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ABSTRACT 
The purpose of this study was to describe and analyze Intimate Partner Violence (IPV). 

How does contemporary science illustrate men as victims and women as perpetrators in 

these relationships? Ten articles were presented and analyzed in a systematic literature 

study. The results show that men being abused by their female intimate partner, do exist 

and that they in many ways do conform to abused women. There are many underlying 

causes to the violence in close relationships. There are also many shapes and degrees in 

violence and in Intimate Partner Violence (IPV). Furthermore, Intimate Partner Violence 

(IPV) exhibits symmetry in socio‐demographic characteristics, such as gender and 

ethnicity. The findings also points out that Common Couple Violence (CCV) are a much 

more common form of violence than Intimate Terrorism (IT) and that both forms are 

used by men and women. Finally, violence is ambiguous, includes many aspects and is 

not easy to explain among cultural values, norms and social contexts. Still, violence is a 

universal human issue which demands social interventions. 
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FÖRORD 
Arbetet med att läsa forskningsartiklar har varit tidskrävande, för en som inte är van vid 

att läsa fack‐engelska inom en akademisk nisch. Fler artiklar (och hundratals 

”abstracts”) än vad som presenteras i den här litteraturstudien har jag tröskat mig 

igenom. Humöret har passerat höga toppar men framförallt djupa dalar. Utan människor 

omkring mig hade det här dokumentet fått se sina sista dagar i ”Windows” papperskorg. 

  Tack Per Lundberg för din tid, dina synpunkter och råd. Utan dig hade den här 

uppsatsen blivit sämre. 

  Mina barn och min fru har periodvis fått klara sig utan en familjemedlems aktiva 

sinnesnärvaro. Tack för ert tålamod. Utan ert hänsynstagande hade det inte blivit någon 

uppsats. Särskilt stort tack till mina tre barn som har sovit på kvällarna så att pappa har 

kunnat stirra in i skärmen! 
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1. PROBLEMFORMULERING 

Bakgrund 

På Socialstyrelsens hemsida står att läsa: 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem […] Våld i nära relationer drabbar framför 

allt kvinnor och våldsutövaren är oftast en man. Trots likabehandlingsprincipen och att även 

män utsätts för våld fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på 

våldsutsatta kvinnor. Att lyfta fram just kvinnorna är motiverat av syftet att ge skydd åt offer 

för könsrelaterat våld. Alla som är utsatta för våld i nära relationer, oavsett kön eller 

könsidentitet, har rätt till stöd och skydd från samhället (Socialstyrelsen 2011a). 

Kvinnor ska alltså enligt Socialstyrelsen ges en framskjuten roll som offer för våld i nära 

relationer, eftersom de som utför våld brukar vara män och offren brukar vara kvinnor. 

  Läser man vidare på Socialstyrelsens hemsida så framkommer att: 

Några konsekvenser som våld i nära relationer kan föra med sig för den utsatta är: 

• kort‐ och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa (depression och 

ångeststörningar kan vara reaktioner på våld), 

• problem med tilliten till sig själv och andra, 

• isolering, om hon tvingas flytta till annan ort och får långt till släkt och vänner (exempelvis 

efter en separation), 

• försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att skydda både sig 

själv och sina barn, 

• fysiska skador, 

• akuta bostadsproblem, 

• dyrare levnadsomkostnader, 

• skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet, samt 

• sjukskrivning. 

(Socialstyrelsen 2011b). 

Av ovanstående kan under tredje punkten utläsas: ”[…] om hon tvingas flytta till annan 

ort […]” (Socialstyrelsen 2011b). Så den utsatte är alltså liktydig med en kvinna. 

  Brottsförebyggande rådet (2009) pekar i en rapport på att kvinnor oftare än män 

utsätts för återkommande, metodiskt våld – som dessutom är grövre – från en och 

samma gärningsman (s 12‐13). 
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  Trots detta menar Brottsförebyggande rådet (2009) vidare att bristande kunskap 

råder i frågan om hur omfattningen av mäns våldsutsatthet ser ut. De hävdar att det 

finns studier som indikerar att denna omfattning kan vara förhållandevis hög. 

Rapporten slår också fast att majoriteten av de studier som behandlar våld i nära 

relationer, likställer detta med mäns våld mot kvinnor samt att mäns prekära dito, 

endast beskrivs i ett litet antal studier. Dessutom fastställer rapporten att många 

svenska undersökningar har utförts som handlar om de som är drabbade av 

relationsvåld och deras samröre med rättssystemet. Dessa har kvalitativ prägel och 

undersöker enkom kvinnor (s 6‐7, 10, 16‐17). 

  Vad är då våld i nära relationer? Jag kommer att använda mig av en relativt bred 

definition: ”[…] händelser av misshandel, sexuellt våld, trakasserier eller hot av partner 

eller före detta partner […]” (Brottsförebyggande rådet 2009). 

  I en artikel i Dagens Nyheter (2011) menar Murray Straus, professor i sociologi, att 

trots att kvinnor besitter mindre potential att åsamka kroppsskada, än vad män gör, så 

är våld utfört av kvinnor (riktat mot män) ett socialt problem. Samma artikel lyfter 

också fram två studenters examensarbete vid den sociologiska institutionen på 

Stockholms universitet. Det är en kvalitativ studie som baserar sig på intervjuer med sju 

män som har drabbats av våld i nära relationer. En av studenterna menar enligt Dagens 

Nyheter (2011) att dessa män är en dold grupp i samhället och hon uttrycker förvåning 

över att frågan inte avhandlas i forskningen. 

 

Forskning på våld i nära relationer 

Det är inte på något sätt min avsikt att förringa hur problemet med våld i nära relationer 

har behandlats och beskrivits längre tillbaka i tiden. Tvärtom tror jag att jag skulle tycka 

att det var intressant att belysa det här ämnet ur ett historiskt perspektiv, men i den här 

studien är jag mest intresserad av vilka studier som har presenterats den senaste tiden 

och vad de visar på. Detta för att försöka se om Socialstyrelsens information ligger i linje 

med dagens forskning. För att få en liten inblick i forskningen om våld och våld i nära 

relationer så presenterar jag här ett urval. 

  Vazquez, Stohr, Skow och Purkiss (2005) har utfört en kvantitativ studie som baserar 

sig på data insamlad under sju år. De beskriver offren, förövarna, deras inbördes 

relation samt graden av skada som har tillfogats offren. Resultaten visar att offren för 



7 

våld i nära relationer oftast är unga kvinnor, förövarna är oftast män som är lite äldre än 

offren samt att skador och kränkningar gentemot de kvinnliga offren är allvarligare än 

de som män utsatts för. 

  Houry, Rhodes, Kemball, Click, Cerruli med flera (2008) har utfört en kvantitativ 

studie med avseende på våld i nära relationer, där de har jämfört män och kvinnor 

utifrån kategorierna ’offer’, ’gärningsman’ samt både ’offer och gärningsman’. För detta 

har de använt en enkät, kallad ”Women’s Experience With Battering Scale” (WEB) som 

mäter graden av misshandel. Enkäten ställer genus‐neutrala frågor som relaterar till 

maktmissbruk, kontroll och rädsla i nära relationer. Resultatet visade att oberoende av 

kategori så erhöll kvinnor högre värden i enkäten. I kategorin ’offer’ så löpte kvinnor 

fem gånger högre sannolikhet än män att få höga värden på den skala som mätte graden 

av fysisk misshandel. 

  Felson och Cares (2005) har gjort en kvantitativ studie i vilken de undersöker på 

vilka sätt som angrepp i nära relationer, utförda av män är allvarligare än kvinnors 

angrepp. Vidare undersöks huruvida könsskillnader i våld i nära relationer återspeglar 

könsskillnader i våld i allmänhet. De kommer fram till att i allmänhet så har 

könsskillnader inte ett samband med offrets relation till förövaren. Resultaten visar 

oberoende av de inblandades inbördes relation: 

1. Män orsakar mer skada. 

2. Kvinnor drabbas av fler skador men dessa skador tenderar att vara mindre 

allvarliga än mäns skador. 

3. Offer är räddare för manliga förövare men bara om förövaren är obeväpnad. 

4. Män faller oftare offer för andra manliga förövare än för sin kvinnliga partners. 

5. Våldsamma män attackerar ofta sina familjemedlemmar, men detsamma gäller 

för våldsamma kvinnor. 

Samtliga ovanstående tre artiklar visar på att det finns könsskillnader mellan män och 

kvinnor, när det kommer till brukandet av våld i nära relationer. Finns det forskning 

som avhandlar, beskriver och/eller problematiserar dessa skillnader? Ja, det gör det. 

  Archer (2000) har skrivit en litteraturgenomgång där han lyfter fram två skilda 

ståndpunkter i våld i nära relationer‐diskursen (det vill säga olika sociala verksamheters 

språkbruk. Se till exempel Bergström & Boréus 2005, s 17 för en utförligare förklaring 

av ordet diskurs). Den ena sidan, som främst företräds av forskare på familjekonflikter, 
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påstår att våldet i huvudsak är bilateralt (ömsesidigt) och därmed utförs av både män 

och kvinnor. Den andra sidan, som bland annat innefattar forskare med feministisk 

teroretisk bas samt evolutions‐forskare, hävdar att våldet mestadels utförs av män. 

Feministerna menar att våldet har sin grund i patriarkala konstruktioner. Data som 

stöder deras teorier härstammar huvudsakligen ifrån kvinnliga offers redogörelser i och 

med kontakten med brottsbekämpande myndigheter eller ifrån brottsundersökande 

enkäter. Data som stödjer familjeforskarnas perspektiv, om det bilaterala våldet, 

återfinns främst i allmänna urval från breda grupper i samhället. Dessa utmärks genom 

låg grad av våld. Archer (2000) använder sig i sin studie av andra forskares resultat. 

Genom en meta‐analys av könsskillnader med avseende på fysisk aggression gentemot 

heterosexuella partners samt fysiska konsekvenser visar han följande: det var en aning 

mer sannolikt att kvinnor använde fysiskt våld samt använde våldet med högre frekvens 

än männen. Det var mer sannolikt att män tillfogade skador och totalt sett var 62 % av 

de skadade kvinnor. Resultaten visar också att de olika studiernas urval utgör en viktig 

faktor, för vilka resultat som produceras. 

  Archer (2000) har mött kritik. White, Smith, Koss och Figueredo (2000) har skrivit en 

artikel med utgångspunkt i att kommentera Archers (2000) litteraturgenomgång. De 

hävdar att de har hittat begränsningar i Archers (2000) primära data, hans meta‐analys 

samt i hans tolkningar av resultatet. De menar också att det finns bristfälliga mätningar 

av kontextuella (den sociala situationens) faktorer och skadors utfall, problem med 

skalindelningar samt urval. Avslutningsvis menar White med flera (2000) att Archers 

(2000) studie riskerar att underminera samhällets ansträngningar att utrota våld mot 

kvinnor. Tyvärr, tolkar jag det som att, White med flera (2000) inte för någon form av 

sakliga och kritiska resonemang som leder debatten framåt. 

  Mer konstruktiv är Johnson (2005) som för en diskussion kring vikten av att dela in 

våld i nära relationer i flera typer. Han menar att det inte längre är etiskt eller 

forskningsmässigt försvarbart att tala om detta våld utan att klargöra vilken form av 

våld man menar. Johnson (2005) föreslår därför att man differentierar mellan olika 

typer av våld: 

1. Våld i egenskap av att ta kontroll över sin partner; ”Intimate Terrorism” (IT). 

Johnson (2005) menar att denna form utövas i princip endast av män. 
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2. Våld som medel för att försvara sig mot ”Intimate Terrorism”. Så kallat ”Violent 

Resistence” (vilket dock inte alltid betyder självförsvar och alltså också kan vara 

en olaglig form av våld). Denna variant brukas främst av kvinnor. 

