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Abstract 
 

Den här uppsatsen undersöker hur den offentliga diskursen talar om våld i nära relationer, och 
hur detta speglar synen av typiska offer och förövare. Utgångspunkten är att genus skall ses 
som flytande och i likhet med Judith Butler fokuserar jag den på hur den upplevda 
naturligheten i genus bärs upp av en definierad andre.  Den offentliga diskursen i uppsatsen 
består av empiriskt material i form av dels en omfångsundersökning, en statlig utredning, 
Regeringens handlingsplan samt en rapportering från brottsförebyggande rådet. 
Forskningsfrågan tar upp vilka uteslutningsmekanismer och könsuppfattningar som innefattas 
i den offentliga diskursen av begreppet våld i nära relationer samt vad det skapar för bild eller 
förväntningar av vilka som är typiska offer/förövare. För att besvara frågeställningen har 
diskursanalytiska verktyg använts dels på empiri samt relevant tidigare forskning. Slutsatsen 
är att det finns en kunskapsbrist inom forskningen då det gäller förståelsen av vem som är 
offer och förövare inom våld i nära relationer. 

Nyckelord: våld i nära relationer, offentlig diskurs, brottsoffer/förövare, genusbegriplighet, 
genuskonstruktion, könsuppfattning 

 

This essay examines how the public talk about violence in close relationship discourse, and 
how this reflects on the view of typical victims and perpetrators. The premise is that gender 
should be viewed as floating and like Judith Butler I would like to focus on how the perceived 
naturalness of gender is supported by a defined other. The public discourse in my paper 
consisted of my empirical material in form of a prevalence study, a governmental study, the 
government’s action plan and report by the Crime Prevention Council (Brå). My research 
handles with the exclusion mechanisms and gender beliefs that are included in the public 
discourse of the concept of domestic violence and what pictures or expectations of the typical 
victim/perpetrator it creates. To answer my question I have used the discourse analytical tools 
on my data and on relevant previous research. My final conclusion is that there is a lack of 
knowledge and research in understanding of who the victims and perpetrators of domestic 
violence are.  

  
Keywords: domesticviolence, public discourse, victim / perpetrator, gender intelligibility,  
gender construction, sexual perception 
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1 Inledning 
 

”- När man är en kille som han, världens bäste idrottare, då 
måste man tänka sig för innan man gör saker och inte bara "Just 
do it", som Nike säger, säger Parnevik till Golf Channel med 
hänvisning till Woods sponsors slogan. 

– Jag är verkligen ledsen för Elin, det var ju jag och min fru 
som förde dem samman, och jag ber henne om ursäkt. 

Enligt ett flertal medier handlar felstegen om att Woods varit 
otrogen mot sin fru, svenskan Elin (född Nordegren), och det 
spekuleras i att frun jagade honom med en golfklubba när han 
satte sig i bilen och kraschade utanför hemmet i Florida. 

- Jag hoppas att Elin använder en driver nästa gång i stället för 
en järntrea, säger Jesper Parnevik till Golf Channel ”. 
(www.dn.se)  

 

Med min uppsats vill jag undersöka hur den offentliga diskursen talar om våld i nära 

relationer, vilken syn den har och då främst på vilka som kan ses som offer och förövare. 

Artikeln ovanför speglar den syn jag vill belysa, ett uttalande från en erkänd och respekterad 

svensk idrottare i en intervju i Dagens Nyheter, i vilken Jesper Parnevik uppmanar Elin 

Nordegren att använda en driver nästa gång hon slår sin otrogne man, Tiger Woods. Detta 

eftersom en driver orsakar mer skada än en järntrea som hon enligt utsago sägs ha använt 

först. Om man skulle leka med tanken att det var vice versa, att det var Elin som varit otrogen 

och Tiger som uppmanats att slå henne med en driver nästa gång i stället för en järntrea skulle 

denna artikel ha väckt avsky och debatt. Sätter man dessutom det senare scenariot i relation 

till Brottsförebyggande rådets Rapport 2009:12, där det framkommer att i de fall där kvinnor 

angriper män ofta med dödlig utgång, har det använts olika former av tillhyggen. Exempelvis 

golfklubbor. Varför bagatelliseras och ursäktas kvinnors våld mot män, är föreställningen av 

kvinnan som offer så total att det inte går att se män annat än som förövare?  

Min första intention med uppsatsen har varit att jag vill synliggöra det våld som inte kan ses 

som det typiska, bland annat kvinnors våld gentemot män i nära relationer. Från en början har 

mina tankar cirkulerat omkring kvinnofridskränkningslagen och dess funktion och eventuella 

uteslutningsmekanismer. Vilka inneryms i lagen och vilka blir exkluderade eller 

marginaliserade. Samtidigt är jag i ett svårt etiskt dilemma eftersom jag måste komma runt att 

jag eventuellt reducerar det omfattande våld som dessa kvinnor är utsatta för utav män. Jag är 

inte intresserad av att ifrågasätta anledningen till lagen, i stället lyfta fram de parter som blivit 
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utanför det skydd som lagen ger. Anledningen att jag är nyfiken på män som blir 

misshandlade av kvinnor är att jag dagligen är i nära kontakt med just denna problembild, och 

har genom åren upplevt en hopplöshet inför lagen eftersom det inte finns någonstans att vända 

sig om man blir misshandlad, förtryckt eller förföljd av en kvinna. Varken som man eller som 

kvinna. Den hjälp som erbjuds är oftast med inriktning på aggressionsbearbetning hos/för 

män. Kvinnliga förövare finns inte. Och med det inte heller det skydd som även en manlig 

förövare får i form av krishantering eller aggressionsterapi. I kontakten med polis eller 

socialförvaltning har jag upplevt ett förlöjligande av mannen som offer. En man kan väl inte 

vara rädd för en kvinna? Och jag som kvinna kan ju inte vara rädd för en annan kvinna? 

I ett senare skede av uppsatsen har jag valt att inrikta mig mer på våld och hur detta tar sig 

uttryck, för att kunna göra en djupdykning i att definitionen av våld blivit könat på ett sätt 

som inte är förenligt med verkligheten. Enligt mig är det en förlegad syn av kvinnor som offer 

och en stereotyp syn av kvinnor såsom modrande och biologiskt oförmögna att vara 

aggressiva som ligger till grund för att kvinnor inte kan ses eller ställas ansvariga för sitt eget 

aggressiva sätt i vissa situationer. Utgångspunkten är att genus skall ses som flytande och i 

likhet med Butler vill jag fokusera på hur den upplevda naturligheten i genus bärs upp av en 

definierad andre. Förtryck av marginaliserade brottsoffer i diskursen våld i nära relationer 

måste ses utifrån att förtryck inte alltid verkar genom öppna förbud, utan även i det dolda. I 

det här fallet genom en föreställning av den heteronormativa matrisens 

uteslutningsmekanismer samt förbud där meningsskapande subjekt skapar ickesubjekt som 

inte varken nämns eller förbjuds innanför diskursens eller lagens råmärken (Rosenberg,T. 

2005:70–71). Det är genom föreställningen av hur genus tar sig uttryck som vi kan finna 

förståelse för hur våldets meningsgörande agerar i vårt samhälle och genus såsom praktik 

innerymmer kanske en rad olika möjligheter till förändring. 

 

1.1 Syfte 
 
Jag anser att ett allt för stort fokus på kategorin kvinnor och män när man diskuterar våld i 

nära relationer skapar en statisk binär opposition. Det ligger ett problem i ett allt för flitigt 

användande av kategorierna eftersom det reproducerar den maktstruktur och stereotypiska syn 

av kvinnligt/ manligt jag vill komma ifrån. Det är ett av de problem som jag känner att jag 

kan påverka genom att fokusera mer på våldet i sig och alltså inte 
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kvinnomisshandel/mansmisshandel. När man talar om misshandel i nära relationer tenderar 

det att alltid handla om mäns våld mot kvinnor. Dessutom heterosexuella män som slår 

heterosexuella kvinnor. Att som jag försöka infoga andra offer i diskussionen är problematiskt 

då det blir diskussioner rörande vem som är mest offer istället för att fokusera på våldet och 

det lidande detta åsamkar offren, oavsett könsidentitet när det handlar om våld i nära 

relationer. Min intention är på intet sätt att ifrågasätta eller på något sätt minimera det 

omfattande strukturella våld kvinnor dagligen blir utsatta för utav män. Däremot är det dags 

att problematisera det faktum att det finns andra offer än de som ses som de typiska samt att 

dessa måste ha rätt att finna stöd och hjälp i samma utsträckning som de heterosexuella 

kvinnorna. Även om jag är fullt medveten om att inte heller kvinnorna har tillräckligt stöd 

ännu i samhället, men dock mer än vad de mer otypiska offren innehar. När jag pratar om 

våldet, väljer jag att definiera det såsom våld i nära relationer istället för att använda mig av 

den annars antagna definitionen, mäns våld mot kvinnor i nära relationer, detta eftersom det 

inte skulle gå att göra min studie då offret samt förövaren redan i definitionen är avgjord, 

samt beroende av sin heterosexualitet. 

För att försöka synligöra den offentliga diskursen i uppsatsen har jag valt att fokusera på dels 

en omfångsundersökning som gjorts i uppdrag från Regeringen – Slagen Dam samt en statlig 

offentlig utredning – Slag i luften men även en forskningsrapport samt den handlingsplan som 

regeringen tagit fram för att bekämpa våld i nära relationer. Man kan alltså säga att 

genomgången av empirin är likställd med den offentliga diskurs jag vill synliggöra när vi talar 

om våld i nära relationer. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilka uteslutningsmekanismer och könsuppfattningar innefattas i den offentliga 

diskursen av begreppet våld i nära relationer? 

 
– Vad skapar det för bild/ förväntningar av vilka som är typiska offer/förövare?  

 

2 Metod  
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 För att närma mig diskursanalys har jag använt boken Diskursanalys som teori och metod, 

skriven av Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips. I redogörelsen för min metod har 

jag använt mig av delarna i boken som berör framförallt kritisk diskursanalys. Den viktigaste 

beståndsdelen i denna metod är att se hur en diskurs fungerar ideologiskt, att diskursiva 

praktiker bidrar med att reproducera ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper 

(Marianne Winther Jörgensen. Louise Phillips. 2000:69). En kritisk diskursanalys riktas dels 

mot de diskursiva praktiker som konstruerar i mitt fall den offentliga diskursen men även i 

den roll som dessa diskursiva konstruktioner medverkar till ett upprätthållande av dess 

diskursiva ramverk samt en spegling av främjandet av bestämda sociala gruppers intressen 

(ibid). Diskursanalysen har till syfte att systematiskt undersöka och kartlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld vi lever i men även då det avser de 

sociala relationer som innebär ojämlika maktförhållanden. I mitt fall är det den sociala/ 

kulturella ideologiska struktur som ligger bakom synen våld i nära relationer som kritiskt 

skall granskas för att kunna synliggöra transparanta relationer mellan diskurs och samhällssyn 

och i slutändan förhoppningsvis bidra till ett mer jämlikt maktförhållande i 

kommunikationsprocesserna och i den offentliga sociala diskursen som helhet (2007:69–70).  

 
2.1 Uppsatsens disposition  
 

Förkortningar: 

Statlig offentlig utredning = SOU 

Regeringens skrivelse = Skr 

Brottsförebyggande rådet = Brå 

 

Jag kommer först göra en genomgång av mina teoretiska utgångspunkter och sedan presentera 

det empiriska underlaget som består av en omfångsundersökning - Slagen Dam, Slag i luften - 

SOU2004:121, Regeringens handlingsplan för att bekämpa våld i nära relationer – 

Skr2007/08:39 samt Brå:s Rapport 2009:12. Redovisningen av empirin sker i form av 

objektiva sammanfattningar av ovan nämnda skrivelser samt rapporteringar. Empirin är den 

offentliga diskurs jag vill synliggöra samt en genomgång av hur våld i nära relationer 

definieras och beskrivs i mitt material. Vilka kunskapsbrister kan urskiljas samt vilka som ses 

som offer och förövare. Intentionen med den här dispositionen är att erbjuda läsaren en 
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möjlighet att följa diskussionen runt våld i nära relationer samt se ett samband där dessa 

reglerar den offentliga diskurs de står för, när vi i samhället talar om våld, våldsverkare samt 

våldsutsatta. 

