barn med C-mönstret har erfarenhet av att 

anknytningspersonen har varit tillgänglig men inte tillräcklig. Omvårdnaden har präglats av 

oförutsägbarhet, där barnet inte haft möjlighet att bygga upp en konsistent förväntansmodell 

då föräldern har svarat olika på barnets signaler. Det är vanligt att barn inom C-mönstret 

använder sig av en maximerande strategi, detta innebär att barnet inte hindras från att använda 

sin kompetens till att utforska och istället klänger på föräldern. Det finns de barn som inte 

uppvisar ett konsistent mönster, det är ofta barn från socialt eller psykiskt belastade miljöer. 

Barnen präglas istället av desorientering eller desorganisering vilket kallas för D-

anknytningen. Det är inget anknytningsmönster utan istället ett tecken på brist av 

anknytningsmönster (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

 

Enligt Josefsson och Linge (2011) har barndomen en stor betydelse för individen i vuxen 

ålder. Svåra barndomsupplevelser kan visa sig i vuxenlivet på flera olika sätt. Det kan bland 

annat leda till:  

● Att ha svårt med att inleda och/eller att upprätthålla en kärleksrelation.  

● Att inte bli nöjd/lugn/trygg trots att partnern försöker att hjälpa till med problemen. 

● Att ofta vara orolig även när det inte finns några omständigheter som kan motivera 

oron.  

● Känslighet för stress och tendens att tappa kontrollen över humöret vid stress. 

● Missbruk eller andra självdestruktiva beteenden.  

Den desorganiserade anknytningen leder ofta till en rädsla för att gå in i relationer och till ett 

distanstagande för andra människor. Det kan ses som att personen bygger upp en mur som 

den sedan gömmer sig bakom. I en förälskelse kan det dock kännas som att muren försvinner 

utan att rädsla väcks. Förälskelsen ger en trygghet och en känsla av “du och jag mot världen” 

(Josefsson & Linge, 2011, s.75). Förälskelsen kan då leda till att det undvikande och 

kontrollerande beteendet uppstår. När förälskelsen uppstår och relationen går över till en mer 

varaktig relation kan rädslan komma tillbaka och personen kliver tillbaka bakom sin mur av 

undvikande och kontrollerande beteenden. Personen som har varit förälskad blir då istället 

mer distanserad, arg eller kontrollerande. Förälskelsen leder alltså till att personen tillfälligt 

förändras men när förälskelsen övergår till en varaktig relation återgår personen till sitt 

tidigare undvikande och kontrollerande beteende (Josefsson & Linge, 2011).  

 

Vidare framför Josefsson och Linge (2011) att trauman inte handlar om själva händelsen som 

leder till ett trauma utan istället om den psykiska skada som händelsen kan orsaka. Trauman 

kan ge liknande effekter som den desorganiserade anknytningen ger, framförallt om traumat 

sker under uppväxten. Den som tidigare har kunnat hantera sina känslor kan efter ett trauma 

utveckla en överkänslighet. Den desorganiserade anknytningen kan ses som ett trauma. Den 

utvecklas genom att den eller de som står personen nära behandlar personen illa, ofta under 

flera år (Josefsson & Linge, 2011).  
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2.3 Inlärningsteori utifrån behaviorismen 

Enligt Helleday och Wikander (2007) är behaviorismen en psykologisk inlärningsteori som 

studerar människors beteenden, både hur de uppstår och vad som krävs för en 

beteendeförändring. Behaviorismen strävar efter att synliggöra de faktorer som påverkar och 

motiverar beteenden. Den operanta inlärningen är en del av behaviorismen och den ser till hur 

förstärkning, konsekvenser och motivation påverkar en individs beteende.  

Individens beteende formas utifrån konsekvenserna av beteendet samt genom erfarenhet av 

liknande situationer. De konsekvenser som leder till att sannolikheten för att beteendet ökar 

kallas för förstärkning, detta kan både vara positiv- eller negativ förstärkning. Positiv 

förstärkning innebär att ett beteende leder till tillfredsställelse, det kan exempelvis vara att den 

som är hungrig får mat eller att den som är trött får vila. Negativ förstärkning innebär att 

beteendet leder till att något obehagligt försvinner, det kan exempelvis vara att smärta upphör, 

ett irriterande ljud upphör eller att tjat upphör. Det vill säga att både positiv - och negativ 

förstärkning leder till att beteendet förstärks. Inlärda beteenden kan upphöra genom frånvaro 

av förstärkning. Beteenden som däremot fortsatt får sporadisk förstärkning eller som förstärks 

med oförutsägbara intervaller tenderar att inte upphöra. Modellinlärning är också en 

inlärningsmetod inom behaviorismen. Modellinlärning handlar om att en person tar efter och 

imiterar andras beteenden. Individer försöker att efterlikna de personer som de ser upp till, 

som de uppskattar eller som står dem nära (Helleday & Wikander, 2007).   
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, inklusions- och exklusionskriterier, databassökning, 

sökord samt tabell för sökning. Vidare presenteras tillförlitlighet, studiens begränsningar och 

svårigheter samt etik.  

 

3.1 Val av metod 

Valet av metod grundar sig i studiens syfte, vilket är att undersöka de individuella 

psykologiska faktorerna som leder till uppkomsten av våld i nära relationer. Utifrån detta är 

denna studie en integrativ forskningsöversikt. Enligt Booth, Papaioannou och Sutton (2016) 

innebär en integrativ forskningsöversikt en kombination i användningen av kvantitativa och 

kvalitativa data. Användningen av integrativ forskningsöversikt som metod kan medföra en 

djupare och bredare förståelse kring ett specifikt problemområde. En integrativ 

forskningsöversikt är en bred forskningsmetod som möjliggör både experimentell och icke-

experimentell forskning för att förstå ett problem fullt ut. Metodens analys sker genom att 

kreativt och kritiskt analysera den insamlade data. Data jämförs mot varandra där viktiga 

mönster och teman identifieras (Booth et al., 2016). Denna metod utgjorde att denna studie 

fick ett mer rörligt material av empiriska data, då kvalitativa studier kan tillförse mer 

djupgående beskrivningar av känslor, händelser och beteende samt ge en tydligare bild av 

individers erfarenheter. Samtidigt kan studier med kvalitativ ansats medföra en större bredd, 

då kvantitativa studier oftast utgörs av ett större urval. Detta gav oss möjlighet till att 

analysera mönster i de olika studierna och fick en förståelse för varför våld i nära relationer 

uppstår vilket var syftet med själva studien.       

 

3.2 Inklusions- exklusionskriterier 

Under litteratursökningen använde vi oss av inklusions- och exklusionskriterier, för att på ett 

systematiskt sätt hitta artiklar som var relevanta till det problemområde som valts. Enligt 

Booth et al., (2016) är inklusions- och exklusionskriterier ett verktyg som används vid 

litteratursökningar för att förenkla sökningen för forskaren. De fungerar på så sätt att 

forskaren skriver upp viktiga delar inom ett vetenskapligt arbete som forskaren vill inkludera i 

sin studie och delar som forskaren vill exkludera. Om studien innehåller de delar som ska 

inkluderas och inte innehåller delar som ska exkluderas ska det vetenskapliga arbetet 

användas i forskarens egna studie (Booth et al., 2016). Nedan framkommer de inklusions- och 

exklusionskriterier som vi valt att använda till den litteratursökning som vi genomförde för 

insamling av data: 

 

Inklusion: a) Artiklar inom disciplinerna psykologi och/eller socialt arbete, b) Både 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ inriktning, c) Artiklar endast tillgängliga i fulltext, d) 

Artiklar skrivna på svenska eller engelska, f) vetenskapligt granskade artiklar 

 

Exklusion: a) Artiklar inom discipliner som sociologi eller medicin, b) Artiklar som berör 

barn som upplevt våld i nära relation, c) Artiklar som endast fokuserar på offret och 

konsekvenserna som uppstår av våld i nära relation, d) Artiklar äldre än 20 år 
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3.3 Databassökning 

För att söka fram och finna forskning som är relevanta för studiens syfte och de tidigare 

beskrivna inklusions- och exklusionskriterierna användes olika databaser. Den databas som vi 

använde i början av litteratursökningen och den som användes mest var PsykArticles. Vi 

valde att fokusera våra sökningar via denna databas, för att kunna avgränsa sökningarna till ett 

specifikt ämnesområde utifrån vårt syfte och frågeställningar. Då vi fokuserar på psykologi 

och individuella faktorer är PsycArticles en relevant databas att använda till sökning av 

relevant forskning. Vidare användes även databaserna PsycINFO och Social Services Abstract 

för att diversifiera utfallet av sökningarna och vidden av sökorden. Detta för att få en bild av 

artiklar som inte kan nås genom PsycArticles och se över deras relevans för vår studie. För att 

kunna söka fram artiklar och forskning kring ämnesområdet valde vi ett antal sökord, som är 

utvecklade utefter studiens syfte och frågeställningar. Vid användning av sökorden var antalet 

träffar mångfaldigt och brett. Här applicerade vi våra inklusions- och exklusionskriterier för 

att minska antalet träffar och lättare kunna välja ut relevanta artiklar till vår studie. För att 

slutligen välja artiklar till själva studien skummade vi igenom artiklarnas abstracts och de som 

hade högst relevans till det valda ämnesområdet läste vi igenom med större noggrannhet, 

innan vi tog med dessa till vår egen studie.  

