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Sammanfattning  

Föreliggande litteraturöversikt syftar till att undersöka vilka orsaker som föreligger för mäns 

våld mot kvinnor i nära relation samt hur dessa orsaker kan förklaras. En systematisk 

litteraturöversikt har genomförts med totalt tolv inkluderade studier. Resultatet visar att det 

finns ett antal orsaker till våldet. De slutsatser som dragits är att män som under barndomen 

bevittnat eller upplevt våld löper större risk att utsätta sin framtida partner för våld. Män som 

brukar alkohol riskerar i högre utsträckning att bruka våld mot sin partner. Studiens resultat 

visar också att utbildning och arbete kan medföra risker för våld.  Dessutom ses männens 

behov av kontroll som en central orsak till våldet då mannen anser att han rätt till att 

kontrollera sin kvinnliga partner. I analysen har det genomförts en tematisering för att 

sammanställa och jämföra de olika studierna. Vidare har analysen stärkts genom de teoretiska 

utgångspunkterna. Avslutningsvis har en diskussion förts kring resultatet och de teoretiska 

utgångspunkterna. Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter där 

förövaren vanligtvis är en man som utövar våld mot sin kvinnliga partner vilket han har eller 

haft en relation med. Mäns våld mot kvinnor blir sällan uppmärksammat av utomstående 

eftersom det sker inom hemmets väggar. Med utgångspunkt i studiens resultat har förslag till 

vidare forskning uppkommit.  
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Abstract  

The present literature review aims to investigate the causes that exist for men's violence 

against women in close relationship and how these causes can be explained. A systematic 

literature review has been made with a total of twelve included studies. The result shows that 

there are several reasons for the violence. The findings of this study shows that men who 

witnessed or experienced violence during childhood are at greater risk of exposing their 

future partner of violence. Men who consume alcohol risk to use violence against their 

partner to a greater extent. The results also show that education and work also can entail risk 

of violence. In addition the men's need for control is seen as a central cause of the violence 

when the man believes that he is entitled to control his female partner. In the analysis, a 

thematic analysis has been implemented to compile and compare the various studies. 

Furthermore, the analysis has been strengthened by the theoretical starting points. Finally a 

discussion has been made around the result and the theoretical starting points. Domestic 

violence is a violation of human rights where the perpetrator is usually a man who exercises 

violence against his female partner, which he has or had a relationship with. Men 's violence 

against women is rarely noticed by outsiders because it happens in the house. Based on the 

results of this review suggestions for further research has been made. 
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Förord  

Inledningsvis vill vi förtydliga att denna litteraturöversikt inte förnekar att kvinnor utsätts för 

våld i nära relation i högre utsträckning än män, och inte försöker vi förneka att de kan vara 

offer för det patriarkala samhällets normer. Vi är medvetna om att detta fenomen har 

förödande konsekvenser på kvinnor och barn och respekterar detta. Dock har vi valt att 

undersöka orsakerna till våld i nära relation utifrån männens perspektiv eftersom det är något 

som vi upplever inte är tillräckligt belyst. Vi har även valt att försöka förklara dessa orsaker 

med hjälp av teorier och begrepp i syfte att få en bredare bild över vilka bakomliggande 

faktorer som kan leda till mäns våldsutövning. Detta för att i framtiden kunna motverka och 

hantera fenomenet. Därmed är det av stor vikt att medvetandegöra dessa faktorer vilka utgör 

risker. Vi vill också i detta förord rikta vårt varmaste tack till vår handledare Lena Talman. 

Utan din strukturerade och tydliga handledning, dina stöttande ord samt din konstruktiva 

kritik hade denna uppsats inte blivit vad den är idag.  

 

Emma Holmgren och Marwa Merhi  

December 2018 
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1. Inledning 

Våld i nära relation drabbar både män och kvinnor men där förövaren vanligtvis är en man 

som utövar våld mot sin kvinnliga partner som han har eller haft en relation med 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 13–14). Det kan tänkas att människor inte sällan talar om ett hem 

med en man, kvinna och ett barn som en säker hamn. Dock väljer många att blunda för att det 

är där i ”tryggheten” som det kan vara mest otryggt. Hemmet kan vara en plats där mannen 

använder sin dominans för att förnedra den person som ska stå honom närmast. Våldet kan 

vara ständigt närvarande och kan till slut uppfattas som ett naturligt tillstånd både för den 

utsatta kvinnan och för mannen som utövar våldet. Detta kan också bidra till att mannen inte 

anser sig själv som en våldsutövare eller att kvinnan identifierar sig som våldsutsatt då våldet 

blivit en del av vardagen (Moser-Hällen & Sinisalo, 2018, s. 27). Våldet blir även sällan 

uppmärksammat av utomstående eftersom det vanligtvis sker inom hemmets väggar 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 13–14).  

 

Mäns våld mot kvinnor skiljer sig åt gällande våldets omfattning från land till land. Däremot 

kan det tänkas att våldet snarare handlar om gradskillnader än artskillnader då alla män 

oavsett bakgrund och etnicitet kan bruka våld mot sin kvinnliga partner. Detta bidrar till att 

könsmaktsordningen upprätthålls där mannen anses vara den överordnade gentemot kvinnan. 

Det kan också tänkas medföra att mannen känner en viss kontroll över kvinnan, vilket kan 

utgöra det könsrelaterade våldet där det finns föreställningar om vad det innebär att vara en 

man. Mäns våld mot kvinnor skiljer sig från andra brottshandlingar då mannen har eller haft 

en känslomässig relation till kvinnan samt att våldet vanligtvis är planerat och sker som en 

reaktion när mannen vill upprätthålla sin kontroll över kvinnan (Amnesty, 2004, s. 11).  

 

Mäns våld mot kvinnor har inte alltid varit en straffbar handling utan historiskt sett har de 

ansetts som en privat angelägenhet där våldet uppfattats som en naturlig del i äktenskapliga 

relationer. År 1734 begränsades den svenska lagstiftningen med att mannen inte längre hade 

rätt att skada sin fru så grovt att det ledde till att hon skadades allvarligt eller avled. Däremot 

ansågs annat våld i form av disciplinering vara tillåtet och förväntat i äktenskap. År 1965 

kriminaliserades våldtäkt inom äktenskap i och med att ett flertal kvinnorörelser kämpat för 

att skydda kvinnors kroppsliga och sexuella integritet (Moser-Hällen & Sinisalo, 2018, s. 15–

16). Idag är mäns våld mot kvinnor en straffbar handling där förövaren både kan dömas till 

misshandel, olaga hot, kvinnofridskränkning och sexualbrott beroende på hur våldet utövas 

(Brottsbalken 1962:700). I Brottsbalken (1962:700) [BrB] 3 kap. 5 § föreskrivs exempelvis 

att “den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.” 

 

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter vilket det ständigt forskas om 

där bland annat Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) statistiskt undersöker hur pass vanligt våldet är samt för en diskussion kring hur 

samhället kan förhindra att våldet sker (NCK, 2018). Enligt BRÅ (2018, s. 1) är våld i nära 

relation ett allvarligt samhällsproblem vilket bland annat omfattar fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld. Det innefattar även hot om våld och kan förekomma inom alla former av nära 

relationer (ibid.). I BRÅ:s kartläggning framkom det att var femte person av Sveriges 

population blivit utsatt för våld i nära relation någon gång under sitt liv och att kvinnor är 

särskilt utsatta. Drygt var fjärde kvinna i jämförelse med var sjätte man utsätts för våld i nära 

relation. En studie gjord av NCK och BRÅ visade dessutom att det var tio gånger vanligare 
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att kvinnor som har utsatts för fysiskt våld uppsökte läkare, sjuksköterska eller tandläkare för 

sina skador (Brottsförebyggande rådet, refererad i Socialstyrelsen, 2016, s. 14). Trots att 

statistiken för våld i nära relation mot kvinnor visar att kvinnor i större utsträckning blir 

utsatta finns ett stort mörkertal. Flertal av fallen med våld i nära relationer kommer aldrig till 

polisens kännedom därför att brottsoffret har en relation till förövaren. Ett annat skäl till att 

inte polisanmäla kan vara av rädsla för att utsättas för mer våld och/eller inte orka med en 

rättsprocess. Den våldsutsatta kan också känna maktlöshet samt uppleva att polisen inte kan 

göra något (Socialstyrelsen, 2016, s. 15).  