Därefter följer en genomgång av tidigare forskning som består av objektiva sammanfattningar 

vilka berör min forskningsfråga. Jag har valt att kommentera dem efter varje genomgång för 

att på så sätt erbjuda läsaren ett förtydligande över varför varje sammanfattning är relevant.  

I analysdelen kommer jag sedan inledningsvis att analysera det empiriska underlaget, det vill 

säga den offentliga diskursen jag har som intention att synliggöra för att därefter analysera 

tidigare forskning. I avsnittet reflektioner kommer jag sedan fritt att diskutera mitt resultat i 

uppsatsen. Anledningen till att jag valt att utforma uppsatsens disposition på det här sättet är 

på grund av att forskningsämnet kan uppfattas som kontroversiellt. Jag vill att det tydligt skall 

synas när jag själv resonerar över något i uppsatsen eller när det är en objektiv 

sammanfattning. Eftersom jag själv har erfarenhet av våldet från två håll är det av största vikt 

att jag försöker hålla mig så objektiv som möjligt för att försöka stärka validiteten i uppsatsen. 

 
 
2.2 Tillvägagångssätt 

 

Min metod är en diskursanalys av min empiri samt tidigare forskning. Empirin skall visa på 

den diskursiva syn som genomsyrar samhället då vi pratar om våld i nära relationer. Avsnittet 

tidigare forskning kan även det ses som en förlängning av empirin eftersom även val av 

forskningsämne visar på vilka förställningar om våld som finns, i synnerhet då man tittar på 

hur frågeställningar inom forskningen formulerats. Vilka könsuppfattningar kan synas även 

inom forskningen samt hur påverkar det föreställningar av vilka som tillåts vara förövare/ 

brottsoffer. Min metod kommer alltså för att vara lite mer specifik vara diskursanalys grundad 

på teori som kan belysa ämnet genuskonstruktioner inom våld i nära relationer. Detta för att 

kunna ringa in hur föreställningar om genus kan påverka synen av våld, våldsverkare och 

offer. Jag kommer att använda mig av Judith Butlers performaritets teori, eftersom synen av 

genus såsom flytande och i rörelse kan både agera som en förklarningsmodell och en modell 

om förväntningar, på det våld jag skall granska. Martin Bergs vidareutvecklade resonemang 

av Butlers syn på genus och hur detta genusgörande uppträder och fungerar som social praktik 
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är intressant eftersom detta genusgörande kan appliceras även på de diskursiva krafter som 

kan sägas ligga bakom synen av våld i närarelationer och i synnerhet på uppfattningen av vem 

som slår och vem som är offer. Även R. W Connells maskulinitetshegemonier kommer vara 

intressanta, då dessa enligt mig kan appliceras även på feminiteter. 
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3 Teori  

 
3.1 Judith Butlers förståelse av genus  
 
Butler kritiserar feminismens icke problematiserade användning av kvinnan som 

utgångspunkt inom politiken. Hon tycker att man inom både den traditionella samt lesbiska 

separatistiska kvinnorörelsen utgår från en essentialistisk syn på kvinnan, där en slags 

inneboende kvinnlighet kan kännas och erfaras av alla med en livmoder (Ambjörnsson. 

Fanny, 2006:142). Hon använder sig av Foucaults genealogiska analys på synen av sexualitet 

och kön/genus (Rosenberg. Tiina, 2005:9). Som utmynnat i tankegången om att det inte finns 

någon grundläggande självklar sexualitet, utan att denna syn på sexualiteten enbart är 

historiskt skapad, och heterosexualitet har blivit synonymt för det normala för att kunna utöva 

makt samt reglera det hot mot samhällsordningen som sexualiteten står för (Butler. Judith, 

1997:301). Hon menar att vår identitet inte sitter i könet utan i vårt handlande och att 

identiteten är ett resultat av våra handlingar alltså inte tvärt om. Handlingen föregår kön. En 

kvinna som slår är alltså ingen kvinna och en man som blir slagen av en kvinna finns inte. 

Butler känner ett även obehag inför identitetskategorier som kvinna och lesbisk, eftersom det 

är rådande diskurs, i detta fall den heterosexuella matrisen som avgör hur man i samhället 

väljer att betrakta eller tillämpa dessa kategorier. Det är reproducerandet av kön i sig som 

skapar kön och hur man sedan tar till sig eller agerar i sin identitet som kvinna eller lesbisk. 

Det är hur vi konstruerar och iscensätter genus som Butler kallar performativitet, där kön inte 

är någon oföränderlig eller färdig produkt utan skall ses som en ständigt pågående process. 

Där det förväntas av den heterosexuella matrisen att kvinnor skall ha ett kvinnligt genus och 

åtrå män, alltså att beteendet måste följa den fysiska kroppens attribut annars väcker detta 

homofobiska försvarsmekanismer. Att vara kvinna är en myt och konstruktion (Freedman, 

2003:30–32). 

 Butler menar att det är i diskursen som makten att inkludera eller exkludera olika beteenden 

eller begär ligger, samt att det är i subjektet som den rättsliga makten säger sig representera, 

som subjektet i själva verket blivit skapat. Det finns vare sig genus eller kropp utanför 

diskursen, genusidentiteter är performativa och kan förändras om diskursen förändras. Även 

kön måste ses som diskursivt eftersom även den fysiska kroppen, tolkas diskursivt. Själva 
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kategorin kvinna eller lesbisk är därför allt för generaliserande som begrepp, där det inte tas 

någon hänsyn till skillnader mellan individerna då det gäller deras genusidentitet (Butler, 

1997:304–309). Något annat vore orimligt inom den heterosexuella matrisens 

uteslutningsreglering. Samtidigt är det i enlighet med Butler inte förkastligt att använda sig av 

termer såsom kvinnor eller lesbisk, utan tvärt om att det ibland är politiskt viktigt att använda 

sig av dessa termer men att det är viktigt att hela tiden problematisera samt belysa dess 

problematik (Butler, 1997:304–305). Annars är det svårt att se de andra offren eller för den 

delen förövarna som finns och som inte kan identifiera sig med den diskursiva 

könmaktssordningen som råder inom våld i nära relationer. 

 

3.2 Självets garderobiär – Självreflexiva genuslekar och queer 
socialpsykologi 

 

Martin Berg undersöker vad som gör en människa möjlig, och vilket ramverk styr henne eller 

honom för att kunna vara en människa. För att synliggöra och ringa in det vill Berg 

sociologisera queerteori och skapa en queer socialpsykologi (Berg, 2008:9). Tanken om genus 

skall ses om under ständig rörelse och utan någon naturlig grund, synen är starkt präglad av 

Butlers tankar om den upplevda naturligheten av genus bärs upp av en definierad andre (Berg, 

2008:9–10). Enligt min egen tolkning av Berg menar jag att för att det ska finnas offer måste 

det alltså finnas en förövare, och eftersom mannen innehar en ”naturlig” förövarroll är det 

obönhörligen kvinnan som är offer. Detta skulle enligt Berg ses som en indikation på att 

genus är något som blir gjort eller iscensatt inom ramen för ett socialt samspel och en produkt 

av historien (Berg, 2008:106). Berg problematiserar Butlers något underteoretiserade 

socialpsykologiska aspekter och vill vidareutveckla hennes tanke till hur detta genusgörande 

uppträder och fungerar som social praktik (Berg, 2008:180–181). Om då genus kan 

iscensättas inom det sociala samspelets ramverk, kanske det kan destilleras ner till handlingar 

som sammanbinder individen med den definierade andre (Berg, 2008:10). Studierna av 

transvestiternas egna beskrivningar av sig själva, är intressant sett ur skenet att de ikläder sig 

ett annat genus än det de själva innehar vilket gör dessa beskrivningar oerhört intressanta ur 

det queersocialpsykologiska perspektiv som Berg erbjuder såsom genus i ständig rörelse – ett 

görande av genus (Berg, 2008:197–198). Hur blir människor sociala individer samt vad som 

händer med dem som inte inrättar sig efter de regler som finns i sociala praktiker i synnerhet 
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om individer bryter mot reglerna för hur man skall se ut för att visa ett giltigt genus. Detta 

genusgörande skulle kunna appliceras på de diskursiva ramverk som våld i nära relationer 

innerymmer och även möjligtvis förklara varför kvinnor inte är förövare även när de är det. 

De kan slå sin otrogne make men ändå uppmanas tillgripa mer skadligare tillhyggen nästa 

gång – kvinnan är offer även när hon uppenbart är förövare. Berg ger förslaget att man kan 

betrakta det empiriska materialet som kommer från nätgemenskapen såsom en lekhage eller 

provhytt där de olika individerna kan prova sig fram och att den även har en social betydelse i 

form av självkommunikation. Huruvida självpresentationerna är fabricerade eller 

förverkligande drömmar är oviktigt, de är meningsfulla eftersom det är i dessa som individen 

kan möjliggöra förändring och begripliggörande. Han ser detta som genuslek som ringar in 

praktiker där genusförståelser ifrågasätts. Han menar att genus bör förstås som en instabil 

rörelse och process. Det viktigaste i leken är dock att det hela tiden är en fråga om vad som är 

rätt eller fel i förhållande till genusbegripligheten, alltså inte i det moraliska. Det är vad han 

kallar självreflexiva genuslekar där föreställningar av vad som krävs för att göra femininitet 

och maskera maskulinitet eller till och med göra den ogjord rymmes (Berg, 2008:180-184). 

Båda dessa element kan finnas inom transgenusgörandet och då förstås som en självreflexiv 

praktik.  

 

 

3.3 Maskuliniteter. R.W. Connell 
 
För att få fram social rättvisa i samhället har Connell valt att utforska relationer mellan män, 

vad det är som gör att en man kan kalla sig maskulin och vilka attribut som krävs för att vara 

manlig. För att kunna gå in på djupet i detta har Connell valt att alltid benämna pluralformen, 

för att se komplexiteten i problematiken. Det är genom våra fysiska upplevelser av våra 

kroppar som vi kan förstå genus enligt Connell, och det är kroppar i praktiken som skapar 

maskuliniteter och feminiteter med alla dess komplexa egenskaper. För att förstå detta till 

fullo är det viktigt att se att kön är ett görande som är socialt förankrat i en faktisk pågående 

verklighet. I likhet med Butler och Berg är könet och genus konstruerat och är av stor vikt att 

man inte reducerar genus till enbart kroppar och vad kroppar gör. 

 För att begreppet maskuliniteter skall kunna användas måste det finnas en motpol det vill 

säga feminiteter och deras relation till varandra. 
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 ”Om kroppar både är objekt och handlande organ, och handlandet i sig självt formar de 

strukturer inom vilka man tillägnar sig och definierar dessa kroppar, då står vi inför ett 

mönster som sträcker sig bortom den rådande samhällsteorins bekännelseformler. Detta 

mönster kan kanske kallas kropps reflekterande praktik” (R.W. Connell, 2003:89).  