 

Sökord 

“domestic violence” AND “perpetrator”  

“domestic violence” AND “perpetrator” NOT “Children” 

“intimate violence” AND “perpetrator”  

“intimate violence” AND “perpetrator” NOT “Children” 

“intimate partner violence” AND “perpetrator”  

“intimate partner violence” AND “perpetrator” NOT “children” 

“intimate partner violence” AND “perpetrator” AND “female” 

 

 

 

Tabell 1: Redovisning av sökord, använda databaser och antalet träffar 

 

Söknin

g 

Sökmotor Sökord Avgränsningar Träffar 

1 PsycArticles “domestic violence” 

AND “perpetrator”  

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, inom 

disciplinen psykologi, inte 

äldre än 20 år 

 

55 

2 Social 

Services 

Abstracts 

“domestic violence” 

AND “perpetrator” 

NOT “Children” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, inom 

disciplinen socialt arbete, 

inte äldre än 20 år, 

engelskspråkig 

481 
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3 PsycArticles “intimate violence” 

AND “perpetrator”  

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, inom 

disciplinen psykologi, inte 

äldre än 20 år 

73 

4 Social 

Services 

Abstracts 

“intimate violence” 

AND “perpetrator” 

NOT “Children” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, inom 

disciplinen socialt arbete, 

inte äldre än 20 år 

407 

5 PsycINFO “intimate partner 

violence” AND 

“perpetrator” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, inom 

disciplinen psykologi, inte 

äldre än 20 år, subjekt 

förövare 

62 

6 PsycArticles “intimate partner 

violence” AND 

“perpetrator” NOT 

“children” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, inom 

disciplinen psykologi, inte 

äldre än 20 år 

 

51 

7 PsycArticles “intimate partner 

violence” AND 

“perpetrator” AND 

“female” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, inom 

disciplinen psykologi, inte 

äldre än 20 år 

 

31 

Totalt    1160 

 

Dessa sju sökningar resulterade i 1160 träffar, vilka vi skummade genom utifrån artiklarnas 

titel och abstract med grund i tidigare beskrivna inklusions- och exklusionskriterier. Detta 

resulterade i 57 artiklar som sedan lästes och granskades i fulltext. De artiklar som 

exkluderades hade fokuserat på offret och inte förövaren, hade ett samhälleligt perspektiv som 

utgångspunkt samt berörde barn och hur de påverkas av våld i nära relation. Efter denna mer 

detaljerade granskning av artiklarna valdes 21 artiklar ut som lästes mer detaljerat och 

systematiskt. Det slutgiltiga urvalet resulterade i sexton artiklar som beskrivs mer ingående i 

nästkommande avsnitt.  
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3.4 Tillförlitlighet 

En studies kvalitet kan bedömas utifrån tre grundkoncept, dessa är validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Booth et al., 2016).  

 

Validitet handlar om huruvida studien har undersökt det den syftar till att undersöka. Studiens 

validitet avgör huruvida studiens resultat ses som giltigt och sant (Booth et al., 2016). Syftet 

med forskningsöversikten är att undersöka vilka individualpsykologiska faktorer som 

framkallar våld i nära relationer. Utifrån detta har vi undersökt forskningsfältet gällande 

förövare av våld i nära relationer. Vi har där funnit förklaringar kring varför vissa väljer att 

bruka våld mot sin partner vilket vi sedan har analyserat mot våra valda teorier. Vi har både 

använt oss av databaser inom området socialt arbete och psykologi för att hitta den 

information vi behöver för att svara på syftet och frågeställningarna. Vi har valt sökord utifrån 

vad vi anser är relevant för forskningsöversikten och är medvetna hur sökorden påverkar 

resultatet av studien.   

 

Reliabilitet handlar om trovärdigheten av resultatet. Grunden för reliabilitet avgörs av 

huruvida resultatet i studien har framkommit av slumpen, om andra skulle komma fram till 

samma resultat. Ett tydligt tillvägagångssätt ökar chansen för att andra studier skulle komma 

fram till samma resultat och därmed ökar det studiens reliabilitet (Booth et al., 2016). I vår 

forskning beskriver vi tydligt hur vi har gått tillväga vid datainsamlingen. Vi presenterar vilka 

inklusion- och exklusionskriterier vi använt oss utav samt vilka sökord vi har använt. Vi har 

gjort en systematisk datainsamling vilket ökar möjligheten för andra att kunna göra samma 

sak och komma fram till samma resultat. Vi har även endast använt oss av vetenskapligt 

granskade studier vilket kan anses öka trovärdigheten av resultatet i studien.   

 

En studies generaliserbarhet avgör huruvida resultatet är användbart och huruvida det kan 

appliceras på populationen som helhet (Booth et al., 2016). Flertalet av de artiklar som vi 

använder oss av i vår studie har sitt ursprung i USA, men vi använder oss även av artiklar från 

andra länder. Ingen artikel som vi använder oss av kommer från Sverige och den artikel som 

ligger geografiskt sett närmast kommer från Finland. De flesta artiklar har visat på liknande 

resultat, vilket kan ses som att vår forskningsöversikt har en hög generaliserbarhet. 

 

3.5 Studiens begränsningar och svårigheter  

En svårighet med denna studie var att orientera sig i det omfattande material som kom fram 

genom sökningarna. Mängden artiklar var efter de första sökningarna stort och brett, men med 

hjälp av vårt syfte, våra frågeställningar och tydliga inklusions- och exklusionskriterier kunde 

vi minska antalet artiklar och på ett lättare sätt hantera dessa. En annan svårighet med studien 

var komplexiteten i vissa psykologiska termer, vilket ledde till svårigheter att förstå en del av 

artiklarnas innehåll. Detta löstes med hjälp av uppslagsverk och översättningsprogram, men 

var oerhört tidskrävande. Komplexiteten i vissa psykologiska termer har dock inte påverkat 

det slutgiltiga urvalet av artiklar. Då vi har genomfört en systematisk litteratursökning finns 

det en tydlig systematik i vår insamling av vetenskapliga studier. Med denna systematik 

skapas det en begränsning i form av borttagning av studier som är mindre relevanta eller 

svårare att koppla in i analys eller diskussion. Tas en studie bort, bryts systematiken. Ett litet 

antal studier som vi samlat in, ex. Misso, Schweitzer och Dimaggio (2018),  har vi haft 

svårigheter med att koppla till analys eller diskussion och då vi är begränsade i att ta bort 

studier blev detta en svårighet.  
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3.6 Etik  