1.1 Problemformulering  

Socialstyrelsen (2016, 13–14) redogör i förhållande till våld i nära relation att män är den 

grupp som i högre utsträckning utsätter kvinnor för upprepat våld vilka männen har eller haft 

en nära relation till. Mäns våld mot kvinnor kan förekomma på diverse platser men framför 

allt kan det äga rum inom hemmets väggar, på kvinnans arbetsplats och/eller på skolan 

(ibid.). I en undersökning som genomfördes i USA i syfte att ta reda på vad människor tror är 

orsaken till våld mot kvinnor i nära relation visade resultatet på att flertal respondenter tror att 

våldet bygger på ett relationsproblem hos paret. De ansåg inte att det är ett problem vilket har 

sin grund i kultur eller samhälle. Andra respondenter ansåg att våldet beror på stress, 

aggression, alkohol och/eller att det finns kvinnor som vill bli våldsutsatta (Worden & 

Carlson, 2005, s. 1219, 1221, 1237). Mot bakgrund av detta anses det vara av stor vikt att 

undersöka vilka de verkliga orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relation kan vara. 

Kan det tänkas att respondenternas antaganden stämmer? 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syfte med följande litteraturöversikt är att undersöka vilka orsaker som föreligger för mäns 

våld mot kvinnor i nära relation samt hur dessa orsaker kan förklaras. För att besvara syftet 

kommer följande frågeställningar att undersökas: 

1. Vilka orsaker kan föreligga för en mans våld mot sin kvinnliga partner? 

2. Hur kan dessa orsaker förklaras?   

1.3 Relevans för socialt arbete 

I Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] 5 kap. 11 § poängteras att till socialnämndens uppgifter 

hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt att 

nämnden särskilt ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta våld eller andra 

övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Enligt Socialstyrelsen (2016, s. 42) är även insatser som är riktade till den som utövar våld en 

viktig del i socialtjänstens arbete med att förebygga och motverka våld i nära relationer. 

Socialtjänsten har i detta sammanhang ett ansvar för att utifrån ett helhetsperspektiv ta tag i 

problemet och se till att alla familjemedlemmar får den hjälp och det stöd som var och en 

behöver. Därmed är insatser som är riktade till våldsutövaren av stor vikt för att förebygga att 

våldet upprepas (ibid.). Att undersöka detta samhällsproblem kan anses vara relevant för 

socialt arbete eftersom kunskap om mäns våld mot kvinnor kan bidra till att både offret och 

förövaren kan få rätt stöd för att bearbeta händelserna. Denna kunskap kan också bidra till en 

ökad medvetenhet hos samhället där allvaret kring problemområdet kan förstås bättre 

eftersom våldet kan medföra livshotande men för livet där samhället bör kunna erbjuda 

stödjande insatser. Det kan tänkas att samhället i nuläget har kunskap kring våld i nära 

relationer och är införstådda med att det är ett aktuellt samhällsproblem som kränker 
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mänskliga rättigheter. Däremot kan denna kunskap utvecklas eftersom problemet ständigt är 

närvarande.  

1.4 Disposition 

Föreliggande studie är disponerad på följande vis. Inledningsvis ges en introduktion vilken 

uppmärksammar studiens fokus, mäns våld mot kvinnor i nära relation. Därefter presenteras 

studiens syfte och frågeställningar, där det beskrivs vad studien ämnar att undersöka. Sedan 

redogörs problemområdets relevans för socialt arbete och därefter presenteras dispositionen 

samt studiens avgränsningar. Fortsättningsvis introduceras studiens bakgrund där vi belyser 

WHO:s definition av våld i nära relationer, socialnämndens ansvar gentemot våldsutövaren 

samt en presentation av relevanta begrepp för studien. Vidare följer definitioner av begreppen 

våld i nära relationer, fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt personlig kontroll. Efter detta 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Därefter presenteras 

studiens metoddel där datainsamlingsmetod, insamling, urval, val av analysmetod, reliabilitet, 

validitet, generalisering, etiska aspekter och metoddiskussion beskrivs. Därefter följer 

studiens resultat- och analysdel där det i resultatet redogörs för samtliga artiklar som använts 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I analysavsnittet genomförs en tematisk 

analys av resultatet där befintliga orsaker till våldet tematiseras till olika teman. I analysen 

genomförs även en koppling mellan analysens centrala teman och studiens teoretiska 

utgångspunkter. Slutligen avslutas studien med en diskussion där en sammanfattning av 

litteraturöversikten sker och en diskussion av resultaten genomförs. Under denna del belyser 

vi även studiens styrkor och svagheter samt förslag till vidare forskning.  

1.5 Avgränsningar 

Föreliggande litteraturöversikt har avgränsats till att gälla mäns våld mot kvinnor. De 

avgränsningar som gjorts innebär att mäns våld mot andra män samt kvinnor som brukar våld 

inte behandlas. Barnperspektivet tillämpas inte då även en avgränsning av barn som bevittnat 

våld i hemmet genomförts. Inte heller kvinnans perspektiv av våldet och hur detta påverkar 

hennes hälsa och psykiska mående behandlas då syftet med följande studie är att undersöka 

vilka orsaker som föreligger för mäns våld mot kvinnor i nära relation samt hur dessa kan 

förklaras. Därmed är studien inriktad på mannen som förövare. Ytterligare en avgränsning 

som gjorts berör männens ålder. I föreliggande litteraturöversikt berörs män som är över 25 

år då vi anser att yngre åldrar räknas som unga vuxna. Vidare avgränsas litteraturöversikten 

genom att den endast redogör för våld som sker i nära relationer. Aktuell målgrupp för att 

besvara studiens syfte är män som använder våld mot kvinnor som de har eller haft en nära 

relation till i form av: äktenskap, sambo-eller särbo förhållande. Ytterligare en avgränsning 

som genomförts för att besvara litteraturöversiktens syfte gäller artiklarna som presenteras i 

resultatet. Även där tillämpas inte barnperspektivet eller kvinnoperspektivet då studien är 

inriktad på förövarollen. Således i urvalet bland artiklar valdes endast studier vars forskning 

riktade in sig på männen.  

2. Bakgrund 

World Health Organization (WHO), (2005), belyser att våld i nära relationer är ett globalt 

problem där våldet vanligtvis sker i hemmet än på en allmän plats. Vidare beskrivs det att 

mäns våld mot kvinnor kan utövas av män oavsett ålder, etnicitet och bakgrund.  