Maskuliniteten är uppbyggd genom en rad olika maktrelationer, mannens etnicitet, 

klasstillhörighet och sexuella läggning avgör var någonstans på skalan mannen befinner sig, 

den hegemoniska maskuliniteten är överordnad och styrs av dominans och underordning, den 

hegemoniska maskuliniteten kan åberopa sin auktoritet genom marginalisering av de 

underordnade främst genom institutionell makt. Hegemoni är enligt Connell beroende av att 

kunna hävda sin dominans, om villkoren för patriarkatets försvar förändras så undergrävs 

basen för en viss typ av maskuliniteter och då kan nya grupper utmana gamla lösningar och 

skapa en ny hegemoni, dessa grupper kan även innefatta kvinnor (2003:101). Hegemoni är av 

den anledningen enligt Connell, en historiskt föränderlig relation.  

 

3.4 Sammanfattning Teori  
 

Dessa tre teorier är viktiga för min uppsats eftersom Butler kritiserar feminismens 

oproblematiserade användning av kvinnan som utgångspunkt inom politiken. Där den 

essentialistiska synen av kvinnor även skapar en förväntad bild av vad kvinnor gör och inte 

gör och vilket kan förklara varför mitt empiriska underlag och offentliga diskurs påvisar vissa 

kunskapsluckor. Det är genom den binära könsmaktsordningen som man upprätthåller den 

heterosexuella matrisen och man genom att kalla sig kvinna eller man ikläder sig en förväntad 

roll av hur en kvinna eller man bör vara för att passa in i normen. Tar man Bergs tankar om 

genusbegriplighet och ser det som genuslek som ringar in praktiker där genusförståelser inom 

våld i nära relationer ifrågasätts skulle man i den självreflexiva lek han erbjuder möjligtvis 

kunna se vad som krävs för att göra feminiteter eller för den delen maskera feminiteter i de 

fall där kvinnor använder sig av fel handlingar för sin genusbegriplighet. Båda dessa element 

kan finnas inom transgenusgörandet och då förstås som en självreflexiv praktik. Dessa 

element kan även finnas inom alla områden inom den offentliga diskurs jag vill undersöka – 

uppfattningar om offer/förövare inom våld i nära relationer skulle kunna ses som en genuslek, 

där genusbegripligheten ifrågasätts om en kvinna maskerar sitt kön genom att ikläda sig rollen 

som förövare. En maskulin handling som aldrig kan bli feminin eftersom kvinnor inte slåss. 



 

15 
 

 Genom att dela in maskuliniteter och feminiteter kan man enligt Connell skapa en osäkerhet, 

då man måste fråga sig vilken sorts man eller kvinna man är, och man kan även ifrågasätta att 

alla män är förtryckare eftersom patriarkatet som enbart består av en viss typ av män då även 

förtrycker män som inte kan leva upp till den samhälliga normen för vad som är manligt. 

Kvinnan är dock alltid underordnad mannen oavsett om mannen råkar vara underordnad 

patriarkatet och andra maskuliniteter.  

Eller som i mitt fall, hur en kvinna eller man förväntas vara för att passa in i den 

heteronormativa matris vi lever i det vill säga offer och förövare. Butler menar att i och med 

att man säger att man är kvinna eller heterosexuell utför en diskursiv praktik som medför att 

det finns ett jag som de andra inte är. Vilket resulterar i att man ytterligare förstärker en 

obligatorisk heterosexualitet, vilket är en rimlig förklarning till varför man enbart pratar om 

mäns våld över kvinnor i diskursen våld i nära relationer – man pratar om heterosexuella män 

som slår heterosexuella kvinnor. Samtidigt är Bergs vidareutvecklade resonemang av Butlers 

underteoretiserade socialpsykologiska aspekter intressanta för min uppsats eftersom han tittar 

på hur dessa praktiker fungerar som social praktik såsom genusgörande vilket med fördel kan 

appliceras på de diskursiva ramverk som kan sägas styra vad som kännetecknar en kvinna 

eller en man eller förväntningar av offer och förövare inom våld i nära relationer. 
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4 Empiri 

Empirin består av genomgång i form av djupdykningar ur Regeringens uppdrag till 

Brottsförebyggande rådet i form av en omfångsundersökning som heter Slagen Dam, En 

statlig offentlig utredning som heter Slag i luften - SOU 2004:121, Regeringens handlingsplan 

för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, samt Brå:s rapportering om våld i nära relationer. 

Dessa rapporter samt handlingsplaner står för den offentliga diskursen i min uppsats. Det våld 

jag ämnar granska för att kunna hitta diskurser i hur man talar eller agerar kring våld i nära 

relationer har enligt mig sin grund i den offentliga diskurs som även skapar förväntningar 

samt föreställningar om våld, som går att belysa med hjälp av en analys av empirin. Målet 

med den empiriska genomgången är att på ett tydligt sätt visa om det finns andra brottsoffer 

inom diskursen våld i nära relationer än vad som ligger till grund för stödinsatser eller 

handlingsplaner i den offentliga diskursen som empiri definierar. Jag kommer att presentera 

min empiri genom objektiva sammanfattningar i tur och ordning. Jag vill att läsaren själv 

skall kunna se det mönster jag syftar på och följaktligen kommer mina reflektioner angående 

min empiri återkomma i analysen.  

 
4.1 Urval/ Begränsning 
 
Eftersom jag måste begränsa uppsatsen har jag gjort ett urval av empiriskt underlag som 

enligt mig täcker min frågeställning. Anledningen att jag valt att begränsa mig till enbart en 

mycket kort sammanfattning av Slagen Dam, är på grund av att den är den första 

omfångsundersökningen som gjorts i Sverige för att ringa in våld mot kvinnor, den är med 

eftersom undersökningen är viktig för en förståelse av hur den offentliga diskurs jag vill 

undersöka formats som den gjort samt att den är viktig för förståelsen av det strukturella våld 

kvinnor blir utsatta för utav män i nära relationer och av den anledningen vill jag ha med 

omfångsundersökningen för att på intet sätt förringa det våld dessa kvinnor dagligen blir 

utsatta för . Eftersom Slagen Dam ej tar med andra aspekter än kvinnors upplevelser av våld i 

nära relationer kommer jag inte ha med den mer än som en kort sammanfattning – om min 

intention med min uppsats varit att ta upp det strukturella våld kvinnor blir utsatta för utav 

män hade den varit mer relevant men eftersom jag vill ringa in den offentliga diskursen och 

synen av våld har jag valt att fokusera på den trestegskombination som SOU 2004:121, 



 

17 
 

Regeringens handlingsplan och Brottsförebyggande rådet erbjuder eftersom de tre står för den 

nuvarande diskursen rent tidsenligt också. Dessa tre valda empiriska utgångspunkter är enligt 

mig alltså mest knutna till varandra och kan enligt min åsikt ses som representativa för den 

offentliga diskurs jag ämnar undersöka och analysera. Jag kommer att fokusera på den 

offentliga samt politiska grundsyn som kan sägas ligga till grund för diskursen våld i nära 

relationer. Min förhoppning är att det kan ses diskursiva förklaringar till existensen av dessa 

ickeoffer som syns i materialet, men som ingen i samhället verkar se, eller medvetet väljer att 

bortse från inom forskningen eller av politiska skäl av olika anledningar.  

 

4.2  Slagen Dam – Eva Lundgren 
 
Slagen Dam är den första större nationella omfångsundersökningen i sitt slag som gjorts i 

Sverige för att ringa in mäns våld mot kvinnor (Lundgren. s, 11). Fram till 2001 har det 

saknats statistiska undersökningar av hur vanligt våld mot kvinnor är och det är stora luckor i 

forskningsbaserad kunskap om våldet mot kvinnor. Avsaknaden av forskningsbaserad 

kunskap i Sverige just när det gäller våld mot kvinnor har medfört att våldet hanterats som ett 

marginellt fenomen vilket har lett till att våldsverkaren setts som en avvikande, ovanlig man 

där våldet förekommit i särskilt belastade sociala miljöer (Ibid). Omfångsundersökningen 

grundar sig på kvinnors erfarenheter av våldet för att kunna synliggöra 

könsmaktsdimensionerna inom våldet (Lundgren. s, 11). Lundgren uppmärksammar att det 

enbart är de brott som anmäls hos polisen som syns i kriminalstatistiken och eftersom 

mörkertalet är så stort blir en stor del av våldet mot kvinnor osynliggjort (Lundgren. s, 13).  

”Totalt har 28 procent [kvinnor, förf amn] erfarenheter av att en tidigare make/sambo utsatt 

dem för fysiskt våld” (Lundgren. s, 23). 

 
4.3 SOU2004:121 
  

I SOU 2004:121. Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt pekar Åsa 

Eldén på att det finns en brist i regeringens implementering i arbetet för att motverka mäns 

våld mot kvinnor. Uppdraget med utredningen är att utifrån ett könsmaktsperspektiv utvärdera 

kvinnofridsuppdragen och på det vis samtidigt identifiera eventuella hinder för arbetet mot 
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mäns våld mot kvinnor. Eldén är kritisk till att användandet av termer såsom våld i nära 

relationer när det talas om våldet skapar en missvisande syn och dynamik av det strukturellt 

omfattande våld kvinnor får utstå utav män (SOU2004:121 s. 43). Hon menar att det inte 

säger någonting om vem som utsätter eller blir utsatt för våldet. Inte heller finns det en 

kontinuitet, samsyn, riktlinjer eller tillräckliga resurser för att kunna tillämpa uppdraget i 

verkligheten. Eldén ställer sig frågande till om satsningen av den anledningen har skapat 

någon reell förändring i förståelsen av mäns våld mot kvinnor, hos de olika myndigheterna 

(SOU2004:121 s. 40-43). Begreppet mäns våld mot kvinnor skall användas för att synliggöra 

en förståelse av vem som är våldsutövare och vem som är våldsutsatt (SOU2004:121 s.12). 

Våldet måste förstås både som ett uttryck för en könsmaktsordning och ett sätt att upprätthålla 

den. Mäns våld mot kvinnor ligger i den diskriminering och kränkning som kvinnor utsätts för 

på alla områden i samhället på olika arenor och i olika våldsformer. Det minskade 

handlingsutrymmet för kvinnorna blir ett demokratiproblem. En könsmaktsförståelse 

kombinerad med en politisk praktik kan synliggöra problem som annars riskerar att vara 

dolda (SOU2004:121 s.12). När våldet på olika sätt minimeras eller osynliggörs framstår 

mäns våld mot kvinnor som något som inte kräver särskilda resurser eller politisk diskussion 

(SOU2004:121 s.18).  

 

 

4.3 Skr 2007/08:39 – Regeringens handlingsplan 

 

Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck samt våld i samkönade relationer, utgår från att mäns våld mot kvinnor är ett 

omfattande problem som skall vara ett högt prioriterat område inom politiken, det har dock 

saknats en samhällelig strategi för att motverka våldet. Det handlar om att kvinnor skall kunna 

åtnjuta de mänskliga rättigheterna till fullo vilket gör problemen till en jämställdhetsfråga. 

Mäns våld mot kvinnor är oacceptabelt. Så även hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer. Kvinnor, män, flickor och pojkar skall ha samma rätt till sin kroppsliga 

integritet. Alla människor skall kunna leva utan rädsla för att utsättas för våld eller övergrepp. 

De skiljer på mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer med hedersrelaterat våld då 

detta förtryck oftast sker kollektivt utav både könen och att offret kan vara både kvinnor, män 

samt flickor, pojkar (Skr 2007/08:39 s 12). Handlingsplanen omfattar även våld mot HBT- 
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personer som utsätts för våld utav sin partner. Alla skall ha tillgång till likvärdigt skydd, stöd 

och hjälp utifrån sin utsatthet, oavsett sin sexuella läggning. För att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor måste insatserna ske utifrån ett socialt, rättsligt, ekonomiskt samt hälsorelaterat 

perspektiv och även ett ur ett jämställdhetsperspektiv. Hedersrelaterat våld kan ske inom 

familjen/släkten utav både män och kvinnor mot både män och kvinnor (Skr 2007/08:39 s. 