Kvale och Brinkman (2009) skriver om etiska riktlinjer för samhällsforskning, dessa är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke 

handlar om att informera undersökningspersonen om undersökningens syfte samt vilka risker 

och fördelar som är förenade med undersökningen. Intervjupersonen bör bli informerad om 

vilka som kommer att ha tillgång till intervjun samt deras egen tillgång till utskriften och 

analysen. Konfidentialitet handlar om att personuppgifter som identifierar intervjupersonen 

inte kommer att avslöjas. Om intervjupersonen riskerar att avslöjas utifrån informationen som 

lämnas ut ska denne först godkänna att informationen lämnas ut. Konsekvenserna med studien 

måste bedömas. Det handlar om att bedöma huruvida deltagarna i studien kan skadas samt 

vilka fördelar som deltagandet ger. Risken för att deltagarna ska komma till skada ska vara så 

liten som möjligt. Forskarens roll i intervjun spelar också stor roll, det handlar om etiska 

beslut som fattas under undersökningens gång (Kvale & Brinkman, 2009). Då denna studie är 

en forskningsöversikt är dessa forskningsetiska krav inte av relevans för oss att beakta. Vi har 

valt att endast använda oss utav vetenskapligt granskade studier vilka ska ha granskats 

gällande metodik kan det antas att dessa följer de forskningsetiska kraven. Studien har strävat 

efter att tydligt framföra tidigare forskning genom att använda sig av så liknande ord som 

möjligt utan att plagiera deras studier. Resultatet från tidigare studier har analyserats med 

försiktighet för att beakta både författarna och respondenterna i den tidigare forskningen. Då 

vi utgår och arbetar i denna studie mycket med andra forskares publicerade verk har vi ur ett 

forskningsetiskt perspektiv tagit plagiering på fullt allvar och tydligt refererat vilken forskare 

som säger vad och vad som är våra egna analyser, slutsatser och diskussioner. Vårt urval av 

artiklar har framkommit genom att systematiskt undersöka de studier som framkom i våra 

databassökningar. Genom denna systematik har inga studier ignorerats istället har de 

systematiskt granskats utifrån våra inklusion- och exklusionskriterier. På så sätt har vi varit 

konsistenta mot både författare och respondenter i vårt val av tidigare forskning.  
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4. Resultatredovisning och analys 

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att redovisa resultatet av vår artikelgenomgång och 

därefter genomföra analysen av urvalet artiklar. Analysen utgår ifrån studiens 

frågeställningar. De frågeställningar som vi söker besvara, är 1) Hur påverkar erfarenheter 

under barndomen förekomsten av förövarens våld i nära relation?  2) Vilka individuella 

psykologiska faktorer bidrar till att utlösa förövarens våld mot sin partner? Våra teoretiska 

utgångspunkter för analysen är det psykodynamiska perspektivet med fokus på Eriksons teori 

om livscykeln, anknytning och behavioristiskt perspektiv med fokus på inlärningsteorin.  

 
4.1 Resultatsammanställning 

Resultatet redovisas i form av tabell för att sedan analyseras nedan. Innehållet i tabellen är 

upplagt utefter en kronologisk ordning baserat på utgivningsåret, där den äldsta artikeln 

visas först i tabellen.  

 

Tabell 2: Urval av artiklar 

Författare, år, 

titel, land 

Studiens syfte Urval Design Slutsatser 

Cruz, J., 

Firestone J, M. 
(1998). 

Exploring 

Violence and 

Abuse in Gay 

Male 

Relationships. 

USA 

Syftet med studien är 

att ge kunskap kring 

våld i nära relationer 

mellan två män.  

Män som har levt 

eller lever i ett 

förhållande med en 

annan man där 

våld förekommer. 

Åldern på männen 

var 23–45 år. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Våld i nära relationer 

mellan homosexuella 

män liknar våldet i 

heterosexuella relationer 

där mannen slår kvinnan. 

Vanliga orsaker till 

våldet är behovet av 

kontroll och makt, 

alkohol- och 

drogmissbruk samt att 

det sker över flera 

generationer inom 

familjen.   

Lowenstein, L 

F. (2005). 

Domestic 

Violence 

Recent 

Research 

(2004–2005) 

Part III: Risk 

Assessment, 

Diagnosis and 

Treatment. 

England 

Män som brukar våld 

i nära relationer 

isolerar kvinnan 

genom att begränsa 

hennes frihet. 

Kvinnorna utvecklar 

en rädsla och ett 

sämre självförtroende. 

Syftet med studien är 

att undersöka möjliga 

behandlingar både för 

förövarna och för 

offren.  

Män som brukar 

våld mot kvinnor i 

nära relationer. 30 

män deltog i 

undersökningen 

Observationsstu

die av samtal 

mellan männen 

och deras 

kvinnor.  

Förövare av våld i nära 

relationer är ofta 

svartsjuka och 

härskande, de vill ha 

makt och kontroll på sin 

partner och vem hon 

umgås med. Förövarna 

använder sig av våld för 

att kontrollera sin 

partner. De som hade 

varit utsatta för våld i sin 

barndom var mer 

aggressiva mot varandra 

under det observerade 

samtalet. 
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Dutton, D-G. 

(2007). The 

Complexities 

of Domestic 

Violence. 

USA 

Syftet med artikeln 

var att presentera 

komplexiteten av 

våld i nära relation 

Studier som är 

relevanta för 

artikelns 

problemformuleri

ng  

Litteratursökni

ng 

I artikeln framkommer 

det att kvinnor som 

utövar våld i nära 

relation inte har 

självförsvar som grund. 

Aggressiva kvinnor är 

mer benägna att välja 

aggressiva män och 

använder våld i nära 

relation oberoende av 

mannens svar eller 

beteende. Vidare 

framkommer det att 

personlighetsstörningar 

är överrepresenterade 

hos de dömda förövarna, 

oavsett kön. Båda män 

och kvinnor som 

förövare har även 

antisocial 

beteendeproblematik. 

Enligt författarna är 

utfallet av våldet i de 

flesta fall mindre 

allvarligt när det kommer 

till våld som är utfört av 

kvinnor än av män, men 

trots detta kan våldet 

utfört av kvinnorna leda 

till utfall som handlar om 

liv och död. Detta gäller 

för både fysiskt och 

psykiskt våld. 

Bonem, M.,. 

Stanley-Kime 

L, Karen., 

Corbin, M. 

(2008). A 

behavioral 

approach to 

understanding 

domestic 

violence: A 

functional 

assessment 

based on 

batterer-

identified 

contingencies. 

USA 

Att införa ett nytt 

BAT-

bedömningsverktyg 

som består av 54 

antecedenter och 57 

förstärkande eller 

icke-stötande 

konsekvenser som är 

utformade för att 

bedöma händelser 

baserade på 

självrapporteringsdat

a och eventuellt 

hjälpa till vid 

modifieringen av 

våldshandlingar i 

hemmet. 

70 män och 3 

kvinnor, förövare.  

Empirin 

samlades in 

genom 

kvantitativ 

insamlingsmet

od. Deltagarna 

besvarade 

formulär med 

olika nivåer av 

skalor 

I artikeln framkommer 

det att flertalet av 

deltagarna kände ilska-, 

rädsla av att förlora 

kontroll- och frustration 

mot sin partner. Detta 

ledde oftast till olika 

form av våld mot 

partnern, fysiskt och 

psykiskt. Vanligt var 

också att förövaren inte 

tyckte att problemet och 

ansvaret låg på hen, utan 

det är offret som är 

problemet. Vidare 

framkom det att våld i 

mindre skala skedde med 

grund i att förövaren var 

irriterad på partnern och 

svarade med slag i 

ansiktet, knuffar eller 

dragningar i håret. Våld i 

större skala har ilska som 

grund och då partnern 

eller barn lever i 
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förövarens miljö brukar 

ilskan riktas mot dem. 

Ilskan behöver dock inte 

alltid vara grundad i 

något som hänt i 

relationen eller som 

partnern gjort, utan den 

kan bero på andra 

faktorer. Båda formerna 

av våld kan ske i kortare 

perioder, men vanligast 

är att det pågår under en 

längre tid. 

Ceatano, R., 

Vaeth, P. & 

Ramisetty-

Mikler, S. 

(2008). Intimate 

Partner 

Violence 

Victim and 

Perpetrator 

Characteristics 

Among Couples 

in the United 

States. USA 

Studien syftar till att 

undersöka 

individuella 

egenskaper hos offren 

och förövarna av våld 

i nära relationer.  

Gifta eller 

sammanboende par 

där båda parterna 

är över 18 år. Från 

48 stater i USA. År 

1995 deltog 1635 

par i 

undersökningen 

och i 

uppföljningen år 

2000 deltog 1392 

par. 

Kvalitativa 

intervjuer år 

1995 och år 

2000. 

Intervjuerna 

skedde med en 

partner i taget i 

det egna 

hemmet. 

I studien framkommer 

det att det är vanligt 

förekommande att båda 

parterna utsätter 

varandra för våld i de 

relationer där våld 

förekommer. Det är 

högre risk att män som 

tillhör etniska 

minoriteter utsätter sin 

partner för våld än att 

vita män gör det. Män 

som utsätter sin partner 

för våld är mer impulsiva 

och har svårare att 

kontrollera sina impulser 

samt hantera sina 

känslor. I studien 

framkom det att våld i 

nära relationer är mindre 

vanligt i förhållanden där 

parterna är äldre. 

