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Sammanfattning 

Fenomenet våld i nära relationer är välbeforskat, men forskningen utgår primärt från mäns våld 

mot kvinnor. När det kommer till män som utsatts för våld i nära relationer är forskningen 

däremot begränsad. Syftet med denna studie är att överblicka den befintliga forskningen 

gällande män som utsatts för våld i nära, heterosexuella relationer. Forskningsöversikten 

undersöker 20 studier, där samtliga studier påvisar att utsattheten hos män tycks vara relativt 

vanligt förekommande samt av allvarlig karaktär. Utsattheten tycks kompliceras ytterligare av 

yttre och inre barriärer i form av maskulinitetsnormer, patriarkala strukturer och rättssystem 

utformade för våldsutsatta kvinnor, samt avsaknad av stöd- och hjälpfunktioner för våldsutsatta 

män. Vår slutsats är sålunda att partnervåld mot män bör studeras ytterligare, samt att synen på 

våld i nära relationer är i behov av ett förändrat, könsneutralt synsätt som ger alla våldsutsatta 

samma förutsättningar att få stöd genom det offentliga sociala arbetet.  

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, IPV, maskulinitetsteorier 
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1. Inledning 

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som har uppmärksammats sedan 1900-talet, då 

synen på våld mot framförallt kvinnor skiftade från en privat angelägenhet till att betraktas som 

ett samhällsproblem med ursprung i patriarkala strukturer (NCK 2019). Arbetet mot våldet har 

historiskt sett syftat till att skydda kvinnor och barn från mäns övergrepp, vilket i kampen för 

ökad jämställdhet har medfört ett ökat rättsligt skydd och särskilda stödfunktioner, som 

exempelvis kvinnojourer för kvinnor och barn på både statligt och solidariskt initiativ. 

 

Under senare tid har det dock allt oftare uppmärksammats att även män utsätts för våld i nära 

relationer. Litteraturen (se exempelvis BRÅ, 2014; Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, 2004) indikerar att våldet i parrelationer skiljer sig mellan könen och att män och 

kvinnors utsatthet och upplevelser gällande våld kan antas vara olikartad. Till följd av att 

forskningen och politiken till stor del fokuserat på kvinnor och barn har även rättssystemen och 

stödfunktionerna i många länder utformats för att värna just dessa. Detta, i kombination med 

de befintliga maskulinitetsnormerna i samhället kan utgöra inre och yttre barriärer för mäns 

möjligheter att söka och få adekvat hjälp när de utsätts för våld i nära relationer (Brooks, 

Martin, Broda, Poudrier, 2017; Durfee, 2014). Att utformningen av samhällsstöden inte är 

anpassade för män som utsätts för våld i nära relationer bidrar till svårigheter att mäta 

omfattningen av våld riktat mot män, då dessa därigenom har färre möjligheter att söka hjälp 

för sin utsatthet. Detta leder således till ett mörkertal som inte enbart beror på att offren inte 

vågar anmäla, utan även för att det finns en avsaknad av adekvat stöd för denna målgrupp.  

 

Inom det sociala arbetsfältet är arbetet med våldsproblematiken av stor vikt, både för 

prevention av våldet men även för arbetet med rehabilitering av offer, förövare och andra 

berörda som exempelvis barn och övriga anhöriga. För att kunna utveckla stödsystemet för 

våldsutsatta män krävs det att forskningen fokuserar på att förklara fenomenets ursprung, 

konsekvenser och utformning. Forskningen använder sig i dagsläget av olika förklaringar till 

hur männens utsatthet för våld i nära relationer är utformat och diskursen har präglats av 

motsättningar från andra akademiska fält, som till viss del förnekat förekomsten av fenomenet 

(Jackson, 2007).  

 

Även inom nordisk kontext har partnervåld mot män sällan uppmärksammats, vilket har lett 

till en begränsad kunskapsbas gällande mäns utsatthet, därmed finns kunskapsluckor även i den 

offentliga sektorn. Detta innebär att internationell forskning behöver granskas för att fenomenet 
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skall kunna förstås med hjälp av kunskap från olika kontexter. Denna kunskap skulle därefter 

kunna bidra till att förklara fenomenet och möjliggöra en utveckling av hur våld i nära 

relationer motverkas och behandlas i det sociala arbetet. 

 

 

 

1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att utföra en forskningsöversikt genom att systematiskt analysera och 

jämföra aktuell forskning gällande heterosexuella män som utsätts för partnervåld. Genom att 

sammanfatta och kritiskt granska nutida forskning om våld i nära relationer gentemot män i 

heterosexuella parrelationer ges en överblick av forskningen som kan generera ökad kunskap 

och förståelse för fenomenet. Större förståelse och kunskap gällande våld i nära relationer kan 

sedan bidra till att utveckla det sociala arbetets hjälp och stödfunktioner för våldsutsatta män 

och kvinnor.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Med hjälp av vilka perspektiv och teorier förklarar forskningen fenomenets orsaker, 

förekomst och konsekvenser? 

 

2. Vilka signifikanta riskfaktorer för män att utsättas för våld i nära relationer kan identifieras 

genom forskningen? 

 

3. Hur ser forskningen på tillgången och effektiviteten i det stöd som tillhandahålls för 

våldsutsatta män av olika samhällsaktörer? 

 

 4. Vilka åtgärder förespråkar forskningsfältet att utveckla för att stödja män som har utsatts 

för våld i nära relationer? 

 

1.3 Centrala begrepp 

Det är av vikt att definiera vad som avses med våld i nära relationer i detta arbete, då begreppet 

är ett mångfacetterat problem med många olika dimensioner som varierar beroende på vilken 

form av relation personerna i fråga befinner sig i. Avgränsningen har gjorts med hjälp av 

Jackson (2007). Begreppet våld i nära relationer kan syfta till olika former av våld i familjära 

eller romantiska relationer. Det kan således handla om föräldrar och barn, syskon eller andra 
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familjemedlemmar varierande på vilken form av relation personerna har. Som tidigare nämnts, 

kommer denna forskningsöversikt omfatta män som lever i heterosexuella parrelationer. 

Definitionen på en nära relation avgränsas alltså till våld inom en kärleksrelation, dvs. att den 

våldsutsatta har eller haft en fru, partner, sambo eller annan likartad relation till förövaren. 

Anledningen till att enbart forskning som undersöker våldsutsatta heterosexuella män ska 

analyseras är för att vi anser att avgränsningen tydliggör intressanta perspektiv på samhällets 

normer och strukturer gällande manlighet, könsroller och maktfördelning mellan könen.  

 

Då det finns ett begränsat antal svensk och nordisk forskning inom ämnet kommer nordisk och 

annan internationell forskning granskas, då det anses rimligt att anta att våldet yttrar sig, 

upplevs och kan förklaras på likartat sätt i olika länder och kontexter. Till följd av att forskning 

från olika länder kommer användas är det viktigt att uppmärksamma att de olika ländernas 

kontext kan påverka resultaten, då sociala normer och kulturer kan vara utformade på olika sätt 

och således även rättssystemen är utformade på olika sätt.  

 

Enligt Jackson (2007), Sinisalo & Moser Häller (2018) samt Socialstyrelsen kan IPV (intimate 

partner violence) definieras som våldshandlingar som utövas av en person mot en partner i en 

kärleksrelation. Oftast uppträder våldet regelbundet och utövas strategisk och kan betecknas 

som en del i en kontrolltaktik för att få makt över offret. Våldets former kan sammanfattas i 

nedanstående kategorier med hjälp av Jackson (2007) och Sinisalo & Moser Hällen (2018): 

 

1) Fysiskt våld: det fysiska våldet innefattar alla former av fysiska handlingar mot den andres 

vilja, fysisk misshandel och tvång samt sexuellt våld. Den sista kategorin innefattar alla 

sexuella handlingar som sker utan den andres samtycke. I vissa fall kan det fysiska våldet även 

vara övergrepp med dödliga konsekvenser. 

 

2) Psykiskt våld: former av emotionellt våld samt manipulativa beteenden som syftar till att 

offret ska bli psykiskt instabilt så att förövaren har lättare att utöva makt över offret. Det kan 

innebära att offret utsätts för ett multum av olika former av våld, såsom bestraffning, 

förlöjligande, kontroll av det sociala livet såsom arbete och umgänge, övergrepp mot husdjur 

eller inskränkning av personens dagliga liv, rörelsefrihet och fritid.  

 

3) Materiellt våld: Skadegörelse av offrets egendom som t.ex. inredning, fordon eller 
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liknande. Det kan även yttras genom kontroll av egendom eller finansiella medel för att 

begränsa offrets frihet.  

 

Det problematiska med dessa begrepp är att deras innebörd samt allvar kan tolkas olika av 

individerna - vissa skulle klassa en upplevelse som grovt hot, medan andra anser det vara 

lindrig verbal kränkning. Det är svårt att utesluta att detta tolkningsutrymme påverkar både 

forskarnas definitioner samt hur de utsatta berättar om och tolkar sin upplevelse.  

 

Inom den heteronormativa synen på IPV utgår man ofta från ett offer-förövare-förhållande 

mellan parterna. Dock är det viktigt att tänka på att det finns situationer där båda parter utsätter 

varandra för våld, även om våldet kan vara av olika slag. Det är inte heller ovanligt att offret i 

självförsvarssyfte utövar våld mot förövaren, vilket betecknas som motvåld (Sinisalo & Moser 

Hällen, 2018). Andra betecknar detta fenomen av motvåld som retroaktivt våld. Det är därför 

mycket sannolikt att den som initierade eller utövade våldet upprepade gånger till slut själv blir 

våldsutsatt om/när offret utövar retroaktivt våld.  
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2. Bakgrund 

Våld i nära relationer är ett aktuellt men långt ifrån nytt folkhälsoproblem. Historiskt sett har 

våld i nära relationer varit ett fenomen knutet till patriarkala, heteronormativa strukturer där 

kvinnan haft en underlägsen roll och färre formella och informella rättigheter. Misshandel av 

kvinnor inom familjen av överordnade män - ofta fadern eller maken - accepterades i samhället 

och ansågs vara en individuell angelägenhet (NCK, 2019). I Sverige var kvinnan rättsligt 

underordnad mannen inom äktenskapet, och männen fick straffa sina fruar vid äktenskapsbrott. 

Först 1864 förlorade mannen rätten till fysisk misshandel inom äktenskapet, medan våldtäkt 

inom äktenskap kriminaliserades först 1965 i samband med införandet av ny lagstiftning i 

brottsbalken SFS 1962:700. 

 

Förändringar i svensk lagstiftning under 1980-talet återspeglade utvecklingen i internationell 

rätt när FN:s så kallade kvinnokonvention kom till och ratificerades i Sverige. Våld mot 

kvinnor i nära relationer ansågs inte längre som en privat angelägenhet, utan som ett brott mot 

mänskliga rättigheter och en samhällsfråga. Detta föranledde ett växande intresse för 

fenomenet även inom forskningen (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Även på internationellt 

plan utvecklades lagstiftningen för att styrka och skydda kvinnors mänskliga rättigheter. 1993 

antog FN en konvention om avskaffandet av allt våld mot kvinnor, där problemet tolkades ha 

sitt ursprung i det historiskt ojämlika förhållandet mellan könen (Förenta Nationerna, 1993). 

År 2011 trädde Europarådets Istanbulkonvention i kraft, som avsåg att förebygga och motverka 

våld i hemmet (Europarådet, 2011). 

 

Feministiska politiska rörelser och kvinnors kamp för ökad jämställdhet - också inom 

parrelationer - återspeglas i utvecklingen av samhälleliga normer och framtagandet av 

begreppet våld i nära relationer som bidragit till att kvinnors rättigheter har stärkts.  På grund 

av detta och då statistiken antyder att flertalet av förövarna av våld i nära relationer är män, 

riktar sig Socialstyrelsens riktlinjer och material gällande IPV främst till arbetet för att skydda 

våldsutsatta kvinnor och barn. (Socialstyrelsen, 2016; 2018). Då män historiskt sett innehaft 

rollen som våldsutövaren, saknar lagstiftningen bestämmelser om särskild skydd för män som 

utsätts för våld i nära relationer, förutom när det gäller hedersrelaterat våld.  

 

Allt oftare uppmärksammas dock att partnervåld inte enbart erfars av kvinnor, utan även av 

män. Både internationell och nordisk forskning har påvisat att grovt och upprepat våld i 

heterosexuella parrelationer utövas främst av män, samtidigt som undersökningar visar att 
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hetero- och homosexuella män utsätts för icke-dödligt våld i lika stor utsträckning som kvinnor 

(Stolt, 2010).  Statistik i den svenska nationella kartläggningen gällande brott i nära relationer 

av BRÅ (2014) påvisade att 6,8 % av den svenska befolkningen under 2012 utsattes för brott i 

en nära relation. Andelen kvinnor var i princip lika stor som andelen män (7,0% och 6,7%), 

och könsfördelningen var även likartad när man studerade psykiskt respektive fysiskt våld 

separat under år 2012. Vid denna studie uppgav 6,8% av kvinnorna och 6,2 % av männen att 

de upplevt psykiskt våld och 2,2% av kvinnorna och 2,0 procent av männen hade utsatts för 

fysiskt våld. Siffrorna skiljer sig dock när det gäller det dödliga våldet, där BRÅ (2014) uppger 

att ca. 17 kvinnor per år dödas av män som de har eller har haft en relation med, jämfört med 

ca. 4 män som dödas av sin kvinnliga partner.  

 

Under de senaste åren har det i internationell kontext allt oftare uppmärksammats att IPV mot 

män är mindre utforskat. Det finns relativt lite nordisk forskning som kan ligga till grund för 

att bilda kunskap om insatser och strategier att bemöta denna grupp inom det sociala arbetet 

samt inom hälso- och sjukvård. Det samhälleliga stödet de våldsutsatta männen har att tillgå är 

begränsat och det finns en avsaknad av handledande material för de yrkesverksamma inom den 

offentliga sektorn gällande arbetet med våldsutsatta män. Stolt (2010) påpekar att det är viktigt 

att uppmärksamma dessa män ur ett hälso- och rättssäkerhetsperspektiv, då följderna av IPV 

“utgör ett stort folkhälsoproblem som skulle minska om offren på ett tidigt stadium erbjöds 

stöd och hjälp samt möjlighet att bearbeta de traumatiska upplevelserna”. 

 

Det finns fortfarande en relativt liten mängd rapporterade incidenter av IPV mot män, och 

mörkertalet kan antas vara stort. Att män är underrepresenterade i statistik om utsatthet för IPV 

har flera förklaringar. Många män anmäler inte våldet de utsätts för, till följd av skamkänslor 

och rädsla för att inte bli trodda. Detta är också en följd av att förtroendet för instanser inom 

rättsväsendet när det gäller utsatthet för IPV är lägre hos männen än hos kvinnorna (Jackson, 

2007; Stolt, 2010). Detta antas främst bero på samhällets konstruktion av maskulinitetsnormer, 

heteronormativa förhållningssätt, tabubeläggning, föreställningar om mäns fysiska 

överlägsenhet i heterosexuella parrelationer samt stigmatisering (Bundesamt für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, 2004; Lövestad & Krantz, 2012; Stolt, 2010). Offerbegreppet 

ses som motsats till de egenskaper som tillskrivs den normativa bilden av manlighet, vilket 

medför att män som utsätts för våld av en kvinnlig partner är särskilt utsatta för stigmatisering 

och tabubeläggning. Detta leder till att många män försöker lösa sin situation på egen hand 

(Jackson, 2007; Stolt, 2010). Detta försvårar möjligheten till att upptäcka män som utsätts för 
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IPV. En annan faktor som kan anses vara bidragande till att mäns utsatthet för IPV inte är lika 

synlig i enkätstudier och omfångsundersökningar är att frågorna om IPV oftast gäller former 

av brottsligt våld. Enligt Stolt (2010) påverkar frågornas utformning hur män rapporterar 

utsatthet för IPV, då det kan antas att män utsätts för mindre brottsligt våld än kvinnor och att 

männen inte reflekterar över det upplevda fysiska våldet som brottsliga handlingar. 

 

Då prevention av och stöd vid utsatthet för IPV är en folkhälsofråga som den offentliga sektorn 

ansvarar för, är det mycket aktuellt för det sociala arbetet att utforska hur detta fenomen ser ut 

och vad man kan och bör göra för att utveckla tillfredsställande prevention- och stödfunktioner 

även för män som utsätts för IPV. Socialarbetare som i sin yrkesutövning kommer i kontakt 

med våldsutsatta personer ska kunna upptäcka samt stödja utsatta kvinnor och män i syfte att 

hjälpa dessa att ta sig ur våldsamma relationer. För att kunna åstadkomma detta är det viktigt 

att socialarbetare besitter kunskap gällande våldsmönster och dess förekomst. 

 

Det finns olika perspektiv som syftar till att förklara varför våldet uppstår. Frågor som ofta 

ställs är varför en partner utsätter den andre för våld, och varför den utsatta stannar kvar i 

relationen. Sinisalo och Moser Hällen (2018) beskriver att det finns individfokuserade 

förklaringsmodeller, där biologiska faktorer hos utövaren anses vara orsaken, medan 

sociologiska modeller utgår ifrån att beteendet är inlärt och rotat i kognitiva mönster. Andra 

perspektiv, som den strukturella feministiska modellen, anser att det historiska förtrycket av 

kvinnor och strukturella maktförhållanden är bidragande faktorer. Därutöver finns det 

socioekologiska modeller, som strävar efter en holistisk syn på beteendet, där samspelet mellan 

struktur, situation, relation och personliga förhållanden hänger ihop (Sinisalo & Moser Hällen, 

2018). Socialkonstruktivistiska utgångspunkter gällande IPV är ofta baserade på 

föreställningen om samhälleliga normer som betingar olika könsroller och förväntningar på 

vilka beteenden som är normativa för en manlig respektive en kvinnlig individ. Inom det 

socialkonstruktivistiska perspektivet anses vår verklighet vara skapad utifrån ett samspel av 

vår kunskap och sociala processer som påverkar vår världsbild. Det finns således inga objektiva 

sanningar och vilka fenomen som anses vara sociala problem är föränderliga genom tid och 

rum, beroende på hur sociala kategorier är uppbyggda (Meeuwisse & Swärd, 2002). Patriarkala 

strukturer anses vara avgörande för hur starkt dessa normer påverkar den enskildes beteenden. 

Dessa normer innebär även en asymmetri mellan könen i förhållande till makt, möjligheter och 

utövandet av våld - detta betecknas som teorin om könens asymmetri. 
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Orsaker till varför män inte lämnar våldsamma relationer anser Stolt (2010) och Jackson (2007) 

vara samma för män som för kvinnor - bristande socioekonomiska resurser, begränsat nätverk 

och oro för att lämna barn eller husdjur med förövaren. 

 

 

  



Füllkrug, Mark  

SA046G VT19  

12 

 

3. Metod 

I det följande avsnittet ska vi redogöra för den valda metodansatsen samt hur vi har tillämpat 

den. Vi kommer även att diskutera etiska överväganden och vilka kvalitativa styrkor och 

svagheter vi ser i utförandet. 

 

I enlighet med texten ovan ska primärforskning redovisas med hjälp av en litteraturöversikt för 

att analysera forskningens manifesta innehåll. Utifrån forskningsfrågorna ska både kvantitativa 

och kvalitativa studier omfattas för att kunna åstadkomma en rikare bild av fenomenet. För att 

strukturera denna översikt systematisk kommer mixed methods review (Gough, Thomas & 

Oliver, 2006) approach användas, där två sub-synteser för kvalitativ och kvantitativ forskning 

kopplat till frågeställningarna kommer att genomföras och deras resultat integreras i den 

avslutande syntesen. Metoden för datainsamlingen är litteratursökning, som redovisas nedan. 