3. Våld som inte karakteriseras av kontroll‐ och maktmönster, utan snarare som ett 

uttryck för en situation/konflikt som har gått över styr; ”Situational Couple 

Violence (eller ”Common Couple Violence”). Detta är den vanligaste formen av 

våld i nära relationer. Denna typ utövas av både män och kvinnor. 

Johnson (2005) visar på bekymren med att både forskare och allmänhet rutinmässigt 

sätter likhetstecken mellan ”Intimate Terrorism” och våld i nära relationer. Problemet 

förvärras enligt honom av att forskarnas urval i huvudsak sammanblandar olika former 

av våld. Detta skapar bias (snedvridning) beträffande resultaten. Urval tagna ifrån 

statliga organ, myndigheter och förmedlingar snedvrider till förmån för ”Intimate 

Terrorism” och allmänna urval gör detsamma till gagn för ”Situational Couple Violence”. 

Detta ger att många feminister och familjeforskare på sätt och vis har rätt, men samtidigt 

har båda sidorna i sak fel! Slutligen menar Johnson (2005) att ”Situational Couple 

Violence” i stora drag är könssymmetriskt (det vill säga att män och kvinnor använder 

denna våldsform på samma sätt), men att även denna form genererar fler och 

allvarligare skador för kvinnor. 

  Straus (2006) – som är familjeforskare – har skrivit en forskningsöversikt där han 

menar att över 200 studier visar att det finns så kallad könssymmetri. Det vill säga att 

män och kvinnor är lika våldsamma i nära relationer. Med detta som utgångspunkt 

hävdar Straus (2006) att forskningen nu kan och bör fokusera på varför denna form av 

bilateralt våld dominerar våldsproblematiken i nära relationer. Vidare anser Straus 

(2006) att vår förförståelse av våld i nära relationer försvåras av sex stycken punkter. 

Dessa är: 

1. Ringa empirisk forskning med ett överskott av diskussion och teori. 

2. Allt för stark fokusering på en enda orsaksteori. Nämligen patriarkala strukturer 

och manlig dominans. Omfattande bevis anger att detta i själva verket bara är en 

av flera orsaksteorier. 

3. Forskare utger sig för att studera könsskillnader, men använder endast data från 

ett kön. 
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4. Forskningsbidrag betalas inte ut till forskning som inte tar för givet att de flesta 

förövare är män. 

5. Underlåtenhet att utreda förbyggande åtgärder och behandlingsprogram som 

riktar sig till kvinnliga förövare. 

6. Både forskare och myndigheter dämpar bevis som visar på kvinnor som förövare. 

Straus (2006) pekar på vikten av att inkludera både män och kvinnor i studier som 

behandlar könssymmetri och hänvisar till att Johnson’s tro på att ”Intimate Terrorists” 

nästan uteslutande är män, beror på att hans data inte inkluderar kvinnliga förövare. 

  I ytterligare en liknande artikel, resonerar Straus (2009) kring att kvinnors motiv och 

riskfaktorer för att agera som våldsutövare i nära relationer, i hög utsträckning stämmer 

överens med mäns sådana. Dessutom påstår Straus (2009) att könssymmetrin inom 

detta område är bevisad men att många forskare trots detta förnekar att den existerar. 

Han beskriver vidare den asymmetri som trots allt finns, i att kvinnor tillfogas fler 

skador (både psykiska och fysiska), tillskrivs fler dödsfall samt upplever mer rädsla. 

Även ekonomiskt är kvinnor mer utsatta av våldet liksom att de oftare lämnas med 

ansvar för barnens situation. Detta är enligt Straus (2009) särskilt angelägna skillnader 

som visar på vikten av att fortsätta att tillhandahålla fler tjänster som riktar sig till 

kvinnor, än till män, som offer för våld i nära relationer. Ändå hävdar han att dessa fakta 

inte får skymma andra fakta som visar att män tillfogas en tredjedel av skadorna i nära 

relationer. 

  Till sist hävdar Straus (2009) att jämställdhet mellan könen är en viktig del utav 

mänskliga rättigheter och att de bidrar till att förebygga våld i nära relationer. Dock 

visar fakta, enligt Straus (2009), att patriarkala konstruktioner inte är huvudsakliga i 

våldsproblematiken mellan män och kvinnor och att förebyggande åtgärder samt 

behandling, därför inte borde baseras på dessa. Han menar att olika former av psykiska 

problem är större riskfaktorer än könsskillnader. I de vanligare formerna av våld så 

borde de främsta åtgärderna vara att koncentrera sig på att minska accepterandet av 

alla typer och grader av våld, med början av föräldrars fysiska bestraffningar av sina 

barn samt psykiska våld mellan partners och gentemot barn. Straus (2009) påstår att 

den tragiska ironin i att patriarkala förklaringsmodeller (framför psykologiska 

förklaringar) samt att så många förnekar könssymmetrin, leder till att ansträngningar 

som kan minska våldet mot kvinnor, försvåras. 
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Onekligen visar internationell forskning på mer problematiserande och komplexa 

perspektiv, än de som framkommer på Socialstyrelsens hemsida. Både Johnson 

(2005) och Straus (2006; 2009) presenterar olika resultat som visar på att 

patriarkala strukturer och manlig dominans endast utgör en del av flera 

bakomliggande faktorer till våld i nära relationer. Vidare menar de att det finns 

olika former av våld i nära relationer. Hur många former av våld tar Socialstyrelsen 

hänsyn till? Jag påminner om: ”[…] Att lyfta fram just kvinnorna är motiverat av 

syftet att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld […]” (Socialstyrelsen 2011a). 

Denna diskrepans leder till ett antal brännande frågor: Kan det vara så att 

föreställningar om patriarkal hegemoni (dominans) på felaktig grund totalt 

överskuggar alla andra orsaksförklaringar till våld i nära relationer? Vad händer i 

så fall med professionella socialarbetares förmåga att identifiera och därigenom 

agera med rätt typ av interventioner i dessa sammanhang? Vad händer med de 

män som är offer och de kvinnor som är förövare med avseende på våld i nära 

relationer? 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera våld i nära relationer mellan vuxna. Detta för att 

försöka se hur dagens forskning belyser män som offer och kvinnor som förövare i dessa 

relationer. 

 

Frågeställningar 

 Hur beskriver den internationella forskningen män som offer och kvinnor som 

förövare i våldsamma relationer? 

 Vilka aspekter, orsaker, faktorer, former och grader av våld i nära relationer, där män 

är offer och kvinnor förövare, beskriver den internationella forskningen? 

 Vilka likheter finns mellan män och kvinnors sätt att bruka våld i nära relationer? 

 Vilka likheter finns mellan män och kvinnors utsatthet för våld i nära relationer? 

 

Avgränsningar 
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Liksom Sjöberg & Wästerfors (2008) skriver, så behöver jag göra avgränsningar för att 

kunna utföra ett urval som ligger i linje med mitt syfte (s 29). En första avgränsning som 

jag har tänkt att göra handlar om valet av artiklar. Jag tänker inte använda mig av 

material som fokuserar på enbart kvinnors våldsutsatthet. Skälet till detta är att min 

ansats, som tidigare nämnts, är den motsatta. Nämligen att utreda i vilken utsträckning 

som män drabbas av våld i nära relationer, utövat av kvinnor. 

Begrepp 

Här definieras några olika begrepp som kommer att användas i den här 

kandidatuppsatsen. Min rekommendation är att använda den här delen som ett 

uppslagsverk under läsningen. Jag har försökt att göra balanserade sammanvägningar 

av mina artikelförfattares något olika definitioner av dessa begrepp. Se respektive 

referens, under varje punkt, för en mer ingående beskrivning av begreppen. 

• Våld i nära relationer = ”[…] händelser av misshandel, sexuellt våld, trakasserier 

eller hot av partner eller före detta partner […]” (Brottsförebyggande rådet 

2009). Jag kommer att använda detta begrepp synonymt med ”Intimate Partner 

Violence”. 

• ”Intimate Partner Violence” (IPV) = att utsätta sin partner eller att själv utsättas 

för allvarlig fysisk, psykisk och/eller sexuell misshandel i en nära relation. Våldet 

sker mellan två vuxna individer, ofta med betoningen på att våldet skapar fysiska 

skador hos den utsatte. Våldet är oftast ensidigt utövat och vem som är förövare 

och vem som är offer bör alltid framgå av sammanhanget som IPV ingår i. 

Begreppet omfattar även våld mellan före detta partners (Se till exempel Cheung, 

Leung & Tsui 2009; Flemke 2009; Flinck & Paavilainen 2010; Hines & Douglas 

2010; Hines & Douglas 2011; Johnson 2005; Próspero & Kim 2009). 

• ”Common Couple Violence” (CCV) = en form av IPV som utgörs av milda former 

av lågfrekvent, ömsesidigt våld, där båda parterna innehar rollen som förövare 

respektive offer samt utövar ungefär lika mycket våld vardera (Se bland andra 

Flinck med flera 2010; Hines med flera 2010; Hines med flera 2011; Johnson 

2005). 

• ”Intimate Terrorism” (IT) = en form av IPV där våldet är grovt, högfrekvent och 

systematiserat, vilket ger förövaren stor kontroll över den utsatte. Dessutom är 

våldet ensidigt vilket betyder att förövare och offer har sina bestämda roller som 
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inte – eller i mycket låg grad – byts dem emellan (Se exempelvis Flinck med flera 

2010; Hines med flera 2010; Hines med flera 2011; Johnson 2005). 

• ”Domestic Violence” (DV) = våld i nära relationer tillika våld i hemmet. Är mycket 

likt IPV men innefattar hemmets samtliga medlemmar i varierande utsträckning. 

Ibland används DV synonymt med IPV, men jag har valt att inte göra det eftersom 

det finns nyansskillnader dem emellan. IPV ses bland annat oftast som en smalare 

form av våld mellan två vuxna individer (Se till exempel Cheung med flera 2009). 
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2. METOD 

Ansats 

Alvesson & Sköldberg (1994) påpekar att en vital sida av kvalitativ forskning är att vara 

poängrik och genom detta skapa förutsättningar för kreativa förklaringar av empiri. De 

menar vidare att denna poängrikedom utgörs av spelrummet mellan skicklig hantering 

av framlagda fakta, obunden uppfinningsrikedom samt omfångsrika och balanserade 

förklaringsstrategier (s 358‐359). Denna poängrikedom har jag inom ramen för min 

systematiska ansats försökt att bruka i kontakten med – samt redogörelserna och 

analyserna av – mina vetenskapliga artiklar. Man kan säga att jag har kombinerat den 

här formen av relativt öppen tolkning med en stramare typ av datainsamling. Tonvikten 

i det här kapitlet ligger på den senare medan kapitel fyra främst fokuserar på 

hanteringen av empirin och de sätt som jag har valt att spegla den på. Däremellan finns 

kapitel tre där tio vetenskapliga artiklar återges. 

 

Varför en litteraturstudie? 

Jag ville undersöka den internationella forskningen inom ämnet våld i nära relationer 

med avseende på män som offer och kvinnor som förövare. Existerande 

forskningsstudier utgjorde härmed min data/empiri och stod i fokus för min 

undersökning (Alvesson & Deetz 2000, s 11; Denscombe 2009, s 295, 302). Härav valde 

jag att göra en systematisk litteraturstudie. 

  Var i ligger skillnaderna mellan systematiska och andra (allmänna) litteraturstudier? 

Om det tvistar de lärde, men som sig ofta bör råder det på den akademiska arenan viss 

konsensus om olikheterna. Den systematiska litteraturstudien har just systematiken, 

den kritiska ansatsen och tydlighet med vilket material som har valts ut respektive valts 

bort som sin ledstjärna. Forsberg och Wengström (2008) visar, bland andra, att den 

allmänna litteraturstudien ofta de facto är ovetenskaplig! (s 29‐30). Detta eftersom den 

– till skillnad från vetenskap (och systematiska litteraturstudier) – inte baserar sig på 

systematik, urvalsbeskrivningar, organiserade metoder och ett kritiskt förhållningssätt. 