Gällande kvinnor är det 

mer vanligt att yngre 

kvinnor och de som 

arbetar utanför hemmet 

utsätter sin partner för 

våld i nära relationer än 

äldre kvinnor och 

hemarbetande kvinnor.  

Jackson, A. 

(2010). Size 

Does Matter: 

The Effects of 

Gender on 

Perceptions of 

Dating 

Violence. USA 

Tidigare forskning 

visar att våld i nära 

relationer som utförs 

av män är grövre och 

allvarligare än när 

kvinnor slår män. 

Studien syftar till att 

ge kunskap om 

anledningen till att det 

är så. 

 

Studenter på en 

högskola i 

sydvästra USA i 

åldern 18 till 22 år. 

181 Studenter 

deltog och 31% 

var män och 69% 

kvinnor.  

Enkäter som 

delades ut i 

samband med 

lektioner. 

I studien framkom det att 

anledningen till varför 

mäns våld mot kvinnor 

är grövre än kvinnors 

våld mot män är den 

fysiska skillnaden. Att 

män är större och 

starkare är den primära 

skillnaden till grovheten 

av våldet.  
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Walsh, Z., 

Swogger, 

Marc T., 

O’Connor, 

Brian P., 

Chatav 

Schonbrun, Y., 

Tracie Shea, 

M., Gregory L, 

S. (2010). 

Subtypes of 

Partner 

Violence 

Perpetrators 

Among Male 

and Female 

Psychiatric 

Patients. USA 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

heterogenitet bland 

kvinnliga och 

manliga psykiatriska 

patienter med en 

historia av våld i 

nära relation 

138 kvinnor och 

93 män med en 

historia av våld i 

nära relation. 111 

kvinnor och 225 

män utan en 

historia av våld i 

nära relation 

 

Empirin är 

framtagen 

genom olika 

former av 

mätinstrument 

och intervjuer 

I artikeln framkommer 

det att män och kvinnor 

som i ett förhållande 

med en annan person 

brukar fysiskt eller 

psykiskt våld mot den 

andra parten, uppvisar 

någon form av psykopati 

och antisocialt beteende 

samt höga nivåer av 

neuroticism och 

depression. Vidare 

framkommer det i 

studien att både män och 

kvinnor som är förövare 

uppvisar höga nivåer av 

depression, men att 

kvinnor visar en högre 

grad av utsatthet och att 

män visar en högre nivå 

av antisocialt beteende.  

Weizmann-

Henelius, G. 

(2010). 

Violent 

Female 

Perpetrators in 

Finland - 

Personality 

and Life 

Events. 

Finland 

Studien syftar till att 

undersöka 

personlighet, 

bakgrund och 

livserfarenheter hos 

kvinnor som brukar 

våld i nära 

relationer. 

61 kvinnliga 

förövare av våld i 

nära relationer 

samt 30 kvinnor 

som inte brukar 

våld. 

Kvantitativ 

undersökning. 

Strukturella 

intervjuer.  

Artikeln fokuserar på 

kvinnliga förövare av 

våld i nära relationer. 

Det som framkom i 

studien var att kvinnorna 

som brukar våld i nära 

relationer karaktäriseras 

som singlar eller skilda, 

arbetslösa, 

substansmissbrukare 

med en 

personlighetsstörning 

och psykiatriska 

problem. Det är vanligt 

förekommande att 

kvinnorna har varit 

utsatta för flera 

traumatiska och 

stressfyllda händelser i 

sitt liv. Flera av 

kvinnorna var socialt 

missanpassade och hade 

en reducerad förmåga att 

hantera vardagsstress. 

Endast ett fåtal av 

kvinnorna i studien 

uppgav att de har brukat 

våld i självförsvar.  
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Oringher, J., 

Samuelson, K. 

W. (2011). 

Intimate 

Partner 

Violence and 

the Role of 

Masculinity in 

Male Same-

Sex 

Relationships. 

USA 

Studien syftar till att 

undersöka förövare 

av våld i 

homosexuella 

relationers 

maskulina beteende. 

117 

homosexuella 

eller bisexuella 

män. 

Kvantitativ 

undersökning.  

I artikeln framkommer 

det att homosexuella 

eller bisexuella män som 

har brukat våld i en 

relation med en annan 

man har ett mer 

maskulint beteende än 

andra homo- och 

bisexuella män. De med 

mer maskulint beteende 

är män med ett mer 

aggressivt beteende och 

ett undertryckande av 

emotionell sårbarhet. 

Kopplingen mellan 

undertryckande av 

emotionell sårbarhet och 

våld i nära relationer kan 

enligt författarna bero på 

att dessa män använder 

våld som ett sätt att 

reagera på sina inre 

emotionella konflikter.  

Maguire, E., 

Macdonald, 

A., Krill, S., 

Howolka, D. 

W., Marx, B. 

P., Woodward, 

H., Burns, T., 

Taft, C. T. 

(2015). 

Examining 

Trauma and 

Posttraumatic 

Stress 

Disorder 

Symptoms in 

Court-

Mandated 

Intimate 

Partner 

Violence 

Studien syftar till att 

undersöka 

sambandet mellan 

att bruka våld i nära 

relationer och 

trauman och 

posttraumatiskt 

stressyndrom 

(PTSD). 

217 män i åldern 

18–60 år som går 

ett program mot 

våld i nära 

relationer.  

Kvantitativ 

undersökning. 

I artikeln framkommer 

det att 94% av de 

deltagande männen som 

brukar våld mot sin 

partner har varit med om 

minst en potentiellt 

traumatisk händelse 

(potentially traumatic 

event “PTE”). Med 

potentiellt traumatisk 

händelse syftar studien 

till tidigare händelser i 

livet som kan ha varit 

traumatiska, exempelvis 

någon olycka, allvarlig 

sjukdom eller någon 

form av övergrepp. I 

studien fanns det med 14 

olika typer av potentiellt 

traumatiska händelser1 

                                                 
1 Med 14 potentiellt traumatiska händelser hänvisar studien till:  

Bevittnat fysiskt våld 

Varit utsatt för fysiska övergrepp 

Varit utsatt för fysiska övergrepp under barndomen 

Blivit slagen eller misshandlad av sin partner  

Bevittnat våld inom familjen under uppväxten 

Blivit hotad om att bli dödad eller skadad 

Utsatts för sexuellt övergrepp under vuxenåren 

Varit med om sexuellt våld under barndomen 

Varit med om någon naturkatastrof 

Varit med om någon bilolycka eller annan olycka 

Varit med om någon krigsstrid 

Varit med om oväntad död, skada eller sjukdom av någon närstående 

Har en livshotande sjukdom (ex. HIV etc.) 

Upplevt någon annan form av traumatisk händelse (ex. kidnappning och andra former av hot) 
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Perpetrators. 

USA  

och i snitt hade männen 

varit med om 6 olika 

traumatiska händelser. 

Att ha varit med om flera 

olika typer av potentiellt 

traumatiska händelser 

ökar risken för att bruka 

fysiskt eller psykiskt 

våld mot sin partner. 

Även posttraumatisk 

stress PTSD har ett 

tydligt samband med 

våld i nära relationer. 

Det är däremot vanligare 

att män med PTSD 

brukar psykiskt våld mot 

sin partner än fysiskt 

våld.  

Ansara, D-L. & 

Hindin, M-J. 

(2016). 

Perpetration of 

Intimate Partner 

Aggression by 

Men and 

Women in the 

Philippines 

Prevalence and 

Associated 

Factors. 

Filippinerna  

Syftet med studien är 

att undersöka 

förekomsten av olika 

former av våld i nära 

relationer samt få en 

förståelse kring varför 

det sker.  

 

1861 kvinnor som 

var gifta eller 

levde i 

förhållanden under 

studiens gång. 

Dessa var 

slumpmässigt 

utvalda.  

Studera och 

analysera 

resultatet av en 

tidigare gjord 

longitudinell 

studie.  

Det var få könsskillnader 

som förekom i studien 

jämfört med tidigare 

studier. Det som skiljer 

könen åt är att kvinnor 

utsätts för grövre våld 

och tvingas söka vård 

oftare samt att kvinnor är 

mer utsatta för sexuellt 

våld. De orsaker som 

leder till våld i nära 

relationer enligt studien 

är främst avundsjuka, 

missbruk och att partnern 

tjatar. Anledningen till 

kvinnors våld mot män 

berodde i vissa fall på 

självförsvar när deras 

partner försökte tvinga 

dem till sexuella 

handlingar. 