 

I syntesen av samtliga studier ska, som Booth, Sutton och Papaioannou (2016) argumenterar, 

redovisningen ske genom att använda sig av tabeller för att extrahera samt visualisera datan. 

Metoden behöver dock kompletteras med en narrativ syntes av materialet, vilket är lämpligt att 

använda när studier med olika design, frågeställningar och kontext används (Booth et al. 2016). 

Metoden avser att förhålla sig till studiernas manifesta budskap samt deras helhet och integritet, 

vilket möjliggör sammanvävningen av skillnader i studierna till en gemensam argumentation, 

samtidigt som denna metod återger studiernas data på ett djupgående och innehållsrikt sätt 

(Booth et al. 2016). Med hjälp av denna metod kan man genom en gruppering av studier 

etablera en överskådlig kunskapsbas - det blir också enklare att se återkommande mönster i 

studierna.  

 

3.1 Insamling av data/empiriskt material 

Inhämtandet av data kommer göras genom en systematisk litteratursökning i olika databaser 

samt genom kompletterande metoder som kedjesökning och övergripande sökningar på 

vetenskapliga tidskrifters databaser för att få tillgång till ett mer utvidgat urval av publikationer. 

Litteraturöversikten kommer behandla internationellt material, för att öka mängden forskning 

inom ämnet som analyseras.  

Den systematiska litteratursökningen består enligt Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering (2017) av flera olika steg som ska säkerställa att alla för ämnet relevanta studier 
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ska fångas in. Sökningsprocessen inleds med testsökningen för att urskilja vilka begrepp som 

genererar relevanta träffar samt avgöra om frågeställningen är tillräckligt väldefinierad. En 

tillräckligt väldefinierad frågeställning genererar en insikt gällande vilka mängder av forskning 

som kan förväntas. I detta inledande steg till litteratursökningen undersöks vilka 

ämnesspecifika sökord som är relevanta till studien och sålunda ska användas i 

huvudsökningen (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, 2017).  

Vi valde att göra testsökingar i flera olika databaser tillsammans med en av universitetets 

bibliotekarier och gjorde senare också sökningar på egen hand. Det visade sig att omfattningen 

av ämnesrelevanta studier var mycket begränsad i de flesta databaserna, men databasportalen 

ProQuest Social Sciences tycktes innefatta mest relevanta träffar på de utvalda ämnesspecifika 

sökorden. Vid litteratursökning kan sökinstrumentet PICO eller PICOC med fördel 

användas (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, 2017; Booth, Sutton & 

Papaioannou, 2016). Med hjälp av PICOC definieras och avgränsas sökorden efter kategorierna 

population, intervention, comparison, outcome och context, vilket medför att sökningens 

träffar uppnår högre relevans.  

Populationen vi utgått ifrån, består av män och då vi inte undersöker specifika interventioner 

ska i enlighet med Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (2017) definitionen 

av intervention istället benämnas exponering, som i detta fall innebär exponeringen för IPV. 

Vi har också valt att utesluta jämförelse (comparison) då jämförelser frångår syftet med vår 

studie. Viktiga skillnader mellan våldsutsatta män och våldsutsatta kvinnor kommer dock 

skildras i syfte att skapa en bredare förståelse för våldet män utsätts för. Då en del av de studier 

vi valt att använda undersöker både män och kvinnor med olika sexualiteter anses det rimligt 

att främst fokusera på dessa studiers resultat gällande de heterosexuella männen. Det görs ingen 

avgränsning gällande studiernas geografiska kontext då forskningsmaterial inom detta ämne i 

europeisk kontext är mycket begränsat, samt att fenomenet i sig inte kan sägas begränsas 

genom geografisk gränssättning.  Då vi använder oss av internationell forskning är en 

avgränsning av kontexten inte aktuellt. Denna avgränsning ska tillämpas på kvalitativ och 

kvantitativ forskning utförd efter år 2008 i syfte att förhålla oss till nutida och relevanta studier 

utförda under det senaste decenniet. Forskningen ska uppfylla grundläggande krav på kvalitet 

och etik. 
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Inkluderingskriterier för studierna är att de är 1) refereegranskade, 2) berör heterosexuella mäns 

utsatthet för IPV, 3) är svensk-. engelsk- eller tyskspråkiga, 4) ska vara publicerade mellan 

2008 - och 2019 och 5) att studierna är primärstudier. Exkluderingskriterier för studierna var 

således att 1) studierna ej är refereegranskade, 2) ej berör heterosexuella mäns utsatthet för 

IPV, 3) ej är utgiven på ett av de valda språken, 4) publicerades innan 2008 eller 5) ej var 

primärstudier. Efter att ha valt vilka sökord som skulle sättas in i de olika, så kallade “blocken”, 

som kan sökas var för sig eller kombineras med varandra för ett slutgiltigt sökresultat (Statens 

Beresning för medicinsk och social Utvärdering, 2017), använde vi i vår sökning: male OR 

men samt "battered husband*" OR "abused husband*" OR "abused men" OR "abused man" 

för populationen och ("domestic violence*" OR "intimate partner violence*" OR "partner 

abuse*" OR "family violence*") för exponeringen. 

 

Nästa steg i den systematiska litteratursökningen är huvudsökningen i databaserna (Statens 

Beredning för medicinsk och social Utvärdering, 2017). Här ska sökningens resultat redovisas 

(se tabellen under 3.2 litteratursökning) och dubbletter av artiklarna i sökresultaten borträknas. 

Därefter pågår en manuell granskning av de framsökta studiernas abstrakt för att kunna avgöra 

studiernas relevans (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, 2017). 

Den systematiska litteratursökningen kan även kompletteras med hjälp av kedjesökning, som 

innebär att relevanta artiklars referenslistor granskas manuellt för att hitta relevant forskning 

(Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, 2017). Eftersom huvudsökningen i 

databaserna inte gav oss tillräckligt omfattande relevanta träffar använde vi oss av 

kedjesökningen efter läsning av relevanta artiklar. Samma inklusions- och exklusionskriterier 

användes här. Artiklarnas refereegranskning kontrollerades med hjälp av databasportalen 

PRIMO. En ytterligare, övergripande sökning i PRIMO gav ytterligare en träff. 

Då vi under litteratursökningens gång uppmärksammade att det fanns ett fåtal relevanta träffar 

i databasportalen såsom genom handsökning valde vi att även söka publikationer i tidskriften 

SAGE Journals, då vi ansåg att denna tidskrift hade en hög relevans för vårt ämne. 
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3.2 Litteratursökning 

Sökningsresultat från databasportalen ProQuest Social Sciences redovisas i tabellen nedan: 

Löpnummer Datum / 

Klockslag 

Databas Sökord/Söksträng Antal träffar Löpande 

kommentarer 

1 5/4/2019 

11:02 

ProQuest Social 

Science 

(ERIC 

PsycARTICLES, 

PsycINFO 

PTSDpubs, 

Sociological 

Abstracts 

Worldwide, 

Political Science 

Abstracts) 

ab(male OR men) 

AND ab(IPV OR 

"Intimate partner 

violence" OR 

"domestic 

violence" OR 

"domestic abuse") 

AND ab(victim* 

OR "battered 

husband*") 

974 Bred sökning som 

medför större antal 

träffar, det finns 

dock en andel 

relevant material. 

 

Efter att prova de 

kommande söksträng 

valdes 15 studier ut 

genom att granska 

abstrakt på de första 

200 sökträffar. 

2 8/4/2019 

13:42 

ProQuest Social 

Science 

(alla databaser) 

ab("domestic 

violence*" OR 

"intimate partner 

violence*" OR 

"partner abuse*" 

OR "family 

violence*") AND 

ab("battered 

husband*" OR 

"abused husband*" 

OR "abused men" 

OR "abused man") 

11 varav 6 

dubletter. 

Sökning mycket 

snäv, få resultat. 

Ingen av 

träffarna ansågs vara 

relevant. 

3 8/4/2019 

13:52 

ProQuest Social 

Science 

(alla databaser) 

noft("domestic 

violence*" OR 

"intimate partner 

violence*" OR 

"partner abuse*" 

21 av vilka 8 

dubletter och 2 

ej primärstudier. 

Av dessa studier 

kunde en relevant 

studie urskiljas. 

Resterande studier 

uppfyllde inte våra 
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OR "family 

violence*") AND 

noft("battered 

husband*" OR 

"abused husband*" 

OR "abused men" 

OR "abused man") 

inkluderingskriterier, 

främst för att dessa 

riktades undersökte 

en annan population. 

4 9/4/2019 

14.25 

ProQuest Social 

Science 

(alla databaser) 

abs("domestic 

violence*" OR 

"intimate partner 

violence*" OR 

"partner abuse*" 

OR "family 

violence*") AND 

noft("battered 

husband*" OR 

"abused husband*" 

OR "abused men" 

OR "abused man") 

2 Nya sökord för att 

öka relevans. 

Sökning för snäv. 

Återgår till urval från 

tidigaste sökning 

samt kompletterar 

med kedjesökning. 

Tab. 3.2 Litteratursökning i databasportal 

 

13 studier hittades genom sökning i databasportalen ProQuest Social Sciences, samt en genom 

kedjesökning. Kompletterande sökning på SAGE Journals hemsida gav 25 respektive 67 

träffar. Av dessa var enbart fyra relevanta, då resten av studierna undersökte andra populationer 

än den avsedda eller ej var primärstudier. En bred sökning i universitetsbibliotekets databas 

Primo gav ytterligare två relevanta träffar, som inkluderades i materialet. Sammanfattningsvis 

genererade den totala litteratursökningen 22 studier som valdes ut efter läsning av studiernas 

abstrakt, av vilka 2 studier exkluderades då dessa inte uppfyllde inklusionskriterierna, vilket 

innebar att vi kunde urskilja 20 relevanta studier som inkluderades. Anledningen till att vi valde 

att granska 20 studier var för att öka reliabiliteten och för att kunna uppvisa en representabel 

kunskapsbas samt styrka våra påståenden.  

 

I forskningsöversikten inkluderas tre studier som avviker från ovan nämnda kriterier. Studien 

av Hines, Brown och Dunning är från år 2007 och frångår sålunda avgränsningen gällande 
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årtal, men med tanke på dess rika innehåll och resultat fick den trots detta ingå. Studien av 

Mitra, Mouradian, Mikton och Shakespeare (2014) inkluderas trots att de i studien inte skiljer 

mellan hetero- och homosexuella män - dock fanns det få studier som undersökte innebörden 

av funktionsnedsättning som riskfaktor för mäns utsatthet för IPV och den anses därmed vara 

ett viktigt bidragande material för att utifrån ett intersektionellt perspektiv få en djupare 

förståelse för riskfaktorer som indikerats av forskningen. Den tredje studien av Carmo, Grams 

och Magalhães (2011), saknar samma avgränsning gällande åtskiljningen mellan hetero- och 

homosexuella män som den föregående, dock redovisar forskarna att i alla undersökta fall har 

förövaren av våldet varit kvinnlig. Trots att det inte kan uteslutas att vissa av deltagarna 

möjligtvis befinner sig i samkönade relationer, är resultaten dock av vikt för oss då dessa 

hänvisar till IPV inom heterosexuella parrelationer (För en sammanfattning av studierna se 

bilaga 1). 

 

För att underlätta redovisningen av resultaten finns sammanfattning av redovisade studier i 

tabellform bifogat som bilaga. Studierna redovisas i olika tabeller för kvalitativ och kvantitativ 

metod (Se bilaga 1). 

 

3.3 Analys 

En induktiv ansats användes i analysen av materialet, vilket innebär att analysen inte utgick 

från en teoretisk referensram, då teorin är produkten av en induktiv forskningsansats (Bryman, 

2016). Då vi i denna studie hade för avsikt att undersöka vilka teorier som används i det 

empiriska materialet för att förklara fenomenet var en förutbestämd teoretisk referensram 

varken nödvändigt eller rimligt. Studierna analyserades utifrån deras framträdande 

metodologiska-, teoretiska- och resultatbaserade teman, dvs. att bedömningsmallen är 

underlaget för den tematiska analysen. Tematisk analys är enligt Bryman (2016) en av de mest 

vanliga metoder för utvärdering av kvalitativa data. Med denna metod delas datan in i 

kategorier som identifierats utifrån det empririska materialet; då vi använder oss av studierna 

anser vi att ovan nämnda teman är rimliga att använda då dessa kan relateras till studiens syfte 

samt att de möjliggör en bas för en teoretisk förståelse av datan (ibid.). De teman vi upptäckte 

relaterade till vår frågeställning är 1) intim terrorism och vanligt våld i parrelationer, 2) 

maskulinitetsteori, 3) riskfaktorer för IPV, 4) maskulinitetsnormer som hinder för 

hjälpssökandet, 5) könsneutralitet samt 6) bristande stödsystem. 
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Analysen av materialet skedde genom läsning av de utvalda studierna oberoende av varandra. 

Vi delade upp de utvalda studierna och granskade tio studier var, som vi sammanfattade i 

tabellform (se bilaga 1). Tabellen strukturerades utifrån aspekterna urval, teori, genomförande, 

resultat samt bedömning av validitet/reliabilitet. Efter utförd sammanfattning gick vi igenom 

samtliga bedömningar tillsammans och diskuterade våra bedömningar i förhållande till de 

kvalitativa kraven på studierna, i enlighet med Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering´s (2017) förslag gällande bedömningskriterier (se kommentar om 

kvalitetsbedömning i 5.1 metoddiskussion). Bedömningsmallen syftade till att svara på 

frågorna gällande huruvida urval, deltagare och metod var relevant i förhållande till syftet och 

studiens frågeställningar och hur tydlig redovisningen av forskningsprocessen och metoden var 

samt vilka brister eller styrkor detta medförde för studiernas kvalitet och reliabilitet. 

Bedömningsmallen fungerade också som ett hjälpmedel gällande att få en överskådlig bild av 

studiernas innehåll och förfaringssätt samt utröna om slutsatserna vi kommit fram till utifrån 

studiernas resultat ansågs rimliga. 

 

I syntesen inkluderades därutöver innehåll som var relevant i förhållande till 

forskningsfrågorna och det övergripande syftet sammanfattades för att synliggöra 

övergripande trender och tendenser. Resultatdelen innehåller en narrativ redogörelse för de 

trender som observerades i materialet. 

 

3.4 Etiska överväganden  

En etisk aspekt som påverkat oss under skrivandets gång är hur utsatta grupper kan 

osynliggöras i samhällelig- och politisk diskussion. Individerna i målgruppen vi inriktat oss på 

utgörs av män, som i dagens samhälle ofta betraktas som den grupp som innehar mest 

maktpositioner - men vi ser också att egenskaperna som tillskrivs männen kan utgöra ett hinder 

för att diskutera problem som går emot maskulinitetsnormerna. Det finns också en risk för att 

se “män” som en homogen grupp utan individuella skillnader såsom etnicitet, ålder, klass, 

funktionsnedsättning, hälsa, etc.). IPV mot män är idag fortfarande ett tabubelagt ämne, utan 

stor uppmärksamhet i politiska debatter eller i media. Gruppen utsatta män har osynliggjorts 

även i diskursen om IPV, där fokuset i regel riktats till kvinnor och barn. Detta är en av de 

anledningar som bidrog till att vi valde att skriva arbetet inom detta område, för att studera ett 

perspektiv inom IPV som lyfter en osynliggjord problematik, och därmed öppnar upp för 

diskussionen om hur en utsatt och ofta förbisedd grupp kan stödjas bättre.  
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Denna forskningsöversikt analyserar forskning från flera olika länder, vilket medför att vi i 

analysförfarandet bör uppmärksamma att resultaten för de olika studierna (se bilaga 1.) kan 

komma att skilja sig åt till följd av studiernas olika ursprung. Statistiken gällande IPV i de olika 

länderna kan differera och rättssystemen kan vara utformade på olikartade sätt, vilket kan 

påverka resultaten. 

 

Då denna studie inte riktar sig mot enskilda individer utan till en målgrupp är det snarare 

angeläget att diskutera vilka etiska risker denna kunskapsöversikt kan innebära för målgruppen. 

Att forska om utsatta grupper innebär alltid risken att genom behovet att definiera och avgränsa, 

förstärka eller skapa ogynnsamma föreställningar och stereotyper gällande målgruppen. När 

det kommer till diskussionen om varför våldet uppstår kan det vara enkelt att hamna i dikotoma 

synsätt, alltså ett svartvitt tänkande gällande förövare och offer och därigenom förstärka synen 

på en slags normativitet inom våldsutövandet som är kopplat till kön och makt.  Det krävs även 

en klar avgränsning och motivation till varför studien riktar sig enbart till en liten målgrupp, 

samt att i dispositionen redogöra för att författarna förstår att andra grupper kan erfara den 

beforskade formen av utsatthet i högre grad - det vill säga att det är viktigt att inte förminska 

denna problematik i syfte att undvika kritik gällande osynliggörande av förtrycket gentemot 

utsatta kvinnor. 

 

Då arbetet inte kommer utgå ifrån specifika individer, utan redan utförda studier, är risken att 

bestrida samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav minimala. 

Det kommer vara av stor vikt att författarna förhåller sig kritiska gällande förförståelse och 

noga överväga språkbruket i arbetet för att inte genom detta oavsiktligt reproducera utsatthet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Det är också viktigt att reflektera över studiernas etiska förhållningssätt och genomförande, då 

våldsutsatta människor är en särskilt ömtålig och utsatt grupp. Med tanke på detta bör forskare 

vara medvetna om att forskning gällande utsatta grupper kan bidra till att försämra den utsattes 

mående. Det är därför viktigt att studierna förhåller sig till de etiska kraven gällande 

skademinimering (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

3.5 Arbetsfördelning 

Innan skrivandet av arbetet påbörjades bestämde vi tillsammans vilket ämnesområde vi ville 

studera. Efter gemensamt utförda testsökningar utarbetade vi problemformulering, syfte och 
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frågeställningar. Skrivandet av studien har skett genom uppdelning av “huvudområden” att 

ansvara för, exempelvis delade vi upp våra frågeställningar, så att vi huvudsakligen 

besvarade/ansvarade för två frågeställningar var. Dessa uppdelningar av studiens olika delar 

innebar att en av oss ansvarade och påbörjade de delar denne blivit tilldelad medan den andre 

påbörjade sina tilldelade delar. Under detta arbete var vi alltid tillgängliga för varandra för 

diskussion, som “bollplank”, inspiration och stöd. Vi gick slutligen tillsammans igenom 

samtlig text och kompletterade varandras områden med tillägg och redigering. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat i förhållande till syftet och de 

frågeställningar som uppsatsen baseras på samt det som framkommit av den manifesta 

innehållsanalysen som genomförts med hjälp av de inkluderade artiklarna. Vi börjar avsnittet 

med en generell övergripande beskrivning av artiklarnas innehåll och sedan redovisas 

resultatet utifrån de frågeställningar som uppsatsen baseras på. 

 

En överblick över de analyserade studierna visar att tre fjärdedelar av forskningen har en 

kvantitativ ansats. Resterande studier har blandade eller kvalitativ design (se Bilaga 1). 

Övergripande resultat av studierna påvisar att män och kvinnor utsätts för IPV i ungefär lika 

stor grad, männen utsätts dock mer sällan för sexuellt och dödligt våld jämfört med kvinnor. 

Männen utsätts både för psykiskt och fysiskt våld och de vanligaste förekommande fysiska 

skadorna är blåmärken, bitsår och skärskador. Kvinnorna är mer benägna att använda 

tillhyggen och vapen i sitt våldsutövande mot män och en signifikant andel män i studierna har 

fått söka vård för sina skador. (Carmo, Grams, Magalhães, 2011; Hines et al., 2007; Wai-Man 

Choi, Yuen-Ha Wong, Kam, Lau, Kit-Shing Wong, Tsz-Fung Lo, 2015).  