Därtill kommer en komplicerad diskussion med en flytande skala, där olika forskare 

intar olika synsätt, huruvida man i forskningsprocessen bör sträva efter att vara så 
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opartisk och neutral som det bara går eller mer aktivt försöka påverka densamma. I 

stort sett råder dock enighet om att forskaren ska vara medveten om den egna 

personens inverkan på studiens utformning och resultat. Oavsett var man själv vill 

placera sig på denna skala så bör objektivitetsproblemet tas på allvar i litteraturstudien, 

vilket ofta inte är fallet i allmänna litteraturstudier. Ännu en relativt vanlig skillnad 

mellan allmänna och systematiska litteraturstudier är att den senare (oftast, min 

anmärkning) grundar sig på primärkällor, vilket betyder att författaren till artikeln är 

den som har utfört studien. Den här kandidatuppsatsens ingående artiklar i 

resultatdelen är att betrakta som primärkällor. Uppsatsen i sig däremot, utgör en 

sekundärkälla med avseende på artiklarna, eftersom det inte är jag som har utfört de 

studier som artiklarna behandlar. Jag har endast sammanställt och utfört enklare 

analyser av andra forskares undersökningar (se till exempel Alvesson & Sköldberg 1994, 

s 7; Axelsson 2008, s 173, 179; Denscombe 2009, s 379; Forsberg & Wengström 2008, s 

29‐32, 34, 53; Sjöberg & Wästerfors 2008, s 22‐23, 189). 

  Sammanfattningsvis kan sägas att den systematiska litteraturstudien handlar om att 

”[…] systematiskt värdera, analysera och sammanställa resultat från tidigare gjorda 

studier.” (Forsberg & Wengström 2008, s 19). 

  Min uppsats rör sig på makronivå. Med det tog jag min utgångspunkt i att både män 

och kvinnor borde behandlas likvärdigt i den här typen av forskning för att 

vetenskapliga slutsatser skulle kunna dras, som visar på att det ena av könen – på något 

eller några sätt – dominerar offerrollen. Med likvärdigt menar jag att forskningen borde 

visa på i vilken utsträckning som män och kvinnor innehar våldsutövarens roll 

respektive rollen som drabbad av våldet. Dessutom borde forskningen kunna avslöja 

hur allvarligt våldet ter sig mot vardera könet. 

  Alvesson och Deetz (2000) menar att kritisk samhällsvetenskaplig forskning torde 

studera uppfattningar och verksamheter som avser att hjälpa de som anses vara utsatta 

i samhället och behöver dess beskydd (s 231). Jag vände i viss mån på det här 

resonemanget och sökte – bland annat – i och med den här studien efter grund eller brist 

på grund i forskningen för att prioritera kvinnor framför män med avseende på 

våldsutsatthet. 
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Systematisk artikelsökning 

Friberg (2006) menar att högskole‐ och universitetsbibliotek har tillgång till stora 

mängder textmaterial varpå de ofta är fullt tillräckliga som ensam, ingående 

vetenskaplig informationskälla i systematiska litteraturstudier (s 52). Eftersom jag var 

intresserad av hur dagens forskning belyser problematiken runt våld i nära relationer 

där män är offer, så tyckte jag att det föll sig naturligt att leta efter artiklar i 

vetenskapliga forskningsdatabaser. Jag använde mig av Linnéuniversitetets hemsida och 

klickade mig därifrån via Universitetsbiblioteket till Artiklar & databaser. 

  Enligt Hanna Carlsson som arbetar vid universitetsbiblioteket – som 

kontaktbibliotekarie för institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet – så är 

”Sociological Abstracts” och i andra hand ”PsycInfo” de databaser som bäst täcker 

vetenskapliga artiklar, som behandlar ämnena sociologi och socialt arbete samt sociala 

problem. Härav började jag att söka artiklar i de databaserna som är bland‐databaser, 

vilket betyder att de är uppbyggda dels på referenser och dels på fulltext‐dokument 

(Friberg 2006, s 52‐54). 

  Jag har bestämt mig för att inte tråka ut läsaren med en flera sidor lång genomgång av 

grunderna i databassökning. Jag nöjer mig istället med hänvisa till, i mitt tycke, litteratur 

som beskriver förfarandet på ett relativt pedagogiskt vis. Nämligen Fribergs (2006) 

Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s 56‐63) som har 

en omfångsrik beskrivning av informationssökningens alla basala steg. Vill man få en 

kompletterande infallsvinkel på tekniken i databassökningar så har Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2006) Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk 

verksamhet även den några bra sidor med fokus på booleska sökoperatorer (s 63‐71). För 

ännu enklare och kortare beskrivningar så finns alltid högskolors och universitets 

hemsidor att tillgå. Jag kommer att använda mig av en del av de termer som är standard 

i dessa sammanhang och som förklaras i ovanstående metodböcker. Termerna kommer i 

den resterande delen av det här kapitlet att kursiveras i texten. Jag kommer i 

fortsättningen att använda orden deskriptor och ämnesord synonymt med varandra. 

  Innan jag började söka efter vetenskapliga artiklar, så formulerade jag ett sökproblem 

utifrån mitt syfte. Nämligen: ’mäns våldsutsatthet i nära relationer’. Tanken var att 

under sökprocessen skulle denna korta mening vara lättare att hålla i huvudet än hela 
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syftet. Jag inledde med att på ett osystematiskt sätt utföra några breda fritextsökningar 

(med andra ord pilotsökningar eller planlöst sökande i databasen). 

  Här handlade det om att inte missa sökord som kunde vara viktiga för mitt ämne, 

varvid jag tog med i beräkningen att få en hel del brus (alltså träffar/artiklar i databasen 

som inte hade med min problemformulering att göra) i dessa inledande sökningar. 

Dessa hade för avsikt att ge mig överblick över det aktuella forskningsområdet samt ge 

mig olika infallsvinklar på hur jag skulle kunna gå vidare med mer systematiska 

informationssökningar. (Se till exempel Axelsson 2008, s 178; Forsberg & Wengström 

2008, 86‐87; Friberg 2006, s 47‐49, 65; Willman, Stoltz och Bahtsevani 2006, s 62‐63, 

68). 

  Jag kombinerade två databaser i mina fritextsökningar: ”Sociological Abstracts” (som 

täcker artiklar från och med år 1952 till och med idag) och ”PsycInfo” (år 1806 till och 

med idag). För att få lite grepp om vilka sökord som kunde vara relevanta, så tog jag 

hjälp av nyckelorden i C‐uppsatsen ”Det som inte hörs syns inte…” En studie om kvinnors 

våld mot män (Källkvist & Lirakis 2009). Min första sökning var faktiskt på ett av 

nyckelorden i den uppsatsen. Nämligen ”abused men” (=våldsutsatta män), med den 

enda begränsningen att träffarna skulle vara ”Peer‐Reviewed” – det betyder att 

artiklarna har publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Friberg 2006, s 66) – vilket gav 

195 artiklar. En relativt hastig genomgång av träfflistan gav att denna första sökning 

faktiskt innehöll en hel del artiklar som behandlade mäns våldsutsatthet i nära 

relationer. Vid en mer noggrann översyn framkom dock att flera artiklar behandlade 

andra typer av våld än det som sker, mellan vuxna, i nära relationer – till exempel 

krigstrauma eller övergrepp i barndomen – eller på andra sätt inte riktigt 

överensstämde med mitt syfte. Träfflistan visade de olika artiklarnas deskriptorer. Jag 

utförde nya enskilda fritextsökningar på ett 30‐tal av de mest frekventa ämnesorden som 

hade någon form av giltighet för mitt syfte och fick över 500 träffar (oftast tusentals) på 

samtliga sökningar. Denna mängd var naturligtvis ohanterbar och jag började nu inse att 

mängden information på det här temat var enorm och att hur jag än sökte så skulle jag 

inte kunna ta med ens en bråkdel av alla artiklar som svarade mot mitt syfte. 

  Axelsson (2008) beskriver vikten av att hitta en god balans i mängden insamlat 

material, som måste kunna svara mot syftet på ett tillfredsställande sätt samtidigt som 

det inte får vara så stort att det blir oöversiktligt och spretigt. Hon visar även på hur 
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inklusionskriterier för det ingående materialet i en litteraturstudie styr på vilka sätt som 

informationssökningar avgränsas (s 178‐179). 

  Nu ansåg jag dock att jag hade grepp om vilka deskriptorer som användes i det 

bredare sammanhanget ’våld i nära relationer’ och därför tog jag fram databasernas 

ämnesordlistor som båda heter ”thesaurus” för att där kontrollera att mina manuellt 

framtagna ämnesord stämde väl överens med just den databasens ämnesord eller om jag 

skulle använda andra ord. Jag gick igenom cirka 40 deskriptorer, deras betydelser i 

respektive ”thesaurus” samt kombinerade dessa i en rad olika artikelsökningar. 

Sökningarna resulterade i många brokiga och ofta långa träfflistor, med allehanda olika 

typer av artiklar, där endast vissa skulle vara adekvata i min litteraturstudie. Jag insåg 

nu att jag skulle tvingas att göra kraftiga avgränsningar samt precisera mig, men även 

acceptera att andra artiklar än de som jag till sist valde skulle kunna svara på mina 

frågeställningar. Dock bedömde jag att systematiken var viktigare än att på ett 

osystematiskt vis handplocka artiklar. Dels eftersom den gav mig möjligheter att, på ett 

tillförlitligt och ganska enkelt sätt, skapa förutsättningar för andra att kontrollera samt 

göra om min studie. Dels också för att minska risken för att jag som person skulle 

snedvrida urvalet till förmån för en viss typ av resultat (Se Denscombe 2009, s 378‐386 

för en diskussion runt giltigheten i forskning). 

  Ämnesordlistan i ”Sociological Abstracts” ville att jag skulle använda ”family violence” 

istället för ”domestic violence”, medan ämnesordlistan i ”PsycInfo” föreslog det motsatta, 

alltså ”domestic violence” framför ”family violence”. Dessa två söktermer kombinerade 

jag med ”victimization” och ”abused men” i de respektive databaserna. Min slutgiltiga 

sökning blev då: ”family violence” AND ”victimization” AND ”abused men”. Det kan 

översättas till svenska såhär: våld i nära relationer OCH upplevelsen av att personligen ha 

blivit utsatt för brott eller våld OCH våldsutsatta män. 

  Mina avgränsningar så här långt gav att samtliga artiklar skulle vara: ”Peer‐

Reviewed”, primärkällor, behandla vuxna män och kvinnor samt självfallet ha relevans 

för mitt syfte. Därefter gjorde jag flera sökningar med olika tidsspann, där jag gick 

igenom samtliga sökningars träfflistor. Till slut fick jag fram en träfflista med ett 

tidsspann som erbjöd mig ett rimligt antal artiklar – tio stycken – att hantera i min 

undersökning. 

  Nedan följer en tabell som visar urval och sökstrategi. 
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Tabell 1 

Sökdatum: 2011‐04‐26 

Databas  ”Sociological Abstracts”  ”PsycInfo” 

Söktermer 
”family violence” AND ”victimization” 

AND ”abused men” 

”domestic violence” AND ”victimization” 

AND ”abused men” 

Sökstrategi 

och urval 

Sökning i fritext resulterade i 24 träffar. 

Sökning år 2009 till 2011 med 

begränsningen ”Peer‐Reviewed” gav 

fyra träffar. En stämde inte överens med 

syftet. En var en sekundärkälla. Två 

artiklar återstod, varvid de inkluderades 

i urvalet. 

Sökning i fritext resulterade i 74 träffar. 

Sökning år 2009 till 2011 med begränsningen 

”Peer‐Reviewed” gav 22 träffar. Fyra träffar 

var samma som de i ”Sociological Abstracts”. 