Cafferky, B. 

M., Mendez, 

M., 

Andersson, J. 

R., Stith, S. M. 

(2016). 

Substance Use 

and Intimate 

Partner 

Violence: A 

Meta-Analytic 

Review. USA 

Studien syftar till att 

undersöka 

sambandet mellan 

våld i nära relationer 

och 

substansmissbruk. 

Studier som är 

relevanta för 

undersökningen.  

Metaanalys Det finns en signifikant 

koppling mellan alkohol- 

eller drogmissbruk och 

att utsätta och utsättas 

för våld i nära relationer. 

Drogmissbruk har en 

tydligare koppling till 

utsatthet för våld i nära 

relationer än 

alkoholmissbruk. 

Författarna spekulerar 

kring att detta kan bero 

på att alkohol är lagligt 

medan droger är olagligt 

och att 

drogmissbrukarnas 

sociala kontext påverkar 

deras utövande av våld i 
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nära relationer. I artikeln 

framkommer det även 

skillnader mellan könen. 

Det är vanligare att män 

med drogmissbruk 

utsätter sin partner för 

våld och det är vanligare 

att kvinnor med 

drogmissbruk utsätts för 

våld i nära relationer. 

Det framkommer även 

att de som har ett grövre 

drogmissbruk och ett 

drogberoende utsätter sin 

partner för våld i större 

utsträckning än de som 

brukar droger men inte 

är beroende.   

 

Van Wijk, N. & 

De Bruijn, J. 

(2016). 

Antecedents to 

the Perpetration 

of Domestic 

Violence in 

Curaçao 

Studien syftar till att 

undersöka hur våld i 

nära relationer kan 

förebyggas.  

816 personer 

deltog i 

undersökningen 

varav 40% var 

män och 60% var 

kvinnor. 

Respondenterna 

valdes 

slumpmässigt.  

Enkäter där 

frågorna var 

baserade på 

tidigare studier 

av våld i nära 

relationer.  

Att ha blivit utsatt för 

våld i sin barndom ökar 

risken för att själv utsätta 

sin partner för våld i nära 

relationer. Studien visade 

att det är lika vanligt att 

män utsätter kvinnor som 

det är kvinnor som 

utsätter män för våld i 

nära relationer. 

Semiatin, J. 

N., Torres, S., 

LaMotte, A. 

D., Portnoy, 

G. A., 

Murphy, C. M. 

(2017). 

Trauma 

Exposure, 

PTSD 

Symptoms, 

and Presenting 

Clinical 

Problems 

Among Male 

Perpetrators of 

Intimate 

Partner 

Violence. 

USA  

Studien syftar till att 

undersöka 

sambandet mellan 

att bruka våld i nära 

relationer och 

trauman och PTSD. 

293 män som går 

i ett program mot 

våld i nära 

relationer.  

 

Kvantitativ 

undersökning 

I artikeln framkom det 

att 77% av männen har 

varit med om något 

trauma i sitt liv och att 

62% av dem har varit 

med om flera trauman i 

sitt liv. 11% av 

deltagarna hade även 

PTSD. Det finns ett 

tydligt samband mellan 

PTSD och alkohol- eller 

drogmissbruk och 

depression. Männen med 

PTSD symptom hade i 

högre grad av problem 

inom relationen samt 

hade en högre grad av 

våldsamt beteende som 

tog sig uttryck i fysiskt-, 

sexuellt- och emotionellt 

våld.   
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Vigansky, E., 

Timor, U. 

(2017). 

Domestic 

Violence 

Against 

Partners 

According to 

Wife-Beaters: 

Construction 

of Lifestyle 

and Life 

Meaning. 

Israel 

Syftet är att 

undersöka 

livshistorierna hos 

män som utövat våld 

i nära relationer och 

avtjänat 

fängelsestraff. 

Vidare är syftet att 

förstå den 

psykologiska 

processen som hade 

fått männen att 

uppträda våldsamt 

mot sina partner 

Nio män som 

utövat våld mot 

sin partner 

 

Det empiriska 

materialet 

samlades in 

genom 

djupintervjuer 

med nio män 

som utövat 

våld mot sin 

partner.  

I artikeln framkommer 

det att barn som upplever 

våld under barndomsåren 

kan uppfatta världen som 

en farlig och fientlig 

plats där de endast kan 

överleva genom att agera 

våldsamt. Detta kan vara 

en orsaksförklaring till 

att barnet som vuxen 

utövar våld i nära 

relation. Barnet har 

genom tidigare 

erfarenheter valt en 

aggressiv och våldsam 

livsstil, där kvinnan i den 

vuxna relationen möter 

konsekvenserna. I 

artikeln intervjuas nio 

manliga förövare, där de 

rättfärdigar våldet mot 

sin partner genom att 

skylla på offret och dess 

familj och att de börjat 

tappa kontroll, vilket de 

vill ha. 

Intervjupersonerna 

berättade att de uppfattar 

världen som en farlig, 

osäker och fientlig plats, 

där de känner sig 

hjälplösa och svaga. För 

att överleva utvecklade 

de en aggressiv och 

våldsam livsstil. Enligt 

intervjupersonerna var 

en sådan livsstil deras 

enda utväg från känslan 

av osäkerhet, svaghet 

och otrygghet. Livsstilen 

har ett värde för dessa 

män och livsstilen 

speglas i deras relationer. 

Våldet och hotet mot 

kvinnan i relationen ger 

männen dominans och 

kontroll. De kände en 

trygghet i sig själva och 

att de hade kontroll över 

relationen. 

intervjupersonerna 

rättfärdiga våldet och 

hoten genom att skylla 

på kvinnan och hennes 

handlingar samt på sin 

uppväxt.   



25 

 

Misso, D., 

Schweitzer, R-

D., Dimaggio, 

G. (2018). 

Metacognition

: A Potential 

Mechanism of 

Change in the 

Psychotherapy 

of Perpetrators 

of Domestic 

Violence. 

USA 

Att ge en 

genomgång av 

aktuella 

behandlingsmetoder-

s inverkan och att 

undersöka 

metakognition som 

en psykologisk 

faktor vid 

förebyggande av 

våld i hemmet 

 

Man, 29 år, vit, 

uppväxt i 

England 

Fenomenologis

k studie 

Förekomsten av våld i 

hemmet riktat mot den 

ena partnern leder till 

smärta och lidande. 

Minskad metakapacitet 

hos individer leder till 

hög upphetsning och kan 

leda till våld. En 

minskad metakapacitet 

hos ena partnern kan 

leda till våld i hemmet 

och ha en negativ 

inverkan på den andre 

partnern. Män som 

brukar våld i en nära 

relation uppvisar en 

större förekomst av 

psykologiska 

orsakssamband än vad 

män som inte brukar 

våld har. En orsak som 

kan ligga bakom våld i 

synnerhet är mannens 

oförmåga att identifiera 

och uttrycka sina 

känslor. Detta innebär att 

män som slåss och 

brukar våld i hemmet har 

högre halter av alexitymi 

än den allmänna 

befolkningen. Alexitymi 

har kopplats till både 

intra- och interbeteende 

där högre nivåer av 

aggression har 

förknippats med 

underskott i kognitiv 

bearbetning, maladaptiv 

känslomässig reglering 

och en försämrad 

känslomässig 

medvetenhet.  

 

 

4.2 Analys  
Nedanstående analys presenteras utifrån faktorer som vi funnit centrala och är relaterade till 

syftet med vår studie. Analysen är uppdelad i några olika rubriker, nämligen Impulskontroll, 

Makt och kontroll, Modellinlärning, Trauman och Obehagskänslor.  

Impulskontroll 

I en studie genomförd av Ceatano, Vaeth & Ramisetty-Mikler (2008) framkommer det att 

individer som utsätter sin partner för våld är impulsiva och uppvisar svårigheter med att 

kontrollera sina impulser samt hantera starka känslor. Vidare skriver författarna att 

impulsivitet är en riskfaktor till att individer använder våld mot sin partner. Detta då 

impulsivitet kännetecknas av en oförmåga att reglera vissa beteenden, såsom aggression. 