12). I samkönade relationer kan våldsverkaren vara både man och kvinna. Våldet i samkönade 

relationer bagatelliseras och osynliggörs ofta i samhället. Det har sin bakgrund i hur samhället 

och omgivningen uppfattar könstillhörighet hos offer, regleringen sker i en heterosexuell 

norm där de som inte passar in i normen får svårare att bli förstådda samt erbjudna stöd (ibid). 

Under rubriken Våld i samkönade relationer nämns det att tillgången till skyddat boende för 

män som utsatts för våld i såväl samkönade som heterosexuella relationer idag i princip är 

obefintlig (Skr 2007/08:39 s.14).  

 Alla insatser mot mäns våld mot kvinnor måste utgå från de utsattas behov. Ansvaret för att 

tillgodose de utsattas behov av stöd och skydd ligger hos staten och kommunerna. För att få 

ett kraftfullt och effektivt slut på våldet är ett samarbete mellan offentlig verksamhet och 

frivilligorganisationers verksamhet ovärderligt. Flera myndigheter har redan uppgifter för att 

bekämpa våldet men det är regeringens bedömning att det krävs ytterligare insatser för att 

komma åt mäns våld mot kvinnor. Främst handlar det om åtgärder för att höja medvetenhet 

och kompetens. Handlingsplanen innehåller sex insatsområden som är menade att komplettera 

samt stärka varandra: 

• ökat skydd och stöd till våldsutsatta 

• stärkt förebyggande arbete 

• stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet 

• utveckling av insatser riktade till våldsutövare 

• ökad samverkan  

• ökade kunskaper 

(Skr 2007/08:39.s, 6). 

 
4.4 Brottsförebygganderådets rapport 2009:12 
 
I Brottsförebygganderådets rapport 2009:12 pekas det på luckor i kunskapen om våld i nära 

relationer. Våld mot kvinnor är uppmärksammat som ett omfattande samhällsproblem och 
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främst det våld som en manlig part utövar över kvinnlig partner. Studier baserade på 

kriminalstatistik, sjukvårdsdata och offerundersökningar ger ingen sammanhängande bild av 

slutsatser angående våldets karaktär, omfattning eller utveckling över tid. Det saknas kunskap 

om i vilken utsträckning män är utsatta för våld i nära relationer vilket påverkar 

rättssäkerhetsaspekter. Våldsutsatta människor som ej passar in i bilden av det typiska 

brottsoffret har rätt till gott bemötande av rättsväsendet. Relationsvåld definieras i Brås 

rapport såsom; händelser av misshandel, sexuellt våld, trakasserier eller hot av partner eller 

före detta partner. Definitionen grundas på NTU:s rapporter under åren 2006-2008. Vidare 

visar rapporten att definitionen av våld i de flesta studier av våld i nära relationer har inneburit 

mäns våld mot kvinnor, ytterst få studier belyser även mäns utsatthet (Brå 2009:12. s, 10). 

Detta beror på formulering av frågan, om syftet är att studera våld eller brott visar resultaten 

att kvinnor oftare än män utsätts för relationsvåld. Studier som fokuserar på konflikter visar 

att skillnaden mellan kvinnor och mäns utsatthet i relationsvåld är liten. Det saknas ännu 

kunskap om i vilken utsträckning män blir utsatta för våld i nära relationer, vissa av studierna 

i Brå:s rapport tyder på att denna utsatthet kan vara relativt hög (Brå 2009:12. s, 9). Dock 

verkar det vara frågan om två typer av våld, där våld riktat mot kvinnor oftast är upprepat, 

tenderar att vara grövre och resulterar i fler negativa konsekvenser för den som drabbas. 

Relationsvåld som utövas av män mot kvinnor måste alltjämt uppmärksammas såsom 

samhällsproblem. Ett flertal svenska studier har genomförts om offer för relationsvåld, dessa 

studier är enbart baserade på kvinnor såsom offer (Brå 2009:12. s, 13). Bristen av kunskap om 

män utsatta för relationsvåld är intressant att belysa utifrån en rättsäkerhetsaspekt. Tankar om 

brottsoffer eller förövare som präglas av en allt för starkt vedertagen bild av typiska 

våldsoffer eller typiska gärningspersoner, våld eller kön försvårar med största sannolikhet för 

vissa av offren att söka hjälp eller erbjudas hjälp av rättsväsendet (Brå 2009:12. s, 35-36). 

Enligt Brå:s slutsats skall NTU ses som en brottstudie som utgår från en snäv definition av 

våld, som ligger nära kriminalstatistiken. Av den anledningen bekräftar inte deras resultat 

bilden av relationsvåld som ett mycket utbrett fenomen som kan drabba samtliga 

befolkningsgrupper. Hänsyn måste tas till den ojämna maktfördelning som finns mellan män 

och kvinnor, vilket omnämns både i den offentliga debatten samt i forskningen. Att kvinnor 

och ensamstående föräldrar är två särskilt utsatta tyder ändå på att könsmaktperspektivet är en 

förklaring till våld inom nära relationer. Något som betonas av forskningen är att man inte kan 

låsa fast sig i strukturella förklaringar till våld i nära relationer utan att även beakta 

individuella och livsrelaterade omständigheter. Brå:s slutsats är att våld i nära relationer skall 
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ses som ett beteende där både strukturella och individuella omständigheter samverkar och 

könsmaktdimensionerna är flera än en. Främst när det gäller att förebygga och motverka 

relationsvåld i praktiken, där identifiering av konkreta riskfaktorer är nödvändig. Sedan är det 

viktigt att belysa att den intervjuade personens uppfattning av frågan eller uppfattning om vad 

som ses som våld eller brott, omedvetet kan prägla det givna svaret beroende på sociala 

förväntningar av brottsofferroller. Alltså den allmänna synen av vad som är ett typiskt 

brottsoffer kan hindra särskilt utsatta personer att uppfatta brottet eller våldshandlingar som 

ett brott. Vilket är speciellt viktigt att ha i åtanke när männen ger sina utsagor om utsatthet för 

relationsvåld (Brå 2009:12 s. 21).  
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5 Tidigare forskning 
Den valda forskningen är till för att peka på vilka uteslutningsmekanismer och 

könsuppfattningar som innefattas i den offentliga diskursen av begreppet våld i nära 

relationer, i enlighet med min forskningsfråga. Dessutom vill jag belysa vad detta skapar för 

bild eller förväntningar av vilka som kan ses som typiska offer eller förövare, något jag tror 

att tydligare syns med en disposition bestående av objektiva sammanfattningar från den 

tidigare forskning jag valt att använda. Självklart kunde mitt urval sett annorlunda ut men jag 

har valt att begränsa min uppsats till forskning som berör det spänningsfält som berör min 

forskningsfråga. Jag har medvetet valt att undvika forskning som går in mer direkt på enbart 

mansvåld eller kvinnovåld eftersom jag vill försöka få med en mer övergripande spännvidd än 

så av essensen av föreställningar av våld i synnerhet av könat våld där rollen som 

gärningsman eller offer redan är avgjord. Det är den rådande samhällsdiskursen som reglerar 

vad som får sägas, vem som säger vad och vem/vilka som blir exkluderad i forskningen 

genom att de inte existerar som offer, som vi eventuellt kan finna svaret på min fråga. Det är 

alltså i skenet av dessa frågeställningar som ni som läsare skall läsa genomgången. Som en 

slags påvisning för uppsatsen vill jag belysa den offentliga diskursen och dess 

uteslutningsmekanismer som möjligtvis kan påverka de exkluderade parter inom diskursen 

våld i nära relationer, men som jag vill ha med som ytterligare en reaktion på det jag vill 

belysa – att det finns fler dimensioner av våld i nära relationer än dem som ses som det största 

problemet. Min hypotes är att det är svårt att komma åt problemen med våld i nära relationer 

utan att inkludera alla aspekter. Efter varje objektiv sammanfattning kommer jag att skriva en 

kort kommentar om varför forskningen är viktig för min uppsats, så att det framkommer 

varför den är relevant på ett så tydligt sätt som möjligt. 

 

5.1 Våld i nära relationer – Louise Danielsson  
 
   ”Jag kan tänka mig att manliga offer för våld råkar i kläm, eftersom det vanligaste då en 

man är inblandad i en partnermisshandel är att han intar rollen som förövare och att det därför 

kan vara svårt att föreställa sig honom i rollen som offer” (Danielsson.s2). 

 

Danielsson anser att det är viktigt inom juridiken att inkludera även exkluderade parter i 

debatten om våld i nära relationer. Hon säger att våld inom nära relationer har kommit att 
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innebära kvinnomisshandel. Det finns ett problem i att det inte finns någon forskning eller 

synlig debatt eller ens ett intresse för de män som blir misshandlade samt om de kvinnor som 

misshandlar. Hennes förhoppning med uppsatsen är att kunna lägga till en saknad pusselbit i 

förståelsen av misshandel i nära relationer där exkluderande av vissa grupperingar minskar 

förståelsen för de kvinnor och barn som dagligen blir misshandlade i Sverige (Danielsson. s. 

2). Hon menar att det trots att misshandel av män i nära relationer utav kvinnliga förövare inte 

går att benämna som ett samhälleligt problem eller ej heller jämföras med den 

överrepresenterade kvinnomisshandel som existerar, ändå måste synliggöras och tas på allvar 

eftersom osynliggörandet påverkar en jämställd juridisk situation. De män som faktiskt är 

drabbade finner inget reellt stöd i samhället eftersom de inte kan ses som idealoffer. Därför 

tycker Danielsson att det är viktigt att tillföra fler discipliner till det juridiska, för att till fullo 

förstå bakomliggande faktorer när man talar om brott eller vilka som utövar brottsliga 

handlingar (Danielsson. s7). Hon vill synliggöra människorna bakom offer- och 

gärningsmanpositioneringarna., och ifrågasätter hur likhet inför lagen kan sägas råda om de 

män som faktiskt råkar illa ut får det svårare att få rätt, på grund av att de tillhör en mindre 

och ovanlig kategori, vars liv inte ser ut som de flesta mäns liv gör (Danielsson. s 73). 

Teoretiskt menar hon att detta kommer att innebära ett korrekt brukande av begreppen som i 

nuläget saknas. Hennes övergripande mål med uppsatsen är att låta de osynliggjorda männen 

ta plats och titta på om ett ensidigt fokus när det gäller våld i nära relationer är att är att sätta 

krokben för jämställdheten, när man väljer att fokusera på detta enbart ur politisk feministisk 

utgångspunkt. Hon menar vidare att det kan vara ett problem med att en låsning av 

könsstrukturer som orsak till våld i nära relationer utesluter offergrupper så som män utsatta 

av sina kvinnor, barn som är utsatta för våld av mamma och pappa men även våld i 

samkönade relationer. Hon vill komma ifrån att träta om rätten om vem som är mest offer i 

debatterna och fokusera på problemlösningar som inte kan lösas utan att alla parter blir hörda 

(Danielsson. s77). Danielssons frågeställningar har sin utgångspunkt i ett fridsperspektiv där 

alla människor skall vara innefattade. Hon menar att det för kvinnorna finns en specifik 

straffrättslig reglering av detta i och med införandet av grov kvinnofridskränkning. Medan det 

för män som råkar ut för våld i nära relationer blir det mer allmänt riktade brottet grov 

fridskränkning. Hon vill utgå från alla människors rätt till frid oavsett kön (Danielsson. s76).  