En stämde inte överens med syftet. Nio var 

sekundärkällor (till exempel ”reviews” eller 

”overviews”). Åtta artiklar återstod, varvid 

de inkluderades i urvalet. 

TABELL 1. Visar en beskrivning över hur artikelsökningarna i två olika databaser gick till. 

 

Därefter gjorde jag som Axelsson (2008) pekar på och gick igenom samtliga av min 

träfflistas artiklars referenslistor, för att se om det kunde finnas artiklar där som kunde 

ingå i min litteraturstudie (s 179). Jag kom dock fram till att mitt urval då skulle hamna 

på minst tjugo artiklar (fler än så, om jag inte kraftigt redigerade om syftet med studien). 

Detta översteg det antal artiklar som jag mäktade med inom den givna tidsramen för 

uppsatsarbetet. Eftersom jag inte ville välja ut ytterligare två till fem artiklar manuellt 

och därmed bryta med min systematiska ansats hitintills, så beslöt jag mig för att inte 

använda mig av material framtaget på detta sätt. Nackdelen med det här förfarandet var 

att artiklar som hade god överensstämmelse med mitt syfte föll bort. Jag vill i 

sammanhanget påpeka att detta emellertid redan hade skett. Såsom jag beskrev ovan 

exkluderades lämpliga artiklar redan i mitt urval genom avgränsningarna i 

artikelsökningarna. Även om min studie skulle omfatta så mycket som femtio artiklar så 

skulle all användbar forskning inom det här ämnet inte vara med. Mitt 

forskningsområde är helt enkelt alltför omfattande för att kunna inrymmas i en 

kandidatuppsats. 
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Analyskriterier 

Efter insamling av data så tog analysarbetet vid. Jag började med att översiktligt läsa 

igenom mina tio artiklar för att försöka få en uppfattning om de data som jag hade 

framför mig. Jag lutade mig främst emot Denscombes (2009) resonemang kring att 

kritiskt granska samt bedöma artiklarnas autenticitet, trovärdighet, representativitet 

och innebörd (s 301‐303). Med ledning av detta, ställde jag några frågor till mig själv, 

vilka jag under arbetets gång med ojämna mellanrum återgick till. Så här löd frågorna: 

1. Är jag säker på att artiklarna utgör primärkällor och är de oredigerade, original? 

2. Vilka är författarna och vad de har för syfte med sina texter? 

3. Hur ser texternas omfång ut och är de tillförlitliga, begripliga samt konsekventa? 

4. Finns det underliggande budskap i texterna? 

5. Vilken övrig kvalitetsbedömning behövs för respektive artikel? 

Så här råder mina slutgiltiga svar på dessa frågor: 

1. Ja, samtliga artiklar är primärkällor och högst troligt oredigerade original. Detta 

eftersom de är ”Peer‐Reviewed” samt att texternas uppbyggnad enligt mig visar 

på en mer eller midre tydlig röd tråd från artiklarnas början till dess slut. Formen 

på artiklarna vittnar om seriösa ansatser som är jämförbara med liknande 

vetenskapliga atiklar. 

2. Sju författare från USA samt tre från respektive Finland, Kanada och 

Storbritannien ger en övervikt av forskning präglad av amerikansk kultur. Vilka 

författarna är samt i vilken grad och på vilka sätt som forskarna är 

uppbundna/anslutna till organisationer, myndigheter, företag, andra forskare 

och så vidare har jag tyvärr inte hunnit gå in på, i en så pass hög grad att det 

väsentligen betjänar läsaren av denna text. Detta är en brist i min systematiska 

ansats. Jag har dock uppmärksammat vilka teoretiska perspektiv, 

forskningsstrategier och/eller utgångspunkter forskarna har brukat i sina 

respektive studier (dessa redovisas i ’sammanfattningen’ i kapitel tre; 

resultatdelen). Artiklarnas olika syften har en relativt rik bredd sinsemellan, 

vilket gör att min studie belyser min forskningsfråga ur flera synvinklar. Jag vill 

påstå att jag här i har funnit en bra balans, eftersom risken finns att ett för brett 
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anslag resulterar i att någon artikel missar literaturstudiens syfte och detta 

tycker jag inte har skett i min studie. 

3. Samtliga artiklar är över femton sidor långa (förutom en som är tretton sidor). 

Jag menar att även detta ger en vink om seriositet, som dock inte ska överskattas. 

Då det också existerar en hel del långa artiklar, där en och samma företeelse 

beskrivs om och om igen sida upp och sida ned. Överlag anser jag att artiklarna är 

tillförlitliga, begripliga samt konsekventa. I några av artiklarna råder inte 

fullständig kongruens mellan syftet i den löpande texten och artikelns inledande 

sammanfattning (”abstract”). Dock är skillnaderna så pass små att det på intet 

sätt är tal om någon allvarlig diskrepans, varvid jag inte heller fördjupar mig i 

detta. 

4. Ja, det finns underliggande budskap i texterna. Jag anser att det alltid gör det, i 

alla texter, mer eller mindre. I vilken mån framgår delvis i kapitel tre och fyra i 

den här literaturstudien. Delvis framgår det inte alls i den här uppsatsen, 

eftersom jag (vilket föklarades under punkt två) inte i detalj har granskat vilka 

artikelförfattarna är. 

5. Min uppfattning är att det finns kvalitetsskillnader mellan de tio artiklarna. 

Exempelvis Flinck och Paavilainens (2010) artikel ger ett mycket trovärdigt 

intryck, genom sitt sätt att problematisera den egna metoden och resultaten på 

ett noggrant vis. Jag gjorde dock ingen poängbedömning av respektive artikel, då 

jag ansåg det vara alltför tidskrävande. Detta utgör också en brist i min studie. 

Ändå menar jag att samtliga artiklar har en så pass hög kvalité att ingen bör 

väljas bort i mitt urval. 

Efter den första genomläsningen läste jag ännu en gång igenom artiklarna, fast på ett 

mer noggrant vis. Parallellt med denna läsning skrev jag kapitel tre; resultatdelen. 

 

Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som jag behandlar i den här studien utgör dels min 

forskningsöversikt och dels min empiri. Samtliga dessa är publicerade i vetenskapliga 

forskningsdatabaser och är därmed offentliga dokument. Härav behöver jag inte ta 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk

samhällsvetenskaplig forskning där de fyra uppställda huvudkraven inom humanistisk‐
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samhällsvetenskaplig forskning beskrivs: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Etiska överväganden är därför främst att beakta i urval och presentation av mitt 

resultat. Jag måste under arbetets gång hålla i minnet att jag har valt att koncentrera mig 

på en del av problemtiken av våld i nära relationer. Om jag inte är tydlig och vaksam, så 

föreligger en risk, för att min text kan komma att snedvrida verkligheten (Se exempelvis 

Denscombe 2009, s 23). Det finns också en fara för att min kandidatuppsats 

missuppfattas och ses som ett försök att misskreditera och förvanska den forskning som 

avhandlar mäns våld mot kvinnor samt mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

  Utöver ovanstående så finns risker att enskilda kvinnor, som har erfarenheter av att 

ha drabbats av våld i nära realtioner utövat av män, upplever min uppsats som en 

kränkning. Detta är ett starkt skäl till att jag behöver vara tydlig med hur jag presenterar 

mitt urval och resultat samt på det hela taget hur jag brukar språket i texten. 
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3. RESULTAT 

Sammanfattning 

Tio artiklar, publicerade mellan år 2009 och 2011, ingick i den här litteraturstudiens 

resultat. Sju av dessa publicerades i USA, en i Finland, en i Kanada samt en i 

Storbritannien. Tre artiklar hade en kvalitativ ansats medan sex hade en kvantitativ 

ansats. En artikel använde sig av metod‐triangulering genom att kombinera en kvalitativ 

med en kvantitativ ansats (se exempelvis Robson 2002, s 174, 371‐372; Sjöberg & 

Wästerfors 2008, s 175‐176 för förklaring av metod‐triangulering). 

De kvalitativa artiklarna hade följande utgångspunkter: 

 Fallstudie inom ramen för maskulinitet. 

 Djupintervjuer med en feministisk teoretisk ram. 

 Djupintervjuer med en fenomenologisk ram (för en beskrivning av fenomenologi 

se exempelvis Alvesson & Sköldberg 1994, s 95‐97). 

De kvantitativa artiklarna hade dessa utgångspunkter: 

 Elektronisk informationssökning inom ramen för maskulinitet. 

 Enkätundersökning med inriktning mot att förklara en pariarkal förförståelse. 

 Enkätundersökning med inriktning mot att förklara posttraumatiskt 

stressyndrom hos män utsatta för våld i nära relationer. 

 Enkätundersökning som avsåg att undersöka demografiska faktorers inverkan på 

våld i nära relationer. 

 Ännu en enkätundersökning som avsåg att undersöka demografiska faktorers 

inverkan på våld i nära relationer. 

 Enkätundersökning som försökte förklara motiven bakom fysisk aggression i 

nära relationer. 

Den återstående artikeln (kvalitativ och kvantitativ) hade denna utgångspunkt: 

 Ostrukturerade intervjuer som innehållsanalyserades (se exempelvis Bergström 

& Boréus 2005, s 43‐87 för en utförlig beskrivning av innehållsanalys och hur den 

används). Därefter skapades frekvenser för varje kategori som analyserades 

kvantitativt. 
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Tio vetenskapliga artiklar 

Nedan följer en tabell som utvecklar innehållet i artiklarna. För att tydliggöra när en 

artikelbeskrivning tar slut och en ny tar vid så har jag delat in tabellen i tio stycken 

undertabeller. 

 

Tabell 2 

Tabell 2:1 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Allen‐
Collinson, 
2009, UK 
(19 sidor) 

Att ge ett 
kvalitativt 
bidrag till 
beskrivningar 
av mäns 
våldsutsatthet 
i nära 
relationer 
(IPV1) och 
våldet som 
sådant. 

Kvalitativ ansats. 
Fallstudie som 
baserade sig på 
fem djup‐
intervjuer med 
den utsatte samt 
hans dagbok som 
löpte över två år 
och som i detalj 
beskrev de 
övergrepp som 
mannen utsattes 
för. Materialet 
analyserades 
tematiskt och 
jämfördes med 
litteratur på 
området. 
Diskussionsdelen 
ägde rum inom 
ramen för 
maskulinitet. 

En vit, högutbildad, 
heterosexuell, 
medelålders man 
som har blivit 
utsatt för flera 
typer av allvarligt 
våld (fysiskt, 
psykiskt och 
sexuellt våld samt 
förtal med mera) i 
en cirka 20 år lång 
nära relation med 
en kvinna. Våldet 
var ensidigt. Det vill 
säga kvinnan var 
alltid förövare och 
mannen var alltid 
offer. 

Studiens resultat 
överensstämmer kraftigt med 
faktorer och mönster i andras, 
framförallt kvinnors, 
beskrivningar av 
våldsutsatthet i nära 
relationer. Skillnader utgörs av 
ett resonemang runt 
samhällets syn på manlig 
dominans, patriarkal ideologi 
och kulturella förklaringar. 
Undersökningen visar på att 
ovanstående skillnader kan 
utgöra faktorer som gör att 
den våldsutsatte mannen erfar 
en identitets‐kris. Att han inte 
vågar träda fram med risk för 
att bli betraktad som en 
ofullständig eller feminin man, 
men även att det är omanligt 
att slå tillbaka samt en rädsla 
för att stigmatiseras som 
hustru‐misshandlare. 
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Tabell 2:2 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Cheung 
mfl, 2009, 
USA 
(16 sidor) 

Att undersöka 
beteenden hos män 
– med fokus på 
asiatiska män – som 
söker hjälp för 
våldsutsatthet i nära 
relationer (IPV och 
DV2). Att via analys 
av litteratur på 
området undersöka 
anledningarna till att 
män inte söker hjälp. 
Att beskriva 
resultaten från en 
internet‐baserad 
undersökning där 
det söktes efter 
möjligheterna till 
sociala 
samhällsinsatser 
riktade till 
våldsutsatta män. 