Vidare framkommer det i studien att både män och kvinnor som brukar våld mot sin partner 
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uppvisar låg impulskontroll. Män med en låg impulskontroll har en betydligt större risk att 

utsätta sin partner för våld, än män med en högre impulskontroll (Ceatano, Vaeth Ramisetty-

Mikler, 2008). Enligt Van Wijk och De Bruijn (2016) är det vanligt att individer med låg 

impulskontroll haft en turbulent uppväxt. Vissa har själva varit utsatta för våld-, upplevt våld 

under barndomen medan andra inte fått det stöd och hjälp de behövt under sina utvecklingsår 

(Van Wijk & De Brujin, 2016). Weizmann-Henelius (2010) framför att ett antal kvinnor i 

hens studie visade på en reducerad förmåga till att hantera vardagsstress. Enligt Havnesköld 

och Risholm Mothander (2009) kallas den andra fasen i Eriksons teori om människans 

livscykler för autonomi vs tvivel och den omfattar småbarnsåren upp till tre år. Under denna 

fas är livsuppgiften att skapa en balans mellan autonomi och tvivel. Ett misslyckande till att 

lösa livsuppgiften under denna fas leder till en utveckling av ett överdrivet beroende, dålig 

impulskontroll och tvångsmässighet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Med 

utgångspunkt i ett psykoanalytiskt resonemang går det att se att dålig impulskontroll kan vara 

en faktor som påverkar en förövare att i vuxen ålder bruka våld mot sin partner. Den dåliga 

impulskontrollen kan ha sin bakgrund hos individerna i deras misslyckande i att lösa 

livsuppgiften under den andra utvecklingsfasen. De individer som haft en tuff uppväxt och 

inte fått det stöd och den hjälp som de behövt kan ha misslyckats med att lösa livsuppgiften 

och över tid utvecklat en dålig impulskontroll. Det är denna bristande impulskontroll som 

sedan kan vara en av faktorerna som föranleder till att individen brukar våld mot sin partner. 

Hos kvinnor kan exempelvis oförmågan att hantera vardagsstress leda till att de agerar ut 

impulsivt i form av våld.  

 

Ceatano, Vaeth och Ramisetty-Mikler (2008) hävdar i sin studie att individer som utsätter sin 

partner för våld är impulsiva och uppvisar svårigheter med att kontrollera sina impulser och 

att hantera starka känslor. Vigansky och Timor (2017) skriver att individer som brukar våld 

mot sin partner gör det utifrån ett behov av att ha kontroll och makt över sin partner.  

Josefsson och Linge (2011) tar upp att barndomen har en stor betydelse för individen i vuxen 

ålder. Svåra barndomsupplevelser kan visa sig i vuxenlivet på flera olika sätt. Det kan bland 

annat leda till en känslighet för stress och risk för att tappa sin kontroll över humöret vid 

stress samt en känsla av att inte kunna bli nöjd, lugn eller trygg tro försöker att hjälpa till. En 

desorganiserade anknytningen leder ofta till en rädsla för att gå in i relationer och till ett 

distanstagande för andra människor. Det kan ses som att personen bygger upp en mur som 

den sedan gömmer sig bakom. I en förälskelse kan det dock kännas som att muren försvinner 

utan att rädsla väcks. Förälskelsen ger en trygghet och en känsla av “du och jag mot världen” 

(Josefsson och Linge, 2011, s.75). Förälskelsen kan då leda till att det undvikande och 

kontrollerande beteendet uppstår. När förälskelsen uppstår och relationen går över till en mer 

varaktig relation kan rädslan komma tillbaka och personen kliver tillbaka bakom sin mur av 

undvikande och kontrollerande beteenden. Personen som har varit förälskad blir då istället 

mer distanserad, arg eller kontrollerande (Josefsson & Linge, 2011). Utifrån detta kan det gå 

att se att hög impulsivitet och tvångsmässighet till att ha kontroll och makt över sin partner 

kan innebära att förövaren utvecklat en desorganiserad anknytning under sin barndom. Om 

individen utvecklat en desorganiserad anknytning till sin anknytningsperson, kan det ha en 

påverkan på relationen till sin partner. När relationen med sin partner går från förälskelse till 

mer seriös relation kan individen bli mer distanserad, arg eller kontrollerande. Behovet av 

kontroll och känslan av ilska kan sedan föranleda till att individen brukar våld, då förövaren 

har en hög impulsivitet.    

 

Makt och Kontroll 

I studier genomförda av Bonem, Stanley-Kime, Karen och Corbin (2008) samt av Vigansky 

och Timor (2017) framkommer det att individer som brukar våld mot sin partner gör det 
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utifrån ett behov av att ha kontroll och makt över sin partner. Antingen utövas våldet i 

samband med övertagandet av kontroll över partnern eller i syfte till att återta makten över 

partnern genom att ta tillbaka eventuellt förlorad kontroll. Det är vanligt att individerna 

upplever en känsla av rädsla eller ilska över att de inte har kontroll/makt eller att de är på väg 

att förlora den (Bonem, Stanley-Kime, Karen & Corbin, 2008; Vigansky & Timor, 2017). 

Enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) kallas den andra fasen i Eriksons teori om 

människans livscykler för autonomi vs tvivel och den omfattar småbarnsåren upp till tre år. 

Under denna fas är livsuppgiften att skapa en balans mellan autonomi och tvivel. Ett 

misslyckande att lösa livsuppgiften under denna fas leder till en utveckling av ett överdrivet 

beroende, dålig impulskontroll och tvångsmässighet (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2009). Med utgångspunkt i detta går det att se att tvångsmässighet kan vara en faktor som 

föranleder en förövare till att bruka våld mot sin partner. Individen kan under sin uppväxt 

misslyckats med att lösa livsuppgiften i den andra fasen och som konsekvens av det utvecklat 

tvångsmässighet. Denna tvångsmässighet kan sedan leda till att de upplever ett tvång till att ha 

makt och kontroll över sin partner, vilket sedan föranleder till att våldsförare brukar våld för 

att få eller upprätthålla det.  

 

Lowenstein (2005) hävdar att förövare av våld i nära relationer ofta vill ha makt och kontroll 

över sin partner och vilka partnern umgås med. Förövarna använder sig då av våld för att ha 

kontroll över sin partner. Vigansky och Timor (2017) framför att förövare brukar våld mot 

sin partner och att det ger dem en känsla av dominans och kontroll.  Detta gör att de känner 

en trygghet i sig själva och att de känner att de har kontroll över relationen. Även Cruz och 

Firestorm (1998) påpekade att behovet av kontroll och makt är en vanlig orsak till våld. 

Enligt Helleday och Wikander (2017) innebär positiv förstärkning att ett beteende leder till 

tillfredsställelse vilket förstärker beteendet och att sannolikheten för beteendet ökar. Med 

utgångspunkt i dessa studier kan det ses som att förövarnas beteende i studierna är ett inlärt 

beteende genom positiv förstärkning. Genom att de brukar våld får de makt och kontroll i 

relationen. Deras beteende leder till att de får en tillfredsställelse som förstärker beteendet, 

vilket därmed sannolikt kommer att upprepas.   

 

Modellinlärning 

Van Wijk och De Bruijn (2016) framför att de som har blivit utsatta för våld under sin 

barndom har en ökad risk för att själva utsätta sin partner för våld. Även Vigansky och 

Timor (2017), Cruz och Firestone (1998) och Lowenstein (2005) hävdar att det finns en 

koppling mellan att ha upplevt våld under barndomen och att själv utsätta sin partner för 

våld. Vigansky och Timor (2017) skriver exempelvis att förövare som under sin barndom 

bevittnat en våldsam relation där kvinnan i relationen utsatts för våld utvecklar en mer 

aggressiv och våldsam livsstil. Cruz och Firestone (1998) förklarar att våld i nära relationer 

överförs från de äldre generationerna och att de yngre tar efter. Enligt Helleday och 

Wikander (2007) handlar modellinlärning om att en person tar efter och imiterar andras 

beteenden. Individer tar ofta efter beteenden hos personer som de ser upp till, som de 

uppskattar eller som står dem nära. I studierna framkommer det alltså att personer som 

upplevt våld under sin barndom har större risk att själva utsätta sin partner för våld. Detta 

kan enligt teorin om modellinlärning bero på att förövarna har tagit efter personers beteenden 

som de bevittnade under sin barndom, dvs. att det skett en modellinlärning. Cruz och 

Firestone (1998) tar exempelvis upp att våldet är något som tas upp ifrån de äldre 

generationerna inom familjen. Genom modellinlärning kan förövarna av våld i nära 

relationer ta efter familjemedlemmarnas beteenden då de står dem nära och kan vara 

personer som de ser upp till.  
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Trauman 

Weizmann- Henelius (2010), Maguire et al. (2015) och Semiatin et al. (2017) hävdar att det 

finns en stark koppling mellan trauman och våld i nära relationer. Resultatet i Weizmann-

Henelius (2010) forskning visar att 94% av förövarna av våld i nära relationer har varit med 

om minst en potentiellt traumatisk händelse i sitt liv och i snitt hade förövarna varit med om 

sex olika potentiellt traumatiska händelser tidigare i sina liv. Semiatin (2017) tar upp att 11% 

av männen i forskningen led av PTSD och att det finns en stark koppling mellan PTSD och 

problem inom relationen. Enligt Josefsson och Linge (2011) leder desorganiserad anknytning 

till ett distanstagande och svårigheter inom kärleksrelationer. Det kan leda till ett 

kontrollerande beteende hos personer med desorganiserad anknytning. Författarna tar upp att 

trauman kan ge liknande effekter på en individs beteende som desorganiserad anknytning 

gör. Detta gäller främst trauman under uppväxten men även trauman under vuxen ålder. 