Enligt Socialstyrelsen (2016, s. 124) har socialnämnden ett ansvar för den person som utövar 

våld. De ansvarar för att erbjuda och ge insatser till förövaren, vilket socialnämnden anser är 
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en viktig del i arbetet för att förebygga samt motverka våld i nära relation. Detta framgår i 

SOSFS 2014:4 kap 7 där det kan utläsas att socialnämnden med utgångspunkt i barnets behov 

bör erbjuda insatser till våldsutövande föräldrar och även till andra vuxna som bor 

tillsammans med barn. Det framgår också att nämnden utöver detta bör erbjuda våldsutövare 

insatser som leder till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld; samt att 

insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av säkerhet och trygghet hos de som 

blir våldsutsatta och barnen som bevittnat våldet. I syfte att genomföra ovanstående insatser 

försöker socialtjänsten komma i kontakt med våldsutövaren på olika sätt. Detta efter att 

kontakt med den utsatta har skett. När socialtjänsten väl har fått kontakt med den utsatta tar 

socialtjänsten kontakt med våldsutövaren och erbjuder denne samtal. Redan under första 

samtalet med våldsutövaren ges den information om vad som kan erbjudas (Socialstyrelsen, 

2016, s. 124). I syfte att veta vilken eller vilka insatser som behövs har socialtjänsten en 

skyldighet att genomföra en så kallad problemanalys. På grund av problemets mångsidighet 

och utifrån individens behov krävs flertal med gånger en samverkan med andra 

samhällsorgan (Socialstyrelsen, 2016, s. 51, 54). En viktig del i socialnämndens arbete består 

dessutom av att insatserna som erbjuds ska vara av god kvalitet och utföras av 

yrkesverksamma med lämplig utbildning och erfarenhet (Socialstyrelsen, 2016, s. 43).  

Exempel på insatser som socialnämnden erbjuder våldsutövaren är motivationssamtal 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 124). 

2.1 Definitioner 

Nedan beskrivs begreppet våld i nära relation samt personlig kontroll. Förklaringen om våld 

i nära relation är indelat i kategorierna fysiskt våld, psykiskt våld och sexuellt våld. Varje 

kategori inleds med en teoretisk beskrivning där det redogörs för hur våldet kan te sig. 

Våld i nära relation: Våld i nära relation innefattar mönster av handlingar som består av flera 

och upprepade fysiska, psykiska och/eller sexuella handlingar som utförs av en nuvarande 

eller före detta intim partner för offret (Socialstyrelsen, 2016, s. 12).  

 

Fysiskt våld: Denna typen av våld invaderar integriteten och skadar individens självkänsla 

och självbild genom exempelvis knuffar, slag, sparkar, skakningar och attacker med 

hjälpmedel, såsom knivar och annat vapenbruk (Socialstyrelsen 2016, s. 17).  

  

Psykiskt våld: Psykiskt våld handlar om återkommande kränkningar i form av direkta eller 

indirekta hot eller förlöjligande. Användningen av rösten, vokabuläret eller handlingar som 

sårar och kontrollerar räknas till psykiskt våld (Socialstyrelsen 2016, s. 17). 

  

Sexuellt våld: Denna typen av våld är handlingar som inkluderar oönskad beröring, våldtäkt, 

smärtsam sexuell handling och sexuella handlingar som offret inte vågar säga nej till 

(Socialstyrelsen 2016, s. 17).  

 

Personlig kontroll: Personlig kontroll syftar på att individen med hjälp av sina intentioner 

och handlingar vill kunna kontrollera sin omgivning, i detta fall sin kvinnliga partner 

(Umberson, Anderson, Glick & Shapiro, 1998 s. 443).  

3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

De begrepp och teorier som presenteras nedan är makt, habitus, radikal feminism och 

hierarkisk könsordning. Dessa begrepp och teorier kommer utgöra en grund för analysen. De 

teoretiska utgångspunkterna och begreppen kommer också utgöra en grund för diskussionen.  
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3.1 Makt  

Enligt Lindgren (2015, s. 358–359) och Carlhed (2011, s. 284–285) trädde filosofen Michael 

Foucault fram i mitten på 1970-talet när han ville studera begreppet makt. En viktig aspekt i 

förhållande till hans studie av makt är att den makt som han undersöker är den som görs av 

människor. Foucaults fokus låg därmed på att undersöka vad denna makt består av, hur 

maktmekanismerna opererar samt på att notera maktmekanismernas avsedda och oavsedda 

konsekvenser. Begreppet makt är något som utövas med hjälp av administrativa tekniker 

snarare än genom rättsbegrepp. Vidare poängterar han att makt inte är en resurs som vissa 

personer har, utan snarare är en kraft som är närvarande i alla sociala relationer även om varje 

nätverk av relationer har sitt eget sociala mönster. Det kan enligt Lindgren (2015, s. 358–359) 

förstås som en kapacitet att verka, påverka och förändra. Likväl betonar också Foucault att 

makt handlar om förtryck och begränsning samt att det kan vara en produktiv kraft genom att 

den kan disciplinera (Börjesson & Rehn, 2009, s, 45–46). 

 

Ett av Foucaults centrala begrepp vid studerandet av makt är kunskap. Han ser makt och 

kunskap som ett enda begrepp och beskriver att de är sammankopplade. Foucault belyser att 

varje kunskapsuttalande utgör en del av en maktapparat vilket gör denna kunskap betraktad 

som bland annat laglig. Kunskap och makt utvecklas sida vid sida och inget kom innan det 

andra. För att förstå Foucault teori om makt belyste Foucault att individen måste engagera sig 

i hur kunskap uppstår och hur kunskapen utvecklas. Han förklarar att när nya kunskaper 

skapas, skapas även nya typer av makt. Makt/kunskap används därmed bland annat i syfte att 

disciplinera människor och göra dem till objekt vilka kan kontrolleras (Börjesson & Rehn, 

2009, s, 46-47). På detta sätt blir människor tränade i att kontrollera sig själva och handla på 

det sätt som enligt strukturen anses vara rätt utan att någon med tydlig makt berättar hur de 

ska handla. Människor internaliserar det “rätta” sättet att handla och accepterar därmed 

kontroll i högre och högre grad och ser den som naturlig (Börjesson & Rehn, 2009, s, 48). 

Vidare berör Foucault begreppet subjekt vilket han ansåg ha flera innebörder men där den 

viktigaste innebörden enligt honom beskrev subjekt som någon underordnad. Det vill säga en 

individ som är underordnad i en så kallad hierarkisk maktordning (Lindgren, 2015, s. 349). 

 

Begreppet makt är av stor vikt i förhållande till problemområdet mäns våld mot kvinnor i 

nära relation för att bland annat förstå orsaken till våld och hur det tar sig till uttryck. 

Begreppet kan även bidra till att kunna se hur maktstrukturen i familjer där våld mot kvinnor 

i nära relation förekommer och vad denna makt som män utövar består av. Dessutom finns en 

möjlighet att se hur denna makt som kan komma till uttryck genom kontroll, förtryck och 

begränsning av möjligheter opererar. Exempelvis skriver Moser-Hällen och Sinisalo (2018, s. 

222) att våld i hemmet sker som en respons på att förövaren uppfattar att den har brist på 

kontroll över sin omgivning och att genom utövandet av våld mot den närmsta individen i 

dennes omgivning anser förövaren att den får tillbaka sin kontroll. 

3.2 Habitus 

Enligt Carle (2015, s. 405–407) grundar sig Bourdieus analyser på tre sociologiska kategorier 

vilka är social handling, social struktur samt social relation. En central tanke i hans teori är att 

människors handlingar är kollektiva och sociala. Genom att en person befinner sig och deltar 

i flera olika sociala miljöer internaliserar personen olika sätt att handla samt förhålla sig. 