Kvantitativ 
ansats. Internet 
användes för att, 
via google.com 
och yahoo.com 
systematiskt söka 
efter sociala 
instanser som 
riktade sina 
hjälpinsatser till 
asiatiska män, 
utsatta för våld i 
nära relationer. 
Studien ägde rum 
inom en teoretisk 
ram för 
maskulinitet. 

Utvalda länder 
som har 
asiatiska män 
boende i 
länderna: Kina, 
Hong Kong, 
Indien, Japan, 
Singapore, 
Sydkorea, 
Australien, 
Nya Zeeland, 
Kanada, 
Storbritannien 
och USA. 

Studien misslyckas med att 
identifiera (asiatiska) mäns 
hjälpsökande beteenden. 
Analys av litteratur gav att 
sociala och kulturella 
fenomen troligen spelar in 
när män väljer att inte söka 
hjälp samt att de vill undvika 
konflikter grundade på 
genus. Hjälpprogram som 
riktar sig enkom till män, 
vilka utsatts för våld i nära 
relationer, hittades inte i 
Asien, Australien eller Nya 
Zeeland. Sammanfattnings‐
vis ger studien att hjälp till 
män som förövare 
dominerar utbudet av 
sociala tjänster framför hjälp 
till män som offer, för våld i 
nära relationer. 

 



26 

 

 

Tabell 2:3 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Flemke, 
2009, USA 
(17 sidor) 

Att undersöka 
om olösta 
trauman i 
barndomen 
kan bidra till 
kvinnors 
upplevelser av 
den egna 
vreden riktad 
mot sin 
partner i en 
nära relation 
(IPV).  

Kvalitativ ansats 
med två djup‐
intervjuer för varje 
kvinna. I en del av 
relationerna var 
våldet ömsesidigt 
(bilateralt). En 
feministisk 
teroretisk ram 
användes för att 
förklara 
komplexiteten i 
kvinnornas  
vrede och 
våldsanvändning. 
Den första 
intervjun var semi‐
strukturerad och 
varade 45 till 60 
minuter. Den andra 
intervjun varade 
cirka 30 minuter 
och i den gavs 
kvinnorna 
möjlighet att 
reflektera över och 
komplettera det 
som hade sagts i 
den första 
intervjun. 
Intervjuerna 
kodades för att 
därefter kunna 
jämföras med 
varandra. 

37 kvinnor som 
samtliga hade levt i en 
nära relation där våld 
innefattats. Kvinnorna 
var i åldern 19 till 47 
år och intagna för att 
avtjäna fängelsestraff 
på en anstalt i 
stadsmiljö. 20 var 
afro‐amerikaner, 16 
vita (icke‐
spansktalande) samt 
nio spansktalande. 20 
av kvinnorna beskrev 
sig själva som 
protestanter, 17 som 
katoliker, fem som 
muslimer samt en som 
judinna. 27 av dessa sa 
sig vara 
heterosexuella, tolv 
bisexuella samt två 
lesbiska. 29 kvinnor 
uppgav själva ha 
erfarit våld i hemmet 
(DV) som barn och 24 
kvinnor sa att de hade 
upplevt sexuella 
övergrepp i 
barndomen. 
Kvinnorna erbjöds att 
delta, utan ersättning. 

33 kvinnor beskrev minst 
ett intensivt minne från 
barndomen som 
fortfarande utlöser deras 
känslor av vrede. Olösta 
trauman i barndomen var 
nära sammanbundna 
med graderna av vrede i 
vuxen ålder. Tydligast 
bland dessa var fysiska 
och sexuella övergrepp, 
känslor av otrygghet ifrån 
vårdnadshavarnas sida 
samt ha varit vittne till 
våld i nära relationer 
under barndomen. 
Symptom på 
posttraumatiskt 
stressyndrom beskrevs i 
kvinnornas berättelser av 
upplevelser av våld i nära 
relationer (IPV). En del 
berättelser återgav 
barndomen och andra 
beskrev vuxenlivet. 
Vanliga vredes‐utlösande 
mekanismer utgjordes av 
att kvinnorna uppfattade 
sig själva eller sina nära 
och kära hotade samt 
upplevelser av 
känslomässiga övergrepp. 
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Tabell 2:4 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Flinck mfl, 
2010, 
Finland 
(13 sidor) 

Att undersöka 
kvinnors 
uppfattningar 
av sina egna 
våldsamma 
beteenden i 
heterosexuella 
relationer 
(IPV). 

Kvalitativ, beskrivande, 
fenomenologisk ansats 
med en ostrukturerad 
form av djup‐intervjuer, 
vilka utfördes under en 
fyra‐årsperiod (2000‐
2004). I en del av 
relationerna var våldet 
ömsesidigt (bilateralt). 
Syftet med metodvalet 
var att försöka finna och 
klargöra det subjektiva 
och unika i betydelserna 
av kvinnors våldsamma 
beteenden, utan att 
kategorisera eller 
teoretisera dessa. 16 av 
kvinnorna intervjuades 
två gånger medan åtta 
kvinnor intervjuades en 
gång. Kvinnorna 
uppmuntrades att 
berätta om de 
våldsamma beteenden 
(i nära relationer) som 
de uppfattade som 
viktiga. En intervju 
varade i cirka två 
timmar. Data sorterades 
i teman och 
analyserades via 
Colaizzi’s (1978) 
fenomenologiska 
metod. 

24 stycken finska 
kvinnor, i åldern 19 
till 58 år. Deras olika 
relationer sträckte 
sig från några 
månader till 30 år. 
Samtliga hade olika 
former av 
erfarenheter från 
eget våldsamt 
beteende i nära 
relationer (IPV), men 
alla hade inte utfört 
en fysisk attack. 
Kvinnorna 
rekryterades via 
sociala instanser 
(som hjälper utsatta 
för våld), 
författarnas 
personliga nätverk 
samt genom 
nyckelpersoner. 
Även snöbolls‐urval 
användes (där några 
frivilliga deltagare 
inbjöd andra att 
delta). 

En del av kvinnorna 
som motsa sig alla 
former av våld på 
etiska grunder, ansåg 
inte att deras eget 
beteende var 
våldsamt. Några andra 
förringade eller 
rättfärdigade sina 
våldsamma beteenden 
(särskilt de som var av 
psykisk natur). 
Preventiva åtgärder 
samt identifiering av 
våld i nära relationer 
(IPV) kräver kunskap 
om de olika sätt som 
våldet kan yttra sig på. 
Liksom de individuella 
anledningar som kan 
ligga bakom våldet. 
Hjälp‐metoder borde 
erbjuda kvinnorna 
möjligheter att prata 
om sina våldsamma 
beteenden och sina 
känslor. 
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Tabell 2:5 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Hines mfl, 
2010, USA 
(21 sidor) 

Johnson’s (1995) 
typindelning av 
”Intimate Partner 
Violence” (IPV) i 
”Common Couple 
Violence” (CCV3) och 
”Intimate terrorism” 
(IT4) sökte lösa 
problematiken i att 
IPV baserar sig på 
patriarkala 
konstruktions‐
teorier. Dock 
bibehöll Johnson 
förklaringen att IT 
var kopplat till 
patriarkatet samt att 
den typen av våld 
nästan enbart 
utfördes av män. 
Den här studien är 
den första 
systematiska, stor‐
skaliga studien av 
män som söker hjälp 
för utsatthet med 
avseende på IPV. 
Studien syftar till att 
undersöka 
giltigheten i 
Johnson’s teori. 

Kvantitativ ansats. 
Enkäter delades ut. 
Två urvalsgrupper 
jämfördes. En 
grupp av män som 
sökt hjälp för 
våldsutsatthet i 
nära relationer och 
en mer allmän 
grupp från 
samhället. 
Mätinstrumentet 
CTS25 
kombinerades med 
”Psychological 
Maltreatment of 
Women Inventory” 
för att mäta graden 
av fysisk, psykisk 
och sexuell 
agression (IPV) 
samt skador som 
männen utdelat 
samt erhållit i sina 
relationer. Serier av 
analyser 
(regressions‐
analyser6) utfördes 
på insamlad data. 

Två urval gjordes. I 
båda dessa ingick 
följande 
inklusionskriterier: 
Engelsktalande män, 
mellan 18 och 59 år, 
boende i USA. I det 
första urvalet på 302 
män så skulle 
dessutom männen 
ha ingått i en 
heterosexuell 
relation som varat i 
minst en månad 
under det senaste 
året. De skulle ha 
blivit utsatta för en 
fysisk attack (IPV) 
från sin kvinna under 
det senaste året, 
vilken de hade sökt 
hjälp för. Det andra 
urvalet bestod av ett 
mer allmänt prov i 
från samhället 
bestående av 520 
män.  

De män i det 
allmänna urvalet 
som hade 
erfarenheter av IPV, 
stämde in på 
Johnson’s 
beskrivning av 
CCV.Den 
hjälpsökande 
gruppen omfattade 
män som hade blivit 
utsatta för allvarligt, 
kontrollerande våld 
(IT) med samma 
höga frekvens som 
kvinnor uppvisat i 
tidigare studier. 
Något som Johnson 
dock menar är unikt 
för män som 
förövare och kvinnor 
som offer. Männens 
kvinnliga partners 
uppvisade här 
signifikant högre 
värden på alla typer 
av IPV‐utövande 
jämfört med 
föregående urval. 
Resultatet visar att 
kvinnor är kapabla 
att utsätta män för 
grovt, systematiserat 
våld där offret 
kontrolleras kraftigt 
(IT). 
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Tabell 2:6 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Hines mfl, 
2011, USA 
(16 sidor) 

Att undersöka 
posttraumatiskt 
stressyndrom 
hos män, i 
förhållande till 
deras utsatthet 
för våld i nära 
relationer (IPV). 

Kvantitativ ansats. 
Enkäter delades ut. 
CTS2 kombinerades 
med ”Psychological 
Maltreatment of 
Women Inventory” 
och dessa användes 
för att mäta graden 
av fysisk, psykisk och 
sexuell agression 
(IPV) samt skador 
som männen erhållit 
i sina relationer. 
Ytterligare 
mätinstrument 
användes, däribland 
”The EINRICHD Social 
support Instrument” 
samt ”PTS 
symptoms”. Serier av 
analyser (bivariata6) 
utfördes på insamlad 
data. 

Urvalet bestod av två 
grupper män mellan 
18 och 59 år, boende i 
USA, som under det 
senaste året hade haft 
en nära relation med 
en kvinna med en 
varaktighet på minst 
en månad. Den första 
gruppen utgjordes av 
302 män som aktivt 
sökt hjälp för sin 
våldsutsatthet och 
som hade fallit offer 
för en fysisk attack 
från sin kvinnliga 
partner under det 
senaste året. Den 
andra gruppen bestod 
av ett mer allmänt 
urval av män från 
samhället som fått 
svara på en enkät om 
hur män och kvinnor 
kommer överens.  

Majoriteten av de män 
som utsattes för en 
hög grad av 
systematiskt våld, där 
kvinnan var 
kontrollmässigt 
överlägsen (IT), led av 
posttraumatiskt 
stressyndrom. I 
relationer med låg 
grad av våld (CCV), där 
både kvinnan och 
mannen var ungefär 
lika våldsamma, 
uppvisade männen 
mycket lägre grad av 
posttraumatiskt 
stressyndrom. Detta 
förhållande är mycket 
likt det som 
våldsutsatta kvinnor 
uppvisar.  
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Tabell 2:7 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Orzeck mfl, 
2010, 
Kanada 
(26 sidor) 

Att undersöka 
vad det är som 
utgör traumatiska 
upplevelser i nära 
relationer där 
våld ingår. Vilka 
effekter, förluster 
samt hanterings‐
strategier – 
gällande våld i 
nära relationer – 
är de mest 
framträdande för 
de utsatta i dessa 
relationer. 