 

Forskningen tyder på att våldet män upplever i heterosexuella relationer ser annorlunda ut 

jämfört med det våld kvinnor utsätts för. Enligt Hines och Douglas (2009) tycks män vara mer 

benägna än kvinnor att utöva allvarligt våld, exempelvis var de mer benägna att komma med 

dödliga och icke dödliga hot, förhindra kontakt med polis, hårdhänt hantering, fysiskt begränsa 

och/eller ta stryptag på kvinnan. Kvinnorna var mer benägna att slå med eller kasta tillhyggen, 

köra på partnern med fordon, bita och/eller använda vapen. Gällande örfilar, slag, knivhugg 

eller vållandet av skador som skärsår, blåmärken, brutna ben eller tandskador fanns 

däremot inga signifikanta könsskillnader (ibid.). Detta indikerar att dessa former av fysiskt våld 

utövas mot båda könen i lika stor grad. 

 

De psykiska formerna av våld som männen upplever är dock enligt studierna mycket mer 

prevalent och komplext än det fysiska våldet enligt studierna. Främst upplever männen att 

partnern kontrollerar dem, begränsar deras umgänge med framförallt kvinnor men också 

kontakt med övrig släkt och familj. Det är också förekommande att kvinnorna manipulerar 

rättsväsendet i sitt våldsutövande mot männen. De psykiska konsekvenser denna utsatthet får 

för männen sammanfattas genom studierna som känslor av besvikelse, upprördhet, 

tillitsproblematik och frustration samt maktlöshet och en relativt stor andel drabbas även av 



Füllkrug, Mark  

SA046G VT19  

22 

ångestattacker och depression. Samtidigt är männen dock mindre benägna att rapportera 

känslor av rädsla eller att identifiera sig själva som offer (Ansara & Hindin, 2011; Corbally, 

2014; Machado, Hines, Matos, 2016).  

 

Såväl kvantitativa som kvalitativa studier tydliggör att könsnormer gällande mannens 

överlägsenhet och maskulinitet bidrar till att männen upplever sin utsatthet som mycket 

påfrestande och har svårt för att söka hjälp hos både formella och informella källor för stöd 

(Brooks, Martin, Broda & Poudrier 2017; Corbally, 2014; Durfee, 2011; Hellgren, Andersson, 

Burcar Alm, 2015; Machado et al., 2016). Studierna påvisar också att en stor andel av männen 

inte söker hjälp för sin utsatthet, oftast till följd av en rädsla att inte bli trodda eller avsaknaden 

av anpassade organisationer vilket innebär att männen inte vet vem de ska vända sig till och 

ofta avvisas på grund av att de flesta organisationer enbart ger stöd till kvinnor (Brooks, C., 

Martin, S., Broda, L., Poudrier, J. (2017), Hines, A.D., Brown, J., Dunning, 2007; Hines & 

Douglas, 2010; Tsui, Cheung, & Leung, 2010; Machado et al., 2016). 

 

4.1 Perspektiv och teorier 

Med hjälp av vilka perspektiv och teorier förklarar forskningen fenomenets orsaker, förekomst 

och konsekvenser? 

Den större delen av de granskade studierna, har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt med 

fokus på normer relaterade till könsroller (se Bilaga 1). Det kan urskiljas två företrädande 

teoretiska ansatser i studierna som syftar till att förklara fenomenet och studiernas resultat. De 

kvantitativa studierna använde sig huvudsakligen av teorin om intim terrorism (intimate 

terrorism, IT) och vanligt våld i parrelationer (common couple violence, CCV), medan 

modellen om hegemoniska maskuliniteter användes i tre av de fyra kvalitativa studierna (se 

Bilaga 1).   

 

Johnsons (1995) teori om intim terrorism och vanligt våld i parrelationer används främst för att 

förklara skillnaderna gällande hur våldet kan vara utformat samtidigt som studierna undersöker 

om intim terrorism verkligen är könsbundet och sålunda enbart utövas av män. Johnson 

beskriver också en diskurs i litteraturen mellan familjevåldsperspektivet (family violence 

perspective) och det feministiska perspektivet (feminist perspective), där de olika perspektiven 

medförde signifikant olika resultat och teoretiska förklaringar för fenomenet IPV. Johnson 

(1995) argumenterar att diskursinriktningarna inte undersöker samma fenomen, utan två olika 
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typer av IPV, vilket skulle kunna förklara hur de olika perspektiven kunde åstadkomma så vitt 

skilda resultat.  

 

Den första formen av IPV betecknar Johnson (1995) som patriarkal terrorism (patriarchal 

terrorism), även kallad intimate terrorism av forskningen, vilket har varit fokuset för det 

feministiska perspektivet. Den patriarkala terrorismen beskriver Johnsson (1995) som en 

produkt av patriarkala strukturer som historiskt sett har gett männen rätten att kontrollera 

kvinnorna de varit gifta med. Våldet yttrar sig genom att mannen systematisk använder sig av 

våld, såväl fysiskt, psykiskt som materiellt och/eller andra kontrolltaktiker, upprepat under en 

längre tid där graden av våld successivt ökar. Männen utövar denna form av våld i syfte att 

utöva kontroll och demonstrera sin egen makt gentemot kvinnorna. Johnsson påpekar dock att 

frekvensen av våldet i sig inte utgör en indikator för patriarkal terrorism. 

 

Vanligt våld i parrelationer beskriver Johnson (1995) inte vara en produkt av patriarkala eller 

könsrelaterade faktorer, utan snarare något som baseras på situationella faktorer och en generell 

våldsbenägenhet i samhället som bidrar till att konflikter eskalerar, vilket leder till mindre 

varaktiga former av våld och mer sällan till grövre eller dödligt våld. Således är denna form av 

våld ofta jämnt fördelad mellan könen. Patriarkal terrorism, däremot, är våld som så gott som 

enbart utövas av män och som är rotat i patriarkala familjetraditioner, där mannen definieras 

som den dominanta parten i förhållandet (ibid.). 

 

Resultaten i studien av Próspero och Fawson (2010) påvisar att män som är offer för IPV ofta 

är utsatta för flera olika typer av våld från en och samma partner. Resultaten i studien av 

Próspero & Fawson (2010) påvisar att män som är offer för IPV ofta är utsatta för flera olika 

typer av våld från en och samma partner. 

 

Studierna finner att mönstret i våldsutövandet av kvinnor mot män liknar mäns IT mot kvinnor 

och att det gällande hur våldet utövas har likartade systematiska drag. Trots att det inte går att 

knyta kvinnors systematiska våldsutövanden till syftet att reproducera och bibehålla patriarkala 

maktstrukturer, påvisar studierna att kvinnor systematisk använder sig av våldet i syfte att 

uppnå en maktposition. Detta kan uppnås genom att använda sig av kontrolltaktiker i hemmet, 

upprepat våld och/eller genom att utnyttja rättssystemet mot männen genom falska anklagelser 

om våld (Hines & Douglas, 2010; Hines et al. 2007; Brooks, Martin, Broda, Poudrier, 2017).  
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Kopplat till fenomenet IPV mot män använder de kvalitativa studierna Brooks et al. (2017), 

Durfee (2011) och Corbally (2014) konceptet om hegemoniska former av maskulinitet för att 

förklara männens berättelser om sin egen utsatthet. Konceptet hegemoniska maskuliniteter är 

en prevalent teori för att förklara hur IPV utformas och upplevs av offren som uppkom under 

1980-talet och har påverkat moderna sociologiska och feministiska modeller om kön, genus 

och hierarki (Connel & Messerschmidt, 2005).  Modellens ursprung beskrivs av Connel och 

Messerschmidt (2005) härstamma från flera australiska studier under åttiotalet, vilka beskriver 

existensen av hierarkier knutna till genus och klass samt aktiv konstruktion av könsroller. 

Modellen om flertalet maskulina identiteter och maktförhållanden integrerades i sociologiska 

modeller om genus i samband med begreppet om “emphasized femininity”, och ansågs bättre 

kunna tillgodose förklaringen av maktförhållanden i ljuset av intersektionella teorier. Termen 

“hegemonisk” är framförallt kopplat till klassbegreppet, men överfördes senare till forskning 

gällande relationer mellan könen (ibid.). En ytterligare bidragande faktor till begreppet om 

hegemoniska maskuliniteter är forskningen om maskulina kulturer inom olika samhällssfärer 

som t.ex. arbetsplatsen, vilket tillfogade begreppet den etnografiska dimensionen (ibid). 

 

Hegemonisk maskulinitet förstods och användes därefter i forskningen som beteendemönster 

och handlingar som tillåter män att fortsätta praktisera dominans gentemot kvinnor (Connel & 

Messerschmidt, 2005). Hegemonisk maskulinitet antas inte vara den statistisk 

överrepresenterade formen av maskulinitet, utan anses vara normativ hos den minoritet av män 

som använder sig av dessa praktiker. Hegemoniska maskuliniteter kan beskrivas som det mest 

respekterade och hederliga sättet att vara en man som profiterar av patriarkala strukturer som 

legitimerar ideologin av kvinnan som underordnad mannen. Den medför olika stereotypa 

attributer som styrka, dominans, aggression och innehavandet av makt. Artikeln beskriver att 

denna form av maskulinitet innefattar hierarkiska aspekter, det handlar således om att ha 

kontroll och makt inom nära relationer. Den kräver också att männen är självstyrda, icke-

emotionella och rationella. Dock innebär begreppet inte nödvändigtvis att utövandet av våld 

förespråkas, utan syftar snarare till att strukturer inom kultur och institutioner legitimerar 

användandet av tvång (ibid). Connel och Messerschmidt (2005) påpekar dock att begreppet 

även innebär att hegemonisk maskulinitet är föränderligt genom tid och rum - och att det 

därmed finns möjlighet för att associationer gällande denna form av maskulinitet kommer att 

förändras. 

 

Konceptet om hegemoniska maskuliniteter används i många olika akademiska diskurser 



Füllkrug, Mark  

SA046G VT19  

25 

gällande maskulinitetens roll i samhället, politiken, organisationer och i media, men även för 

att förklara hälsoaspekter och mäns sätt att svara på upplevelser gällande utsatthet och 

funktionsnedsättning (Connel & Messerschmidt, 2005). Kritiska röster framhäver att konceptet 

om maskulinitet präglas av essentialism samt en syn på män och kvinnor som motsatta parter, 

dock argumenterar Connel och Messerschmidt (2005) att maskuliniteter som har identifierats 

med hjälp av konceptet är heterogena och även observerats hos personer av kvinnligt kön. 

Maskulinitet är således inte låst till biologiska aspekter eller individens personlighetsdrag, utan 

skapas genom den sociala praktiken, vilket medför att maskulinitet varierar i förhållande till 

relationer mellan könen och den sociala kontexten. 

 

Connell (2005) beskriver att det finns maskuliniteter som är underordnade. Det är bara en viss 

grupp av män i samhället som innehar den överordnade, hegemoniska maskuliniteten. Andra 

män, såsom homosexuella eller heterosexuella män som är politiskt, socialt eller på annat sätt 

underordnade eller uteslutna, innehar en underordnad position som ofta kopplas till feminina 

egenskaper. Trots att dessa grupper inte utgör idealet av hegemonisk maskulinitet, bidrar dessa 

till utvecklingen av det hegemoniska “projektet” genom att eftersträva idealet enligt Connell 

(2005). Connell nämner också marginaliserad maskulinitet, män som auktoriserar hegemonisk 

maskulinitet men ej hotar hierarkin, såsom delaktig maskulinitet - som bygger allianser med 

kvinnor, förespråkar jämställdhet men fortfarande förhåller sig till föreställningar om den 

överordnade maskuliniteten i praktiken (ibid.). Således uppmärksammar teorin om hegemonisk 

maskulinitet flera former av maskulinitet, deras interaktion med varandra och kvinnor, samt 

kontexten i vilken vi befinner oss. Vad som anses hegemonisk varierar i kontext och tid. 

 

Brooks, Martin, Broda och Poudrier (2017), Durfee (2011) samt Corbally (2014) menar att 

sättet sociala normer och förväntningar avseende deras (hegemoniska-) maskulina identitet 

etableras i männens dagliga liv och bidrar till att de flesta män demonstrerar och upprätthåller 

sin maskulinitet även i offentliga kontexter. Män som inte lyckas förstärka eller påvisa sin 

maskulinitet i det offentliga (t.ex. på arbetsplatsen) antas därmed vara mer benägna att försöka 

upprätthålla sin maskulinitet inom privata sfärer, som genom utövandet av IPV. Dessa 

maskulinitetsnormer innebär därmed också att utsatthet och offerrollen för en man blir en 

“förbjuden skildring”, som bidrar till att manliga offer för våld känner rädsla för att bli 

förnedrad och/eller förminskad i sin maskulinitet (ibid.). Då utövandet av kontrollerande våld 

är ett maskulint beteende som associeras med idealet av den överordnade hegemoniska 

maskuliniteten och utsatthet för våld starkt associeras med den feminina motsatsen, kan dessa 
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ideal om maskulin identitet anses vara en bidragande faktor till varför män ofta undviker att 

tillskriva sig själva en offerroll och/eller förminskar sin egen utsatthet. Genom att i sina 

berättelser framhäva sin roll i partnerskapet som en “skyddande sköld” som ej förlorar 

kontrollen över sin situation upprätthåller männen bilden av sig själva i enlighet med befintliga 

könsnormer gällande hur den ideala maskuliniteten ska utövas (ibid.). 

 

Maskulinitetsnormer beskrivs i studierna som en faktor som hindrar männen från att söka hjälp. 

Durfee (2011) framhäver att män, som väljer att söka hjälp för sin utsatthet av IPV och därmed 

frångår könsnormerna, ofta möts av en paradox kopplat till den maskulina identiteten. Detta då 

de institutioner som tar emot dem ofta betraktar IPV som ett feminint problem, därmed 

förväntas männen att presentera sig på ett sätt som bekräftar normen på hegemonistiska 

maskulina könsroller. Genom att påstridigt framhäva att de är maskulina aktörer i sin relation, 

tenderar männen att därigenom ogiltigförklara sina egna berättelser om utsatthet (ibid). 

 

Maskulinitetsnormer tycks också spela en stor roll i de kvantitativa studiernas teori och resultat. 

Platt och Busby (2009) argumenterar för att normer gällande manlig sexualitet påverkar 

männens uppfattning av sexuellt tvång, vilket bidrar till att manliga offer av sexuellt tvång 

sällan upplever sig själva som utsatta för tvång alternativt är de ovilliga att erkänna tvånget. 

Detta anses bero på att män ofta förväntas vara “sexuella opportunister”. Detta medför, enligt 

Busby och Platt (2009) att män ofta påverkas av sexuellt våld i mindre allvarlig grad än kvinnor 

tenderar att göra.  

 

4.2 Riskfaktorer 

Vilka signifikanta riskfaktorer för män att utsättas för våld i nära relationer kan identifieras 

genom forskningen? 

Enligt forskningen finns flera riskfaktorer gällande mäns utsatthet för IPV. I de flesta studierna 

är majoriteten av de utsatta männen äldre än den kvinnliga förövaren och har oftast ett arbete. 

Riskfaktorer som nämns är funktionsnedsättning, nedsatt arbetsförmåga och eller arbetslöshet. 

Huruvida männen har barn tycks enligt många studier, också vara relevant gällande risken för 

utsatthet i förhållande till IPV. Amole, Bello, Odoh, Aliyu och Iliyasu (2016) nämner också att 

män som utsatts för våld i nära relationer som barn, löper högre risk för att utsättas än de män 

som inte utsatts för misshandel under barndomen.    
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I en amerikansk studie av Mouradian, Mikton och Shakespeare (2014) rapporterades sexuellt 

våld i högre grad hos funktionsnedsatta män än av kvinnor utan funktionsnedsättning. Kvinnor 

med funktionsnedsättning var dock den grupp som var mest utsatta för IPV i jämförelse med 

alla andra grupper. Studien indikerar därmed ett starkt samband mellan funktionsnedsatthet och 

risken för att utsättas för IPV. 

 

Avsaknad av arbete eller nedsatt arbetsförmåga är också en möjlig riskfaktor enligt Bernardino, 

M., Barbosa, K., Nóbrega, G., Cavalcante, N., Castro Martins, L., & D’Avila, M. (2016), Hines 

et al. (2007). I studierna av bland annat Hines et al. (2017), Amole et al. (2016) samt Wai-Man 

Choi et al. (2015) har majoriteten av männen som ingick i studierna som utsatts för IPV haft 

ett arbete - vilket antyder att en anställning inte nödvändigtvis utgör en skyddsfaktor, som 

Hines et al. (2007) påpekar.           

 

Nyttjande av alkohol och droger eller tidigare traumatiska upplevelser hos förövaren nämns 

också i flera studier som en riskfaktor. Den kvinnliga förövarens kontext och beteenden är 

något som nämns bland annat av Hines et al. (2007) där trauman från barndomen tycks vara 

vanligt förekommande hos förövaren. Hot om självmord, mord och psykisk sjukdom nämns 

också som vanligt förekommande hos de kvinnor som utsätter sina män för IPV (ibid.).  

  

4.3 Stödet som tillhandahålls av olika samhällsaktörer 

Hur ser forskningen på tillgången och effektiviteten i det stöd som tillhandahålls av 

olika  samhällsaktörer? 

Forskningen tar ofta upp faktumet att det finns en avsaknad av organisationer som är riktade 

till våldsutsatta män, att män ofta avstår från att söka hjälp och att de tenderar att misstro 

rättsväsendet. Rättssystemen är ofta konstruerade i syfte att värna om kvinnor och barn, vilket 

i många fall tycks användas mot de män som utsätts för IPV av sina kvinnliga partners. Det 

förekommer att de blir falskt anklagade för att vara IPV-förövare, när de egentligen är offren i 

situationen. Hot om att genom falska anklagelser gällande misshandel och sexuella övergrepp 

förlora vårdnaden om barnen förekommer också. Det tycks heller inte vara ovanligt att män 

som ringer polisen vid ett pågående övergrepp/misshandel häktas som förövare när polisen 

anländer till platsen (Hines et al. 2007).    

 

Ett återkommande fenomen som tas upp av forskningen är att våldsutsatta män avvisas från 

hjälporganisationer till följd av att organisationerna enbart riktar sig till våldsutsatta kvinnor. 



Füllkrug, Mark  

SA046G VT19  

28 

Enligt Hines et al. (2007) förekommer det också att män som söker skyddat boende eller stöd 

för sig själv och eventuella barn placeras på boenden för våldsbenägna män, eller 

tvingas/erbjuds att delta i stödgrupper för våldsutövare. Studierna anser främst att detta 

olyckligt snedvridna stöd och skydd beror på avsaknaden av boenden och stödfunktioner 

riktade till våldsutsatta män. 

 

Kvinnor som utövar IPV mot sina män använder sig oftare av tillhyggen, psykiskt våld och hot 

om att skada sig själva och/eller andra på olika sätt. I flera studier framkommer det att hot 

gällande missbruk av rättsväsendets fokus på våldsutsatta kvinnor förekommer. Bland annat 

nämns missbruket av rättssystemet i Hines och Douglas (2010) studie som påvisar att detta är 

vanligt förekommande och att det inte är ovanligt att män utsätts för falska anklagelser gällande 

olika former av IPV gentemot såväl sin partner som mot sina barn. Corbally (2014) nämner att 

män som upplevde att de blev berövade sin fadersroll uppfattade detta som den mest 

påfrestande aspekten gällande sin utsatthet. Maktlösheten gentemot sociala instanser, 

rättsväsendet och den misstro männen bemöttes av utgjorde allvarliga barriärer i försöken till 

att få rätten till vårdnaden om sina barn och deras kompetens som vårdnadshavare ifrågasattes 

till följd av utsattheten. 