 

Min kommentar 
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Danielssons slutsatser om idealoffer samt förövare är otroligt viktiga för förståelsen av varför 

det finns osynliga offer i den offentliga diskursen som min empiri står för. Det är i 

föreställningen av hur en ideal förövare eller ett typiskt offer ser ut samt agerar som vi kan 

finna en förklaring till varför kvinnor och män är fastlåsta i sina köns dikotonoma indelningar 

av hur de skall vara för att göra rätt sort genus. Hon problematiserar att det inom forskningen 

har varit ett allt för ensidigt fokus på en drabbad part inom våld i nära relationer, och hon vill 

införa en mer fullödig förståelse av våld, för att kunna uppnå en mer jämställd juridisk 

situation. Alla människor skall ha rätt till frid oavsett kön. 

 

5.2 Samkönat partnervåld - Carin Holmberg och Ulrica 
Stjernqvist  
 

Holmberg och Stjernqvist skriver i Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2007 att de ser ett 

problem i att det inte finns tillräcklig forskning om våld i samkönade parrelationer på samma 

sätt som det finns för mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. Intresset för våld i 

samkönade parrelationer har främst legat hos uppsatsskrivande studenter (Holmberg & 

Stjernqvist, 2007:49). Inte heller hos kvinnorörelsen eller homorörelsen har det funnits 

intresse för att aktivt belysa problemen. Holmberg och Stjernqvist menar att detta skulle 

kunna beror på att det skulle vara skadligt för kvinnorörelsen om det visade sig att även 

kvinnor kan slå eftersom teorier om mäns överordning skulle undermineras av att även 

kvinnor använder sig av våld och makt i relationer. För homorörelsen är det på grund av att 

det skulle skapa inomgruppsliga problem som skulle kunna underblåsa homofobiska krafter i 

samhället. De menar att om majoritetssamhället skall kunna bemöta offer för våldet på ett 

tillräckligt plan måste kunskapen om samkönat partnervåld öka (ibid). De ser tydliga brister i 

kunskap och förmåga till stöd hos de professionella ideella organisationer som erbjuder hjälp 

och stöd till våldsutsatta. På vissa av kvinnojourerna och kriscentrum för män fanns en 

vetskap om problemet men ingen handlingsplan för att tackla dem. På många av 

organisationerna framkom det dessutom att de antog att Ihbt-personer hellre ville vända sig 

till homoorganisationer för stöd. Dock fanns det på en del av dem en beredskap för att påbörja 

stödinsatser och omarbeta informationen för att inkludera även våld i samkönade 

parrelationer. Holmberg/Stjernqvists kartläggning av våldet i samkönade parrelationer 

grundas på en enkätundersökning med 2013 medlemmar ur Riksförbundet för sexuellt 
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likaberättigande (RFSL). Utav dessa uppgav 24,9% att de varit eller är utsatta för 

psykologiskt, sexuellt och eller fysiskt partnervåld av en före detta eller nuvarande partner. 

Av de som svarat upplevde de flesta att de inte haft tillräckligt med stöd i sin utsatthet utav 

frivilligorganisationer eller myndigheter i de flesta av fallen där våld i relationen förekommit 

gick det aldrig till en anmälan (Holmberg&Stjernqvist, s 49-50). 

 

Min kommentar 

Holmberg och Stjernqvist är viktiga för min uppsats eftersom även de belyser osynliggjorda 

offer inom våld i nära relationer. Våld i samkönade relationer är också ett område som det 

varit tystnad kring och detta förmodligen på grund av den heterosexuella matris som Butler 

pratar om där heterosexualitet är en självklarhet. De tar upp att det ej varit intressant för 

varken kvinnorörelsen eller homorörelsen att problematisera våld i samkönade relationer, 

vilket jag anser är en stor anledning till varför inte kvinnors våld mot män syns heller. De 

talar om offer som upplever en maktlöshet inför rättssystemet där det inte finns tillräckligt 

med stöd för dem som offer vilket ofta lett till att en anmälan aldrig gjorts. En mycket viktig 

iakttagelse eftersom många omfångsundersökningar grundats på antalet anmälningar, vilket ju 

inte säger något om alla offer utan enbart något om dem som har stöd i samhället och som 

vågar anmäla. 

 
 
5.3 Våldets mening – att sätta in våldet i dess kulturella 
sammanhang. Marie Lindstedt & Eva Österberg  
 

 

I boken Våldets mening. Makt, minne och myt ligger utgångspunkten i en förståelse av att 

fenomenet våld med dess våldshandlingar ryms inom en kultur. Legitimering av våld, dess 

uttryck och reglering sker inom kulturen beroende av dess kopplingar till religion, rätt och 

sociokulturella maktsfärer samt politik. Beroende på kulturella förutsättningar söker 

människor och stater ett sätt att förklara dess föreställningar av våld som något rättfärdigt och 

ofrånkomligt, naturligt eller alternativt såsom förkastligt och onaturligt. De menar att våldet 

har en inneboende mening och skall av den anledningen icke uppfattas som meningslöst 
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(Lindstedt & Österberg. 2004:7). Fenomenet våld framställs ofta i vår tid som meningslöst 

och förklaras såsom meningslöst. Genom lösryckta beskrivningar av våld i tidningsnotiser 

eller genom nyheter ges enbart ett fragment om våldet till betraktaren eller mottagaren av 

budskapet, vilket osynliggör våldets egentliga mening. De problematiserar att man genom att 

tala om våld såsom utan mening riskerar att förlora det moraliska och politiska ansvaret mot 

våldet vilket osynliggör offer och gärningsmän. Våldet kan å ena sidan sägas inrymma 

individuella handlingar men samtidigt kan våldet å andra sidan ses som en spegling av 

kulturella motsättningar inom kulturen. De menar att man genom att tolka våldet såsom en 

kulturell yttring kan man finna kunskap långt utanför den handling som analyseras (2004:8).  

 

Min kommentar 

Lindstedt & Österbergs tankar om det meningslösa våldet och osynliggörande av offer och 

gärningsmän är intressant i skenet från min fråga eftersom man genom att uppfatta 

våldshandlingar såsom handlingar samt uttryck för en kultur, så kan även våldet avslöja något 

utöver den fysiska handlingen. Våldet blir en social och kulturell konstruktion under ständig 

förändring vilket är spännande när man funderar på vem som är offer eller förövare samt vem 

som får ta till våld. 

 

 
5.4 Könets destabilisering - Birgitta Svensson 
 

Inledningsvis belyser Birgitta Svensson Brottsförebyggande rådets rapport från 1999 där det 

framgår att det finns en generellt ökad benägenhet bland kvinnor att ta till våld de senaste 

åren. Unga kvinnor har blivit mer våldsamma och antalet dömda kvinnor för brottet 

misshandel fördubblats. Kvinnorna utgör cirka 10 procent av förövarna vid brottstyperna 

mord eller dråp. Andelen dömda kvinnor vid brott som ses som grövre och ger mer än böter 

har fördubblats under de senaste decennierna. Svensson ställer frågan om vad detta säger oss 

samt varför det just är skillnaderna mellan könen som uppmärksammas. Hon frågar vidare om 

det kan vara så att könets gränser har destabiliserats i och med kvinnors ökade våldsverkande. 

Kanske kan det inte längre ses som självklart vad som innefattas av feminint eller maskulint 

eftersom maskulina feminiteter eller feminina maskuliniteter har destabiliserat vår 
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föreställning av vad som antas rymmas i respektive kön. Hennes frågeställning i texten är om 

man kan betrakta företeelsen att ”ta till våld” som en könsdestabiliserande handling. Hon 

diskuterar huruvida en sådan handling kan skapa oordning i köns dikotonoma föreställningar 

om vad som är manligt eller kvinnligt. Vad händer egentligen i ett samhälle då en kvinna 

utför manligt kodade handlingar såsom misshandel eller annan våldsutövande form? Kan 

dessa manligt kodade handlingar häva kvinnornas underordning och stärka deras ställning 

eller bidrar det till och med till att kvinnor kan erkännas i samma kategori som män? Hon 

hårddrar sina frågor genom att fundera över om kvinnorna i och med detta uppnår en 

statusjämlikhet som inte bygger på kvinnornas identitet såsom reducerande till något de är 

utan till vad de faktiskt gör (2004:145–146). Hon vill betrakta de våldsamma handlingar även 

kvinnor använder sig av som ett erkännande för dessa kvinnor såsom fullvärdiga 

samhällsmedborgare som begår brott – inte kvinnor som begår kvinnliga brott. 

 

Min kommentar 

 

Svenssons forskning är relevant för min forskningsfråga eftersom hon dels belyser kvinnor 

som förövare men även eftersom hon följer ett resonemang som är förenligt med min 

teoretiska utgångspunkt i uppsatsen. Hennes fråga om vad som händer i ett samhälle då 

kvinnor tar till våld som kan ses som en manligt kodad handling öppnar upp för en diskussion 

om att försöka tillåta alla offer och förövare synas i den offentliga diskursen. Där en kvinna 

som slår sin heterosexuella man existerar, eftersom hon utför en könsdestabiliserande 

handling som samtidigt som den medverkar till att hon får samma straff som en man även 

möjliggör för henne att få ta del av de stödresurser som finns för männen som är den typiska 

förövaren.  

 

 

5.5 När våldet blir en del av jaget - Sara Edenheim  
 
I boken Kvinnor och våld – en mångtydig historia tar Sara Edenheim upp att det finns olika 

definitioner av det förflutna och det är dessa som ligger till grund för vad deras forskning 

utgör vilket även påverkas av deras val av forskning. Vad forskaren väljer att undersöka samt 

hur det undersöks eller senare vad man vill göra med den färdiga undersökningen. Hon menar 

att i samband med att man undersöker ett ämne som kvinnor och våld blir situationen svår för 
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forskaren eftersom den kroppsliga och moraliska aspekten ligger så nära inpå läsaren. Det 

försvårar för forskaren att tala om subjekt, identitet eller ressentiment utan att på det sättet 

dölja eller förminska den blåslagna kvinna som det handlar om och som alla bär på sin 

näthinna (2005:321). Att benämna en grupp är inte en konfliktfri handling, att vara kvinna 

medför en rad olika konsekvenser som inte alltid är välkomna. Samtidigt säger Edenheim att 

ett namn på en identitet, kategori eller grupp är nödvändig för att en kropp ska kunna vara 

någonting överhuvudtaget (2005:322).  

Min kommentar 

Edenheims resonemang är en viktig förklaring till varför tystnaden är total angående 

misshandlade män i nära relationer där förövaren är kvinna. Inte många vågar nysta i ett så 

omfattande problem som det våld kvinnor får utstå oftast med en manlig närstående som 

våldsverkare. Vilket jag anser är en viktig tanke då det avser hur det kommer sig att det finns 

forskning, studier och undersökningar angående mäns våld över kvinnor men ingen direkt 

undersökning eller forskning av kvinnors våld. Eller män som offer i andra sammanhang än 

våld utövat mot och av annan man. Dessutom är det otroligt svårt att som i mitt fall gå in och 

granska andra typer av våld eftersom jag själv riskerar att minimera bilden av den blåslagna 

kvinnan som de flesta bär med sig.  

 

 
5.6 Sexuella eller sexistiska trakasserier?  Jenny Karlsson 
 

I boken Feminiteter, maskuliniteter och kriminalitet – genusperspektivet inom svensk 

kriminologi, problematiserar Jenny Karlsson att sexuella trakasserier har kopplats samman 

med kön. Hon undrar vad det är som kopplar samman sexuella trakasserier mellan män då 

handlingarna oftast ses som en handling som sker man mot kvinna alltså inte mellan män. 

Generellt känner inte kvinnor att de innehar någon makt utan det är männen som innehar den. 

Män kan också känna sig som offer för andra män. Hon menar att maskuliniteter måste delas 

upp och att maktperspektivet måste förstås genom att inte behandla män som en homogen 

grupp enbart indelad efter biologiskt kön. Trakasserier bevarar och upprätthåller och 

kontrollerar genusnormer som syftar till att feminisera kvinnor och maskulinisera män 
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(2003:55). Sexismen i sexuella trakasserier ligger därför inte i det faktum att vi är sexuella 

utan i regleringen av praktiker. 