Individens sätt att handla och förhålla sig blir därmed uppbyggt av de skilda erfarenheter som 

den fått genom de olika miljöer som den har vistats i under hela sin levnadsbana. Detta 

innebär att individen har tillägnat sig det som enligt Bourdieu benämner som habitus. Genom 

att individen använder sig av det habitus den har internaliserat kan den handla på ett 
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”naturligt” sätt i dessa miljöer. Dock förekommer det att vissa miljöer utvecklar habitus mer 

än andra, ett exempel är uppväxtens livsförhållanden vilka utvecklar ett habitus som följer 

individen för resten av livet. Med bakgrund i detta är sociala ursprunget alltid grunden för 

individens habitus (ibid.).  

 

Begreppet habitus kan användas i relation till problemområdet för att förstå orsaken till mäns 

våld mot sin kvinnliga partner. Begreppet kan bidra till att se problemet med grund i männens 

uppväxt och tidigare familjeförhållanden. Detta eftersom habitus bidrar till möjligheten att 

kunna se att män lärt sig att våldsbeteende är ett vanligt sätt att handla och internaliserat detta 

sätt redan från sina första sociala miljöer som de befunnit sig i. Utifrån sina erfarenheter som 

är uppbyggda av våld i dessa miljöer har deras habitus formats. Våld har blivit ett “naturligt” 

sätt att handla. Habitus bidrar också till en möjlighet att även kunna se förövaren, mannen i 

problemområdet som offer. Däremot endast ett offer gentemot sina våldsutövande föräldrar.  

3.3 Radikal feminism och hierarkisk könsordning  

Feminism strävar efter ett jämlikt samhälle där kvinnans plats i samhället inte ska vara 

underordnad eller diskriminerade. I stora drag är feminismens syfte att kvinnan ska ha samma 

rättigheter som män och där levnadsvillkoren ska vara på samma grunder. Forskningen inom 

feminismen strävar efter att synliggöra kvinnors liv i form av arbete och liv samt att ständigt 

påvisa för samhället de förtryck och diskriminering kvinnor utsätts för (Ljung, 2015, s. 223). 

De mest styrda och dominerande feministiska riktningarna i historien var marxistisk 

feminism och radikal feminism men där fokus i föreliggande litteraturöversikt kommer 

läggas på den radikala feminismen. Detta då den radikala feminismen anses vara av större 

relevans för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Utgångspunkten för radikalfeministiska teorins analyser av ojämlikhet mellan könen är att 

män har makt över kvinnor som en grupp och att det är till mäns fördel att kvinnor är 

underordnade. Det är ett patriarkat som grundar sig på ett system vilket är uppbyggt av 

underordning samt dominans (Ljung, 2015, s. 227). Vid kvinnoforskningskretsar och 

kvinnorörelser blev det betydelsefullt att undersöka kring personliga frågor vilka rörde, vem 

som utförde hemarbetet, hur upplevelsen av sin egna kropp och sexualiteten var och vem som 

avbryter den andra under möten eller telefonsamtal. Utifrån svaren som uppkom kunde det 

konstateras att kvinnor ansågs ha en underordnad roll gentemot mannen och där mannen 

ansågs utöva sin rätt över kvinnans kropp och sexualitet (ibid). Forskare inom denna teori 

analyserar grunder och orsaker till mäns dominans över kvinnan på olika sätt men där 

utgångspunkten i ett flertal analyser utgår från att männen vill ha kontroll över kvinnan, både 

hennes kropp och sexualitet. Författaren belyser att våld i hemmet i form av fysisk 

misshandel varken är isolerade eller ses som separata händelser då det ingår i det 

samhälleliga system som kontrollerar kvinnor. Den ständiga kontrollen männen utsätter 

kvinnorna för sker inom alla plan, från ett fysiskt plan till omedvetet psykiska nivåer. Vidare 

beskrivs det att det manliga förtrycket av kvinnor är mest tydlig i sexualiteten och att det är 

just där som kvinnor blir tvingande till sexuella handlingar. (Ljung, 2015, s. 227–228). 

Rättsvetaren Catherine Mackinnon som haft en betydande roll inom teorin ansåg att den 

hierarkiska könsordning som finns i samhället handlar om att kvinnan som utsätts för något 

våld eller sexualbrott ständigt befann sig i kontrollerande och underordnade positioner (ibid). 

 

Radikal feminism och hierarkisk könsordning kan tänkas vara relevant att använda vid 

förklaring av det aktuella problemområdet, mäns våld mot kvinnor. Eftersom det kan ge en 

ökad förståelse kring varför just män utsätter kvinnor för våld och vilka orsaker som kan 
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ligga bakom våldet. Radikalfeministisk teori kan också tänkas användas i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar som ett komplement till Foucaults maktbegrepp eller som 

en egen syn på makt i nära relation. Det kan också ge ett nytt eller alternativt sätt att se på hur 

makt opererar och vad den består av i relationen mellan en man och kvinna. Teorin kan med 

andra ord användas för att beskriva hur makt och dominans kan utvecklas och bestå genom 

sexualitet. Vidare kan de patriarkala strukturer och maktojämlikheter som råder mellan män 

och kvinnor vara av relevans vid studerandet av föreliggande problemområde.  

4. Metod  

I detta avsnitt presenteras metodval, insamling av data, urval och val av analysmetod. Under 

urvalsdelen presenteras även studiens inklusion och exklusionskriterier. Vidare redogörs 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter presenteras en reflektion, där 

studien granskas utifrån de forskningsetiska principerna. Slutligen redogörs studiens 

metoddiskussion där vi diskuterar kring metodvalen som gjorts under studien.  

4.1 Val av metod  

Föreliggande litteraturöversikt syftar till att undersöka mäns våld mot kvinnor genom att 

finna orsaker till våldet samt hur våldet kan förklaras. Det genomfördes en systematisk 

litteraturöversikt för att besvara syfte och frågeställningar, detta då den tillåter en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod (Forsberg & Wengström, 2016, s. 26-27). 

Författarna beskriver att en sådan litteraturöversikt bygger på relevanta studier som är av god 

kvalité och som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser. Vidare belyser 

författarna att en systematisk litteraturöversikt utgår från en tydlig formulerad frågeställning 

vilket besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant 

forskning (ibid). Översikten bör fokusera på aktuell forskning inom det valda 

problemområdet genom att finna relevant data såsom vetenskapliga artiklar eller rapporter, 

vilket utgör arbetets informationskälla (Forsberg & Wengström, 2016, s. 30). När denna typ 

av översikt genomförs är det viktigt att belysa etiska överväganden kring urval och 

presentation av resultat, detta då en systematisk litteraturöversikt ska vara tydlig samt att 

forskaren noga ska presentera alla steg som genomförs (Forsberg & Wengström, 2016, s. 59). 

Utifrån föreliggande problemformulering kan det tänkas att forskning och litteratur om mäns 

våld mot kvinnor utifrån männens perspektiv inte förekommer i samma omfattning som 

utifrån kvinnornas perspektiv. Därav kan valet av en systematisk litteraturöversikt vara av 

relevans då det blir lättare att finna relevanta studier till problemområdet eftersom det inte 

behövs göra en begränsning till en viss datainsamlingsmetod.  

4.2 Insamling av data 

I följande litteraturöversikt samlades resultatet in genom en systematisk litteratursökning i 

databaserna Social service abstract och Primo. Social service abstract valdes då denna 

databas hör till enheten för socialt arbete som socionomprogrammet tillhör. Databasen Primo 

valdes för att finna andra relevanta artiklar utöver de som fanns i Social service abstract. 