Kvalitativ och 
kvantitativ ansats 
med ostrukturerade 
intervjuer och 
enkäter. 
Innehållsanalys 
användes för att få 
fram de mest 
framträdande 
typerna av 
deltagarnas 
självupplevda 
traumatiska 
upplevelser samt 
resultaten av dessa. 
Intervjuerna 
analyserades via 
manuell 
transkribering och 
kodning. Därefter 
analyserades 
materialet 
kvantitativt med 
hjälp av skapandet 
av frekvenser för 
varje kategori. 

42 män och 59 
kvinnor som hade 
uppgett att de levt i 
en traumatisk och 
våldsam nära 
relation där de usatts 
för övergrepp, ingick 
i studien. 62 (31 
kvinnor och 31 män) 
av deltagarna kom 
från 
behandlingskliniker 
som arbetade med 
drogmissbruk, våld i 
nära relationer samt 
trauman. 39 
individer fick 
representera den 
allmänna 
befolkningen. 
Deltagarna var 
mellan 21 och 55 år 
gamla med en 
medelålder på 26,64 
år och hade ingått i 
den traumatiska 
relationen mellan 
sex månader och 23 
år. 

Deltagarnas svar på 
deras mest 
traumatiska och 
smärtsamma 
erfarenhet, av en nära 
relation, gav två 
teman. Nämligen 
övergrepp i relationen 
samt inre 
oro/stressreaktioner. 
Deltagarna beskrev 
också hur de 
våldsamma 
relationerna, på olika 
sätt, inverkade på 
deras liv. 
Innehållsanalys 
avslöjade här fyra 
teman; inre oro, 
sociala effekter (i 
negativ bemärkelse), 
bristande 
handlingsstrategier 
samt inre styrka/ 
”empowerment” (i 
negativ bemärkelse). 
Både män och kvinnor 
återfanns i samtliga 
fyra tematiska 
kategorier dock med 
en viss, men inte 
kraftig, övervikt för 
kvinnor (inräknat att 
kvinnorna utgjorde en 
större andel i urvalet). 
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Tabell 2:8 

Författare, 
år och land 

Syfte  Metod/angreppssätt  Urval  Viktigaste resultat 

Próspero 
mfl, 2009, 
USA* 
(18 sidor) 

Att undersöka 
effekterna av 
det ömsesidiga 
våldet i nära 
relationer (IPV) 
med avseende 
på psykisk 
ohälsa, bland 
kvinnor och 
män med fyra 
olika typer av 
etniskt 
ursprung. 
Nämligen afro‐
amerikaner, 
asiatiska 
amerikaner, 
latino‐
amerikaner 
samt europeiska 
amerikaner. 

Kvantitativ ansats. Enkäter 
delades ut. Tre 
mätinstrument användes. 
Mätinstrumentet CTS2 

mätte, via en fem‐gradig 
skala, studenternas 
psykologiska, fysiska samt 
sexuella beteenden med 
avseende på våld i nära 
relationer (IPV). 
Mätinstrumentet”Revised 
Controlling Behaviors Scale” 
mätte, via en fem‐gradig 
skala, fem typer av psykiskt 
och latent våld i nära 
relationer. Frågorna i de två 
första mätdelarna ställdes 
beträffande rollen som 
förövare samt rollen som 
offer. Det sista 
mätinstrumentet utgjordes 
av ”Symptom Questionnaire” 
(med 17 stycken ja‐/nej‐
frågor) och användes för att 
mäta fyra typer av psykisk 
ohälsa: depression, oro, 
fientlighet/agression samt 
somatiska besvär. Analyser 
(bivariata och multivariata6) 
utfördes separat för män och 
kvinnor i fyra olika etniska 
grupper. Detta gav åtta 
analysgrupper. 

676 universitets‐
studenter med 
medelåldern 21,6 
år. De som ingick i 
urvalet skulle alla 
ha ingått i ett 
heterosexuellt 
förhållande, det 
senaste året, som 
varat i minst tre 
månader. 

Desto högre grad 
av våldsutsatthet 
(IPV) desto högre 
grad av psykisk 
ohälsa för samtliga 
respondenter  
förutom för 
asiatiska 
amerikaner. 
Fysiskt, psykiskt, 
sexuellt och latent 
våld skapade 
psykisk ohälsa för 
både män och 
kvinnor med olika 
etniskt urpsrung. I 
de nära relationer 
där våld existerade, 
var det vanligast 
att både mannen 
och kvinnan 
innehade rollen 
som förövare 
respektive offer. 
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Tabell 2:9 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Renner 
mfl, 2010, 
USA 
(16 sidor) 

Att undersöka 
förekomsten av 
och överens‐
stämmelser/ 
symmetri hos 
fyra typer av 
våld i nära 
relationer (IPV), 
med avseende 
på både 
förövare och 
offer. Typerna 
utgjordes av: 
1. Förövare; hot, 
fysiskt, sexuellt 
samt skada. 
2. Offer; hot, 
fysiskt, sexuellt 
samt skada. 

Kvantitativ ansats. 
Enkäter delades ut. 
De socio‐
demografiska 
egenskaperna kön, 
etnicitet, 
relationsstatus, 
sexuell läggning, 
ålder samt socio‐
ekonomisk status 
undersöktes. 
Egenskaperna 
undersöktes var för 
sig samt i 
kombination med 
varandra. 
Egenskaperna 
baserade sig på 
undergrupperna; 
ensidigt (unilateralt) 
samt ömsesidigt 
(bilateralt) utövat 
våld. Serier av 
analyser (bivariata6) 
utfördes på 
insamlad data. 

Datamaterial, som 
spände över sex år, 
bestående av ett 
nationellt 
representativt urval 
om 12313 stycken 
unga vuxna; 18 till 27 
år gamla. Materialet 
behandlade bland 
annat före detta 
nära relationer hos 
respondenterna. Ett 
andra urval gjordes 
så att de som uppgav 
att de, vid minst ett 
tillfälle, hade utsatt 
eller blivit utsatta för 
våld i relationen 
(IPV) inkluderades. 
Dessutom 
exkluderades nu alla 
som inte hade ingått 
i en nära relation. 
Detta resulterade i 
4895 stycken 
återstående 
respondenter. 

Resultatet visar att 
nästan 40 procent av 
individerna i det första 
urvalet redovisade 
minst ett tillfälle av våld 
i nära relationer (IPV). I 
majoriteten av de nära 
relationer där våld 
innefattades, så var 
våldet ömsesidigt (54,3 
%). Det vill säga båda 
parterna agerade i 
rollen som förövare 
respektive offer. 
Likartade mönster av 
våld i nära relationer 
kunde detekteras 
oavsett vilka de 
ingående socio‐
demografiska 
egenskaperna var. När 
egenskaperna 
undersöktes var för sig, 
framkom inga 
signifikanta skillnader 
hos förövarna, för 
någon av de fyra olika 
typerna av våld (IPV) 
angående kön, sexuell 
läggning eller 
relationsstatus. 
Detsamma gällde för 
offren, med sexuellt 
våld som enda 
undantag. Där 
uppvisade kvinnor 
högre utsatthet. 
Sammantaget visar 
studien att våld i nära 
relationer (IPV) är 
vanligt hos unga vuxna. 
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Tabell 2:10 

Författare, 
år och land 

Syfte 
Metod/ 

angreppssätt 
Urval  Viktigaste resultat 

Shorey mfl, 
2010, 
USA* 
(15 sidor) 

En del studier 
har visat att 
kvinnor är mer 
benägna att 
använda fysiskt 
våld som ett 
medel för 
självförsvar. 
Mätbarheten av 
detta har dock 
varit begränsad 
på flera olika 
sätt. Den här 
studien försöker 
undersöka 
anledningarna 
till fysisk 
agression hos 
universitets‐
studenter, som 
ingått i nära 
relationer. 

Kvantitativ ansats. 
Enkäter delades ut 
(svarstid cirka en timme). 
Mätinstrumentet CTS2 
användes för att mäta 
den allmänna 
agressionsgraden i 
relationerna. 
Mätinstrumentet ”The 
Reasons for Violence 
Scale” användes för att 
mäta anledningarna till 
fysisk agression. 
Mätinstrumentet ”The 
Motivations for Self‐
Defense Scale” (utvecklat 
för den här studien), 
kompletterade 
föregående instrument 
och användes för att 
särskilt mäta självförsvar 
som en anledning till 
fysisk aggression. 

193 psykologi‐
studenter (18 år eller 
äldre, med en 
medelålder på 18,73 
år) från ett stort, 
allmänt universitet. 
Samtiliga i urvalet 
var tvungna att ha 
ingått i en nära 
relation någon gång i 
livet. 77,7 % var 
kvinnor. 91,2 % var 
vita (icke‐
spansktalande).  
96,9 % var 
heterosexuella.  
62,2 % hade en 
nuvarande relation 
(där medellängden 
för deltagarna var 
15,68 månader). 

Anledningarna till 
våldsanvändning 
visade sig vara 
åtskilliga. Inga 
genusskillnader 
hittades med 
avseende på 
psykiskt och fysiskt 
utövat våld. Män 
utövade signifikant 
mer sexuellt våld. 
Kvinnorna i studien 
var inte mer 
benägna att 
använda våld i 
självförsvar. 

TABELL 2. Visar en sammanfattning över artiklarna i litteraturstudien. * Betyder att artiklarna 
hämtades via databasen ”Sociological Abstracts”. Resterande åtta artiklar hämtades från databasen 
”PsycInfo”. 
1. IPV = ”Intimate Partner Violence”. 
2. DV = ”Domestic Violence”. 
3. CCV = ”Common Couple Violence”. 
4. IT = ”Intimate Terrorism”. 
5. CTS2 = ”Revised Conflict Tactics Scale”. 
6. För utförliga beskrivningar på vad bivariata, multivariata samt regressions‐analyser innebär se till 
exempel Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010). 



34 

 

4. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Metoddiskussion 

En sak som jag tycker är viktig i den här typen av studie är att vara medveten om 

artikelförfattarnas olika perspektiv och de eventuella teorier som de grundar sin 

forskning på. Eftersom det mycket väl kan vara så att detta kan vara något som gör 

dessa forskare framgångsrika och hjälper till att bygga deras individuella karriärer. Det 

är min uppfattning att jag till viss del har tagit hänsyn till olika artikelförfattares 

utgångspunkter i den här litteraturstudien (vilket framgår av kapitel två och tre). Även 

om kvalitetsbedömningen av artiklarna i sig kan förbättras. Den är enkelt utförd. Jag 

prioriterade bort att lägga mer tid på den, trots att jag tycker att det är en viktigt del, till 

förmån för en noggrann översättning av artiklarna. 

  Mitt urval är en ögonblicksbild. Mitt korta tidsintervall på cirka tre år (år 2009 till 

2011) skapar ett resultat befriat från ett längre historiskt perspektiv. I min 

problemformulering (här presenteras forskning från år 2000 till 2009) kompenserar jag 

dock i viss utsträckning för detta och minskar på detta sätt risken för snedvridning en 

aning. Jag anser att det viktigaste trots allt är medvetenhet om att denna tidsrymd har 

sina begränsningar när det gäller att söka förståelse för området. 

  Jag kunde på manuell väg ha valt ut artiklar från referenslistor eller från en bredare 

databassökning än den jag utförde. Jag kunde till och med ha sökt på de författare som 

jag efterhand märkte hade någon form av kritiskt förhållningssätt gentemot till exempel 

feministiska teorier och patriarkala förklaringsmodeller. På detta sätt hade det varit lätt 

för mig att skapa ett mycket mer iögonfallande och kontroversiellt resultat som 

måhända fler hade tyckt vara intressant för vidare studier. Gjorde jag så? Nej! 