 

Corbally (2014) menar att maskulinitetsnormer gör det svårt för männen att prata om, och 

förstå, sin egen utsatthet och att män därför tenderar att undvika att prata om utsattheten samt 

väljer att avstå från att söka hjälp gällande sin utsatthet. Andra studier som undersöker männens 

hjälpsökandebeteenden kommer fram till att maskulinitetsnormer påverkar männens berättelser 

om våldsutsattheten och påpekar att språkbruket hos organisationerna också kan vara en viktig 

faktor som försvårar männens hjälpsökande. Det är därför viktigt att organisationer och 

institutioner anpassar sig till hur män uppfattar och berättar om sina upplevelser för att kunna 

bemöta dessa på rätt sätt. Nybergh L, Taft C, Krantz G. (2012) diskuterar därutöver tidigare 

forskningens indikationer på att våldsamma ageranden inte rapporteras som lika skrämmande 

och inte innehar lika hög skaderisk för män som för kvinnor. Detta kan indikera att olika 

konceptionella modeller och olika analysverktyg behövs för att på ett korrekt sätt få tillgång 

till kunskap gällande mäns upplevelser av IPV i heterosexuella relationer.  

 

Män söker sällan sjukvård för de skador våldet orsakar, även de gånger de skulle behöva 

läkarvård. I studien av Wai-Man Choi et al. (2015) framkommer det att de män som ändock 

sökt vård och misstänkts vara utsatta för IPV tenderar att tacka nej till råd om att söka hjälp 
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hos sociala aktörer och får mer sällan än kvinnor råd gällande skyddade boenden eller att bo 

hos vänner och/eller familj i syfte att undgå våldet. Rättssystemets uppbyggnad verkar vara en 

relevant faktor gällande huruvida männen söker hjälp eller inte. Enligt Costa et al. (2015) är I 

de länder där rättssystemet är mer jämställt mellan könen männen signifikant mer benägna att 

söka hjälp via rättssystemet. Studien av Tsui et al. (2010) undersöker inställningarna till 

fenomenet hos statliga institutioner i USA och det framgår tydligt att institutionernas 

representanter är medvetna om problematiken och bedömer utbudet av tillgängliga 

stödfunktioner som otillräckligt. Dock argumenterar vissa informanter även att manliga offer 

är ovilliga att söka hjälp, och att det därför inte finns ett större utbud av stödinsatser, vilket 

lägger ansvaret för det otillräckliga stödet på den våldsutsatta individen. 

 

4.4 Åtgärder som förespråkas för att utveckla stödet för våldsutsatta män 

Vilka åtgärder förespråkar forskningsfältet att utveckla för att stödja män som har utsatts för 

våld i nära relationer? 

De ovan redovisade resultaten medför en bild av att det bör läggas vikt på att skapa rättssystem 

och stödfunktioner som är anpassade för såväl män som kvinnor. Eftersom forskningen påvisar 

att våldet män utsätts för skiljer sig från våldet kvinnor utsätts för och att även 

upplevelserna/värderingarna gällande våldet differerar, anser bland andra Brooks et al. (2017), 

Carmo et al. (2011), Tsui et al. (2010) att det bör finnas skilda metoder för hjälp, stöd, skydd 

och preventiva åtgärder för de olika könen. För att kunna tillgodose detta och erbjuda hjälp, 

stöd och övriga åtgärder till både kvinnor och män som är våldsutsatta är det av stor vikt att 

yrkesverksamma inom det sociala fältet har en god kunskap gällande våldsmönster, 

riskfaktorer och fungerande preventiva åtgärder samt metoder riktade till såväl män som till 

kvinnor (Brooks et al., 2017).  
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5. Resultatdiskussion 

Det fanns en förhållandevis liten andel av kvalitativa studier jämfört med kvantitativa, vilket 

tyder på att det finns en mindre utvecklad kunskapsbas gällande de icke kvantifierbara 

aspekterna gällande männens utsatthet för IPV. De kvantitativa studierna avsåg främst att 

besvara frågor gällande konsekvenserna av våldet, framförallt de fysiska konsekvenserna. 

Detta tyder på att det finns ett stort intresse för IPV mot män inom forensisk-medicinska och 

transdisciplinära områden som syftar till prevention och uppföljning av våldshandlingar.  

 

Etiska frågeställningar som de redovisade studierna uppbringat är hur de har hanterat 

upplevelserna och situationerna deltagarna befunnit sig i efter avslutad forskning. Medan vissa 

studier har deltagare som redan ingår i någon form av behandling har många studier genomfört 

sin forskning på stora, randomiserade grupper ur befolkningen.  I dessa studier har man tagit 

hänsyn till hur själva deltagandet i studien skulle kunna bli problematisk för en utsatt deltagare, 

men tyvärr hade dessa studier ingen möjlighet att erbjuda de informanter som utsattes för 

(allvarlig) misshandel någon slags hjälp. Reflektionerna gällande forskningsetik i en stor del 

av de kvantitativa studierna inskränks till att studierna är etikprövade och godkända, men det 

finns ingen uttryckt reflektion om hur studien skulle kunna påverka den utsatta personen efter 

deltagandet. I intervjustudierna tas det heller inte upp huruvida informanterna följts upp efter 

genomförd intervju. Då man kan anta att många av deltagarna befunnit sig i en sårbar och utsatt 

situation är det uppseendeväckande att man inte nämner något om huruvida forskarna erbjudit 

deltagarna någon form av hjälp eller stöd gällande sin utsatthet. Därmed undrar man 

naturligtvis huruvida forskarna enbart har haft kontakt med deltagarna i syfte att samla 

information, för att sedan enbart låta de återgå till sin destruktiva vardag, utan att erbjuda någon 

form av hjälp eller stöd. 

 

Gällande intersektionella perspektiv och därigenom kunskapen om vilka intersektionella 

faktorer som påverkar IPV ger studierna en ganska överskådlig bild. Studierna (se bilaga 1.) är 

utformade utifrån många olika länder och kontexter, vilket bidrar till att ge oss ett 

internationellt och holistiskt intryck av hur fenomenet är utformat även i mycket olikartad 

kontext. En intressant aspekt är dock att genom detta se att det finns många likheter i hur IPV 

mot män är utformat i förhållande till kontext och sammanhang. Det kan dock diskuteras vem, 

eller vilka, det är som deltagit i studierna samt hur utrymmet för hur dessa personer kunnat 

uttala sig sett ut. Urvalet av de flesta studierna representerar tillgängliga grupper och 
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information som är åtkomlig genom det offentliga, eller genom att skicka ut enkäter till en 

större population. Detta innebär att utsatta individer, som har tagit hjälp av privata stödinsatser 

genom exempelvis psykologer eller andra former av individuell terapi, inte representeras i 

resultaten. Detta medför även en möjlig avsaknad av information för frekvensen, prevalensen 

och effektiviteten gällande användandet av dessa tjänster. 

 

Gällande den demografiska datan redogör studierna främst för ett klassperspektiv där individer 

med olika socioekonomisk ställning är representerade. Resultaten gällande den demografiska 

datan påvisar dock att den socioekonomiska statusen inte tycks utgöra en påverkande faktor 

för utsattheten för IPV. Faktorn religion redogörs inte för i studierna, men eftersom studierna 

har utförts i olika delar av världen kan det antas vara så att IPV mot män uppstår i många olika 

religiösa och kulturella sammanhang, samtidigt som det dock tycks vara mest förekommande 

i västerländska samhällen. Det kan dock argumenteras att förekomsten i sig inte är vanligare, 

utan att männens benägenhet att anmäla är större i samhällen som har en mer jämställd syn på 

våld i nära relationer.  

 

Enkätstudierna har den största sannolikheten att fånga upp en mycket heterogen grupp av 

deltagare till följd av att dessa har ett mycket större, randomiserat urval av deltagare. Trots 

detta är dock den demografiska informationen begränsad, vilket är synd, då denna typ av 

information skulle kunna bidra till att underlätta överskådligheten och öka möjligheten att 

förklara problemet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Därutöver finns ett fåtal studier som 

undersöker specifika gruppers utsatthet för IPV, som exempelvis studien av Mitra et al. (2014), 

som var den enda studien vi hittade som undersökte hur utsattheten hos funktionsnedsatta män 

ser ut. Ur ett intersektionellt perspektiv ger studierna således ingen fullständig bild av mäns 

utsatthet för IPV, då vissa grupper exkluderas eller ej särskilt synliggörs. Detta är också något 

som är problematiskt ur ett etiskt perspektiv. 

 

De teoretiska perspektiven i studierna täcker fenomenets helhet till en viss del, exempelvis 

visar studierna att det kan riktas kritik mot uppdelningen av IPV i könsbundna kategorier 

i Johnsons (1995) teori om intim terrorism vs. vanligt våld i parrelationer. Studierna påvisar att 

systematiskt våld som utövas under längre tidsperioder även används av kvinnor, som också 

strävar efter att få makt över den manliga partnern. Teorin rymmer dock enbart mäns våld mot 

kvinnor i kategorin patriarkal/intim terrorism, inte heller kan det anses att vanligt våld i 

parrelationer beskriver fenomenet. Det kan därför ifrågasättas om Johnsons (1995) kategorier 
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av IPV bör revideras, då den första kategorin enbart avser reproduktionen av patriarkala 

strukturer, vilket verkar osannolikt när våldet utövas av kvinnor. Det systematiska, upprepade 

våldet som utförs av kvinnor skulle snarare kunna handla om maktaspekter inom relationen än 

maktaspekter i förhållande till patriarkatet. När det gäller maskulinitetsteorier och teorier om 

hegemoniskt våld som framtagits av Connell (2005; 2005), kan det antas att männen som är 

representerade i studierna inte innehar en hegemonisk maskulinitet i hemmet - men genom sitt 

sätt att framställa sin utsatthet och yttra sig gällande den återskapar och försöker att upprätthålla 

idealet om hegemonisk maskulinitet. 

 

Studierna har, som tidigare nämnts, också påvisat att maskulinitetsnormer är av stor vikt för 

hur utsatta män påverkas psykiskt av våldet. Stereotypiska normer gällande fysiskt och psykiskt 

överlägsna män samt mannens funktion som familjens försörjare ställer krav på männen. Enligt 

studien av Hines, et al. (2007) var många av de utsatta männen anställda inom stereotypiskt 

maskulina yrken som polis, brandmän, yrken inom det militära och byggnadsbranschen samt 

övriga fysiskt tunga yrken. Dessa män kan således antas inneha en stark maskulinitet i 

yrkeskontexten. En något mindre, men fortfarande stor del av de utsatta männen, var 

oförmögna att jobba eller var arbetslösa - och därmed förmodligen en mer underordnad 

maskulin identitet. Dessa resultat kan indikera att maskulinitetsnormer har en stor inverkan 

gällande risker för utsatthet i förhållande till IPV. En del av studiernas resultat antyder att den 

traditionella normativa försörjarrollen som appliceras på män tycks kunna medföra en risk för 

frustration hos partnern om mannen inte kan leva upp till detta i form av att inneha ett 

tillräckligt ekonomiskt genererande arbete. Motsägelsefullt nog visar dock studierna att 

innehavandet av en anställning, även om den medför en stark maskulin identitet, inte utgör en 

skyddsfaktor gällande utsatthet för IPV.  

 

Costa, Soares, Lindert, Hatzidimitriadou, Sundin, och Toth, Barros, (2015) som undersökte 

förekomsten av IPV mot män upptäckte att det fanns en högre prevalens i mer jämställda 

samhällen (vilket också tycktes leda till mindre IPV mot kvinnor), och anser att IPV mot män 

delvis kan vara en produkt av den ökade jämställdheten i västerländska samhällen. Det kan 

därför diskuteras huruvida intim terrorism har utvecklats från att vara ett könsbundet fenomen 

till att nu snarare vara ett könsneutralt fenomen. Eftersom båda könen använder sig av denna 

form av maktutövande innebär det att det behövs en ny definition av fenomenet som inte 

förknippas med könsbundna aspekter, utan förhåller sig könsneutralt. 
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Avslutningsvis kan det sägas att resultaten påvisar att IPV mot män är ett fenomen som kräver 

mer forskning, framförallt av kvalitativ karaktär. Studierna visar upprepade gånger att både 

prevalensen och den fysiska misshandelns utformning är jämförbar med statistiken som avser 

prevalensen gällande IPV mot kvinnor. Det finns dock lite forskning som syftar till att förstå 

de psykiska konsekvenserna för de utsatta individerna och/eller som kan konkretisera 

innebörden av fenomenet för professionella aktörer. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Att utföra en systematisk littaraturöversikt är ett sätt att systematisk och överskådligt väva 

samman existerande kunskap gällande ett fenomen eller ett problem som existerar inom 

forskningsfältet (Gough, Thomas & Oliver, 2012). Eftersom forskningsöversikter kan 

användas inom alla forskningsområden kan utformningen av dessa variera i lika hög grad som 

utformningen av primärforskning. Metanarrativa litteraturöversikter är särskilt passande för att 

undersöka utvecklingen gällande ett specifikt problem inom olika forskningstraditioner (ibid.). 

Vi valde att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier för att ge en rikare bild av 

fenomenet och vi ansåg att en sammanvävning av mixed methods review och narrativ 

metanalys var passande för att uppfylla vår studies syfte. Dock kräver en systematisk 

litteraturöversikt att forskningen använder sig av strikta avgränsningar och noga beskrivna, 

samt replikerbara metodbeskrivningar (Statens Beredning for medicinsk och social 

Utvärdering, 2017)  Det finns dock brister gällande replikerbarheten avseende 

kvalitetsbedömningen av artiklarna, då vi inte använde oss av strategiska bedömningsmallar 

för att bedöma artiklarnas validitet och reliabilitet. Detta medför att bedömningen kan anses 

vara subjektivt och därför har lägre validitet än bedömning genom kontrollformulär/mallar. För 

att säkerställa en minimistandard gällande kvalitetsbedömningen av artiklarna som präglades 

av kontinuitet trots detta, har båda författarna läst och tillsammans diskuterat och bedömt varje 

artikel. En fortlöpande dialog under samtliga av arbetets delar har underlättat bedömningen. 

Gällande artiklarnas innehåll redovisas de huvudsakliga innehållet kortfattat i tabellform för 

att läsaren ska kunna förstå hur vi kom fram till vår bedömning i metoddelen och kan därmed 

anses mer transparent för läsaren. 

 

Vi anser därmed att studien, trots att det övergripande resultatet och de trender som 

observerades styrks empiriskt ändock har brister gällande validitet. Framtida forskning 

gällande ämnet bör ha högre krav gällande det systematiska genomförandet. Något som kan 

diskuteras till följd av det bristande systematiska genomförandet är huruvida den föreliggande 
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studien snarare liknar en “non-systematic scoping” än en systematisk litteraturöversikt.  En 

ytterligare aspekt gällande huruvida denna studie snarare bör betecknas som en “non-

systematic scoping-studie” är förfarandet av sökningarna i de olika databaskällorna (Gough et 

al., 2012). 
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6. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka, granska och analysera aktuell forskning för att få en 

överblick över den befintliga kunskapen gällande män som utsätts för våld i nära heterosexuella 

relationer. Genom denna kunskap önskar vi belysa prevalensen, frekvensen och behoven för 

denna målgrupp och bidra till att det sociala arbetet kan utvecklas för att kunna stödja både 

våldsutsatta män och kvinnor. Vi har under skrivandets gång uppmärksammat att det finns ett 

begränsat antal studier som inriktar sig på män som utsätts för IPV, men har i urvalet av studier 

lyckats fånga in ett flertal relevanta dimensioner av fenomenet. De sammanfattade resultaten 

för studierna påvisar att det finns en brist på stödfunktioner för våldsutsatta män och att män 

som utsätts för våld ofta utsätts för falska anklagelser om våld samt att misstron till 

rättssystemen utgör ett stort hinder för hjälpsökandet. Reflektioner gällande studiernas budskap 

och resultat har väckt kritiska tankegångar, vilket vi avser att dela med oss av i denna 

avslutande diskussion.  

 

En viktig och återkommande aspekt inom forskningen gällande mäns utsatthet för våld i nära 

relationer är att förtydliga att våldet gentemot män skiljer sig från våldet gentemot kvinnor, 

även om fenomenet på många sätt ter sig likartat oavsett förövarens kön. De konkreta 

skillnaderna som tas upp är dock av stor betydelse och allvarlighetsgraden i dessa skillnader 

bör aldrig förbises. Kvinnor utsätts i högre grad för dödligt våld än män och det sexuella våldet 

tenderar också att vara mer frekvent för utsatta kvinnor än för utsatta män. Våldstaktiken ser 

också något olikartad ut beroende på om förövaren är kvinnlig eller manlig, kvinnor tenderar 

att vara mer benägna att använda sig av tillhyggen, vapen eller motordrivna fordon i sitt 

våldsutövande än männen. Detta skulle kunna förstås som ett försök att minska mannens 

fysiska överlägsenhet, kunna åsamka honom mer skada och/eller förvärva högre grad av rädsla 

och respekt. Det är också förekommande att kvinnor utnyttjar rättssystemen som ofta är 

utformade till fördel för kvinnor och barn. Detta utnyttjande av rättssystemen utförs främst 

genom att kvinnorna falskt anklagar männen för att vara våldsutövare gentemot dem och/eller 

barnen samt genom att hota med falska anklagelser om männen “missköter sig”, söker hjälp 

eller lämnar relationen. 

 

Rapporteringen av upplevelser gällande IPV skiljer sig också något mellan könen. Kvinnor 

som utsätts för IPV tenderar att i högre utsträckning än män rapportera upplevelser av rädsla, 

underlägsenhet och maktlöshet. Detta kan bero på att kvinnor i regel är fysiskt underlägsna 
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männen och att våldet därför har en mer skräckinjagande effekt. Som våldsutsatt man kanske 

det finns en grundläggande vetskap om att man är fysiskt överlägsen och sålunda skulle kunna 

försvara sig om våldet blir livshotande, vilket skulle kunna utgöra en avgörande skillnad 

gällande huruvida våldet upplevs som skräckinjagande eller inte. Maskulinitetsnormer och 

patriarkala teorier är dock också något som skulle kunna påverka dessa resultat. Ett gripande 

citat från en av studierna illustrerar hur maskulinitetsnormerna fördjupar männens psykiska 

utsatthet vid utsatthet för IPV: 

 

“I was kind of ashamed to talk about it; what the hell kind of a man are you? That’s the hardest 

thing for a man to come forward and say ´I was being abused by this woman.´” (Brooks, Martin, 

Broda, Poudrier, 2017, s.13). 

 

I enlighet med studiernas resultat verkar det sannolikt att män som deltar i denna typ av studier 

påverkas av rådande maskulinitetsnormer och patriarkala förväntningar på ett sätt som i sin tur 

påverkar männens sätt att uttrycka/rapportera sina upplevelser. Genom detta finns det en 

relativt stor risk att männen förminskar sin egen offerroll och de upplevelser de utsatts för i 

syfte att upprätthålla bilden av sin maskulinitet och förväntade maktposition inom relationen. 

Dessa förväntningar och normer kan påverka både benägenheten och möjligheterna till att söka 

och få adekvat hjälp. 

 

Riskfaktorer vi uppmärksammat genom analysen av tidigare studier är främst 

funktionsnedsättning, nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet, men trots detta tycks det vara 

vanligt förekommande att män med typiskt maskulina yrken utsätts för IPV. Detta faktum leder 

tankarna till att våld som fenomen tycks vara starkt präglat av maktteorier och 

maskulinitetsnormer och ofta syftar till att åstadkomma makt av olika slag. En strävan efter det 

fysiska övertaget kan antas återspeglas i kvinnors tendens att använda vapen och tillhyggen. 