Dessa databaser valdes också eftersom att de utgjort en grund för socionomprogrammets 

studier samt att det är relevanta databaser för att finna det som efterfrågas. Booth, Sutton och 

Papaioannou (2016, s. 108-109) belyser att en gynnsam litteratursökning ger möjlighet till att 

upptäcka områden som tidigare forskning inte fokuserat på. Med detta förklarar också 

författarna att genom systematisk sökning av litteratur ökar trovärdigheten i den text, artikel 

eller undersökning skribenten söker. Booth et al. (2012, s. 23) beskriver dessutom att en 
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fokuserad frågeställning och sökningsstrategi klargör sökandet och varför individen valt sina 

sökord. Även inklusions- och exklusionskriterierna beskrivs bidra till att läsarna förstår varför 

vissa artiklar inte har inkluderats (ibid.). Några av de sökord som användes i sökningen av 

artiklar var: Domestic violence against women, domestic violence and personal control och 

gendering violence, se bilaga 2 för samtlig insamling av data. Sökordet gendering violence 

inkluderades eftersom föreliggande litteraturöversikt efterfrågar könsrelaterat våld. Sökorden 

teen dating violence och intimate partner violence har exkluderats i sökningen med anledning 

av att litteraturöversikten undersöker orsakerna hos män över 25 år, samt att domestic 

violence är begreppet som används för våld i nära relation.  Sökningen av artiklar 

begränsades till årtalen 2000-2018 i syfte att få ett bredare perspektiv över mäns våld mot 

kvinnor samt undersöka om det skett en förändring. Däremot inkluderades två äldre artiklar 

från år 1998 med anledning av att de bidrog med givande kunskap. En inkludering av länder 

genomfördes under sökningen där bland annat länder som Turkiet, USA och Indien 

inkluderades. Detta för att få ett globalt perspektiv av problemområdet samt att många träffar 

berörde dessa länder. Att många träffar berörde dessa länder var dessutom intresseväckande. 

En systematisk litteratursökning genomfördes sedan, där urvalsprocessen utgjordes av 

artiklarnas relevans för föreliggande studies syfte och frågeställningar. Först bedömdes 

artiklarnas relevans utifrån titel, därefter utifrån sitt abstract. Slutligen bedömdes de artiklar 

som tycktes ha relevans till studiens syfte och frågeställningar utifrån fulltext. De artiklar vars 

innehåll inte var av relevans för studien exkluderades samtidigt som relevanta artiklar 

inkluderades.  

4.3 Urval 

I föreliggande litteraturöversikt har mestadels kvantitativ forskning inkluderas detta då 

sökningarna genererade i mer artiklar med kvantitativ ansats. Däremot har tre artiklar varit av 

kvalitativ karaktär vilka har inkluderas med anledning av att artiklarnas innehåll och 

undersökning varit av relevans för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Under 

sökningen av artiklar gjordes bland annat följande avgränsningar: English, publikationsår 

mellan 2000-2018 och peer reviewed. Sökningarna genererade i totalt 483 träffar. Artiklar 

som efter denna avgränsning fanns tillgängliga var således med i inklusionen av relevanta 

studier. Däremot behövdes det stundtals genomföras ytterligare avgränsningar genom att 

tillägga att det endast ska vara artiklar samt att dessa ska innehålla orsaker till våld i nära 

relation där fokus riktas mot förövaren vilket i följande studie är männen. Artiklar som inte 

hade detta innehåll utan istället berörde kvinnoperspektivet, behandlingsmetoder för män, 

våld mot barn, konsekvenser för barn och kvinnor exkluderas. Av totalt 483 artiklar 

exkluderades 471 stycken. Dessa artiklar och andra informationskällor exkluderades då deras 

innehåll inte var av relevans för att besvara studiens syfte och frågeställningar. En del artiklar 

berörde inte mäns våld mot kvinnor utan istället våld i samkönade relationer samt kvinnors 

våld mot män. Dessa artiklar exkluderades också eftersom de inte var av relevans för 

problemområdet. Avslutningsvis inkluderades 12 artiklar av relevans som sedan användes i 

föreliggande litteraturöversikt, se bilaga 2 för samtlig insamling av data. 

4.4 Val av analysmetod 

Föreliggande litteraturöversikt använder sig av en tematisk analys som analysmetod. 

Tematiseringen kommer redogöras i analysavsnittet där innehållet från resultatet kommer att 

delas in i teman vilka sedan analyseras. Utöver tematisk analys kommer det också 

genomföras en analys av de teoretiska utgångspunkter och begrepp vilka presenterats före 

metodavsnittet. Valda teorier och begrepp kommer att analyseras samt utgöra en grund för 
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diskussionen. Detta då de anses ha en relevans till problemområdet och kan tänkas besvara 

studiens frågeställningar ytterligare.  

 

Tematisering är en kvalitativ analysmetod där processen har som utgångspunkt att i en text 

skapa en lista vilket innehåller centrala teman. Dessa teman ska i grunden utgöra ett 

återkommande motiv i texten som analyseras. Detta steg sker efter att koder har identifierats 

och handlar om att hitta tematiska relationer mellan kodade kategorier, det vill säga sortera 

samt ordna bland idéer och koder (Lindgren, 2014, s. 63). Tematiseringen kan ske på två sätt. 

När forskaren arbetar med omfattande datamaterial och vill utveckla och styrka teorier är det 

väsentligt att alla koder läggs in i ett välfungerande system. När forskaren däremot arbetar 

med mindre projekt och med beskrivande syfte ska denne få fram en mindre uppsättning av 

centrala teman vilket analysen ska vara inriktad på (ibid.). Med grund i detta anses tematisk 

analys vara av relevans för att beskriva problemområdet och orsakerna till våldet.  

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I följande avsnitt kommer forskningskriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet att 

presenteras. Först kommer en redogörelse om varje kriterium följt av en reflektion kring 

huruvida litteraturöversikten tagit hänsyn till de eller inte.   

4.5.1 Validitet  

Validitet är ett forskningskriterium som handlar om en bedömning om de slutsatser som 

genererats från en undersökning stämmer överens med varandra eller inte (Bryman, 2011, s. 

50). Det är en term som ofta används i syfte att beskriva kvalité i forskning. Det validitet 

refererar till är i vilken utsträckning den studie som genomförs och de metoder som används i 

studien verkligen undersöker det som avses att undersökas (Kvale, 1998, refererad i 

Thornberg & Fejes, 2015, s. 258). Validiteten är relaterad till reliabilitet vilket beskrivs 

nedan. Däremot om ett mått på ett begrepp är instabilt och inte anses vara reliabelt påverkar 

det validiteten genom att det måttet på begreppen inte kan utgöra en tillräcklig hög validitet. 

Således syftar validiteten till att bedöma om mätinstrumentet har ett rimligt innehåll och 

bedömer därefter instrumentens förmåga till mätning. Genom denna mätning kan det då 

avgöras om det förekommer en låg eller hög validitet (Forsberg & Wengström, 2016, s. 95).  

 

I föreliggande litteraturöversikt går det ej att säkerställa att de studier som presenteras i 

resultatet uppfyller validitetens krav. Däremot har en granskning av materialet genomförts 

beträffande dess vetenskapliga relevans och metod. I följande studie har också endast 

vetenskapligt granskade studier inkluderas, vilket kan tänkas bidra med en hög validitet. 

Vidare har de studier som valts ut överensstämt med på förhand bestämda inklusion och 

exklusionskriterier som presenterats ovan, vilket stärker validiteten. Däremot belyser Booth 

et al., (2012, s. 23, 182) att forskarens fördomar kan komma att påverka studiens validitet. 