  Jag har valt att göra en variant på en systematisk litteraturstudie. Detta förfarande 

har, liksom alla andra, sina styrkor och svagheter. Mitt systematiska urval, där jag som 

forskare endast styr över vilka söktermer som jag kombinerar tillsammans med mina 

begränsningar, är ett vetenskapligt urval (se till exempel Forsberg & Wengström 2008, s 

88). Jag har alltså gjort ett medvetet val där jag har bedömt att systematiken – och 

därmed möjligheterna för andra att använda sig av min metod, för att kunna välja andra 

sätt att kontrollera samt analysera ingående data – har varit överordnat allt annat. Detta 

gör också att jag får ett stöd att luta mig emot där jag kan säga att jag har intagit en 
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mindre partisk inställning än om jag hade handplockat artiklar. Dessutom (och detta är 

för mig personligen viktigt) så ville jag i den mån det går, undvika att bli betraktad som 

populist i dess negativa bemärkelse. Jag har inget intresse av att måla upp en bild av 

män som särskilt utsatta i vårt samhälle. Jag ville bara se vad det fanns för forskning, 

beskriva den och förhålla mig till densamma. 

  Min databassökning letade efter män som hade blivit utsatta för våld i nära relationer. 

Detta kan ge att sökningen på ett sätt blev partisk. Jag skulle till exempel (bland många 

andra) ha kunnat använda söktermen”sex differences” istället för ”abused men”. Dock 

tyckte jag att det senare gav bättre täckning över forskningsområdet samt erbjöd mig ett 

hanterbart antal artiklar att behandla i litteraturstudien. Ett annat sätt kunde ha varit att 

sänka nivån på systematiken i min metod och att jag därmed helt enkelt valde ut 

artiklarna. Exempelvis fyra artiklar som inriktade sig på kvinnor som offer, fyra artiklar 

som satte mäns utsatthet i centrum samt fyra artiklar som beskrev våldet som mer 

allmänt och ömsesidigt utfört. Frågan är bara om det här tillvägagångssättet hade 

kunnat leda mig till mer säkra, tillförlitliga och sofistikerade slutsatser än vad som nu är 

fallet? Jag är tveksam till det. Jag tror att det är så att mina artiklar beskriver det valda 

ämnet minst lika bra. Det är nog snarare fler artiklar i resultat‐delen samt en mer 

utvecklad analys som kan förbättra den här litteraturstudien. 

  Ett annat problem med den här uppsatsen är översättningen av artiklar från engelska 

till svenska. När jag översatte artiklarna till svenska så förvanskades alldeles säkert en 

mindre del av respektive artikels framställning och budskap. Detta är enligt min mening, 

alltid ofrånkomligt vid språköversättningar, men i mitt fall så tillkommer att engelska 

inte är mitt modersmål och kulturella nyanser i det engelska språket, kan vara svåra för 

mig att uppfatta. Jag har dock lagt mycket tid på det här momentet för att minimera 

effekter av den här typen. 

  En mer allmän nackdel med litteraturstudier, som jag är högst medveten om, är att 

hur jag än skriver, behandlar och analyserar mina data så kommer de att färgas av mina 

värderingar och åsikter. Min studie problematiserar en orsaksförklaring till våld i nära 

relationer. Det är min upfattning att den här typen av forskning alltid riskerar att fastna i 

en slags jakt efter spektakulära resultat där allt som är allmänt vedertaget kritiseras åt 

höger och vänster. Att fastna i den fällan är lätt. Jag har försökt att se på min 

problemformulering utifrån olika horisonter. Detta för att inte förblindas och lura mig 

själv att tro att jag har hittat enkla svar på komplexa frågor. Dock har jag inte nöjt mig 
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med det, utan jag har försökt att se min egen roll i och med konstruktionen av denna 

text. Ungefär såhär: ”Det är viktigt att se till att den kritiska forskningen inte uppfattas 

som negativ och okonstruktiv. Kritisk forskning måste rymma element av självkritik och 

reflektion.” (Alvesson & Deetz 2000, s 202). En sådan självkritik kan i mitt fall utgöras av 

att jag aktivt har sökt efter material som skildrar våldsutsatta män. En naturlig följd av 

detta blir att min studie kan ge sken av att mäns utsatthet dominerar över kvinnors dito. 

  Min bestämda uppfattning är ändå att det är ofrånkomligt att vara helt opartisk. En 

litteraturstudie är alltid resultatet av urval och tolkning. Att placera sig vid sidan av den 

egna undersökningen och påstå att ens text är neutral är för mig nonsens! Jag känner 

ändå att jag har gjort vad jag har kunnat för att verka för neutralitet och seriositet i mina 

vetenskapliga göromål, liksom att minimera riskerna för att jag skulle ha förvanskat 

mina resultat. Naturligtvis har jag satt sökarljus på vissa delar i mitt empiriska material 

och andra delar har inte framträtt lika tydligt. Detta ingår i kvalitativa studier och är inte 

samma sak som att förvanska resultat. Jag sammanfattar på följande sätt: ”Där 

samhällsvetare tidigare beskrev ”andras” erfarenheter och livssyn som relativa och 

kulturellt bestämda, anser samhällsvetare med ett kritiskt perspektiv att kulturella och 

sociala antaganden även genomsyrar samhällsvetenskaplig kunskap.” (Sjöberg och 

Wästerfors 2008, s 190). 

  Jag vill betona att analysen i den här studien är en enkel sådan. Skälet till detta är 

också mycket enkelt. Nämligen att uppsatsen är en helhet. Om för mycket tid hade lagts 

på textanalytisk teknik så menar jag att risken hade varit för stor för att de andra 

delarna i den här studien hade blivit alltför svaga (för beskrivningar av mer avancerade 

typer av analys‐inriktningar/‐strategier se till exempel Bergström & Boréus 2005; Ehn & 

Löfgren, 2001; Forsberg & Wengström 2008; Hartman 2001; Robson 2002). 

  Denscombe (2009) menar att potentialen i att dra allmänna slutsatser av en 

forskningsstudie ugörs av dess kapacitet att vara jämförbar med andra dylika fenomen 

(s 379). Sju av artiklarna i den här litteraturstudiens resultat publicerades i USA, vilket 

ger en kraftig övervikt för risken att effekter av amerikanska sociala och kulturella 

faktorer, påverkar den här undersökningen. Detta skapar vissa begränsningar när det 

kommer till min studies generaliserbarhet. Resterande tre artiklar publicerades vardera 

i Finland, Kanada samt Storbritannien. Alltså ytterligare två engelsk‐språkiga länder. 

Dessutom är samtliga länder så kallade högt utvecklade industriländer. Jag vill hävda att 

det förstärker den kulturella snedfördelningen i mitt resultat och vikten av vaksamhet 



37 

när det gäller generaliserbarhet ökar härav än mer.
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Resultat – analys och diskussion 

Allen‐Collinson (2009) har skrivit en artikel som sticker ut i mängden av mitt empiriska 

material. Det är en fallstudie med en man som i cirka 20 år levt tillsammans med en 

kvinna som brukat flera former av kraftigt våld mot honom. Våldet var ensidigt och 

kvinnan var alltid förövare. Jag utgår ifrån att mannen och Allen‐Collinson båda har haft 

för avsikt att återge sanningen. Härav drar jag den enkla slutsatsen att det verkar som 

att det åtminstone existerar en kvinna som har använt ”Intimate Terrorism” (IT) 

gentemot en man. 

  Cheung med flera (2009) slår fast, genom sin internet‐baserade undersökning, att 

hjälp till män som förövare dominerar utbudet av sociala tjänster, framför hjälp till män 

som offer för våld i nära relationer. I Asien, Australien samt Nya Zeeland hittades inte ett 

enda hjälpprogram som enbart riktade sig till utsatta män. Antingen finns det inga 

utsatta i dessa delar av världen eller så finns det andra förklaringar till bristen på sociala 

insatser. Naturligtvis kan det finnas brister i studiens metodförfarande, men jag tycker 

ändå att det är anmärkningsvärt att inte ett enda sådant program hittades. 

  Cheung med flera (2009) resonerar själva runt män med asiatisk härkomst och deras 

generella, kulturella och normativa, bördor där män förknippas med stor skam om de 

inte kan hantera sina närstående. Att tala om att de skulle kunna misshandlas av kvinnor 

är många gånger ett tabubelagt ämne. Männen kanske skäms och känner skuld för det 

som de råkar ut för ungefär på samma sätt som: 

”Kvinnor kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms eller känner skuld. 

Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga och vänner som för 

professionella, att bli medvetna om att en kvinna är utsatt för våld. I relationer där det 

förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar eller förringar våldet.” 

(Socialstyrelsen 2011b). 

Att 60 % av jordens befolkning skulle vara befriad från problematiken med att även män 

(i högre utsräckning än några enstaka fall) utsätts för våld i nära relationer tar jag för 

osannolikt. 

  Cheung med fleras (2009) artikel kan jämföras med Allen‐Collinsons (2009) som 

också för en diskussion kring att samhällets normer styr mäns agerande. Såsom att det 

är omanligt att slå tillbaka, risken för att bli betraktad som en ofullständig/feminin man 

eller till och med risken för att själv bli bedömd som hustrumisshandare. Den enda 
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större skillnaden mellan artiklarnas resultat består i att Allen‐Collinsons (2009) studie 

handlar om en vit man, medan Cheung med fleras (2009) artikel främst koncentrerar sig 

på män med asiatiskt ursprung. En slutsats som jag drar av den här begränsade 

jämförelsen är att artiklarna tillsammans tyder på att det finns en form av IPV‐symmetri 

med avseende på etnicitet. 

  Flemkes (2009) samt Flinck med fleras (2010) respektive artiklar beskriver kvinnors 

vrede och våldsamma beteenden i nära relationer, men det framgår inte på ett tydligt 

sätt, hur många av kvinnorna som har dominerat rollen som förövare och därmed 

mestadels utövat ensidigt våld (IT) samt hur många som har erfarenheter av ömsesidigt 

våld (CCV). 

  Flinck med flera (2010) pekar själva på att det i deras studie fanns kvinnor som sökte 

hjälp som offer för våld och inte på grund av sitt eget våldsamma agerande. De menar att 

det kan tyda på att kvinnorna rättfärdigade sina egna våldshandlingar men fördömde 

sina mäns dito. Jag funderar på om en förklaring till ett sådant beteende kan utgöras av 

ett samhälles dominerande, kollektiva uppfattning (i den här kontexten) att kvinnor är 

offer och män är förövare, oavsett hur den faktiska situationen ser ut? 

  Jag anser att det är tydligt att både Flemke (2009) och Flinck med flera (2010) 

anstränger sig för att förklara de bakomliggande orsakerna till att kvinnor begår 

övergrepp gentemot sina närstående. Fokus ligger på kvinnornas utsatthet – trots att det 

är kvinnorna som är utövare av våld – och deras behov av hjälp för att kunna hantera 

agression. Jag ser inget fel i det, tvärtom, så anser jag att den här typen av forskning är 

väldigt viktig. Jag menar att bra socialt arbete ofta bygger på att kunna se och hjälpa 

människor som utför våldshandlingar. Ändå, funderar jag över om detsamma hade gällt 

om könsrollerna hade varit omkastade? Alltså; hade en man beskrivits som utsatt i sin 

roll som förövare? Att samhället arbetar agressions‐upplösande med våldsamma män är 

en sak, men är den allmänna synen på dessa att de är offer, så som jag vill hävda att 

Flemke (2009) ser på kvinnorna i sin artikel. Finns det normativa strukturer i samhället 

som gör att vi människor tycker mer synd om kvinnan än om mannen, i en nära relation 

där våld finns, oavsett om hon är förövare eller offer? Kanske också, i vissa fall, oavsett 

vad våldet tar för uttryck? 