Missbrukandet av de överordnade maktinstanserna i samhället i syfte att utöva makt och våld 

av kontrollerande karaktär är också ett tydligt exempel på detta. Vikten av att inneha en känsla 

av makt och kontroll tydliggörs också genom att majoriteten av de män som deltagit i studierna 

uppgett att en mycket påfrestande del av utsattheten varit känslan av just maktförlust i 

förhållande till rättssystemen, misstron gällande deras utsatthet och ifrågasättandet av deras 

maskulinitet och fadersroll. Dessa indikatorer skulle som sagt kunna antyda att makt, 

patriarkala strukturer och maskulinitetsnormer är av stor vikt i förhållande till IPV, men bör 

studeras vidare. 
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Forskningens resultat i förhållande till yrkesstatus motsäger dock de normativa 

föreställningarna gällande att professionell yrkesutövning medförande maktpositioner, som 

exempelvis polis, yrken inom det militära eller det övriga exekutiva rättssystemet utgör en 

skyddsfaktor för männen. Om en man däremot är oförmögen att upprätthålla den stereotypiska 

maskulina bilden av försörjarrollen genom att arbeta och bidra till hushållets ekonomi tycks 

dock detta utgöra en risk för att utsättas för IPV. Detta antyder att yrkesstatus saknar relevans 

när det kommer till risker att utsättas för IPV, men att förmågan att arbeta och bidra ekonomiskt 

däremot är avgörande. För att säkerställa detta behövs dock ytterligare forskning.  

 

Ytterligare en riskfaktor som nämns är att om en man varit utsatt för våld under barndomen 

löper denne större risk att utsättas för IPV i vuxen ålder. Att själv ha barn utgör också en risk 

gällande IPV, då barn ofta används som verktyg i våldsutövandet mot män. Att ha barn ökar 

risken att utsättas för hot om och faktiska ageranden av falska anklagelser för misshandel av 

barnen, att förlora vårdnaden och att omfattas av besöksförbud. I samtliga studier som 

diskuterar frekvensen och prevalensen av falska anklagelser, hot om falska anklagelser och 

övriga utnyttjanden av rättssystemet samt avsaknaden av adekvata hjälp- och stödfunktioner 

för män i den offentliga sektorn, anser vi att just detta utgör ett av de största hoten för 

målgruppen. Att det finns en avsaknad av preventiva åtgärder, skyddade stödboenden, 

stödgrupper, hjälplinjer anpassade för män och adekvata arbetsmetoder i syfte att hjälpa män 

som utsätts för IPV utgör allvarliga yttre barriärer och förvärrar målgruppens utsatthet. Det 

primära hotet för målgruppen utgörs dock av bristen på kunskap, bristen på acceptans för att 

problemet finns och de rådande normer som genererar blindhet och föreställningar om att män 

inte kan utsättas för IPV.  

 

Det är, som tidigare nämnts, troligt att maskulinitetsnormer, patriarkala strukturer och makt är 

faktorer som påverkar såväl uppkomsten till våld i nära relationer som upplevelserna hos den 

som utsätts för våldet samt möjligheten och benägenheten till att söka hjälp. 

Maskulintetsnormerna påverkar samhällets strukturer och därmed även hur rättsväsendet väljer 

att förhålla sig till fenomen som anses vara typiskt feminina. I nuläget utgör 

maskulintetsnormer risker för såväl kvinnor som män som inte passar in i de normativa 

föreställningarna. Föreställningar om könsbundna egenskaper gällande den normativa mannen 

respektive den normativa kvinnan riskerar att reproducera institutionellt förtryck för båda 

könen. I syfte att främja hjälpsökandet, minska tabubeläggning och utveckla en könsneutral 
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syn på våld i nära relationer bör maskulinitetsnormer, patriarkala strukturer och maktbegär i 

största möjliga mån bekämpas och ett gemensamt arbete för jämlikhet som gynnar både 

kvinnor och män bör eftersträvas.   

 

Det är därutöver av stor vikt att motarbeta stereotyper och föreställningen av homogena 

grupper. Alla män är inte våldsamma, alla män är inte privilegierade och alla män har inte 

maktpositioner i samhället. Genom att uppmärksamma heterogenitet och intersektionella 

faktorer främjas en könsneutral syn och möjligheten till större hänsyn till intersektionella 

faktorer uppstår. Det är av stor vikt att uppmärksamma det intersektionella perspektivet och 

individens individuella kontext bör alltid vara fokuset inom socialt arbete.  

 

Medan vi självklart inte har haft möjlighet att granska all forskning inom det här 

forskningsämnet anser vi ändå att det finns behov av att utveckla den framtida forskningen 

gällande ämnet. Forskningen måste belysa problemets dimensioner, exempelvis genom en 

kartläggning av våldets orsaker och vilka behov männen har och därefter frammana en praktik 

som är utformad för målgruppen. Vi behöver också få en djupare insyn i hur maskulinitet och 

idealet av den skapar och förstärker både kvinnors som mäns utsatthet på olika sätt. Detta för 

att utveckla en mer sensibiliserad praktik, som skärper lyhördheten inför denna problematik 

hos stödorgan för våldsutsatta personer. Utbudet av tillgängliga tjänster med en sensibiliserad 

praktik behöver utformas, utökas och synliggöras för att visa männen att stöd finns att tillgå - 

och att de inte är ensamma om att vara manliga offer för IPV.  För även om utsattheten för 

våldet förekommer i ungefär lika hög grad för båda könen är ändock våldet, utsattheten och 

därigenom också behoven troligtvis av olikartad karaktär, vilket talar för att det bör utformas 

olika åtgärder för de olika könen för att kunna möta deras olika behov. Faktumet att våldet 

tycks utövas av ungefär lika många kvinnor som av män är också talande för att våld är ett 

mänskligt könsneutralt problem som inte är beroende av olika könsaspekter. Sålunda, anser vi 

att rättssystemet bör utformas i syfte att tillhandahålla alla offer för IPV anpassade skydds och 

stödfunktioner och genom detta upprätthålla och främja jämställdhet och en likhet inför lagen.   
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vårdnadstvister eller deras kompetens 
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utsattheten. 

2. Den gode maken: Männen framhävde 

sin försörjarroll i familjen och att de alltid 

uppfyllde den. Statusen som försörjare 

blev förminskad när männen utsattes för 

IPV. Utsattheten uppfattades som 

orättvist då männen hade “uppfyllt” sin 

funktion. Försörjarrollen och 

framhävandet av den påpekar också 

mönster av försök att etablera sin 

maskulinitet.  

3. Misshandelsskildring 

Distinktionerat från sättet att berätta om 

sina maskulina roller i partnerskapet var 

det sista. Männen beskrev inte sig själva 

som offer och det saknades auktoritär röst 

i deras berättelse. Språket var mer 

kaotisk, förmodligen på grund av en 

enskilt för att 

sedan väva 

samman igen.  

Triangulering 

gällande 
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forskare och 

data 

genomfördes.  

 

Urvalsmetod ej 

förtydligat, svårt 

att förstå hur de 
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vissa intervjuer 
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intervjumetod 
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av partnern 

avsaknad av kunskap hur en pratar om 

dessa upplevelser. Att prata om 

utsattheten gjorde att männen ifrågasatte 

sin maskulinitet, då det fanns starka 

associationer med feminina egenskaper 

gällande detta. Maskulinitetsnormer gör 

det svårt för männen att prata om, och 

förstå sin utsatthet. Män undviker därför 

att prata om utsattheten och att söka 

hjälp. 

 

Reflexiv 

diskussion om 

forskningsmetod
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“I’m Not a 
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Masculinity
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on, and 

Protection 

Orders 

 

Durfee, A. 

(2011). 

Gender & 

Society 

USA 48 

ansöknin

gar till 

förbudsfö

reläggan

den av 

män mot 

kvinnliga 

partners. 

Dessa 

valdes ut 

slumpmä

ssigt av 2 

163 

likadana 

ansöknin

Denna artikel 

syftar till att 

undersöka hur 

mäns 

berättelser av 

utsatthet i ett 

juridiskt 

sammanhang 

utformas och 

präglas av de 

motstridiga 

diskurserna om 

offerrollen, 

hegemonisk 

maskulinitet 

och stereotyper 

Hegemonisk 

maskulinitet 

(HM) 

(se förklaring 

ovan) 

 

Författaren 

menar att 

egenskaperna 

som HM 

medför syftar 

till att det ska 

etableras en 

legitim 

hierarkisk 

relation till 

En av de faktorer som 

framhävs mest med denna 

form av rättsliga dokument är 

att det finns regler och 

kriterier som måste uppfyllas 

för att uppnå domslut. Domen 

avgör om 

förbudsföreläggandet ska 

upprättas till följd av att den 

målsägande har misshandlats, 

eller att det finns risk för att 

den anklagade är 

misshandlaren. Det 

institutionella sammanhanget 

lägger också restriktioner på 

vad som kan framföras i 

De tre narrativ som identifierades anses 

återspegla hur föreställningar om 

hegemonisk maskulinitet präglar 

männens berättelser: 

 

a) Kontroll-skildring 

Männen som påstod sig bli utsatt av en 

kvinna hamnade i ett dilemma mellan att 

tillskriva sig offerrollen och samtidigt 

försvara sin maskulinitet. För att hantera 

maktlösheten som offer, påpekar männen 

sin kontroll över situationen och 

inkluderar ofta sina egna responser 

istället för att enbart fokusera på 

partnerns beteende. Att i dessa 

sammanhang framhäva kontroll och makt 

Författarens 

förförståelse kan 

uppfattas som 

kritisk till mäns 

berättelser om 

utsatthet. 

Författaren 

framhäver hur 

organiserade 

grupper av män 

gör anspråk på 

offerbegreppet 

gentemot 

kvinnor och 

skapar nya 

kategorier av 
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kvinnliga (ex-

)partners. 

Därigenom 

analyseras hur 

kön och 

offerbegreppet 

används i 

juridiska 
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för därigenom 

förstå hur män 

berättar om 

deras utsatthet. 

  

det feminina 

för att 

garantera 

männens 

dominanta 
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Den sociala 

diskursen om 

maskulinitet 

skapar 

utrymme för 

männens 

berättelser 

om 

offerrollen 

och en ny, 

alternativ 

form av 

maskulinitet. 

  

yttranden. 

 

De teman som var mest 

framträdande kodifierades 

och subteman identifierades 

genom narrativ analys med en 

sociolingvistisk inriktning. 

över den andre anses återspegla 

föreställningar om hegemonisk 

maskulinitet. 

 

b) Passivitets-skildring 

Männen försökte undvika att det framstod 

som att de hade utövat våld i situationer 

där de aktivt försvarat sig. Därför beskrev 

de användningen av fysiskt våld som ett 

verktyg till försvar, för att försvara sig 

själva och skydda partnern från sig själv. 

De framställde sig som rationella och 

defensiva i situationer där de utsatts för 

IPV. 

Här krockar kontroll-skildringen och den 

passiva rollen. 

 

c) Ingen rädsla 

De flesta män undviker att beskriva rädsla 

för sin partner, vilket är kontraproduktivt 

i förhållande till ansökan om 

förbudsföreläggande, som ju indikerar att 

deras situation är relativt allvarlig. Att 

exkludera känslor som rädsla kan också 

anses spegla hur männen upprätthåller sin 

maskulinitet. 

den, som tillåter 

männen att vara 

maskulina offer. 

Det framstår att 

männens 

berättelser är 

uppbyggda för 

att strategisk 

underbygga 

kvinnors 

trovärdighet för 

att vinna makt 

över dem. Det 

tas dock ingen 

hänsyn till 

individuella 

faktorer, sociala 

normer och att 

männen i mötet 

med rättsystemet 

kan känna att de 

behöver 

framhålla sin 

passiva, 

rationella roll för 

att kunna få 

hjälp. Det känns 
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Män möts således av en paradox när de 

ska söka hjälp för sin utsatthet av IPV: 

Eftersom kulturella och institutionella 

uppfattningar av IPV anser att problemet 

är feminint, förväntas männen presentera 

sig på ett sätt som bekräftar normen på 

hegemoniska, maskulina könsroller.  

Genom att framhäva att de är maskulina 

aktörer i sin relation, ogiltigförklarar de 

deras egna berättelser om utsatthet. 

  

osannolikt att 

männen följer en 

systematisk 

agenda, utan att 

det snarare finns 
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beteendet. 
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berättelser ser ut 
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tidpunkt. 
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ge 
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med 12 
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Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

männen 

Socialkonstru

ktivism 

Ostrukturerad intervju med öppna 

frågor för att fånga in deltagarnas 

berättelser. Framträdande teman 

och teman relaterade till diskurser 

Teman som hittades var: 

1. Manlighet och offerskap går inte ihop, 

dvs. att demonstrera svaghet är inte 

manligt. Män förväntas kunna stå ut med 

Utan 

anmärkningar. 
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liksom" - 

en studie av 

män som 

utsatts för 

våld i nära 

relationer.  

 

Hellgren, 

A., 

Andersson, 

H., Burcar 

Alm, V. 

(2015) 

 

Socialvetens

kaplig 

Tidskrift 

män som 

utsatts 

för våld 

av en 

kvinnlig 

partner 

under sin 

livstid. 

Kontakt 

via e-

post efter 

att ha 

annonser

at om 

studien 

på olika 

forum, 

både 

digitala 

och ej 

digitala. 

Fem män 

valdes ut 

för 

vidare 

deltagand

e. 

berättar om sin 

erfarenhet av 

utsatthet och 

hur 

detta relaterar 

till diskursen 

om våld i nära 

relationer. 

Fokuset låg på 

den narrativa 

aspekten. 

och normer om könen, våld och 

offerskap analyserades. 
en viss grad av misshandel. Männen 

accepterar inte att bli identifierade som 

brottsoffer. 

 

2. Det finns en misstänksamhet mot 

misshandlade män i samhället, då 

männen oftare är och anses vara förövare. 

Kvinnor anses vara osannolika 

gärningspersoner. 

 

3. Männen talar sällan om sin utsatthet 

och beskriver sällan explicit hur 

misshandeln har sett ut. De framhäver 

ofta sin egen oskuld i situationen och att 

de hade kontroll över situationen. 

 

4. Männen påpekar sin medvetenhet och 

sina val, och hur relationen har medfört 

även positiva konsekvenser för dem - 

återigen kontroll-narrativet. 

 

De intervjuade männen kan inte 

identifiera sig i den rådande diskursen om 

våld i nära relationer. De har svårt att 

uttrycka sig då deras utsatthet/offerskap 

inte har av samhället identifierats som ett 

socialt problem. 
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Male 

victims: 

The Nature 

and 

Meaning of 

Sexual 

Coercion 

Platt, J.J. & 

Busby, 

D.M. 

(2009) 

The 

American 

Journal of 

Family 

Therapy 

Psykologi 

USA Intervjue

r med 12 

män som 

rapporter

at via 

frågefor

mulär att 

de är 

utsatta 

för 

sexuellt 

tvång av 

deras 

kvinnliga 

partner. 

Alla 

deltagare 

var 

kaukasis

ka, hade 

eftergym

nasial 

utbildnin

g.  

50% 

dejtade, 

30% 

Syftet med 

studien är att 

bättre förstå 

naturen och 

innebörden av 

mäns 

upplevelser 

gällande 

sexuellt tvång. 

Frågeställninga

r: 

Vilken typ av 

tvång har 

använts för att 

övertala dem 

att vara 

sexuella? 

Vad var 

primära 

konsekvenser 

av tvånget? 

Vilka av dessa 

skulle de anse 

orsakar mest 

lidande? 

På grund av 

de socialt 

skapade 

normerna för 

män gällande 

att de 

förväntas 

vara öppna 

för sexuella 

aktiviteter 

kan det finnas 

en större 

trolighet för 

att män inte 

upplever 

negativa 

konsekvenser 

av att utsättas 

för sexuellt 

tvång.   

Implikationen 

är att 

könsskillnade

r inom 

samhällsvärd

eringen 

gällande sex 

1270 personer besvarade 

frågeformuläret (RELATE) 

126 män rapporterade 

upplevelser av sexuellt tvång.  

De som rapporterat 

upplevelser av sexuellt tvång 

och som uppgett att de själva 

sällan eller aldrig utövade 

sexuellt tvång (38 personer) 

kontaktades och 12 av dessa 

gick med på en 

telefonintervju. 

Innehållsanalys gjordes på 

varje intervju för att skapa 

teman för svaren på de öppna 

frågorna. Sedan skapades 

gemensamma teman så att 

alla svar passade in i ett tema.  

Om något svar inte passade in 

i något av de befintliga teman 

man skapat, skapades ett nytt 

tema. 

  

I enlighet med tidigare forskning tyder 

resultaten för denna studie på att män 

upplever fysiskt våld i förhållande till 

sexuellt tvång mer sällan än kvinnor. 

Främst upplevde männen sexuellt tvång 

av verbal, emotionell och utpressande 

karaktär. 

Resultaten gällande följderna av sexuellt 

tvång varierade, några rapporterade 

långvariga konsekvenser, medan andra 

ansåg att upplevelserna hade liten eller 

ingen betydelsefull påverkan. 

Konsekvenserna av det sexuella våldet 

var främst en känsla av minskad trygghet 

i relationen, en känsla av förlust och 

försumbarhet och/eller även en positiv 

påverkan.   

Det framgår 

tydligt att det 

finns en social 

struktur som 

påverkar män i 

förhållande till 

de förväntningar 

som finns 

gällande deras 

inställning till 

sex.  

Studien är 

välstrukturerad, 

systematisk och 

utmanar de 

sociala 

strukturer som 

påverkar 

individers 

handlingsutrym

me/fria vilja. 

Besvarar 

forskningsfrågor

na på ett 

lämpligt och 

metodiskt sätt. 



Füllkrug, Mark  

SA046G VT19  

9 

gifta och 

20% 

omgifta. 

  

Ansåg de att 

tvånget var 

ömsesidigt? 

Hur kände de 

att 

tvångsupplevel

serna 

påverkade 

deras liv?  

  

ibland leder 

till att offer 

för sexuellt 

tvång inte 

upplever 

detta som 

något 

negativt eller 

är ovilliga att 

uttrycka 

negativa 

känslor 

gällande 

sexuellt 

tvång.  

Studien kan 

hjälpa oss förstå 

hur sociala 

normer/strukture

r och 

förväntningar/fö

rdomar påverkar 

individers sätt 

att agera/inte 

agera samt 

upplevelser av 

utsatthet.     

  

  

MIXED METHODS 

 

 

Artikelnam

n, 

Författare, 

Akademisk

t Ämne 

Lan

d 

Urval, 

Deltagar

e, Antal 

Syfte & 

Frågeställni

ngar 

 

  

Hypotes 

och 

teoretiska 

perspektiv 

Datainsamling/ 

Metod 

Resultat & Slutsatser Validitet, 

Reliabilitet 

Characteris

tics of 

USA 190 män 

som 

Syftet med 

studien är att 

common 

couple 

Två av fem volontärer på 

organisationen ställde 

De 190 män som analyserades hade en 

medelålder på 41 och förövarna 35 år. Många 

Studien drar 

beskrivande 
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callers to 

the 

Domestic 

Abuse 

Helpline 

for Men 

  

Hines, A.D., 

Brown, J., 

Dunning, E. 

(2007) 

Journal of 

Family 

Violence 

ringde 

gällande 

sin egen 

situation 

till två av 

de fem 

volontäre

rna på 

organisat

ionen 

(DAHM) 

jan 2002 

- nov 

2003.  