Dessa fördomar kan leda till att studiens slutsatser baseras på forskarens subjektiva 

uppfattning. Därför är det av stor vikt att inte låta personliga fördomar styra studien och låta 

dem inverka på det som framkommer i artiklarna. Utifrån detta har det varit viktigt att under 

arbetets gång inte låta våra fördomar styra, utan att de undersökta artiklarna redovisas sakligt 

baserat på studiens syfte och frågeställningar  

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar om huruvida resultatet från en undersökning 

får samma resultat om undersökningen genomförs på nytt eller om de påverkas av 
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slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 2011, s. 49). Således handlar reliabilitet i 

grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och tillförlitlighet (Bryman, 

2011, s. 161).  När en systematisk litteraturöversikt genomförs är det viktigt att belysa om 

etiska överväganden kring urval och presentation av resultat, detta då en systematisk 

litteraturöversikt ska vara tydlig samt att forskaren noga ska presentera alla steg som 

genomförs (Forsberg & Wengström, 2016, s. 59). En utförlig redogörelse för 

urvalsförfarande, insamling av litteratur samt bearbetning av material har gjorts i 

föreliggande litteraturöversikt. Vidare har vi varit två personer som granskat artiklarna för att 

säkerställa att artiklarna tolkats på rätt sätt. Det kan därför tänkas att risken för feltolkningar 

minskar vilket i sin tur kan bidra till en hög reliabilitet.  

4.5.3 Generaliserbarhet 

Thornberg och Fejes (2015, s. 270) framhåller att generalisering berör i vilken utsträckning 

resultat från en studie kan tillämpas på händelser eller fall, personer och situationer som inte 

ingått i studien. Generalisering ställer frågor kring exempelvis var, när, hur och för vilka 

personer eller grupper forskningsresultat är användbara. Inom kvantitativa studier är 

forskarens mål att kunna göra en så kallad statistisk generalisering. Detta innebär att de 

händelser eller individer vilka ingår i studien ska utgöra ett stickprov som är representativt för 

hela populationen som studien avser uttala sig om. Ett krav för ett representativt urval är att 

den bygger på att ett sannolikhetsurval har genomförts. Det mest säkra sättet för detta 

ändamål är ett obundet slumpmässigt urval (ibid.). När det gäller kvantitativ forskning är det 

dock viktigt att ha i åtanke att alla resultat, och även när ett stickprov med hjälp av 

sannolikhetsurval genomförts endast kan generaliseras till den population forskaren hämtat 

sitt sampel från (Bryman, 2011, s. 199). I kvalitativa studier kan en så kallad analytisk 

generalisering däremot genomföras (Kvale, 1997, refererad i Thornberg & Fejes, 2015, s. 

272). Analytisk generalisering inbegriper att både läsaren och forskaren gör en välövervägd 

bedömning kring i vilken utsträckning resultatet från en studie kan ge vägledning för vad som 

kommer att hända i en annan situation (ibid.). Denna generalisering går att åstadkommas 

genom att betrakta resultatet från kvalitativ forskning som hypoteser vilka tar hänsyn till 

lokala betingelser och som utgör påståenden om trolig tillämpbarhet på andra situationer där 

liknande betingelser som den situation som studerats förekommer. I sådana fall utgör 

forskningsresultatet ett perspektiv och inte en sanning (Thornberg & Fejes, 2015, 272). I 

föreliggande studie kan generaliserbarheten tänkas upplevas som både hög och låg med 

anledning av att en större del av de forskningsstudier som refereras till i studien är 

kvantitativa forskningar, endast tre är kvalitativa.  

4.6 Etiska aspekter 

Enligt humanistiska-samhällsvetenskapliga rådet finns fyra forskningsetiska krav som måste 

följas i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5) 

Informationskravet och samtyckeskravet bygger på att forskaren informerar 

undersökningspersonerna om syftet med undersökningen, hur den är upplagd och vilka risker 

som föreligger med deltagandet. Det bygger även på att deltagaren i undersökningen deltar 

frivilligt och att den vet om att den har rätt att dra sig ur när den vill. Konfidentialitetkravet 

inbegriper att privat information om deltagaren som exempelvis personuppgifter inte ska 

avslöjas för obehöriga personer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107, 109). Sista kravet, 

nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2011, s. 132). 
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Det kan tänkas att det vid en litteraturöversikt är av stor vikt att forskaren presenterar de 

insamlade studierna och deras innehåll utan att lägga till något som inte hör till studierna. 

Forskaren bör bland annat vara uppmärksam på sina värderingar och förförståelse och inte 

låta dessa styra vilken information som plockas ut. Dessutom bör forskaren med 

utgångspunkt i nyttjandekravet inte använda andra forskares studier till sin egen fördel genom 

att presentera det andra har skrivit som sin egen forskning vilket individen inte har samtycke 

till enligt samtyckeskravet. Studierna ska presenteras på ett så objektivt sätt som möjligt. Det 

går inte säkerställa att de studier som har refererats till i denna litteraturöversikt har tagit 

hänsyn till de ovan nämnda etiska kraven. Däremot efter en noggrann granskning av 

studierna har endast de vetenskapligt granskade studierna inkluderats. Vidare har vi också 

haft i åtanke att allt inhämtat material ska användas på ett ärligt sätt parallellt med att fokus 

ska vara på att återge studiernas innehåll utan att personliga tolkningar ska styra. Utifrån detta 

kan det ändå tänkas att hänsyn har tagits till de etiska principerna.  

 

Ytterligare etiska överväganden har genomförts kopplat till problemområdet, mäns våld mot 

kvinnor. I föreliggande litteraturöversikt har fokus riktas mot mannen som i detta fall är 

förövaren i våld i nära relationer. Således utgår studien från männens perspektiv där orsaker 

till våldet undersöks som kan tänkas väcka reaktioner hos läsarna. Dessa reaktioner kan 

tänkas grunda sig i att fokus istället bör riktas mot kvinnan eftersom våld mot kvinnor sker i 

högre utsträckning än våld mot män (jfr Socialstyrelsen, 2016, s. 13-14). Det är därför viktigt 

att vara medveten om hur det aktuella problemområdet kan uppfattas av de som tar del av 

studien. Trots att problemområdet kan vara ett känsligt område anser vi att det är av stor vikt 

att belysa kring männens perspektiv för att kunna motverka mäns våld mot kvinnor.  

4.7 Metoddiskussion  

En litteraturöversikt är av relevans för studiens syfte och för att besvara dess frågeställningar 

med anledning av att det efter en genomsökning av artiklar inte visade sig finnas artiklar som 

tidigare har undersökt problemområdet på detta sätt. Forsberg och Wengström (2016, s. 26) 

belyser att denna metod tillåter en genomgång av både kvantitativa och kvalitativa studier 

eftersom syftet med en litteraturöversikt är att finna ett tillräckligt antal relevanta studier som 

är av god kvalitet, detta oavsett tillvägagångssätt. Det är både kvantitativa och kvalitativa 

studier som använts vilka är av relevans i följande litteraturöversikt med grund i att 

kvantitativa metoder är av stor vikt för att se samband mellan våld och dess orsaker samtidigt 

som kvalitativa metoder kan ge rika och fylliga data (jfr Bryman, 2011, s. 45-46, 371-372). 