Flera studier visar att förövare av våld i nära relationer har i stor utsträckning varit med om 

trauman i sina liv. Dessa trauman kan i sin tur gjort att individerna blivit mer och fått ett ökat 

behov av kontroll inom kärleksrelationer. De trauman som förövarna har varit med om kan 

ha medfört liknande effekter som den desorganiserade anknytningen medför och därmed 

påverkat deras beteende till mer aggressivt och kontrollerande. Flera av studierna visar även 

att våld under barndomen påverkar förekomsten av våld i nära relationer. Bland annat tar 

Van Wijk och De Bruijn (2016) upp att de som blivit utsatta för våld i barndomen har ökad 

risk för att utsätta sin partner för våld. Vigansky och Timor (2017) hävdar att de som varit 

utsatta för våld under barndomen uppfattar världen som en farlig och fientlig plats och att de 

därför har ett mer våldsamt beteende. Att de varit utsatta för våld under barndomen och att 

de ser världen som farlig och fientlig kan bero på att de kan ha utvecklat en desorganiserad 

anknytning. Detta kan då vara en anledning till att förövarna har problem inom 

kärleksrelationer och att de är aggressiva mot partnern. Förövarnas våldsamma beteende är 

alltså effekten av den desorganiserade anknytningen som utvecklats under barndomen.  

 

Obehagskänslor 

Bonem, Stanley-Kime, Karen och Corbin (2008) hävdar att flera av deltagarna i studien 

känner en ilska, frustration och rädsla för att förlora kontroll över sin partner. För att 

undkomma känslan av ilska, frustration och rädsla brukar de istället olika former av våld mot 

sin partner, det kan vara både fysiskt och psykiskt våld. Vigansky och Timor (2017) hävdar 

att förövare av våld i nära relationer är aggressiva och våldsamma för att undkomma 

obehagskänslor. Enligt studien använder sig förövarna av det våldsamma beteendet för att de 

uppfattar världen som farlig, osäker och fientlig där de känner sig svaga och hjälplösa. 

Denna livsstil är då något som männen i studien tar med sig i sina vuxenrelationer. Utifrån 

Erikssons teori kan osäkerheten bero på att de utvecklats negativt under det perspektivets 

första stadie. Enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) leder en negativ utveckling 

under den första åldersfasen till ett beteende som präglas av avvisande eller misstänksamhet 

mot andra personer. Utifrån detta kan anledningen till att förövare av våld i nära relationer 

ser världen som en farlig och osäker plats bero på att de utvecklats negativ under det första 

stadiet i Erikssons teori. I studie skriven av Ansara och Hindin (2016) framkommer det att de 

orsaker som leder till att kvinnor brukar våld i nära relationer är främst avundsjuka, missbruk 

och ett ständigt tjatande från partnern. Enligt Helleday och Wikander (2007) innebär negativ 

förstärkning att något obehagligt försvinner såsom upphörande av smärta eller irriterande 

ljud. Detta leder till att sannolikheten för beteendet ökar. Utifrån detta kan förövarnas 

beteende i studierna förklaras som att det är ett inlärt beteende genom negativ förstärkning. 

Genom att förövarna brukar våld eller agerar våldsamt undkommer de en känsla av rädsla av 

att förlora kontrollen eller känslan av svaghet och hjälplöshet. Sannolikheten för att 

beteendet kommer att återupprepas ökar eftersom det har fungerat tidigare som metod för att 
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undkomma obehagskänslor. Våldet blir då kopplat till att undkomma en känsla av 

obehagskänslor och är därmed ett inlärt beteende för att hantera obehagskänslor.  

Kvinnor kan använda sig av våld för att bli av med ett ständigt tjat från sin partner och detta 

kan då ses som att kvinnan använder våldet för att bli av med tjatet och den obehagliga 

känslan som tjatet medför. Att tjatet från partnern upphör kan då ses som en negativ 

förstärkning.   

 

4.3 Slutsatser 

I följande avsnitt presenteras studiens huvuddragna slutsatser i syfte att besvara följande 

frågeställningar 1) Hur påverkar erfarenheter under barndomen förekomsten av förövarens 

våld i nära relation? 2) Vilka individuella psykologiska faktorer utlöser förövarens våld mot 

sin partner? 

 

Vår översikt pekar på att förövare av våld i nära relationer har under sin uppväxttid 

misslyckats med att lösa livsuppgiften under Eriksons andra utvecklingsfas, vilket lett till 

dålig impulskontroll. Den dåliga impulskontrollen kan sedan i sin tur ses som en 

orsaksförklaring till att en individ brukar våld mot sin partner. En dålig impulskontroll kan 

också utvecklas hos barn som utvecklat en desorganiserad anknytning till sin 

anknytningsperson. Dålig impulskontroll är en faktor till förekomsten våld i nära relation för 

både män och kvinnor. På så sätt kan den erfarenhet som internaliserats under barndomsåren 

ses som en faktor till att förövaren brukar våld mot sin partner. Vidare kan ett misslyckande 

att lösa livsuppgiften i Eriksons andra fas leda till att barnet utvecklar någon form av 

tvångsmässighet. Denna tvångsmässighet kan sedan under individens vuxenliv leda till ett 

tvång till att ha makt och kontroll över sin partner, vilket sedan kan leda till att individen 

brukar våld för att få eller upprätthålla makten och kontrollen. Vidare kan förövarens 

oförmåga att hantera sina känslor leda till ett utövande av någon form av våld mot sin partner. 

Att förövaren varit utsatt för våld under barndomen och att förövaren ser världen som en 

farlig och fientlig plats kan bero på att personen kan ha utvecklat en desorganiserad 

anknytning. Detta kan sedan leda till att barnet i vuxen ålder har problem med 

kärleksrelationer och att individen då är aggressiv mot sin partner. Förövarens våldsamma 

beteende är alltså effekten av den desorganiserade anknytningen som utvecklats under 

barndomen.  

 

Förövarens våld mot sin partner kan med utgångspunkt i en inlärningsteoretisk grund ses som 

ett inlärt beteende. Genom att de brukar våld får de makt och kontroll i relationen och 

beteendet leder till att de får en tillfredsställelse som förstärker själva våldet. Våldet kan också 

ses som ett inlärt beteende genom negativ förstärkning. Genom att förövarna brukar våld eller 

agerar våldsamt undkommer de en känsla av rädsla för att förlora kontrollen eller känslan av 

svaghet och hjälplöshet. För kvinnliga förövare kan viljan att bli av med ett ständigt tjat från 

sin partner leda till ett utövande av våld. Sannolikheten för att beteendet kommer att 

återupprepas ökar då det tidigare fungerat som metod för att undkomma obehagskänslor och 

då blir våldet kopplat ett beteende för att undkomma denna känsla. Avslutningsvis kan våldet 

i en nära relation ses som ett inlärt beteende genom modellinlärning. Genom modellinlärning 

kan förövare av våld i nära relationer ta efter familjemedlemmarnas beteenden då de står dem 

nära och kan vara personer som de ser upp till.  
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6. Diskussion 