  

presentera 

beskrivande 

data gällande 

utsattheten 

män som 

ringer 

DAHM 

upplever i 

syfte att få 

kunskap 

angående 

manliga offer 

för IPV samt 

dynamiken i 

dessa 

relationer.   

  

  

  

  

violence & 

patriarcha

l terrorism 

kritiseras 

 

IPV-Ett 

könsbaser

at eller ett 

mänskligt 

problem?  

förberedda frågor till de som 

ringde 2002–2003.  

Det samlades in uppgifter om 

demografiska faktorer, hur 

våldet är utformat och vissa 

faktorer/egenskaper hos 

partnern som skulle kunna 

bidra till partnerns 

våldsamma beteenden.  

 

De kontrollbeteenden som 

uppgavs av männen 

analyserades/klassificerades 

med hjälp av Modellen av 

Makt- och Kontrollhjulet av 

Duluth. 

 

Modellens kategori 

“använder manliga 

privilegier” byttes ut till 

“manipulerar systemet” och 

åsyftade de kvinnor som till 

egen fördel utnyttjar faktumet 

att systemet för våld i nära 

relationer är utformat för att 

hjälpa kvinnor. 

av deltagarna hade yrken som traditionellt 

associeras med maskulinitet, såsom polis, 

brandmän, militär etc.  

Alla som ringde hade upplevt fysisk 

misshandel. Hälften befann sig i en pågående 

situation var rädda för att förövaren skulle få 

reda på att de ringt. De flesta deltagarna 

upplevde fysiskt våld i form av att bli slagen, 

knuffad, sparkad, våldsamt hanterad och utsatt 

för kraftiga slag. Det var vanligt 

förekommande att våldet riktats mot skrevet. 

Några hade även blivit strypt, knivstucken, 

spottad på och klöst.  

Av 155 tillfrågade uppgav 94,8% att de var 

utsatta för kontrollförsök t.ex. genom hot, 

tvång, emotionellt våld, skrämsel, 

skuldbeläggning, minimering och 

förnedrande, manipulering av systemet, 

isolering, ekonomiskt våld och genom barnen. 

23 av 79 tillfrågade uppgav att de blivit 

förföljda vid något tillfälle. 

Männens upplevelser gällande systemet var 

att det svårt att få hjälp, de flesta 

organisationer erbjöd inte hjälp till män. 

Upplevde ofta “revictimization” genom 

systemet. Det förekom att de som sökte 

skyddat boende istället skickades till boenden 

slutsatser och 

gör utsagor om 

populationen 

som sedan 

generaliseras. 

Detta kan göras 

utifrån urvalets 

storlek.  

Att det 

rapporteras 

mycket höga 

prevalensen av 

våld och även 

grovt våld syns 

inte lika tydligt i 

studierna med en 

målgrupp som 

inte riktar sig 

mot en specifik 

hjälporganisatio

n för utsatta 

män, därmed 

kan studien 

hjälpa oss att få 

djupare kunskap 

om målgruppen 

jämfört med 
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för våldsutövande män. Stödgrupper visade 

sig också istället vara grupper för 

våldsutövare. 

De bemöttes med misstänksamhet, misstro 

och vaga anklagelser: “varför skulle en man 

ringa en hjälplinje om han inte själv är 

förövaren” Författarna observerar också att 

det var möjligt för kvinnorna att utnyttja 

systemet för att kontrollera männen, då 

kvinnornas berättelser bedömdes som mer 

trovärdiga än männens. 

studier som 

undersöker den 

generella 

populationen. 

 

Bias i svaren på 

frågorna 

diskuteras - det 

är osannolikt att 

männen ger 

felaktiga svar på 

frågorna, då det 

upplevs som 

mycket svårt att 

söka hjälp för 

utsatthet. Vissa 

av männens 

påståenden 

gällande 

svårigheter att få 

hjälp via vissa 

organisationer 

kontrollerades. 

Det är därför 

inte troligt att 

männen uppgav 

falska uppgifter. 
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Mycket djupa 

data som 

kombineras med 

deskriptiva 

statistiska data 

ger en djup 

insyn. 

A Closer 

Look at 

Men Who 

Sustain 

Intimate 

Terrorism 

by Women 

  

 Hines, D.A. 

& Douglas, 

E.M. (2010) 

Partner 

Abuse 

USA 302 män 

som 

upplevt 

allvarlig 

IPV 

inom en 

heterosex

uell 

parrelatio

n och 

sökt 

hjälp. 

Krav: 

Behärska 

det 

engelska 

språket, 

bosatt i 

Studiens syfte 

är att närmare 

undersöka 

och 

frambringa 

kunskap 

gällande män 

som utsatts 

för intim 

terrorism (IT) 

& utvärdera 

rådande 

antagande 

gällande vilka 

dessa är och 

vad de 

upplever samt 

skapa/frambri

Rådande 

antagande

n som 

kritiseras: 

Män är de 

primära 

utövarna 

av IPV - 

deras 

kvinnor 

använder 

enbart 

våld i 

självförsva

r eller som 

hämnd. 

Män är 

fysiskt 

Männen rekryterades genom 

olika källor (DAHMW, vilket 

är en hjälp-linje för kvinnor 

och män, annonser på 

webbsidor, i tidningar, 

bloggar, maillistor etc.) 

Män som ringde DAHMW 

erbjöds delta genom att ringa, 

för telefonintervju eller 

genom att utföra webb-

intervjun på studiens 

hemsida. 

16 män utförde intervjun via 

telefon & 286 genom 

webbsidan. 

Den Demografiska 

informationen utvanns genom 

frågor om de själva och deras 

Demografiresultaten påvisade att männen i 

jämförelse med sin partner ofta var signifikant 

äldre, längre och tyngre, oftare vita, hade 

högre inkomst och utbildning samt oftast ett 

jobb. Ingen skillnad påvisades gällande 

yrkesstatus. Den största delen jobbade 

åtminstone delvis, medan en liten andel 

rapporterade funktionshinder varav ett fåtal 

inte kunde arbeta alls. 

Alla kvinnorna rapporterades ha utövat 

lindrigt psykiskt våld och nästan alla utövade 

också allvarligt psykiskt våld och 

kontrollerande beteenden. Nästan hälften 

utövade sexuella aggressioner. Alla kvinnor 

rapporterades ha utövat fysiskt våld. Grovt 

våld utövades av 90,4% och allvarligt, 

livshotande våld utövades av 54%.  

CTS2 mäter 

enbart prevalens 

och ej orsaker, 

därför kan det 

anses att 

komplettering av 

skalorna med 

kvalitativa data 

(som gjordes) är 

nödvändigt för 

att uppfylla 

studiens syfte. 

Ingen kritik på 

design. 
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USA, 

ålder 

mellan 

18–59 år 

och varit 

i ett 

förhållan

de 

senaste 

året, som 

varat i 

minst en 

månad 

och som 

innehöll 

fysiskt 

våld och 

sökt 

hjälp för 

detta. 

Strax 

över 

hälften 

var i en 

pågående 

relation 

varav 

nga empirisk 

beskrivande 

data gällande 

varför 

männen 

stannar med 

sin 

misshandland

e partner.  

Demografi, 

relationens 

natur, vilken 

typ av 

misshandel 

de utsätts för 

och vad som 

hindrar dem 

från att lämna 

partnern. 

överlägsna 

och kan 

därför 

enkelt slå 

tillbaka, 

hålla 

fast/hindra 

sin partner 

eller 

lämna 

platsen 

utan att 

fysiskt 

hindras. 

Den form 

av IPV 

som erfars 

av män är 

trivial, 

humoristis

k eller 

saknar 

konsekven

ser. 

Män har 

större 

socioekon

partner- ålder, ras/etnicitet, 

personlig inkomst, utbildning, 

sysselsättning, nuvarande 

status på relationen, längden 

av den eller när den tog slu 

samt hur många minderåriga 

barn man hade. 

Sysselsättningen kodades 

med hjälp av 1988 

International Standard 

Classification of Occupation. 

Reviced Conflict Tactics 

Scales (CTS2) användes för 

att mäta graden av utsatthet 

för psykiskt fysisk och 

sexuell aggression och 

skador. Frågorna 

kompletterades också med 

frågor från Psychological 

Maltreatment of Women 

Inventory. 

En ny aggresivitetsskala för 

fysiskt våld skapades som 

mätte de kategorier som 

kunde anses vara livshotande 

den uppkallades The Severe 

Physical Aggression Scale. 

80% av männen rapporterade att de skadats av 

deras kvinnliga partner. Mer än 75% uppgav 

också att deras tid bevakats av den kvinnliga 

partnern och mer än hälften att de hindrats 

från att träffa vänner och familj. 

Inom lindrigt fysiskt våld var det vanligaste 

att bli knuffad och få något kastat mot sig. 

Allvarligt fysiskt våld- vanligast slagen med 

och utan tillhygge och att bli sparkad. 

Vanligast förekommande skadorna var 

stukning, blåmärke eller mindre skärskador. 

Allvarliga skador: 29,1% uppgav att de varit i 

behov av att uppsöka läkare men inte gjort 

det, 14,2% gick till läkare. Över 5% uppgav 

att de brutit ett ben eller förlorat medvetandet. 

Fler än hälften har blivit falskt anklagad för 

misshandel, 38,7% hade fått besöksförbud 

under falska anklagelser. Nästan hälften av 

männen med barn blev falskt anklagad för att 

ha misshandlat dessa och 15,4% blev falskt 

anklagad för att ha missbrukat barnen 

sexuellt.  

På frågor gällande responsen efter att kvinnan 

slagit det första slaget, uppgav majoriteten att 

de försökt ta sig därifrån eller lämnat rummet, 

strax över hälften uppgav att de skrikit eller 

svurit, strax under hälften ringde en vän eller 
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72% var 

eller 

hade 

varit 

gifta med 

partnern, 

några var 

separerad

e och 

resterand

e dejtade, 

hade 

dejtat, 

bodde 

med eller 

var 

förlovad 

med 

partnern. 

Nästan 3 

fjärdedel

ar av 

männen 

hade 

barn- i 

genomsni

tt 2 

omiska 

resurser 

och kan 

därför 

lämna 

relationen- 

denna 

förmåga 

styrks 

ytterligare 

genom 

deras 

lägre nivå 

av 

psykiska 

förpliktels

er 

gentemot 

barn och 

äktenskap. 

De dichotoma variablerna i 

denna indikerar närvaron eller 

frånvaron av varje typ av IPV, 

vilket kan användas för att 

indikera förekomsten av 

förövande och utsattheten för 

varje del av IPV. 

  

familjemedlem, Ca en tredjedel grät, ringde 

polis och 19,5% tog tag i kvinnan, knuffade 

undan henne eller slog tillbaka. 26,2% uppgav 

att kvinnan druckit, 11,5% uppgav att de 

själva druckit och 17,2% uppgav att hon 

brukat droger och 1,4% uppgav att de själva 

tagit droger. 

Majoriteten uppgav att kvinnan varit den 

första som brukat våld i förhållandet. 23,5% 

uppgav att de diagnostiserats med mental 

sjukdom, varav det vanligaste bland dessa 71 

män var depressiva diagnoser. Nästan hälften 

uppgav att dessa problem uppstått efter det att 

de inledde relationen med sin partner. 

Varför stannar dessa män? Av 189 män 

som ej lämnat sin partner uppgav 94,2% att de 

övervägt att lämna relationen. Den primära 

orsaken till att de stannat var förpliktelser 

gentemot barn och äktenskap, kärlek och 

rädsla för att aldrig få se barnen igen. Över 

hälften rapporterade att de tror partnern skall 

förändras, avsaknad av ekonomiska resurser, 

att de inte har någonstans att ta vägen och att 

de fruktar att andra skall få reda på sanningen. 

Av de som svarat kvalitativt på dessa frågor 

uppgav de flesta att de var rädda för ev. 

konsekvenser, att det var moraliskt fel att 
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barn/relat

ion. 

lämna och att de oroade sig för deras nära, 

kära och djurs säkerhet.  

Många uppgav att det fanns barriärer i 

systemet när man som man söker hjälp 

gällande IPV. Framförallt upplevde de ett 

motstånd hos hjälplinjer, organisationer för 

våld i nära relationer och hos polisen.  

Help‐

seeking 

among 

male 

victims of 

partner 

abuse: 

Men's hard 

times.  

 

Tsui, V., 

Cheung, 

M.& Leung, 

P. (2010).  

 

Psykologi 

  

USA 960 IPA-

organisat

ioner i 

USA 

kontakta

des, 

68 

represent

anter 

valde att 

delta.  

IPA= 

intimate 

partner 

abuse 

Syftet var att 

söka svar 

gällande 

tjänster för 

manliga offer 

för IPA. 

Varför nyttjar 

inte manliga 

offer 

samhällstjäns

terna? 

Vad kan 

förbättra 

tjänsterna för 

manliga offer 

för IPA? 

  

Antagande

n: 

Männen är 

mindre 

benägen 

att 

tillskriva 

sig 

offerrollen

. 

Män har 

ofta 

kontroller

ande 

partners 

som ej 

tillåter 

hjälpsökan

det. 

En elektronisk enkät skapades 

för att samla in data genom 

organisationer riktade till våld 

i nära relationer belägna i 

USA. Detta för att söka 

utlåtande gällande tillgängliga 

tjänster för manliga offer. 

Etiskt godkänd. 

Inbjudan att delta i studien 

skickades via mail till 960 

organisationer. 

Enkäten justerades och 

färdigställdes och bestod 

slutligen av 5 slutna frågor 

om behovet av tjänster och 

dess användning, 2 öppna 

frågor gällande att avstå från 

tjänsterna och befintliga 

rekommendationer och 13 

76 deltagare genomförde enkäten, det låga 

antalet respondenter (7,9%) berodde främst på 

att de flesta av organisationerna ej betjänade 

manliga offer.  

11 av respondenterna uppgav att de ej haft 

kontakt med något manligt offer - 3 av dessa 

gav sina egna åsikter gällande 

tjänstanvändning baserat på egen 

professionell observation. Sammantaget 

analyserades 68 respondenter. Största andelen 

av deltagarna var kvinnor. Nästan hälften av 

deltagarna var gifta, en mindre andel 

ensamstående, skilda eller sammanboende. 

88,2% hade akademisk utbildning. 

50% av respondenterna besvarade enkäten 

refererande till klienter, 32,4% refererade till 

vänner till offer, 17,6% till familjemedlemmar 

och 8,8% svarade utifrån sig själva som 

manliga offer.  

Urvalet utgår 

inte specifikt 

från 

heterosexuella 

män, men 

kunskap 

gällande 

hjälpsökandet 

hos män är 

ändock viktigt 

utifrån 

maskulinitetsper

spektiv och 

samhällsnormer 

gällande 

könsroller. 

 

Låg andel 

manliga offer för 
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Journal of 

Community 

Psychology 

demografiska frågor till 

deltagaren. 

Datainsamlingen pågick i tre 

månader med start i mars 

2008. 

Den kvalitativa datan kodades 

till olika teman. skillnader 

och likheter identifierades.  

Ca. en kvart uppgav att män i regel inte söker 

hjälp. 

De sammantagna svaren från 65 deltagare på 

en 5-gradig skala där 1=väldigt otillräckligt 

och 5=väldigt tillfredsställande gav negativa 

resultat för härbärge (1,82), gruppterapi/stöd 

(2,16) och parterapi (2,52) 

Respondenterna uppgav att individuellt stöd, 

rättslig vägledning och stödlinjer var mest 

gynnsamma/hjälpande. 

30 av respondenterna (se kommentar) trodde 

att manliga offer var speciellt ovilliga att söka 

hjälp och att de har många barriärer som 

hindrar dem från att prata om deras problem. 

Enligt den kvalitativa datan var orsakerna i 

denna ordningsföljd: tjänsternas målgrupp, 

skam, förnekelse, stigmatisering och rädsla. 

Genom enkäten gav 43 respondenter 

rekommendationer gällande ämnet, dessa 

delades upp i tre huvudkategorier: 

a. Belysa problemet, öka medvetenheten 

och kunskapen gällande manliga offer i 

samhället.    

b. Sörja för kön(s)känslig praktik och 

tjänster 

c. Förbättra/stärka kompetensen gällande 

manliga offer hos de yrkesverksamma inom 

IPV - gruppen 

talar inte “för sig 

själv”. Därför är 

det främst 

statliga 

institutioner som 

får 

tolkningsutrym

met.  

Liten grupp 

deltagare. 
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organisationer riktade till våld i nära 

relationer.   

  

 

KVANTITATIV METOD  

 

 

Artikelnam

n 

Lan

d 

Urval, 

Deltagar

e, Antal 

Syfte & 

Frågeställni

ngar 

 

  

Hypotes 

och 

teoretiska 

perspektiv 

Datainsamling/ 

Metod 

Resultat & Slutsatser Validitet, 

Reliabilitet 

Correlates 

of Female-

Perpetrate

d Intimate 

Partner 

Violence in 

Kano, 

Northern 

Nigeria 

 

Amole, T., 

Bello, S., 

Odoh, C., 

Aliyu, M., 

Nige

ria 

n = 265 

Studien 

genomför

des i det 

federala 

sekretiara

tskontore

t av 

lokalrege

ringen i 

Kano. 

Institutio

nen 

innefattar 

Syftet med 

studien var 

att undersöka 

prevalensen, 

typer och 

riskfaktorer 

för IPV mot 

män i Kano, i 

Nigerias 

nord, då det 

är oklart om 

samma 

faktorer som 

påverkar IPV 

patriarkal

a kontexter 

påverkar 

männens 

hjälpsökan

de 

 

Conflict 

theory  

utgår ifrån 

att 

konflikter 

är en 

oundviklig 

Data samlades in genom pre-

testade, strukturerade 

självskattningsenkäter. Det 

lämnades ut 302 enkäter med 

en svarsfrekvens på 87%. 

 

enkäterna användes för att 

mäta i vilken grad båda parter 

utsätter varandra för våld eller 

använder sig av andra taktiker 

för att lösa konflikter.  

 

 

I sektion a) efterfrågades 

Den genomsnittliga åldern av deltagarna var 

42 (25–56), mer än hälften var 50 år eller 

äldre. De flesta var muslimer (87,6%), och 

majoriteten var högskoleutbildade (89,1%). 

Alkoholbruket var lågt i populationen (2,6%). 

66,8% av deltagarna rapporterade att de hade 

utsatts för minst en form av IPV under deras 

livstid, och 46,8% under det senaste året. 

78% av dessa hade upplevt fysisk misshandel, 

och 81.4% psykisk misshandel, och 16.4% 

sexuellt tvång. 

Det fanns ett statistiskt signifikant samband 

av förekomsten av IPV och ökande ålder. Det 

fanns också ett samband mellan utsatthet för 

Bias i urvalet, 

vissa 

sociodemografis

ka 

förutsättningar 

måste vara 

uppfyllda för att 

jobba på statlig 

institution. Den 

gruppen har 

också andra 

resurser att tillgå 

för att få stöd 

vid IPV. Frågan 
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& Iliyasu, 

Z. (2016). 

Journal of 

Interperson

al Violence 

  

flera 

olika 

offentliga 

ministeri

um.Därm

ed hade 

alla 

deltagare 

minst 

grundsko

leutbildni

ng men 

främst 

högskole

utbildnin

gar. 

Manliga 

anställda 

som hade 

levt med 

en 

kvinna 

under de 

senaste 

tio 

månader

na 

mot kvinnor 

är aktuella 

gällande IPV 

mot män. 

 

  

del av 

mänsklig 

interaktion

, medan 

våld som 

taktik för 

att hantera 

konflikter 

ej är 

oundviklig

t. 