En litteraturöversikt ansågs som den mest lämpliga metoden då tillräckligt med relevanta 

studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats hittades som kunde besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Det förekom vissa svårigheter i insamlingen av data, exempelvis för 

många sökträffar och studier som inte hade koppling till problemområdet. Detta resulterade i 

att det fanns ett behov av att avgränsa sökord, årtal och språk. Däremot efter avgränsningen 

hittades flera relevanta studier som kunde besvara frågeställningarna. Vidare genom vissa 

studier kunde andra relevanta studier hittas genom att läsa igenom deras referenser. Utifrån 

ovan nämnd tillvägagångssätt kan det tänkas att en systematisk litteraturöversikt har kunnat 

genomföras. Utöver valet av litteraturöversikt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar valde vi också att använda oss av en teori och teoretiska begrepp. Begreppen 

och teorin är tillämpbara då de berör det studien ämnar att undersöka, nämligen mäns våld 

mot kvinnor och vilka orsaker det kan tänkas finnas till våldet. Genom tillämpningen av 

begreppen och teorin kan resultatet förklaras utifrån andra perspektiv som i sin tur besvarar 

studiens frågeställningar.  
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Utöver litteraturöversikt finns det en annan datainsamlingsmetod som skulle kunna användas 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar, nämligen kvalitativ metod i form av 

intervjuer med män som har utsatt sin kvinnliga partner för våld. Detta ansågs dock som 

riskabelt utifrån att det kan vara svårt att få tag på män som är villiga att ställa upp på grund 

av att våld kan anses vara en handling som inte är accepterat i dagens samhälle. Det kan 

dessutom upplevas som ett privat och känsligt ämne. Att genomföra kvantitativ 

enkätundersökning utgör också en risk även om personen kan vara anonym. Respondenten 

kan tänkas ha svårt med att nämna sitt brott trots anonymiteten detta då frågan fortfarande är 

av känsligt ämne. Trovärdigheten av enkäten kan då tänkas minska eftersom respondenterna 

kanske väljer att inte förmedla sanningen. Det finns även en risk att respondenten missförstår 

frågan och svarar utifrån dennes förståelse.  

5. Resultat och analys 

Följande studier som presenteras i resultatavsnittet undersöker mäns våld mot kvinnor genom 

att finna orsaker till varför våldet utövas. I samtliga artiklar har det kunnat identifieras samma 

eller liknande orsaker som utgör centrala teman för föreliggande analys. Dessa teman bygger 

på att resultatet visar att män i många fall vill ha kontroll över kvinnan, att alkohol och våld i 

barndomen är en central riskfaktor för senare våldsutövning, samt att även arbetslöshet, låg 

inkomst och lägre utbildning är riskfaktorer för senare våldsutövning. För att få ett bredare 

perspektiv kring studiens problemområde har vi också valt att analysera resultatet gentemot 

de teorier och begrepp som beskrivs under teoretiska utgångspunkter. Genom denna 

tillämpning av teorin och begreppen kan resultatet förklaras utifrån andra perspektiv som i sin 

tur besvarar studiens syfte och frågeställningar.  

5.1 Resultat - Kontroll och makt  

I samtliga artiklar förekommer kontroll som en bidragande faktor till mäns våld mot kvinnor. 

I en studie gjord av Barnett, Lee and Thelen (1997) i syfte att undersöka vad som motiverar 

män till att använda våld mot sin kvinnliga partner svarade de flesta män "för att visa henne 

vem som bestämmer" (Hamberger, 2005, s. 140).  

 

Våld mot kvinnor i nära relation lämnar en mycket djupare inverkan än den omedelbara 

skada det resulterar i. Det har förödande konsekvenser för kvinnan som upplever våldet, och 

traumatiska effekter på de som bevittnar våldet, särskilt barn (Moser-Hällen & Sinisalo, 

2018, s. 27). Vidare belyser Moser-Hällen & Sinisalo (2018, s. 22) att våld i hemmet sker 

som en respons på att förövaren uppfattar att den har brist eller kommer att ha brist på 

kontroll över sin omgivning. Genom att utöva våld mot den närmsta individen i dennes 

omgivning anser förövaren att den får tillbaka sin kontroll(ibid.). Detta kan exempelvis ske 

och vara när en kvinna är gravid eller när hon försöker lämna sin man (Reiss & Roth, 1993, 

refererad i Umberson et al., 1998, s. 444). Genom utövandet av våld dämpar förövaren sin 

ångest över förlusten av kontroll och anser att den på så sätt återupptar sin kontroll, i alla fall 

över en del av sin omgivning (Umberson et al., 1998, 444).  

 

Hamberger (2005, s. 141) belyser dessutom att det i förhållande till kontroll förekommer 

olika typer av kontroll som en man kan vilja åstadkomma och i detta syfte använder våld mot 

sin kvinnliga partner. Författaren nämner bland annat fysisk kontroll och verbal kontroll. 

Kontrollen kan syfta på att disciplinera kvinnan genom att få henne att utföra saker hon inte 

vill exempelvis tvinga henne till sexuellt umgänge. Det kan också handla om att mannen vill 

straffa kvinnan på grund av att kvinnan exempelvis säger ifrån, nekar till utförande av saker 
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eller att mannen anser att han inte blir respekterad (ibid.). Kontrollen kan också syfta till att 

upprätthålla sin position som man vilket syftar till att ha mer kontroll än vad kvinnan har, 

både när det gäller hennes kropp, integritet och hushåll (Kernsmith, 2005, s. 178-179).  

Vidare belyser författaren genom sin enkätundersökning kring mäns våld mot kvinnor att 

kvinnorna enligt männen förtjänade våldet eftersom mannens auktoritet blev ifrågasatt (ibid.). 

 

Genom kvalitativa intervjuer undersökte Wood (2014, s. 561) mäns perspektiv på mäns våld 

mot kvinnor. De 22 männen som deltog i undersökningen och som intervjuades hade vid 

något tillfälle brukat våld mot sin kvinnliga partner. Syftet med undersökningen var att finna 

orsaker till våldet samt vad respondenterna ansåg om mäns våld mot kvinnor. Resultatet där 

svaren delades upp i tre separata teman, “justifications”, “dissociations” och “remorse” 

visade på att männen till stor del försvarar sina våldshandlingar genom att beskylla sin 

kvinnliga partner. Justification syftade på att kvinnan inte respekterade mannen eller 

provocerade honom och att mannen då har rätt att kontrollera kvinnan. Dissociations 

handlade om att mannens våld var begränsat och remorse syftade till mannens ånger, att han 

ångrar våldshandlingen. Vidare belyser Anderson och Umberson (2001, s. 558) att männen 

skuldbelägger sin kvinnliga partner för våldsutövandet då kvinnan framkallat våldet. Utifrån 

detta anser mannen att han har en rätt att kontrollera kvinnan eftersom männen har en 

överordnad roll. Männen ansåg att våldet var ett hjälpmedel för att bibehålla makten samt att 

dem har rätt till att bestämma över sin kvinnliga partner (ibid.). Att anklaga kvinnan för 

våldshandlingen tycks vara en förekommande ursäkt bland männen då de i ett flertal fall 

väljer att skylla på kvinnan istället för att erkänna våldet. I en studie genomfördes intervjuer 

med män som vid något tillfälle brukat våld mot sin partner. Männen berättar att genom 

våldet kan de upprätthålla sin manlighet och att det var kvinnans fel att dem tvingades göra 

det. Männen beskrev sig som icke-våldsamma och rationella individer tills dess att kvinnan 

motsäger deras manlighet. Männen menade således att det är kvinnan som framkallar våldet 

och att männen då har en rätt att kontrollera henne eftersom männen har en överordnad roll 

(Anderson och Umberson, 2001, s. 358). 