Min kommentar 

Karlsson har uppmärksammat ett område som kan vara intressant för min uppsats dels genom 

att hon problematiserar att man kopplar samman sexuella trakasserier med kön vilket man 

även kan göra med könade våldshandlingar men även att handlingarna ofta ses som utövade 

man mot kvinna. Vilket även ofta våldshandlingar inom nära relationer ses göra. Dessutom är 

hennes resonemang runt sexismen i trakasserier intressant eftersom denna reglering av 

praktiker även enligt mig fungerar inom våld i nära relationer.  

 
5.7 Våld som iscensättning av femininet? Tove Pettersson 
 
I boken feminiteter, maskuliniteter och kriminalitet tar Tove Pettersson upp att våld är så 

starkt associerat med maskulinitet. Hon ställer sig frågan hur flickors och kvinnors våld skall 

kunna förstås eller tolkas. Hon menar att eftersom våldet är så starkt associerat till män blir 

kvinnors våld mycket intressant att titta på genusteoretiskt. Forskningen tar upp genus och 

våld med fokus på främst maskulinitet och våld, vilket gör att det förknippats med manlig 

dominans samt ett sätt att konstruera maskulinitet. Hon refererar till Michael Kimmels syn av 

att våld eller viljan till att slåss är en påtaglig markering över manlighet, samt att markera vad 

man inte är. Manligt står då för att inte vara feg, svag, feminin eller homosexuell. Att slåss ses 

som en handling som bevisar för andra att man inte är fel manlighet (2003:139). Vissa 

forskare har tvistat i frågan huruvida kvinnor som använder sig av våld, är att göra 

maskulinitet eller femininitet. Pettersson vill i likhet med Judit Butler se genus som ett 

iscensättande av genus, det skall ses som ett drama eller en föreställning där genusgörande ej 

är medvetet och under ständig förändring. Ingen kan medvetet ikläda sig ett genus. Hon har 

valt att förenkla föreställningen av maskulin/feminint till olika idealtyper i en dikotomisk 

uppställning trots Butlers kritik mot just detta som enligt henne står för ett förtingligande av 

genus, men som Petterson ändå av praktiska skäl väljer att göra. Maskulinitet står för: 

överordnad, aktiv, stark, rationell, sexuellt begär riktat mot kvinnor, åtrådd av kvinnor. 

Femininitet: underordnad, passiv, svag, irrationell, sexuellt begär riktat mot män, åtrådd av 

män (2003:142). 
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Min kommentar 

Pettersson tar upp att våld är så starkt associerat med maskulinitet att hon undrar hur kvinnors 

våld skall förstås eller tolkas. Hon problematiserar att forskningen tar upp genus och våld 

främst utifrån skenet med maskulinitet och våld vilket medverkat till att våld förknippats med 

manlig dominans samt konstruerande av maskulinitet. Petterssons dikotomiska uppställning 

av maskulint/feminint är enligt mig viktig för förståelsen av hur föreställningar av idealoffer 

eller typiska förövare ser ut inom den offentliga diskursen, varför kvinnor är offer och män 

förövare inom våld i nära relationer.  
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6 Analys/diskussion  

 
6.1 Olika typer av våld - kunskapsluckor 

 

”Mäns våld mot kvinnor är oacceptabelt. Motsvarande gäller heders-relaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer. Regeringens strävan är att detta våld ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet ” (Skr 2007/08:39 s.5).  

Citatet ovan speglar den offentliga diskursens syn av våld i nära relationer som jag vill belysa, 

den är antagen av alla de jag sammanfattat i min empiri, bortsett från Brottsförebyggande 

rådets rapportering där de valt att ta in fler dimensioner än ett könsmaktsperspektiv. 

Definitionen utgår från att det är män som slår kvinnor, samtidigt som den ändå påtalar att 

kvinnor och män eller flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till sin kroppsliga 

identitet. Det enda som nämns är det våld som sker mellan heterosexuella par där mannen är 

förövare eller i det fall där det är samkönade relationer där förövaren kan vara antingen man 

eller kvinna. Detsamma gäller inom det uppmärksammade hedersrelaterade våldet. Det 

empiriska materialet pendlar mellan att ge ett tydligt könsmaktsperspektiv där benämningar 

såsom mäns våld mot kvinnor används lika flitigt som våldverkare samt offer där betydelsen 

blir att förövaren är heterosexuell man och offret är heterosexuell kvinna. Bortsett från de fall 

där det talas om hedersrelaterat våld eller våld i samkönade relationer. Det är i detta praktiska 

brukande av definitioner som jag tydligt kan se en strukturell betydelse av språkbruk samt 

social praktik och det är i brukandet av dessa begrepp som det möjligtvis ligger ett visst 

förändringsutrymme (Winther Jörgensen & Phillips. 2000:76). Det ligger en alltför 

essentialistisk syn på kvinnor och män i den offentliga diskursen, där kategorierna producerar 

och reproducerar en heterosexuell norm där kvinnor och män förväntas inneha vissa attribut 

samt agera efter vissa förutbestämda roller. Butler vill poängtera att kön inte kan ses som en 

färdig produkt utan det är hur vi konstruerar samt iscensätter genus som vi kan ta till oss en 

identitet där tanken om att vara kvinna eller man är en myt och konstruktion och så även i mitt 

fall synen på våld, våldsverkare samt våldsutsatta (Freedman.2003:30–32). 

Genomgående i det empiriska material som utgör den offentliga diskursen, är att alla är 

medvetna om att det finns luckor i kunskapen kring relationsrelaterat våld. Samt att det krävs 

insatser och agerande för att ta avstånd från våldet. Eldéns strategi för att fylla denna lucka är 
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bland annat att hon vill ha ett tydligt könsmaktperspektiv för att det skall synas vem som slår 

och vem som är offer för att det inte skall finnas utrymme till ifrågasättande av det omfattande 

strukturella våld kvinnor blir utsatta för inom alla områden i samhället. Brå:s rapport 2009:12 

menar i likhet med Eldén att hänsyn måste tas till den ojämna maktfördelning som finns 

mellan män och kvinnor, vilket omnämns både i den offentliga debatten samt i forskningen. 

De menar att kvinnor och ensamstående föräldrar är två särskilt utsatta grupper vilket tyder på 

att könsmaktperspektivet kan vara en förklarning till våld inom nära relationer. Vidare är de 

noga med att förtydliga att man enligt forskningen inte kan låsa fast sig i enbart strukturella 

förklarningar till våld i nära relationer utan att man även måste beakta de individuella och 

livsrelaterade omständigheter som finns. Brå:s slutsats är att våld i nära relationer skall ses 

som ett beteende där både strukturella och individuella omständigheter samverkar och 

könsmaktdimensionerna är fler än en. Detta främst när det gäller att förebygga och motverka 

relationsvåld i praktiken, där identifiering av konkreta riskfaktorer är nödvändig. Sedan är det 

viktigt att belysa att individers tolkning av frågan eller uppfattning om vad som ses som våld 

eller brott omedvetet kan prägla det givna svaret beroende på sociala förväntningar av 

brottsofferroller, i synnerhet då det avser intervjupersoners uppfattningar av våldet inom de 

undersökningar som gjorts. Den allmänna synen av vad som är ett typiskt brottsoffer kan 

hindra särskilt utsatta personer att uppfatta brottet eller våldshandlingar som ett brott. Om 

man i likhet med Bergs teori kan iscensätta genus inom det sociala samspelets ramverk, så 

kanske man faktiskt kan destillera föreställningar om offer/förövare till handlingar som 

sammanbinder individen med den definierade andre. I detta fall skulle då våldet inom våld i 

nära relationer vara en självreflexiv praktik som upprätthålls inom diskursens ramverk, där fel 

sorts uppvisat genus skapar olika former av ”fostrings”-reglering för att kunna upprätthålla 

diskursen intakt. Under stycket i Regeringens handlingsplan där man talar om våldet i 

samkönade relationer, nämner man att våldsverkaren dels kan vara både man och kvinna. 

Samt att våldet ofta i samkönade relationer bagatelliseras och osynliggörs i samhället. De 

förklarar detta som att det har sin bakgrund i hur samhället och omgivningen uppfattar 

könstillhörighet hos offer, regleringen sker i en heterosexuell norm där de som inte passar in i 

normen får svårare att bli förstådda samt erbjudna stöd (Skr 2007/08:39 s.12). Detta skulle 

Butler ha förklarat ur ett performaritetsperspektiv, där den heterosexuella matrisen bestämmer 

vilka som nämns eller inkluderas i diskursen där det förväntas att kvinnor skall åtrå män och 

vice versa annars kommer de att utsättas för homofobiska uteslutningsmekanismer 

(Freedman, 2003:30–32). Om man dessutom använder handlingar av våld såsom en 

könsöverskridande handling eller som Berg – en genuslek där de yttre attribut han använder 
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ersätts av genuskodade attribut i handling, där ett slag från en kvinna mot en man skulle 

kunna uppfattas så totalt omöjlig att i det skeende där kvinnan slår mannen så är inte kvinnan 

längre en kvinna utan en man. Den tanken skulle i så fall kunna förklara varför det finns en 

tystnad kring kvinnor som slår. De är inte kvinnor när våldshandlingen utförs, alltså finns de 

inte heller annat än som män. Detta är speciellt viktigt att ha i åtanke när männen ger sina 

utsagor om utsatthet för relationsvåld (Brå 2009:12 s. 21). Det är inte alls säkert att männen 

uppfattar sig som offer eftersom det är förväntningar av hur ett offer skall vara som avgör 

även den uppfattningen. Om våldet på statlig politisk nivå i mitt fall den offentliga diskurs 

den innebär skall definieras såsom mäns våld mot kvinnor är förövaren samt offret redan 

avgjord vilket enligt mig låser fast dessa kategorier i icke verklighetsförankrade uppfattningar 

av våldet och hur det tar sig uttryck strukturellt vilket omöjliggör en reell förändring. Under 

rubriken Våld i samkönade relationer nämns det att tillgången till skyddat boende för män 

som utsatts för våld i såväl samkönade som heterosexuella relationer idag i princip är 

obefintlig (Skr 2007/08:39 s.14). I regeringens handlingsplan har man valt att kombinera ett 

tydligt könsmaktsperspektiv med en utökning av definitionen av våldet till mäns våld mot 

kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer . De tycker i 

likhet med Eldén att ett tydligt könsmaktsperspektiv är av vikt när man talar om relationsvåld 

eftersom mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som måste vara högt prioriterat för 

att kunna nå en samhällstrategi för att motverka våldet. Det handlar om en jämställdhetsfråga 

där mäns våld mot kvinnor är oacceptabelt och att alla kvinnor skall ha rätt till sina mänskliga 

rättigheter. De har till skillnad från Eldén ändå uppmärksammat att det finns fler dimensioner 

av våldet och räknar även in hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer. 

 

 

6.2 Osynliggjorda offer/förövare 
 
”En könsmaktsförståelse som grund för en politisk praktik synliggör därmed en mängd problem som annars 

förblir dolda. Därtill innebär denna förståelse att man tar fasta på problemets kärna − mäns överordning och 

kvinnors underordning. På så sätt kan politiken bli mer effektiv och handlingskraftig” (SOU 2004:121 s,12). 

 

Vilka talar man inte om i min empiri, eller rättare sagt vilka finns men syns inte i 

handlingsplanerna eller insatserna? Redan i definitionen av våldet hos de olika parterna kan 
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man urskilja en liten dimension av de osynliggjorda offren. Man talar om och forskar kring 

våldsutsatta kvinnor och manliga förövare, man talar om homosexuella kvinnor och män som 

slår sina partners, man talar om barn som far illa av sin misshandlande pappa och man talar 

om hedersrelaterat våld där både kvinnor och män är både förövare samt offer. Det man inte 

problematiserar eller diskuterar trots att det nämns i utredningar samt rapporter är att det 

saknas forskning om i vilken utsträckning män blir utsatta för våld i nära relationer utav 

kvinnor. I Brå:s rapport framkommer det tydligt att utsträckningen är relativt hög.  