CTS 

skalan 

baseras på 

denna 

teori. 

sociodemografiska data, i 

sektion b) fokuseras det på 

frågorna gällande vad den 

kvinnliga partnern gjorde mot 

mannen i kategorierna 

psykisk, fysisk misshandel 

och sexuellt tvång. 

 

Bivariat analys, olika 

statistiska sambandsmått. 

IPV och barn i hushållet. Yngre män och män 

utan barn hade mindre risk att utsättas för 

IPV.  

 

 

Därutöver fanns en högre risk för män som 

hade upplevt misshandel under barndomen att 

utsättas för IPV än män som inte hade upplevt 

misshandel som barn. 

De flesta män hade inte sökt hjälp för deras 

utsatthet (65%). 

 

Studien styrker därmed att IPV mot män är ett 

frekvent förekommande problem, även i 

länder med patriarkala kulturer. 

är hur 

generaliserbara 

resultaten är. 

 

Prevalensen av 

IPV är högre i 

denna studie än i 

föregående 

studier i Nigeria, 

men denna 

studie använde 

sig av ett annat 

verktyg för att 

mäta 

prevalensen än 

de föregående 

och därmed kan 

resultaten inte 

enbart 

genomföras med 

andra, i samma 

kontext 

genomförda 

studiers resultat. 
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uppfyllde 

kriteriern

a för att 

delta.  

Systemat

iskt urval 

användes

. 

Psychosoci

alConseque

nces of 

Intimate 

Partner 

Violence 

for Women 

and Men in 

Canada 

 

Ansara 

D.L., 

Hindin, M.J. 

(2011) 

Journal of 

Interperson

al Violence  

Kana

da 

n = 1131 

676 

kvinnor, 

455 män 

som 

deltog i 

2004 

Canadian 

General 

Social 

Survey 

on 

Victimiz

ation via 

telefonun

dersökni

ng. 

Heterose

Denna studie 

använde sig 

av latent 

klassanalys 

för att 

utforska de 

psykologiska 

konsekvenser

na hos offren 

för IPV som 

kan 

associeras 

med olika 

mönster 

(fysiskt-, 

sexuellt, 

psykologisk 

och 

situationel

lt 

partnervål

d och 

intim 

terrorism, 

könsskilln

ads-teori 

  

Data från Statistics Canada’s 

2004 General Social Survey 

(GSS) gällande offer-roller 

analyserades. 

Deltagarna frågades om 

tidigare utsatthet för IPV, 

vilken form av våld de utsatts 

för och hur detta påverkade 

deras psykiska mående. Här 

fick deltagarna svara på 17 

binära frågor. 

 

LCA (latent class analysis) 

test, bivariat analys 

 

  

För männen klassificerades våldet som de 

utsattes för i två kategorier: 

a) fysiskt våld utan kontrollbeteenden  

b) lindrigt våld, kontroll och verbal 

misshandel 

31,3% av männen i kategori a) rapporterade 

att våldet saknade konsekvenser jämfört med 

16.0% av männen i kategori b), som även var 

mest benägen att rapportera incidenterna.  

I kategori b) rapporterades konsekvenserna av 

våldet som  

- 37% Känslor av upprördhet, förvirring och 

frustration (a) 24.4%) 

- 31.3& Irritation (21.6%) 

- 19.8% Känslor av att känna sig sårad eller 

besviken 

Männen i klass a) rapporterade i större grad 

att våldet saknade psykiska konsekvenser 

De två 

kategorierna kan 

ifrågasättas då 

gruppen a) ej 

innehöll 

utsatthet för 

kontrollerande 

beteenden och 

man bör kunna 

anta att fysiskt 

våld med 

kontrollerande 

beteenden är en 

kategori som 

missas. Risk för 

att det blir svårt 

att välja “rätt” 

kategori för 
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xuella 

personer 

över 15 

år som 

var under 

en 

pågående 

relation 

eller som 

hade haft 

kontakt 

med sin 

ex-

partner 

under de 

senaste 

fem åren, 

och som 

rapporter

ade 

utsatthet 

för IPV. 

kontrollerand

e former av 

våld). 

LCA skulle 

användas för 

att testa 

hypotesen om 

att det finns 

olika 

subtyper av 

IPV. 

  

(31.3%). 

Ungefär en av fem män i kategori b) 

rapporterade psykiska konsekvenser som 

depression, ångestattacker, att känna sig sårad 

eller besviken och 37% känslor av upprördhet, 

förvirring och frustration. 

Männen, i kontrast till kvinnorna, 

rapporterade dock inga känslor av rädsla, 

ökad försiktighet eller rädsla för deras barns 

säkerhet, att känna sig som ett offer för våld, 

lägre självkänsla eller känslor av skam/skuld. 

deltagare som 

utsätts för både 

fysiskt våld och 

kontrollerande 

beteenden.  

Profile of 

Men Who 

Are 

Victims of 

Brasi

lien 

222 fall 

av IPV 

där offret 

Syftet med 

studien var 

att 

karaktärisera 

Könsskilln

ader/Gend

er 

asymmetri 

Studien är en retrospektiv 

analys av misstänkta fall av 

IPV mot män som 

behandlades hos institutioner 

83% av förövarna var kvinnor. 

Genomsnittliga åldern på deltagarna var 34,3 

år.  

De flesta av deltagarna var anställda med fast 

Tandvård -> kan 

innebära bias, 

dvs. att det är 

sannolikt att det 
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Physical 

Violence by 

an Intimate 

Partner 

 

 

Bernardino, 

M., 

Barbosa, K., 

Nóbrega, 

G., 

Cavalcante, 

N., Castro 

Martins, L., 

& D’Avila, 

M. (2016) 

Journal of 

Family 

Violence 

var 

manligt. 

profilen av 

män som 

utsätts för 

IPV.  

Sociodemogr

afiska 

variabler, 

tidpunkten 

för 

förekomsten, 

typ av våld 

och skador 

evaluerades.  

  

för forensisk medicin och 

tandvård i Brasilien. 

Multivariat analys 

genomfördes för att analysera 

kategoriska data med ett stort 

antal variabler för att 

utvärdera riskfaktorer. 

 

  

lön. Deras prestanda på jobbet kunde påverkas 

av IPVn, beroende på hur grovt och hur ofta 

våldet förekom.  

 

En annan viktig faktor var kontexten i vilken 

dessa övergrepp skett - de flesta offer för IPV 

blev utsatta i det egna hemmet. De flesta offer 

hade maxillofaciala skador. 

Det kunde identifieras subgrupper av 

individer med specifika profiler som skulle 

kunna identifieras och stöttas genom HSV:n 

och socialtjänsten på ett mer fokuserad sätt. 

1) Män äldre än 31 som lever i förorter och 

rurala områden, som är gifta, med icke 

avslutad grundskoleutbildning och utan 

regelbunden inkomst. Denna grupp utsattes 

ofta på kvällstid under veckorna och 

attackerades med vapenliknande föremål av 

sina kvinnliga partners. 

2) män yngre än 31 som var bosatt i urbana 

områden, hade avslutad gymnasieutbildning 

och regelbunden inkomst samt var 

ensamstående. 

Dessa män utsattes främst i nattklubbar och 

barer av manliga ex-partners som utsatte 

männen för fysiskt våld. 

därför mättes 

fler 

maxillofaciala 

skador. 

 

Om flertalet 

förövare var 

kvinnor, hur 

signifikant/säker

t kunde grupp 

två 

kategoriseras? 

Antalet individer 

i den gruppen 

borde vara 

mycket mindre 

än i grupp ett. 

 

Studien har ett 

litet antal 

deltagare vilket i 

detta fallet 

förhindrar 

möjligheten att 

påstå att det 

finns 

orsakssamband.  
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Men as 

victims of 

intimate 

partner 

violence 

Carmo, R., 

Grams A., 

Magalhães, 

T. (2011) 

Journal of 

Forensic 

and Legal 

Medicine 

  

Port

ugal 

(n) = 535 

 Av 4646 

misstänkt

a fall av 

IPV på 

ett 

forensisk

t sjukhus. 

Mellan 

2007–

2008 var 

11,5% av 

offren 

manliga, 

mellan 

åldrarna 

18–89 

(genoms

nitt 41 

år). 

Syftet med 

denna studie 

var att bidra 

till att kunna 

karaktärisera 

fenomenet för 

att få en 

djupare 

förståelse, 

innefattande 

temporära 

och 

permanenta 

fysiska 

konsekvenser 

för mäns 

hälsa ur ett 

medico-legalt 

och forensiskt 

perspektiv. 

 

 

OBS! 

Studien 

fokuserar 

enbart på 

fysiskt våld. 

Intimate 

terrorism/

Situationa

l couple 

violence” 

Patriarkal

a modeller 

KVANT retrospektiv analys 

av 535 patientakter av 

misstänkta fall av misshandel 

mot män observerade i 

databasen av institutionen 

“Clinical Forensic Medicine 

Department of the North 

Branch of National Institute 

of Legal Medicine of 

Portugal”. Akterna dateras 

mellan 2007 och 2009. 

En enkät för att kartlägga 

kvinnors utsatthet för IPV 

adapterades och applicerades.  

  

63,9% av deltagarna var gifta med förövaren, 

81.6% hade tidigare utsatts för IPV: de flesta 

rapporterade ej incidenten och bara 8.1% hade 

sökt hjälp för tidigare skador till följd av IPV 

hos HSV.  

 

I alla undersökta fall var förövaren 

kvinnlig. 

 

De mest prevalenta våldsamma beteenden 

som offren utsattes för var scratching 

(18,9%), punching (16,7%) and hit with a 

blunt object (16,6%).  

Den mest prevalenta fysiska skadan var 

skavsår; och skadorna observerades främst på 

överkroppen/armarna. De flesta skadorna 

läkte inom nio dagar och 4,9 % medförde 

ärrbildning.  

Av alla fall i institutionen under denna tid 

utgjorde 11,5% misstanke för IPV mot män 

(mörkertalet uppmärksammas). 

 

Studien drar slutsatsen att kvinnor i större 

grad utövar psykiskt våld och att skadorna de 

orsakar genom fysiskt våld är lindriga, de 

flesta offer behöver ej söka upp sjukvården 

eller delta i långvariga behandlingar. 

Alla förövare 

kvinnliga - 

kanske 

homosexuella 

män som ej 

rapporterar att 

det utsatts av sin 

manliga partner 

pga rädsla för 

stigmatisering. 
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Forskarna anser att manliga offer skulle 

gynnas av preventiva och informativa insatser 

och kampanjer. 

Intimate 

partner 

violence: A 

study in 

men and 

women 

from six 

European 

countries 

 

Costa, D., 

Soares, J., 

Lindert, J., 

Hatzidimitri

adou, E., 

Sundin, &., 

Toth, O., 

Barros, H. 

(2015) 

Internationa

l Journal of 

Belg

ien  

Grek

land 

  

Port

ugal 

Span

ien 

Sveri

ge 

Tysk

land 

Ung

arn 

UK 

USA 

3,496 

(kvinnor 

= 2,026) 

deltagare 

från sex 

städer i 

olika 

europeisk

a länder. 

Data från 

två städer 

utelämna

des då 

målet på 

antalet 

deltagare 

inte 

uppnådde

s. 

Randomi

serade 

urvalsför

Studiens syfte 

var att 

undersöka 

IPV hos män 

och kvinnor i 

sex 

europeiska 

länder. 

Sammanhang

et mellan 

förekomsten 

av IPV och, 

sociodemogra

fiska faktorer 

innefattande 

kön, ålder, 

utbildningsgr

ad, 

civilstatus, 

migrationsba

kgrund och 

kontext skulle 

Könsroller 

och 

jämställdh

et 

anses vara 

en 

indikator 

för 

prevalense

n av IPV.  

 

 

Sociala 

normer är 

enligt 

tidigare 

studier om 

IPV en 

faktor som 

påverkar 

acceptanse

n och 

KVANT 

enkätstudie 

Revised Conflict Tactics 

Scales (CTS2) 

 

Datainsamling skedde via 

intervju i fyra länder, medan 

man i vissa länder använde en 

enkät som skickades, och i 

andra använde man sig av 

båda metoderna. 

 

Köns- och åldersspecifika 

förekomsten (dvs. utsatthet 

för och utövandet) av IPV 

under senaste året räknades 

ut. 

För varje typ av våld och kön 

togs frekvensen av ensidigt- 

och ömsesidigt IPV fram.  

IPV är ett vanligt förekommande fenomen hos 

deltagarna från hela Europa, både män och 

kvinnor utsätts, men det finns stora skillnader 

gällande prevalens och proportion i 

geografiska sammanhang. 

Utsatthet och utövandet av IPV angavs vara i 

lika hög grad för båda könen i alla städer, 

förutom sexuell misshandel som upplevdes 

mest av kvinnorna.  

Både män och kvinnor upplever 

återkommande perioder av IPV, både lindrigt 

och grovt och ömsesidigt våld förekom i alla 

geografiska sammanhang. 

Mest fysisk misshandel rapporterades dock i 

Grekland, Aten - 

Författarna påpekar att detta kan bero på att 

jämställdheten mellan könen är lägre i detta 

område. 

 

Synen på kvinnor som offer och män som 

förövare behöver utvecklas till ett 

Skillnader 

gällande 

insamlandet av 

data kan leda till 

bias, 

enkäter 

besvarade 

hemma kan leda 

till 

underrapporterin

g. 

 

Stor population 

styrker relevans. 

 

CTSC2 mäter ej 

kontextrelaterad

e faktorer, utan 

bara 

frekvensen/förek

omsten. 
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Public 

Health 

faranden 

skiljde 

sig i de 

olika 

länderna. 

undersökas.  

  

prevalense

n av IPV, 

som t.ex 

kulturell 

acceptans 

av våld 

som 

ett  normat

ivt 

beteende. 

Därutöver 

är 

socioekon

omiska 

förhålland

en en 

indikator 

för den 

sociala 

statusen av 

män och 

kvinnor, 

och kan 

relateras 

till 

landsspeci

fika 

könsneutralt, generellt skydd av offer för IPV 

och restriktion av förövare. 

Deltagare enbart 

från städerna, 

kanske resultat 

annorlunda i 

rurala områden? 
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variatione

r av 

prevalense

n av IPV.  

  

Differences 

in female 

and male 

victims and 

perpetrator

s of partner 

violence 

with 

respect to 

WEB 

scores 

  

Houry, D., 

Rhodes, 

V.K., 

Kemball, 

S.R., Click, 

L., Cerulli, 

C., McNutt, 

L.A., 

USA n = 772 

 

Urvalet 

är baserat 

på 

personer 

mellan 

18–55 år 

som 

besökt en 

specifik 

akutmott

agning 

3072 

godkände 

deltagand

e, 2737 

fullföljde 

deltagand

et och 

772 

Jämföra 

kvinnor och 

män i varje 

IVP-kategori 

(offer, 

förövare, 

och/eller 

båda) i 

förhållande 

till WEB-

resultat. 

WEB står för  

“Women's 

Experience 

with 

Battering 

Scale”, ett 

verktyg för 

att mäta IPV, 

som ändrades 

till 

Hypotesen 

författarna 

hade var 

att kvinnor 

som 

uppgav sig 

som både 

offer och 

förövare 

förväntade

s ha högre 

WEB-

resultat än 

män som 

gjorde 

detsamma. 

Detta i 

enlighet 

med 

kvinnors 

högre antal 

Alla patienter som mellan 18–

55 år tillfrågades. Alla 

deltagare togs till ett 

semiprivat bås i väntrummet 

för att godkänna och fylla i 

den datoriserade enkäten. 

Mätning för offer gällande 

IPV för de som var i ett 

nuvarande eller hade haft ett 

förhållande under det senaste 

året gjordes med hjälp av 

George Washington 

University Universal 

Violence Prevention 

Screening Protocol (UVPSP). 

För att mäta partnerbrott 

under det senaste året 

användes en skala med frågor 

gällande verbal, objektiv eller 

fysisk aggressivitet, fysisk 

misshandel och sexuell 

Gällande uppgifterna om huruvida man var 

offer, uppgav männen att 21% var offer, 5% 

förövare och 13% var både förövare och offer. 

Siffrorna är någorlunda lägre än för 

kvinnorna. 

Chi-squareanalyser demonstrerade att det 

fanns en signifikant skillnad mellan IPV-

offrens kön och WEB-resultat. 

27,1% av kvinnorna och 6,3% av männen 

hade WEB-resultat >20, P<.001 

Kvinnor som påvisades vara både offer och 

förövare hade också oftare än männen som 

påvisade samma beteenden högre WEB-

resultat (20 eller mer) i enlighet med 

hypotesen. 

Att männen, även vid upplevelse av 

jämförbart våld som kvinnorna utsattes för, 

hade läge WEB resultat tillskrivs antagandet 

att män är mindre benägen att identifiera sig 

som offer. 

Relativt stort 

urval, bra. 

Anpassad enkät 

för att passa 

båda könen.  

Resultaten 

påvisar en 

tendens hos 

männen att 

rapportera 

likvärdigt våld 

som mindre 

allvarligt än vad 

kvinnor tenderar 

att göra. 

Detta kan bero 

på samhällets 

normer och 

mäns 

förväntningar 

om att vara 
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Kaslow, 

J.N. (2008) 

Journal of 

interperson

al violence 

personer 

uppgav 

svar som 

indikerad

e att 

dessa var 

offer för 

IVP, 

förövare 

eller en 

kombinat

ion av 

dessa.  

könsneutrala 

frågor och 

användes för 

båda könen. 

  

skador till 

följd av 

IVP. 

Både 

kvinnliga 

och 

manliga 

förövare 

förväntade

s ha låga 

WEB-

resultat. 

  

misshandel. Enbart de som 

hade haft eller befann sig i ett 

förhållande under det senaste 

året och kategoriserats som 

offer, förövare eller både och 

fick utföra WEB-

undersökningen. Ett WEB-

resultat på 20 eller mer 

indikerar allvarlig grad av 

misshandel.Mental hälsa, 

alkoholbruk och drogbruk. 

Statistiska sambandsmått 

applicerades. 

överlägsna 

kvinnor, alltså 

att männen 

kanske 

minimerar 

utsatthetens 

allvar och 

konsekvenser. 

Det kan också 

vara så att till 

följd av att 

männen ofta är 

fysiskt 

överlägsna, 

bidrar detta som 

en trygghet för 

utsatta män, 

vilket kan 

förklara lägre 

grad av 

konsekvenser i 

form av rädsla, 

psykisk 

påverkan etc. 

medan det för 

utsatta kvinnor 

medför att våldet 
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rapporteras/uppl

evs som än mer 

allvarligt, 

traumatiserande 

och 

skräckinjagande.  

Men’s and 

women’s 

exposure 

and 

perpetratio

n of 

partner 

violence: 

an 

epidemiolo

gical study 

from 

Sweden 

 

Lövestad & 

Krantz 

(2012) 

BMC Public 

Health  

 

Sveri

ge 

173 män 

och 251 

kvinnor i 

åldern 

18–65 

som 

valdes ut 

slumpmä

ssigt vid 

utskick 

av 

enkäten 

genom 

Statistics 

Sverige 

Studien syftar 

till att 

utforska män 

och kvinnors 

utsatthet för 

IPV samt att 

identifiera 

olika 

sociodemogra

fiska 

riskfaktorer 

för att bli 

utsatt för IPV 

hos den 

deltagande 

gruppen. 

Intimterro

rism och 

vanligt 

partnervål

d. 

  

KVANT enkätstudie baserad 

på den reviderade Conflicts 

Tactics Scale (CTS2). 

Regressionsanalys användes 

för riskfaktorbedömning. 

Bi- och multivariat analys. 

 

Riskfaktorer som studien tog 

upp: ålder, födelseland, 

utbildning, civilstatus, yrke, 

inkomst, barn, relationens 

längd, tidigare erfarenheter av 

våld, socialt stöd. 