  Flemke (2009) visar att en stor del av de kvinnor som har utsatts för övergrepp under 

barndomen sedan själva begick övergrepp i vuxen ålder, gentemot sina partners. Flemke 

(2009) använder en feministisk förklaringsmodell som lyder: eftersom kvinnorna har 
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misshandlats som barn så misshandlar de själva andra som vuxna. För egen del 

bekänner jag mig helhjärtat till teorin att våld föder våld. Det som jag ändå tycker är 

intressant att fundera runt är de teorier som baseras på att män är förövare och kvinnor 

samt barn är offer i de nära relationer som präglas av våld. Då borde väl dessa kvinnor 

och barnen (när de når vuxen ålder, eller tidigare) själva begå övergrepp enligt Flemkes 

(2009) resonemang? Borde inte då också genus‐skillnaderna på sikt utjämnas? 

  Hines med fleras (2010) studie indikerar att det finns män som har blivit utsatta för 

kraftigt, högfrekvent våld, i en starkt kontrollerande kontext (IT). Deras resultat ger 

också, precis som Allen‐Collinson (2009) visade, att kvinnor är i stånd till att använda IT 

mot män. Hines med fleras (2011) andra undersökning påvisar att majoritetan av de 

män som utsatts för IT led av posttraumtiskt stressyndrom. Studien visade också att i de 

relationer som präglades av lågfrekvent, ömsesidigt våld (CCV), så visade männen 

mycket lägre grad av posttraumatiskt stressyndrom. Resultaten stämmer väl överens 

med tidigare studiers beskrivningar av våldsutsatta kvinnor. 

  I Orzeck, Rokach och Chins (2010) undersökning påvisas att män och kvinnor är 

relativt lika när det gäller hur de reagerar samt traumatiseras av våldsutsatthet och vad 

det får för effekter på deras liv. Studiens resultat tyder med andra ord på att våld i nära 

relationer uppvisar könssymmetri. 

  Resultaten i Próspero med fleras (2009) studie deklarerar att desto högre grad av 

våldsutsatthet (IPV), desto högre grad av psykisk ohälsa för både män och kvinnor med 

olika amerikansk etnicitet. Det normala var också att våldet i relationerna var bilateralt. 

En grupp skiljde dock ut sig. Asiatiska amerikaner som uppgav de högsta nivåerna av 

våld, rapporterade samtidigt ett mycket lågt samband mellan detta och psykisk ohälsa. 

  Låt oss dra en parallell mellan Cheung med fleras (2009) resonemang runt det 

skamfyllda för män med asiatiskt ursprung att utsättas för kvinnligt våld med Próspero 

med fleras (2009) resultat, som anger att asiatiska män uppvisar ett svagt samband 

mellan våldsutsatthet och psykisk ohälsa. Kanske kan det vara så att män med asiatiskt 

ursprung, i högre grad än andra män och till och med i anonyma enkätundersökningar, 

är ovilliga att uppge att deras mentala hälsa skulle påverkas av att en kvinna slog dem. 

Är det för dessa män omanligt att bli psykiskt påverkad av kvinnligt våld? 

  Renner och Whitneys (2010) enkätundersökning genererar att i majoriteten av de 

nära relationer som har inslag av våld, så är våldet ömsesidigt. Detta gällde oberoende 

av kön, sexuell läggning eller religionsstatus/‐tillhörighet. Ett undandtag utgjordes av 
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sexuellt våld där kvinnor uppvisade högre utsatthet. På det hela taget visar Renner med 

flera (2010) att våld i nära relationer är vanligt hos unga vuxna. Studiens utfall har stora 

likheter med bland annat Orzeck med fleras (2010) samt Próspero med fleras (2009) 

resultat. Nämligen att IPV uppvisar symmetri mellan könen. 

  Genom Shorey, Meltzer och Cornelius (2010) studie visas att motiven till att använda 

våld var många. Inga genusskillnader detekterades mellan könen när det gällde psykiskt 

och fysiskt våld, men män brukade mer sexuellt våld. Kvinnorna var inte mer benägna 

än männen att använda våld som ett medel i självförsvar. 

 

Slutdiskussion 

Hur var det nu det stod på Socialstyrelsens hemsida?: ”[…] Att lyfta fram just kvinnorna 

är motiverat av syftet att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld […]” (Socialstyrelsen 

2011a). Hur väl harmonierar detta med mitt empiriska material? 

  Om det är Socialstyrelsens mening eller ej låter jag vara osagt, men kan det vara så att 

Socialstyrelsen sänder signaler att våldet i nära relationer oftast utgörs av kraftigt 

kontrollerande, högfrekvent, systematiserat våld (IT) utfört av män riktat mot kvinnor? 

Verkligheten kan vara mer komplicerad än så. Fler relationer kan präglas av lågfrekvent, 

ömsesidigt våld, där parterna ömsom är utsatta och ömsom är förövare (CCV). Tänk om 

det med kön/genus förhåller sig så som det gör med det mesta i livet. Att det bara är en 

av flera orsaker till det som utspelar sig. Har vi en genus‐förblindad myndighet i 

Sverige? Låt mig tydliggöra med ett fiktivt exempel: 

En man och en kvinna söker hjälp hos socialtjänsten för att de inte mår bra 

tillsammans. Socialarbetaren uppfattar vid flera samtal med paret att 

relationen präglas av våld, men denne kan dock inte riktigt få klarhet i hur 

våldet gestaltar sig. Efter en lång tid, efter upprepade påtryckningar från 

socialarbetarens sida, så lämnar kvinnan mannen och parets två barn får växa 

upp utan sin pappa. 

Vilken form av våld präglades deras relation av? Det vet inte socialarbetaren. Vem i 

relationen var mest utsatt för våld? Det vet inte heller socialarbetaren. Socialarbetaren 

har skyddat kvinnan från det könsrelaterade våldet som kanske fanns. Paret kunde ha 

fått hjälp att reda upp en besvärlig situation om inte den sociala insatsen hade baserat 
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sig på könsskillnader, eller så var det mannen som var utsatt för en allvarlig form av 

våld. Är detta omöjligt att tänka sig? 

Jag har inte velat lyfta fram kvinnors våld mot män som ett större problem än mäns våld 

mot kvinnor. Ändå funderar jag över om det kan vara så att i det svenska kollektiva 

medvetandet, har den del av våld i nära relationer där män är utsatta, krympts till i det 

närmaste ingenting? 

  Varför skiljer vi på män och kvinnor som offer för våld? Varför är den distinktionen 

viktig? För att mycket forskning visar på att kvinnor får allvarligare skador av våldet? 

Jag anser att det är viktigt för att förstå förövare och offer, men även för att kunna föra 

en debatt runt könsskillnader och huruvida dessa härstammar ur biologiska eller sociala 

fundament. Jag menar vidare att det är angeläget för att förstå människor och samhället 

som vi lever i. 

  Jag hävdar att våldets skadeverkningar är en central del i den här problematiken. 

Kvinnor behöver skyddas från allvarliga skador. Trots detta så undrar jag om det 

verkligen är etiskt hållbart att, baserat på en enda orsaksförklaring, rikta en majoritet av 

samhällets sociala resurser inom detta område gentemot ett kön? Jag tror att det är en 

omväg till verklig jämställdhet och jämlikhet mellan könen och mellan människor. Jag 

tror att det finns en risk för ett kraftigt bakslag där män med erfarenheter av 

våldsutsatthet i nära relationer känner att nu är det nog. Jag är en av dem som inte vill 

ha ett könskrig på vägen till verklig jämställdhet. 

  Är människan betjänt av könspolarisering och i så fall på vilka sätt? Jag anser att en 

viktig del av socialt arbete är att inse att kategoriseringar är nödvändiga för att vi 

människor ska kunna navigera oss i det komplexa sociala sampel som i princip, mer eller 

mindre, ständigt är närvarande. Vi har inte möjligheter att i varje situation göra en helt 

ny tolkning av upplevelsen, utan den måste till viss del alltid basera sig på sådant som vi 

har lärt oss tidigare. Dock, menar jag att ovanstående resonemang aldrig kan utgöra ett 

försvar för att göra grova generaliseringar som kan leda till att män och kvinnor tappar 

förståelsen för varandra. 

  För mig handlar socialt arbete om att se och verka för personer som är utsatta, mår 

dåligt och behöver råd, stöd och hjälp. Detta oavsett vad som är politiskt, kulturellt eller 

socialt accepterat i den nuvarande samhällskontexten. Socialarbetare behöver kunna 

skilja på olika orsaksförklaringar till våld samt olika former av våld i nära relationer. 

Detta för att kunna hjälpa människor oavsett vad de har för kön, ålder, etnicitet, sexuell 
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lägggning, klasstillhörighet, religionsuppfattning, ideologisk övertygelse eller andra 

egenskaper eller förutsättningar. 

Slutsatser 

Låt mig jämföra mina analyserade artiklar med tidigare forskning. Hines med fleras 

(2010; 2011) samt Allen‐Collinsons (2009) artiklar beskriver på olika sätt män som har 

utsatts för ”intimate Terrorism” av kvinnor. Dessa tre kvinnor presenterar alltså resultat 

som talar emot Johnson (2005) där han menar att IT‐utövning är förbehållet män. 

  Allen‐Collinson (2009), Hines med flera (2010), Hines med flera (2011), Orzeck med 

fleras (2010), Próspero med flera (2009), Renner med flera (2010) samt Shorey med 

flera (2010) är de artiklar som jag uppfattar vara tydligast när det gäller att beskriva 

könssymmetri (det vill säga att män och kvinnor är lika våldsamma i nära relationer). 

Även om detta också återfinns i de resterande tre artiklarna. Resultaten ligger i linje 

med Straus (2006; 2009) artiklar om könssymmetri. Sammantaget visar mitt empiriska 

underlag att våldet i nära relationer uppvisar stora likheter mellan män och kvinnor, 

men även mellan människor överlag. 

  Samtliga mina tio vetenskapliga artiklar ansluter sig till flera eller alla nedanstående 

punkter. Alla punkter avser våld i nära relationer: 

1. Det finns flera olika bakomliggande orsaker till våldsutövning. Såsom till 

exempel symptom på posttraumatiskt stressyndrom. 

2. Olika typer av våldsyttringar existerar. Till exempel fysiskt eller psykiskt våld. 

3. Det finns olika former av våld (däribland IT och CCV). 

4. Olika grader av våld är tydliga (IT och CCV). 

5. Våldet uppvisar stora likheter mellan människor med olika socio‐demografiska 

egenskaper. Såsom exempelvis kön och etnicitet. 

6. Lågfrekvent, ömsesidigt våld; ”Common Couple Violence” (CCV) är betydligt 

vanligare än starkt kontrollerande, högfrekvent, ensidigt våld; ”Intimate 

Terrorism” (IT). CCV och IT utövas av både män och kvinnor. 

7. Våld är tvetydigt. Våld i nära relationer är komplext, innefattar många aspekter 

och låter sig inte på ett enkelt sätt förklaras. Förövaren kan vara man eller kvinna 

och detsamma gäller för den utsatte. Kulturella värderingar, normer och sociala 

sammanhang spelar in. Ändå är våldet en allmänmänsklig problematik som 

kräver sociala insatser. 
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Vidare forskning 

Felson med flera (2005) visade att män oftare utsattes för våld utfört av andra män, än 

för sina kvinnliga partners våld. På Brottsförebyggande rådets hemsida sammanfattas 

en del statistik. De misstänkta vid misshandelsbrott utgörs till 85 procent av män och 60 

procent av den anmälda misshandeln drabbar män (2011a). Dock kan jag inte hitta 

något om att män skulle kunna vara offer för könsrelaterat våld. Män som slår män. Jag 

undrar vad till exempel en diskursanalys över detta skulle kunna bidra med? 

  Brottsförebyggande rådet (2011b) menar att man måste vara försiktig med den här 

typen av statistik. Detta eftersom forskning visar att kvinnor utsätts för fler händelser av 

våld i nära relationer och att många av dessa förblir dolda (s 35). Jag instämmer när det 

gäller försiktighet, men å andra sidan har den här studien visat att män också kan vara 

ovilliga att rapportera och anmäla våld som de utsätts för i nära relationer. 
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