”Samtidigt saknas ännu kunskap om i vilken utsträckning män blir utsatta för våld i nära relationer. Vissa studier 

tyder på att denna utsatthet kan vara relativt hög. Frågan är angelägen inte minst ur en rättssäkerhetsaspekt; även 

de våldsutsatta personer som inte motsvarar den vedertagna bilden av ett typiskt brottsoffer har rätt till ett gott 

bemötande av rättsväsendet” (Brå 2009:12 s, 6).   

Heterosexuella män har ingen handlingsplan som erbjuder dem stödinsatser i deras roll som 

offer utan enbart i egenskap av förövare och då i form av olika aggressionshämmande 

program samt rehabiliteringar. Heterosexuella män tycks inte kunna uppfattas som offer om 

de blir slagna av en heterosexuell kvinna i en nära relation. I enlighet med Butler menar jag 

att detta är en tydlig reaktion av den heterosexuella matrisens uteslutningsmekanismer, där 

förväntningen av män som förövare är så stark att de inte kan vara offer eftersom kvinnorna 

redan är det, en binär könsmaktsordnig som reglerar vilka som passar in i normen för rätt 

sorts genus (Butler, 1997:304–309). Om mannen däremot blir slagen av sin homosexuelle 

partner ses handlingen som fel och omfattas av definitionen samt får ta del av stödinsatserna. 

Detta gäller även mellan homosexuella kvinnor, där våldet ses enbart som förödande om det 

sker mot annan homosexuell kvinna eller om våldet utförs av en man. Barn som hamnar i 

kläm och bevittnar våld synliggörs enbart om det är rätt sorts våld i form av rätt sorts förövare 

eller offer. Det skadliga för barnet tycks ligga i bevittnandet utav att pappa slår mamma. 

Ingen dokumentation alls kan ses över hur det påverkar barnet om våldshandlingarna är det 

motsatta det vill säga att de utförs av mamman. Något som måste problematiseras är att det i 

dessa kunskapsluckor verkar som att heterosexuella kvinnor inte tycks ha samma rätt till 

aggression som män. Man talar om mansvåld och våld vilket jag tycker fastlåser våldet till en 

manlig handling vilket gör att kvinnors våld inte i överhuvudtaget ses eller tas på allvar vilket 

följaktligen medverkar till ett förtryck av kvinnors rätt att även de få tillgång samma 

stödinsatser eller terapi som deras våldsverkande motsvarighet, det vill säga män får när de 

utför en olaglig handling. Jag menar inte att det är rätt att utöva våld, men det är fel att 

försöka fostra eller reglera vem som innehar vissa stereotypiska egenskaper. Om en kvinna 
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slår sin man har de då bytt plats? Nej, eftersom det är fel för mannen att slå kvinnan men det 

är inte fel för kvinnan att slå mannen eftersom hennes handling inte existerar i det 

sammanhanget. 

 

6.3 Ansvar och stödinsatser 
 

”Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp. För att nå det målet måste 

förebyggande och andra åtgärder som riktar sig mot både potentiella och konstaterade förövare stärkas och 

utvecklas” (Skr 2007/08:39 s, 5). 

I SOU 2004:121 beskrivs våldet ur ett könsmaktsperspektiv där våld i nära relationer skall 

definieras såsom mäns våld mot kvinnor. I Regeringens handlingsplan definieras våldet som 

mäns våld mot kvinnor, men de talar även om kvinnors rätt till mänskliga rättigheter och 

belyser det som en jämställdhetsfråga. De säger vidare att kvinnor, män, flickor och pojkar 

ska ha samma rätt till sin kroppsliga integritet och att alla människor skall kunna leva utan 

rädsla för att utsättas för våld oavsett sexuell läggning (Skr 2007/08:39 s,13). I varken SOU 

2004:121 eller Skr 2007/08:39 tas män i heterosexuell relation upp som offer. Annat än i den 

lilla mening under rubriken våld i samkönade relationer sidan 14, där det framgår att det finns 

bristande möjligheter för män utsatta för våld både i samkönad relation som i heterosexuell 

relation att söka skyddat boende. Detta indikerar på en viss medvetenhet av att heterosexuella 

män existerar som offer. 

”Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet. Den som utsätts för hot och våld ska ha rätt till skydd 

och stöd. Det skydd och stöd som erbjuds ska vara av god kvalitet, individuellt anpassat och tillgängligt för den 

som är i behov av det. Våldsutsatta människor ska få samhällets stöd att leva ett normalt liv i frihet. Samhällets 

insatser ska syfta till att hindra våldsverkare från att begå brott och därmed också hota andra människors 

trygghet. Frihetsinskränkningar ska riktas mot den som utövar våld, medan den våldsutsattas frihet ska värnas.  

Alla brottsoffer ska bemötas på ett professionellt sätt, oavsett vilka de är eller var i landet de bor. Kommunerna 

har enligt lag ett ansvar för att brottsoffer får den hjälp och det stöd som de behöver” (Skr 2007/08:39 s,6). 

Ett av de problem jag upptäckt, är att i Regeringens handlingsplan läggs det yttersta ansvaret 

på kommunal nivå vilka i sin tur förlitar sina stödinsatser på frivillighetsorganisationer i form 

av mestadels kvinnojourer. Om hela stödregleringen skall förlita sig på denna bas är det inte 

underligt att män oavsett sexuelläggning eller ej kan finna stöd i samma utsträckning som 

kvinnor då män inte innefattas av det skydd som kvinnojourer erbjuder kvinnor. Dessutom ger 
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det inte heller fullgott stöd till homosexuella kvinnor som inte heller de kan vara säkra på att 

deras respektive söker sig till samma mottagning. De enda som i detta fall får ett någorlunda 

fullgott stöd är de heterosexuella kvinnorna som är utsatta utav sina heterosexuella partners. 

Projekt Karin är en direkt produkt av Regeringens handlingsplan, som är till för att erbjuda 

våldsutsatta kvinnor det stöd som behövs dels privat i hemmet men även från myndigheter. 

Modellen etableras på många håll i landet och är till för att samla myndigheter samt sjukvård 

under samma tak, ett förenklat kriscentrum för offer utsatta för våldet. Brå:s rapport tar upp 

att när det gäller stöd till män drabbade av våld generellt har arbetet inte varit lika fokuserat, 

och definitivt inte när det gäller våld mot män i nära relationer. Anledningen till detta skulle 

enligt Brå kunna vara att synen av våldet inom den allmänna diskursen oftast fokuserar på och 

fastlåser män som den som slår och alltså inte utsätts för våld. Skillnaden mellan offer och 

förövare är klart mindre uttalad jämfört med våld som systematiskt riktar sig från män mot 

deras kvinnliga partners. Det är i den vedertagna definitionen av en typisk gärningsperson och 

därmed ett typiskt offer som man kan finna en förklaring till det bristande stöd samhället har 

att erbjuda en man som blivit hotad, slagen eller trakasserad av en kvinnlig partner (Brå 

2009:12, s 42-43). Såväl Brå, Skr samt SOU tar upp unga ensamstående mammor som extra 

utsatt målgrupp för våldet i nära relationer. I likhet med Danielsson ifrågasätter jag varför inte 

alla är representerade i den offentliga diskursen i dess beskrivning av våld i nära relationer 

samt dess praktiska aspekter som projektet erbjuder offer.  

”Ett flertal svenska studier har genomförts om offer för relationsvåld och deras kontakter med rättsväsendet. De 

studerade är uteslutande kvinnor” (Brå 2009:12 s. 6). 

 Både mitt empiriska underlag samt tidigare forskning påvisar en brist i forskningen runt män 

utsatta för våld i nära relationer. Eller att det finns en bristande kunskap om i vilken 

utsträckning män är utsatta för våld i nära relationer och vissa av studierna i Brå tyder på en 

relativt hög utsatthet även hos männen. Detta påverkar även rättsäkerhetsaspekten negativt.  

”Sammantaget kan man konstatera att en rad olika studier visar att utsatthet för relationsvåld rapporteras i 

samma grad av män som kvinnor, men att det rör det sig om två olika typer av våld. Det våld som riktas mot 

kvinnor är oftare upprepat, tenderar dessutom att vara grövre och resulterar i fler negativa konsekvenser för den 

som drabbas” (Skr 2009:12 s,15).   

Samtidigt som våldet beskrivs i två olika typer där våldet mot kvinnor tenderar att vara grövre 

och ge fler negativa konsekvenser är ändå min tanke att då forskningen enbart skett på 

kvinnor och deras upplevelser är det svårt att avgöra i vilken utsträckning männen också är 
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utsatta. Min tanke är att då brottsoffer inte kan ses som typiska, inte heller kan förstås som 

offer i den offentliga diskursen. Förtryck av marginaliserade brottsoffer i diskursen våld i nära 

relationer måste ses utifrån att förtryck inte alltid verkar genom öppna förbud, utan även i det 

dolda. I det här fallet genom en föreställning av våldverkaren som man vilket triggar igång 

den heteronormativa matrisens uteslutningsmekanismer samt förbud där meningsskapande 

subjekt skapar icke subjekt som inte varken nämns eller förbjuds innanför diskursens eller 

lagens råmärken (Rosenberg, 2005:70–71). Det är i likhet med Berg, genom föreställningen 

av hur genus tar sig uttryck som vi kan finna förståelse för hur våldets meningsgörande agerar 

i vårt samhälle och det är i genus såsom praktik som vi kan finna förändringsutrymme (Berg, 

2008:180–184). I Brå:s definition av våld skall händelser av misshandel, sexuellt våld, 

trakasserier eller hot av partner tas in en helhetsbild av individuella omständigheter för offret. 

Mäns våld mot kvinnor måste alltjämt ses som ett samhällsproblem men 

könsmaktsdimensionerna är fler än en. Samt att det finns en brist i att det enbart gjorts studier 

av kvinnor såsom offer.  

”Våldet är både ett uttryck för en könsmaktsordning och ett sätt att upprätthålla densamma. Mäns våld mot 

kvinnor måste förstås sammanhållet utifrån den diskriminering och de kränkningar som kvinnor utsätts för på 

alla områden i samhället” (SOU 2004:121 s,12). 

 

Eldéns definiering delas av Regeringen som i sin handlingsplan Skr 2007/08:39 har anammat 

hennes könsmaktsperspektiv. Regeringens handlingsplan är till för att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor. 

Ansvaret för att dessa offer får stöd ligger hos kommunerna. Det är kommunernas ansvar att 

se till att alla brottsoffer får samma hjälp och stöd. Min fundering är hur kommunerna skall ha 

verktyg att fullfölja det de enligt lag är skyldiga att göra när alla offer inte finns med i 

uppdraget. I handlingsplanen pendlar man mellan att tala om mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Regeringens samt Eldéns 

framställning av begreppet lämnar inget utrymme alls till heterosexuella manliga offer inom 

diskursen, vilket enligt mig skulle kunna vara en mycket stor del av förklaringen till varför 

män syns tydligt såsom offer och marginaliserade i min empiri samtidigt som de ej får ta del 

av det rättskydd eller stödinsatser som de enligt lag har rätt till.  
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6.4 Vad säger den tidigare forskningen? 
 
Genomgående i min analys av empirin ovan är att det talas om alla offers rätt till skydd från 

staten, men då inte alla offer kan ses som typiska finns det inte tillräckligt stöd för de 

brottoffer som kan ses som otypiska, det vill säga män utsatta för våld av kvinnlig förövare. 