Enligt Dutton (2007) är våld utfört av kvinnor i de flesta fall mindre allvarligt än vad våld 

utfört av män är. Även om kvinnornas våld inte visar på lika hög allvarlighet som männens, 

kan våldet utfört av kvinnor leda till utfall som handlar om liv och död. Sådant våld gäller 

både för fysiskt och psykiskt. När det kommer till fysiskt våld kan det handla om misshandel 

samt sexuellt våld och när det kommer till psykiskt kan det handla om att förövaren pressar 

offrets psyke som sedan föranleder till självmord (Dutton, 2007). Jackson (2010) framför att 

mäns våld mot sin partner i nära relation är grövre än kvinnors våld mot sin partner. En 

primär orsak till denna skillnad är att män är starkare än kvinnor och att det leder till att deras 

partner i mindre utsträckning kan försvara sig själv. Kvinnor har generellt inte samma fysik 

som män, vilket föranleder att en mans slag mot sin partner leder till större skada än vad en 

kvinnas slag ger upphov till (Jackson, 2010). I vår analys framkom det att män som har dålig 

impulskontroll och svårigheter med att kontrollera sina känslor, vilket kan leda till våld mot 

sin partner. Det går att tolka som att mannens dåliga kontroll över sina känslor leder till att 

våldet eskalerar och går överstyr. Vidare kan det tolkas som att den dåliga impulskontrollen 

kan leda till mer frekvent våld och att skador på kvinnan inte hinner läka då hon exempelvis 

kanske får slag på samma ställe under en längre tid. Lägger man till den fysiska skillnaden 

kan vi se flera orsaksförklaringar till varför just våldet utfört av män i de flesta fall är grövre 

än kvinnornas. Vidare framkommer det i vår analys att kvinnors våld precis som männens kan 

grunda sig i en dålig impulskontroll. Precis som männen kan våldet användas för att bli av 

med en känsla av obehag. För männen handlade detta om känslan av att förlora eller inte ha 

makt över sin partner och för kvinnor var det känslan av att ständigt bli tjatad på som 

föranledde till våldet. Här finner vi en skillnad mellan könen. Detta visar på att både män och 

kvinnor brukar våld mot sin partner utefter faktorer som har olika barndomserfarenheter som 

grund. Därav är det viktigt att påpeka och framföra vikten av ett förebyggande arbete av 

samhället och institutioner som kan hjälpa barn och unga att bearbeta jobbiga händelser under 

barndomen. På så sätt kan antalet fall med våld i nära relation minska.  

 

Utefter en metodisk utgångspunkt är det svårt att uttala sig med stor säkerhet kring kvinnliga 

förövare och vilka förklaringar som finns till att kvinnor burkar våld i nära relation. Detta då 

det endast finns ett fåtal studier som är gjorda och fokuserar på kvinnor. I vår studie använder 

vi oss av två olika studier som är fokuserade och har kvinnliga förövare som utgångspunkt. 

Även om kvinnliga förövare nämns i andra studier som vi använder oss av, vill vi se ett större 

utbud av studier med fokus på kvinnliga förövare i framtiden. I vår analys kommer vi fram till 

att dålig impulskontroll och viljan att bli av med tjat från sin partner är förklaringar till att 

kvinnor brukar våld mot sin partner. Men detta stöds utifrån endast två studier, medan 

förklaringarna till manliga förövare stöds av ett större antal studier. Därav är det av vikt att 

tänka på att de förklaringar som framkommer i vår studie har endast två studier som stöd och 

för att slutsatsen kring kvinnliga förövare ska bli mer vetenskapligt säker behövs ett större 

underlag. En intressant detalj är att slutsatsen, trots saknaden av mängden studier kring 

kvinnliga förövare, ändå visar en likhet mellan könen och att studierna tar upp liknande 

faktorer som orsaker till att förövaren brukar våld.  

 

Wiezmann-Henelius (2010) menar att kvinnor som brukar våld i nära relationer karaktäriseras 

som kvinnor med personlighetsstörningar och psykiatriska problem. Just att förövarna har 

personlighetsstörningar och psykiatriska problem är något som främst framkommer i denna 

studie kring kvinnliga förövare av våld i nära relationer. Dutton (2007) tar upp att 

personlighetsstörningar är överrepresenterade hos både manliga och kvinnliga förövare av 

våld i nära relationer. Förövarna har enligt Dutton (2007) och Walsh et al. (2010) även en 
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antisocial beteendeproblematik. Ingen av de andra studierna som berör manliga förövare 

nämner något om personlighetsstörningar eller psykiatriska problem. Studier som berör män 

tar istället exempelvis upp att männen är emotionellt sårbara och har svårt att hantera sina 

känslor (Oringher & Samuelsson, 2011; Ceatano et al., 2008; Misso, Schweitzer & Dimaggio 

(2018). Denna skillnad mellan manliga och kvinnliga förövare kan bero på att det är 

skillnader mellan förövare av våld i nära relation utifrån vilket kön de tillhör. Det skulle även 

kunna bero på att kvinnor hanteras på ett annat sätt i samhället. Det kan vara så att kvinnor i 

större grad diagnostiseras med personlighetsstörningar medan männen endast ses som 

emotionellt sårbara. Huruvida denna skillnad beror på förövarna av våld i nära relationer eller 

om det beror på samhällets syn på män och kvinnor kan inte vi besvara i denna studie. Detta 

är dock ett intressant ämne för framtida studier gällande våld i nära relationer. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är våld i nära relationer ett folkhälsoproblem och det kan ge 

allvarliga konsekvenser för den som har blivit utsatt. Enligt det 5 kap. 11§ socialtjänstlagen, 

SoL, (2001:453) ska socialnämnden verka för den som blivit utsatt för våld och se till att 

denna individs närmsta får stöd och hjälp. Enligt föreskriften SOSFS (2014:4) ska 

socialnämnden arbeta förebyggande mot våld i nära relation, men också utreda och ge stöd 

och hjälp åt de som blivit utsatta. I vår analys framkom det att våld i nära relation kan ha 

erfarenheter och händelser under barndomen som grund, exempelvis kan individen ha dålig 

impulskontroll för att hen misslyckande att lösa livsuppgiften i Eriksons andra fas i en 

individs livscykel. Därav finns det en relevans och vikt i att arbeta förebyggande mot våld i 

nära relation, både från socialtjänsten och andra institutioner i samhället. Genom att arbeta 

förebyggande med barn och hjälpa dem att bearbeta upplevelser och känslor under barndomen 

tror vi att antalet fall med våld i nära relation kan minska. En bra uppväxt för så många barn 

som möjligt och att barn får den stöd och hjälp de behöver till att bearbeta upplevelser, kan 

förbättra barnens framtida vuxenrelationer och minska antalet fall med våld i nära relation.  

Även om socialtjänsten har ett tydligt ansvar i att arbeta förebyggande mot våld i nära relation 

anser vi att det är av stor vikt att ta upp och belysa vikten av ett sådant arbete lite extra. Enligt 

Josefsson och Linge (2011) kan trauman ge liknande effekter som en desorganiserad 

anknytning. I analysen tar vi upp att trauman kan påverka förövarna av våld i nära relationer 

till att vara med aggressiva och kontrollerande. Utifrån detta kan det vara av stor vikt att 

personer som utsätts för trauman under barndomen och i vuxen ålder erbjuds 

traumabehandling. Traumabehandlingen kan på så vis vara en förebyggande insats för våld i 

nära relationer.   

 

Tidigare studier tar upp förklaringar och samband till varför det förekommer våld i nära 

relationer. Både Cafferky, Mendez, Andersson och Stith (2016) och Oringher & Samuelson  

(2011) tar upp att framtida studier bör undersöka varför dessa orsakssamband påverkar 

förövaren till att bruka våld i nära relationer. Oringher och Samuelson (2011) skriver att 

länken mellan orsakssambanden och våld i nära relationer behöver undersökas för att kunna få 

en förståelse för varför de påverkar varandra. I vår studie har vi bidragit med en viss förståelse 

för hur tidigare livshändelser påverkar förekomsten av våld i nära relationer. Vi har dock 

endast utgått ifrån ett individualpsykologiskt perspektiv och analyserat utifrån tre olika 

teorier. För att få en djupare förståelse för förekomsten av våld i nära relationer behöver det 

analyseras utifrån flera olika perspektiv såsom strukturellt-, samhälleligt- och 

socialpsykologiskt perspektiv. Problematiken behöver även analyseras utifrån flera teorier för 

att kunna förstå bredden och komplexiteten av problematiken våld i nära relation.  
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