  

Fler män (11%) än kvinnor (8%) rapporterade 

att de hade varit offer för IPV under det 

senaste året. Fler kvinnor rapporterade dock 

utsatthet tidigare i livet. Ungefär lika många 

män som kvinnor angav att de hade utsatts för 

psykisk kontroll. Fler kvinnor rapporterade 

utsatthet för sexuellt tvång. 

 

Största andelen män (59,5%) var lågutbildade. 

Män hade dock lite bättre socialt stöd.  

 

Att ingå i en relation kortare än tre år 

identifieras som en signifikant riskfaktor för 

att män skulle utsättas för våld, samt ung ålder 

(<30 år). Andra variabler utgjorde inga 

riskfaktorer för männen (men för kvinnorna). 

Liten andel 

manliga 

deltagare, 

statistisk mindre 

signifikant. 

Lågt 

respondentantal, 

högt antal 

tillbakadragna 

deltagande.  

Enkäter medför 

alltid risk för att 

deltagare 

undanhåller 

information pga. 

tex. skam.  

Att undersöka 

kortare 

tidsperiod (dvs 

12 mån) 
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socialvetens

kap 

minimerar risk 

för “recall bias”. 

Help-

seeking and 

needs of 

male 

victims of 

intimate 

partner 

violence in 

Portugal 

 

Machado, 

A., Hines, 

D., Matos, 

M. (2016) 

 

Psychology 

of Men & 

Masculinitie

s 

Socialvetens

kap 

Port

ugal 

n = 89  

heterosex

uella 

män. 

1,557 

som 

kvalificer

ades för 

deltagand

et varav 

89 

uppfyllde 

kriteriern

a, dvs. 

tidigare 

hade 

utsatts 

för våld. 

Syfte: Att 

förstå hur 

hjäpsökarbete

enden hos 

män som 

identifierar 

sig som 

våldsutsatta 

kan 

förutsägas 

och att 

utforska 

varför en 

andel inte 

söker hjälp 

och vilka 

behov som 

finns hos 

denna grupp. 

 

Det skulle 

även 

framställas en 

modell för att 

Hypotes: 

den största 

andelen 

deltagare 

hade inte 

sökt (och 

skulle ej 

söka) 

hjälp. 

Minst en 

av 

anledning

ar skulle 

vara 

interna 

barriärer. 

Därutöver 

antogs det 

att män 

skulle anse 

formella 

former av 

stöd som 

hinder och 

KVANT 

webbaserad enkätstudie, 

deltagare samlades genom 

offentliga och privata e-

postlistor samt genom olika 

onlinebaserade nätverk. 

Män som själv identifierade 

sig som offer av IPV angav 

hur våldet hade sett ut och 

vilka resurser de använt sig av 

för att komma ur våldet samt 

att bedöma resursernas 

upplevda nytta. 

Den största andelen deltagare (76,4%) sökte ej 

hjälp. Av de 23,6% som hade sökt hjälp var 

informella typer av stöd mest frekventa, 

huvudsakligen genom vänner och familj. 

Männen var till största del nöjda med det 

informella stödet och vänners och familjens 

stöd ansågs mycket hjälpsam. Gällande 

formellt stöd var hälso- och sjukvården 

överrepresenterade med 56%. därefter sociala 

stödinsatser. HSV:n ansågs mest hjälpsam 

medan inga av deltagarna ansåg att 

rättsväsendet eller sociala organisationer hade 

hjälpt dem särskilt mycket. 

Anledningar till att männen ej sökte hjälp 

rapporterades som: 

- 64.7% såg ej sig själva som offer  

- skamkänslor (30.9%) 

-19.1% misstro till rättsväsendet/ andra 

stödsystem (19.1%) 

- rädsla att inte bli betrodd (10.3%)  

- rädsla för att partnern skulle hämnas (8.8%). 

 

Forskarna drar slutsatsen att relationen mellan 

det maskulina könets socialization (t.ex. 

U.A. 
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kartlägga 

vilka faktorer 

som bidrar 

till att 

manliga offer 

av IPV söker 

hjälp. 

  

att externa 

barriärer 

bidrog till 

att denna 

grupp inte 

fick sina 

behov 

tillgodosed

da. 

Den tredje 

hypotesen 

var att 

frekvensen 

av fysisk 

IPV var en 

indikator 

för 

männens 

hjälpsökan

de-

beteende, 

då 

frekvensen 

även kan 

anses vara 

sammanhä

ngande 

könsroller) och hjälpsökande är komplext, 

främst pga. social stigmatisering, gender bias 

och starka sociokulturella normer. 



Füllkrug, Mark  

SA046G VT19  

30 

med hur 

grovt 

våldet är.  

Den fjärde 

hypotesen 

utgick 

ifrån att 

manliga 

offer av 

IPV skulle 

få sina 

behov 

tillgodosed

da bäst 

genom 

specialiser

ade 

stödinsatse

r. 

Intimate 

Partner 

Violence in 

the 

Relationshi

ps of Men 

With 

USA Populatio

nsbasera

de data 

från 

Behavior

al Risk 

Factor 

Undersöka 

förekomsten 

av 

upplevelser 

gällande IPV 

senaste året 

och genom 

Hypotes 

Män med 

F-N löper 

större risk 

att utsättas 

för IPV. 

Data hämtades från BRFSS. 

Datan hämtades från 50 stater 

från 2005–2007 för att få ett 

tillräckligt stort urval för 

personer med F-N. 

Det efterfrågades utsatthet för 

olika former av IPV under 

20,7% rapporterade F-N (19,5% män och 

21,8% kvinnor) 

Män med F-N var ofta äldre, hade sällan 

spanskt eller latinamerikanskt ursprung, mer 

ofta vita, icke latinamerikanska än män och 

kvinnor utan F-N. De hade också mer sällan 

Populationens/ur

valets storlek 

mycket stort, 

vilket bidrar till 

att studien kan 

anses vara mer 

generaliserbar. 
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Disabilities 

in the 

United 

States: 

Relative 

Prevalence 

and Health 

Correlates. 

 

Mitra, M., 

Mouradian, 

V., Mikton, 

C., & 

Shakespeare

, T. (2014). 

Journal of 

Interperson

al Violence 

Surveilla

nce 

System 

(BRFSS) 

som är 

ett CDC- 

koordiner

at system 

(center 

for 

Disease 

Control 

and 

preventio

n). 

 

Män med 

funktions

nedsättni

ng (F-N) 

(n) = 9 

574 

utan F-N 

(n) = 

30.651 

 

Kvinnor 

livet för män 

med 

funktionsneds

ättning (F-N) 

i USA i 

jämförelse 

med män 

utan F-N och 

kvinnor med 

och utan F-N. 

Jämföra 

demografiska 

aspekter hos 

män med F-N 

som utsatts 

för IPV med 

andra män 

och 

undersöka 

samband 

mellan IPV 

och mental 

och fysisk 

hälsa samt 

utse 

hälsorisker 

bland män 

Med tanke 

på 

hälsostatu

s 

förväntade

s också att 

män med 

F-N som 

erfarit IPV 

skulle visa 

sig vara 

mer 

benägna 

än andra 

att 

rapportera 

en dålig 

hälsa och 

utveckla 

hälsoriskb

eteenden. 

senaste året och under hela 

livstiden. 

högskole- eller universitetsutbildning än de 

utan F-N, men mer ofta än kvinnor med F-N. 

Förekomsten av IPV var totalt 19,8%. 14,4% 

män och 25% kvinnor. 

Nästan 30% av de med F-N rapporterade 

utsatthet för IPV och 17,7% av de utan F-N. 

Män med F-N var mer utsatta för IPV än män 

utan F-N. Män med F-N rapporterade lika ofta 

IPV som kvinnor utan F-N. Män med F-N var 

enligt rapporteringen också mer utsatta för hot 

om våld, försök till våld, fysiskt och sexuellt 

våld jämfört med män utan F-N. IPV-försök 

utsattes de för i högre grad än kvinnor utan F-

N. De rapporterade utsatthet för fysisk 

och/eller sexuell IPV senaste året oftare än 

både män och kvinnor utan F-N. 

Männen med F-N som rapporterade IPV var 

ofta vita, medelålders (35–54) separerad, skild 

eller änkling, och hade oftare anställning, de 

hade sällan en ålder mellan 18-34 år. 

Kvinnor med F-N var mer utsatta för alla 

typer av IPV än alla andra grupper.  

Män med F-N var i enlighet med hypotesen, 

mer benägna än andra män att rapportera 

symptom av stress och/ eller dålig mental 

hälsa samt beteenden som ytterligare 

riskerade hälsan. 

Sexualiteten hos 

offret och 

förövaren samt 

kontexten kring 

våldet 

uppmärksammas 

inte, vilket kan 

vara av vikt. 

Däremot påvisar 

studien en klar 

riskfaktor 

gällande IPV för 

båda könen och 

främst för 

kvinnor med F-

N. Detta är 

viktigt att 

uppmärksamma 

i arbetet mot 

våld i nära 

relationer.  
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med F-N  

(n) = 

15.593 

utan F-N 

(n) = 

46.398 

med och utan 

F-N. 

Män som erfarit IPV oavsett F-N eller inte 

rapporterade oftare hetsdrickande än de män 

som inte erfarit IPV. 

Män med F-N som erfarit IPV var mer 

benägna än män utan F-N (oavsett IPV-

upplevelser) att rapportera att hälsan enbart 

var dräglig eller dålig. 

Av alla som rapporterade någon form av IPV 

fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i 

förhållande till F-N och kön och förekomsten 

av IPV senaste året. Ingen signifikant skillnad 

fanns heller gällande förekomsten av skador 

mellan F-N-gruppen och kön-gruppen. 

Studiens påvisar liknande resultat som 

tidigare forskning, nämligen att personer med 

F-N löper större risk för att utsättas för olika 

former av våld. 

Psychometr

ic 

properties 

of the 

WHO 

Violence 

Against 

Women 

instrument 

Sveri

ge 

En enkät 

skickades 

via 

posten 

till 1009 

män, 458 

män 

(45,4%) 

svarade 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

aspekterna av 

WHO´s 

VAWI 

(Violence 

Against 

Språkbruk

et och 

maskulinit

etsteorier 

påverkar 

hur det 

bör frågas 

om 

utsatthet.F

Enkätstudie som tillämpar ett 

könsneutralt delvis 

reproducerat VAWI på  

en grupp manliga deltagare. 

Enkäten innehöll binära 

frågor om psykologiskt, 

fysiskt och sexuellt våld. 

  

De flesta som valde att ej besvara enkäten var 

mellan 18–29 år gamla. 

 

Rapporterade prevalensen av IPV under det 

senaste året i kategorierna fysiskt och sexuell 

misshandel var högre än i andra nordiska 

studier, medans tidigare erfarenheter av fysisk 

och sexuellt våld var lägre. Generellt var dock 

rapporterade prevalensen av utsatthet för IPV 

Studien har en 

relativt låg 

svarsfrekvens, 

populationens 

storlek och 

frekvensen 

tillsammans kan 

utgöra en bias i 

resultaten. 
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in a male 

population-

based 

sample in 

Sweden. 

 

Nybergh L, 

Taft C, 

Krantz G. 

(2012) 

BMJ Open  

på 

enkäten, 

och 

slutligen 

kvalificer

ades 399 

svar. 

  

Women 

instrument) i 

ett 

randomiserat 

nationellt 

urval av 

svenska män. 

orskarna 

anser att 

verktyg för 

att mäta 

utsatthet 

behöver 

prövas 

beroende 

på 

målgruppe

ns kön. 

högre än i den samtidigt tillämpade enkäten 

NorVold Abuse Questionnaire.  

 

Forskarna anser att verktyg för att mäta 

utsatthet behöver prövas beroende på 

målgruppens kö, då skillnaderna mellan de tre 

undersökta former av våld var ej distinkta hos 

männen som utsattes för IPV. 

 

Slutsaten till studien är att studier med större 

populationer bör genomföras, där enkätens 

utformandet bör baseras på kunskapen om 

IPV mot män. 

 

  

Därutöver är det 

svårt att bedöma 

hur relevant 

denna studie är. 

 

Det är ingen ny 

kunskap att 

sättet att ställa 

frågor påverkar 

hur dessa 

besvaras, 

samtidigt ger 

studien dock en 

tankeställare. 

Sexual 

Coercion 

and Mental 

Health 

Symptoms 

Among 

Heterosexu

al Men: 

The 

Pressure to 

Say “Yes” 

USA 370 

universit

etsstuder

ande män 

som 

senaste 

året haft 

eller har 

en 

relation 

som 

Undersöka 

förekomsten 

av kvinnligt 

utförd IPV 

mot män och 

kopplingen 

mellan denna 

utsatthet och 

psykisk 

ohälsa. 

maskulinit

etsteorier 

Studenter på ett offentligt 

universitet i sydöstra USA 

från inriktningarna generell 

psykologi och ekonomi 

tillfrågades i samband med 

föreläsning om att delta i 

studien. 

Författarna förklarade för 

studenterna vad de hade för 

rättigheter som deltagande i 

studien och beskrev studien i 

Förekomsten av IPV utövad av kvinnor mot 

män var 39% (144) gällande sexuellt våld, 

44% (163) utsattes för fysiskt våld och 81% 

(300) utsattes för psykiskt våld. 

Resultaten tydde på att det fanns en koppling 

mellan alla tre typer av IPV. Den starkaste 

kopplingen var mellan fysiskt och psykiskt 

våld i förhållande till sexuellt våld. 

Gällande frågan om det finns en koppling 

mellan de tre typerna av IPV och psykisk 

ohälsa användes flera modeller för att 

Fynden bör tas 

med försiktighet 

då studien 

använder sig av 

en kors-

sektionell design 

och därmed inte 

kan ge absoluta 

svar gällande 

orsak och 

effekten av IPV 
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Próspero, 

M., Fawson, 

P., (2010) 

American 

Journal of 

Men’s 

Health 

varat 

minst 3 

månader. 

Finns det en 

koppling 

mellan de tre 

valda 

(psykisk, 

fysisk och 

sexuell) 

typerna av 

IPV mot 

män? 

Finns det en 

koppling 

mellan de tre 

IPV-

kategorierna 

och de fyra 

psykiska 

symptomen 

(Ångest, 

depressiva 

symptom, 

aggressionspr

oblem och 

somatiska 

symptom) 

man 

undersökt?   

helhet. Mer info fanns på 

pappret gällande 

godkännande till att delta i 

studien.  

Efter deltagarblanketten 

undertecknats administrerades 

enkätundersökningen i 

klassrummet. 

Alla som lämnade in en enkät 

fick beröm oavsett om denna 

lämnades in tom eller ifylld- 

för att försäkra rättvisa och 

öka möjligheten till 

anonymitet. 

Då frågeformuläret kunde 

medföra en risk för psykisk 

reaktion för utsatta erbjöds 

kostnadsfri psykologisk 

hjälp/stöd hos universitetets 

rådgivning och psykolog. 

Medelåldern på deltagarna 

var 21,89 år och Conflict 

Scale (CTS2) användes för att 

mäta specifika beteenden 

gällande IPV.  

undersöka detta. Enligt två av dessa modeller 

tydde resultaten på att utsatthet för sexuellt 

våld ökar risken för ångestsymptom och 

somatiska symptom. 

De som rapporterade högre psykiskt våld var 

signifikant mer benägna att rapportera högre 

grad av aggressionsproblem.  

Objektanalys gjordes för att analysera mer i 

detalj vilken form av sexuellt våld männen 

utsattes för, Analysen visade att förekomsten 

av sexuellt tvång varierade mellan 3%-4% 

medan “insisterat” sex varierade mellan 18% - 

27%. 

Resultaten tyder på att män som erfar IPV 

ofta erfar fler än en form av detta samtidigt. 

Resultaten antyder också att IPV-utsatta män 

har ökad risk för psykisk ohälsa. 

sexuellt våld ökade risken för ångest och 

somatiska symptom och psykiskt våld ökade 

risken för aggressionsproblem.   

  

och psykisk 

ohälsa.  

De mentala 

problemen kan 

komma ur något 

annat trauma. 

Begränsande är 

också att studien 

utförts på 

personer som 

innehar liknande 

åldrar och 

utbildningsnivå, 

även om 

ras/etnicitet 

skilde sig åt. 

Urvalmetoden 

kan också 

ifrågasättas då 

enbart studenter 

från två olika 

inriktningar 

användes. 

CTS2 mäter 

dessutom enbart 

frekvensen av 

olika typer av 
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The Symptom Questionaire 

(SQ) användes för att mäta 

psykisk ohälsa.  

The statistical software 

statistical package for the 

social sciences (SPSS) 

användes för alla statistiska 

analyser.  

våld och inte 

kontexten runt 

våldet, vilket är 

begränsande. 

Injury 

patterns 

and help-

seeking 

behavior in 

Hong Kong 

male 

intimate 

partner 

violence 

victims 

 

Wai-Man 

Choi, A., 

Yuen-Ha 

Wong, J., 

Kam C.W.,, 

Lau, C.L., 

Hon

g 

Kon

g, 

Chin

a 

  

n = 372 

fall av 

IPV som 

rapporter

ades från 

två 

sjukhus 

under 

2009–

2011 

som 

innefatta

de 54 

manliga 

offer. 

  

Studien syftar 

till att 

undersöka 

vilka skador 

manliga offer 

för IPV 

uppvisar och 

hur deras 

hjälpsökande

beteende är 

utformad 

genom att 

granska 

uppgifter från 

akutmottagni

ngens 

databaser. 

Maskulinit

etsteorier 

En retrospektiv kohortstudie 

gjordes på två sjukhus i Hong 

Kong, som valdes ut då dessa 

rapporterade det högsta 

antalet IPV. Data från 2009–

2011 samlades in från 

databasen och genom 

medicinska journaler 

framställda av läkare under 

behandlingen av manliga 

offer för IPV. 

372 fall av IPV rapporterades, 

som innefattade 54 manliga 

offer. 

Att det användas ett 

multidisciplinärt team höjer 

chanserna att IPV identifieras. 

De flesta manliga offer för IPV var 40 år och 

äldre (72,2%), hade fasta jobb (51,9%) och 

var kinesiska (96,3%). Detta skiljde sig 

signifikant från vad som observerats för 

kvinnliga offer. Det fanns dock inga 

skillnader gällande utbildningsnivå eller 

civilstatus mellan könen. 

De mest frekventa våldshandlingar som 

männen utsattes för var slag (35,2%), väpnad 

misshandel (29,6%) och mänskliga bett 

(20,4%) 

Manliga offer fick främst behandling i form 

av förband (38.9%) och konsultation (24.1%) 

och röntgen (27.8%). Männen behandlades 

främst för rivmärken, bett och skärskador - 

och fick därav oftare injektioner mot 

stelkramp än kvinnorna.  

27,8% av männen uppgav tidigare utsatthet 

Det kan 

efterfrågas hur 

informationen 

om 

hjälpsökandet 

tagits fram, 

akterna måste 

vara väldigt rika 

på information.  

 

För övrigt utan 

anmärkningar. 
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för misshandel. 

79,6% av de manliga offren släpptes efter 

behandlingen, 11,1% hospitaliserades (lika 

hög grad som kvinnorna). 8,5 % av de 

manliga offren rekommenderas att stanna hos 

vänner/släkt eller söka upp 

hjälporganisationer, jämförd med 40,2% av 

kvinnorna. 

Fler män än kvinnor tackade nej till kontakt 

med en socialarbetare. Intressant är dock att 

83,8% av männen rapporterade till polisen. 

Deltagarna var därmed mer benägen att söka 

hjälp hos rättsväsendet än hos institutioner 

inriktade på det sociala arbetet. 
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