Våldsutsatta i samkönade relationer har på senare tid blivit uppmärksammade och fått mer 

skydd än vad de tidigare har haft. Inte minst genom att ha fått en egen rubrik i definieringen 

av våld i nära relationer i exempelvis Regeringens handlingsplan. Enligt mig är det märkligt 

att inte uppmärksamma och erbjuda samma stöd till alla brottsoffer oavsett könstillhörighet, 

men tydligt är i min empiri att så inte är fallet. Så hur kommer det sig då att dessa otypiska 

offer eller för den delen förövare inte finns med i handlingsplanen eller i diskussionen om 

våld i nära relationer? Det skulle kanske kunna vara som Holmberg och Stjernqvist säger att 

det inte funnits något politiskt intresse av att problematisera våldet, från kvinnorörelsens håll 

på grund av att om det visar sig att även kvinnor kan slå så blir mäns överordningsteorier 

urholkade på grund av att kvinnor även de kan utöva makt och våld. Tove Pettersson 

problematiserar att våldet blivit så starkt associerat med maskulinitet att det blivit svårt att 

förstå eller tolka hur kvinnors våld ser ut. Rent genusteoretiskt vore det av intresse att forska 

om kvinnors våld i stället för att alltid ta upp genus och våld med fokus på främst 

maskuliniteter och våld vilket skapar föreställningen om att våldet är ett sätt att uttrycka 

manlig dominans samt att konstruera maskulinitet. Antalet dömda kvinnor vid brott högre än 

böter har fördubblats under de senaste decennierna. Birgitta Svensson ställer sig frågan varför 

det just är skillnaden mellan könen som tas upp i diskussioner rörande våldet i stället för att 

fundera kring att könets gränser eventuellt har destabiliserats i samma takt som kvinnor tagit 

mer utrymme även på den brottsliga arenan. Min fundering är om det verkligen går att prata 

om ett könsbestämt genus om vi inte först i forskningen studerat hur dessa kategorier 

verkligen ser ut samt innehåller. Birgitta Svensson belyser att det skett en generell ökning 

bland kvinnor att ta till våld de senaste åren. Antalet dömda kvinnor för brottet misshandel har 

fördubblats och kvinnorna utgör numera cirka 10 procent av förövarna vid brottstyperna mord 

eller dråp. Kan det verkligen ses som självklart vad som innefattas i begreppen feminint eller 

maskulint då dessa kategorier i enlighet med Svensson tanke blivit maskulina feminiteter eller 

feminina maskuliniteter vilket skapar en destabilisering i vår föreställning av vad dessa kön 

skall innefatta eller rymma för egenskaper? Svensson hårddrar sitt resonemang till att man 

måste betrakta våldshandlingarna som något även kvinnor kan använda sig av för att få ett 
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erkännande för dessa kvinnor som fullvärdiga samhällsmedborgare som begår brott och alltså 

inte kvinnor som begår kvinnliga brott, eller i mitt fall kvinnor som begår okvinnliga brott. 

Hennes frågeställning i texten är om man kan betrakta företeelsen att ”ta till våld” som en 

könsdestabiliserande handling. Hon diskuterar huruvida en sådan handling kan skapa 

oordning i köns dikotonoma föreställningar om vad som är manligt eller kvinnligt. Danielsson 

tar upp att det kan ligga ett problem i allt för låsta könsstrukturer som förklaring till våldet 

eftersom det utesluter andra offer än det typiska ur diskussionen om våld i nära relationer, 

såsom män slagna utav sin kvinnliga partner eller barn slagna av sin mamma. Danielsson vill 

att våld inom nära relationer skall ses utifrån ett fridsperspektiv där alla människor ska vara 

innefattade oberoende av kön. Karlsson säger att det är viktigt att inte behandla män som en 

homogen grupp enbart indelad efter biologiskt kön, och i likhet med Connell vill hon dela upp 

maskuliniteter och maktperspektiven måste ses i skenet av att även män kan känna sig som 

offer för andra män vilket jag anser kan användas även när kvinnor diskuteras – det är av 

yttersta vikt att man inte ser kvinnor som en homogen grupp av offer utan att även se att 

kvinnor också kan slå samt att de även de kan känna sig som offer för andra kvinnor. 
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7 Avslutande reflektioner 
Något jag aldrig kommer upphöra att vara intresserad av och alltid kommer bära med mig är 

det faktum att det finns andra offer i den offentliga diskursen som far illa varje dag på grund 

av att de inte existerar som offer. Detta har jag i min uppsats haft en intention att synliggöra 

eftersom att det finns faktiska offer som negligeras och bortses från trotts att de syns samt 

nämns i utredningar och rapporter, vilket enligt mig undergräver den i grunden goda ansatsen 

att komma åt samt motverka våld i nära relationer. Hur skall man till fullo komma åt det 

omfattande samhällsproblem som våld i nära relationer är, om det inte finns en förståelse eller 

kunskap eller beredskap för alla offer? Enligt mig kan man inte säga sig jobba för 

jämställdhet när inte alla offer synliggörs eller blir hörda i debatten eller i stödinsatser. Fokus 

måste ligga på ett objektivt plan och inte på en politisk arena där politiska intressen eventuellt 

bestämmer vad som är korrekt att forska om. Att det är en stor brist i forskningen dels när det 

rör mäns våld mot kvinnor eftersom det faktiskt gjorts ytterst få omfångsundersökningar i stil 

med Slagen Dam är ett faktum men även andra typer av omfångsundersökningar behövs och 

inte enbart på kvinnors upplevelser av våld i nära relationer där förövaren varit man. 

Brottsförebyggande rådets Rapport 2009:12 indikerar på en relativt hög frekvens även hos 

männen. Varför måste ett problematiserande av att inte alla offer syns den offentliga debatten 

innebära att det är på bekostnad av någon? Det handlar om medmänskliga rättigheter där 

faktiska brottsoffer oavsett kön, har rätt att till fullo ta del av vårt demokratiska samhälle samt 

sina mänskliga rättigheter. 

Det tycks vara omöjligt att återuppta kvinnor som starka individer med rätt till även 

aggression i samma utsträckning som män vilket skapar en fastlåsning i en heterosexuell 

matris där kvinnor tvingas in i rätt sorts femininet – underordnad, passiv, svag och på alla sätt 

mjuk, foglig och ett offer. De kvinnor som inte passar in i den mallen, de som faktiskt kan bli 

arga och ta till våld, finner inget som helst stöd i samhället i samma utsträckning som 

männen. Kvinnornas våld eller ilska för den delen, bagatelliseras samt ses som irrationellt. 

Det tycks vara politiskt korrekt att prata om misshandlade kvinnor som grupp utan att hysa en 

förståelse för att det samtidigt skapar ett upprätthållande av den heterosexuella matris som 

mången säger sig vilja bryta ner. Kvinnor är fastlåsta i en offerroll alldeles för kompakt för att 

rubba på. Att detta samtidigt låser fast män i en förövar position där mannen är likställd med 

sin feminina motsvarighet medverkar även det till att de män som inte är förövare utan 

faktiskt offer inte heller de finner stöd i samhället. Heterosexuella män i synnerhet. Att det 
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finns ett omfattande strukturellt problem med att kvinnor blir misshandlade av män i nära 

relationer är ett faktum men det betyder inte att dessa kvinnor utgör alla kvinnor. Inte heller 

betyder det att alla män misshandlar kvinnor eller att inga män kan bli misshandlade utav 

kvinnor. Dessutom är det för mig obegripligt att de misshandlade kvinnorna skall behöva 

fastlåsas som offer för resten av sina liv på grund av en eller flera händelser i sitt pågående liv 

eller sitt förflutna. När handlingen i form av misshandel eller annan förtryckande 

maktutövning skett kan inte en utomstående längre påstå att dessa kvinnor är ett offer om inte 

de själva upplever sig såsom ett offer. De var ett offer när det ägde rum och möjligtvis är de 

fortfarande offer eftersom samhället misslyckats med att ta ansvar för dem genom att inte på 

allvar ta med alla aspekter inom våld i nära relationer. I debatter kring våld i nära relationer är 

det mäns våld mot kvinnor som nämns som enhetlig grupp. I boken F- ordet av Petra 

Östergren tar Anna Svensson upp hur våldtagna kvinnor används som politiska slagträn 

samtidigt som de förvägras utrymme i det offentliga samtalet, att det råder en bild och 

förväntning i samhället av hur våldtagna kvinnor skall vara vilket inte alltid överensstämmer 

med verkligheten (Svensson i F-ordet, 2009:13–14). Även om Svensson i hennes fall 

beskriver hur samhället fastlåser henne som våldtäktsoffer kan jag ändå se likheten med att 

låsa fast misshandlade kvinnor i en offerpositionering som kan vara svår att komma ifrån, 

även de används som politiska slagträn i en feministisk kvinnokamp som enligt mig inte är 

förenlig med det jämställdhetsarbete som jag själv vurmar oerhört starkt för. Det måste tas ett 

samhälleligt ansvar för alla dessa brottsoffer som finns, mäns våld mot kvinnor skall 

bekämpas med starka medel genom att utöka forskning samt att en gång för alla forska om en 

helhetsbild. Kvinnor kan och har i samma utsträckning som männen rätt till stödinsatser i de 

fall där de begår en våldshandling – vilket de i nuläget inte har eftersom kvinnors våld inte 

erkänns fullt ut när det sker mellan heterosexuell kvinna mot heterosexuell man även om det i 

juridisk mening gör det. Detsamma gäller män som blir misshandlade eller förtryckta av sin 

kvinnliga partner. Även om det enligt lagen är olagligt så kan ändå Elin Woods (som nämndes 

inledningsvis) bli uppmanad att slå sin otrogna man med en golfklubba av hårdare kaliber 

nästa gång han är otrogen. Kommunerna har enligt lag ansvar för att brottsoffer får den hjälp 

och stöd som de behöver. Alla brottsoffer skall bemötas på likvärdigt sätt oavsett var i landet 

de bor eller oberoende av vilka de är. Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet. 

Alla som bor i Sverige skall omfattas av lagen. Det samma gäller alla typer av människor 

oavsett könstillhörighet. Våldsutsatta människor skall känna sig trygga vid kontakt med 

rättsväsendet. Själv upplever jag efter avslutad analys av min empiri att samhället hittills 

misslyckats å det grövsta att uppfylla ovanstående punkter. Det är dessutom hög tid att forska 
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och fylla de kunskapsluckor som finns. Forskningen skall inte vara förenlig med en politisk 

agenda där det kan väljas att blunda för uppenbara brister för att det på ett eller annat sätt sägs 

gagna en själv eller den agenda som förs. Och att försöka bryta tystnader och tabun oavsett 

om detta innebär kritik tycker jag att är en skyldighet för att försöka främja en reell 

jämställdhet där ingen människa är viktigare än någon annan. Handlingar bör föregå kön och 

genom att välja att forska om områden som är tabubelagda kan vi kanske lyckas fylla de 

kunskaps luckor som krävs för att inkludera alla människor oavsett könstillhörighet.  Jag 

väljer att avsluta min uppsats med ett citat från Anna Svennson när hon beskriver sin kamp 

om att återuppta sitt liv efter att ha blivit våldtagen: 

”Det jag slagits mest mot är inte sviterna efter övergreppen utan andras fördomar och 

förväntningar på mig. Jag behövde gå igenom mycket för att må bra efter våldtäkten, och det 

arbetet försvårades av att andra påstod att det var lönlöst. Och av samhällets bild av 

våldtäktsoffret: våldtäktsoffret är den som grinar varje natt, skrubbar sönder underlivet i 

duschen och lever i evig ångest. Jag kanske var ett offer i stunden, men det är inget 

permanent tillstånd även om det ofta låter så i våldtäktsdebatten” 

 (Svensson i F-ordet. s, 14-15). 
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