 

Från ett genusperspektiv leder ett patriarkalt samhälle till att män blir överlägsna jämfört med 

kvinnor. Denna typ av kultur ger män rätten att ha makt över kvinnor. I ett sådant samhälle 

riskerar kvinnan att bli våldsutsatt om hon blir självständig. Således beskrivs maskulinitet 

som en central orsak hos män till att dominera och ha makt över kvinnan (Das, Mogford, 

Singh, Barbhuiya, Chandra & Wahl, 2012, s. 661). I en studie gjord av Levinson (1989) 

visade resultatet att en mans dominerande roll i hemmet avseende beslutsfattande är en av de 

största riskfaktorerna i samhällen där våld mot kvinnor sker. De mest våldsamma männen var 

de som tog flest beslut avseende ekonomin, och det var de som kontrollerade när kvinnan fick 

lämna hemmet och vart hon skulle (Heise, 1998, s. 270). Stets (1988, refererad i Umberson et 

al., s. 445) förklarar dessutom denna kontroll och konstaterar att känslan av att inneha 

kontroll är central för den maskulina identiteten samt att det kan övergå till en extrem nivå 

hos vissa män. För dessa män, innefattar den maskulina identiteten bland annat att män har 

makt över kvinnor och att män bör kontrollera kvinnor även om det kräver utövande av våld 

(Smith, 1990, refererad i Umberson et al., 1998, s. 445).  

5.1.1 Analys - Kontroll och makt 

Med utgångspunkt i föreliggande litteraturöversikts resultat och Foucaults maktbegrepp 

vilket syftar på att makt är något som utövas i alla relationer, kan det tänkas att det våld som 

sker mot kvinnor i nära relation och den kontroll som män försöker utöva mot dem handlar 

om en maktutövning över kvinnan i relationen. Genom att mannen försöker få tillbaka sin 
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kontroll över personen/partnern i dennes omgivning placerar mannen sig själv i en 

maktposition i förhållande till kvinnan. Det är med andra ord en strävan efter dominans i 

familjeförhållandet där kvinnan blir underordnad. Das et al. (2012, s. 661) bekräftar dessutom 

ovanstående tankar och poängterar att ett patriarkalt samhälle resulterar i att män blir 

överlägsna jämfört med kvinnor, att denna typ av kultur ger män rätten att ha makt över 

kvinnor och att kvinnor i ett sådant samhälle riskerar att bli våldsutsatta om de blir 

självständiga. Utöver detta visade en studie gjord av Levinson (1989) att en mans 

dominerande roll i hemmet avseende beslutsfattande är en av de största riskfaktorerna i 

samhället där våld mot kvinnor sker. De mest våldsamma männen var de som tog flest beslut 

(Heise, 1998, s. 270). Således anses det vara en makt som handlar om förtryck och 

begränsning av kvinnors möjligheter. 

 

Utifrån Ljung (2015, s. 227) skulle människor med hjälp av det radikalfeministiska 

perspektivet kunna identifiera våldet som en maktutövning där männen vill ha makt samt 

dominera över kvinnan eftersom kvinnan anses som underordnad. Detta kan också ses som en 

form av diskriminering då kvinnans integritet och mänskliga rättigheter inte respekteras. I 

detta maktutövande blir hon inte respekterad av mannen utan istället får hon utstå fysiska 

kränkningar på grund av att männen kan tänkas ha ett behov av att upprätthålla makten och 

ständigt påvisa kvinnors underordning. Det går även att se utifrån resultatet och 

radikalfeminismen att det är just det patriarkala samhället och dess grundtankar som radikal 

feminismen vill motverka.  

 

Utifrån ovanstående resultat och analys kan det konstateras att kontroll och makt är en vanlig 

förekommande orsak till mäns våld mot kvinnor. Mannen kan anses ha bestämmanderätt och 

dominerande roll i hemmet vilket ger honom rätt att ha makt över kvinnan i hans liv (Das et 

al., 2012, s. 661). I det sammanhanget får mannen kontrollera och bestämma över bland annat 

när kvinnan får gå ut och var hon får gå (Heise, 1998, s. 270). Män ser också sig själva som 

överordnade gentemot kvinnor vilket även är en grundtanke i ett patriarkalt samhälle (Das et 

al., 2012, s. 661).  

5.2 Resultat - Utbildning och arbete  

Andra orsaker hos män som kan resultera i att utsätta sin kvinnliga partner för våld är låg 

utbildning, bruk av alkohol, svartsjuka, misstro, anklagelser om otrohet med mera (Pandey, 

2016, s. 803, 805). Ytterligare orsaker till våldet beskrivs vara bestraffning för en oacceptabel 

handling, uttryck för ilska, samt efterfrågan på uppmärksamhet (Hamberger, 2005, s. 141). 

Gällande utbildning löper män med utbildning som resulterar i låg inkomst större risk för att 

utsätta sin kvinnliga partner för våld jämfört med män som har hög inkomst. Däremot om en 

man arbetar borta och inte är hemma varje dag löper han en större risk att utöva våld, 

eftersom mannen inte har samma kontroll över hemmet som när han var hemma dagligen 

(Ansara & Hindin, 2009, s. 1587).  

 

Även kvinnans ålder vid giftermål och utbildning påverkar hur stor risken är att hon blir 

utsatt. Kvinnor med högre utbildning än sin manliga partner kan i högre utsträckning bli 

våldsutsatta av sina män (Pandey, 2016, s. 803, 805). Heise (1998, s. 274–275) poängterar 

även att det finns ett starkt bevis på att våld i nära relation mot kvinnor mest sker i familjer 

som är låginkomsttagare och av män som är arbetslösa. Detta anses vara på grund av att 

fattigdom utlöser stress och frustration. En stress som män i en del kulturer även upplever på 

grund av att de inte kan leva upp till sin roll som familjens försörjare. Denna stress som 
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uppkommer till följd av fattigdom är en central bidragande faktor för våld i nära relation 

(ibid.). 

5.2.1 Analys - Utbildning och arbete 

I teoretiska utgångspunkter beskrivs det att makt/kunskap bland annat används i syfte att 

disciplinera människor och göra dem till objekt vilka kan kontrolleras (Börjesson & Rehn, 

2009, s, 46-48). Om mannen då har en lägre utbildning än sin kvinnliga partner eller arbete 

som genererar i lägre inkomst kan det tänkas att han upprätthåller sin maktposition genom 

våldsutövning mot partnern. I detta fall internaliserar kvinnan det “rätta” sättet att handla och 

accepterar därmed kontroll i högre grad och ser den som naturlig (jfr Börjesson & Rehn, 

2009, s, 46-48). På detta sätt blir människor tränade i att kontrollera sig själva och handla på 

det sätt som enligt strukturen anses vara rätt utan att någon med tydlig makt berättar hur vi 

ska handla (ibid.). Med utgångspunkt i detta kan det tänkas att arbete och/eller utbildning är 

en central faktor för att motverka våld eftersom risken att uppleva ekonomisk stress och 

frustration som kan leda till våld, minskar (jfr Heise, 1998, s. 274-275, 285). 

5.3 Resultat - Våld i barndomen 

Att ha blivit utsatt för våld under sin barndom utgör också en risk för att utsätta sin framtida 

intima partner för våld. Det handlar om barn som både har bevittnat och blivit utsatta för våld 

(Heise, 1998, s. 267). Heise (1998, s. 267, 28) poängterar att män som är våldsamma mot sin 

kvinnliga partner har två erfarenheter från barndomen som har utgjort en risk för våldet: 

bevittnandet av våld i nära relation i barndomen och/eller erfarenheter av fysisk eller sexuellt 

våld som ett barn. Det förklaras därmed att det finns ett samband mellan bevittnandet av våld 

mot sin egen mor och senare våldsutövande mot sin egen partner (Hotaling & Sugarman, 

1986, refererad i Heise, 1998, s. 267). Våld i nära relation blir därmed en inlärd respons hos 

pojkar som växer upp i en hemmiljö där våld förekommer (ibid.) Ortabag, Ozdemir, Bebis 

och Ceylan (2014, s. 665) bekräftar detta och beskriver att män som är uppväxta med en far 

som brukat våld mot modern löper en större risk att utsätta sina framtida partner för våld. 

Killén (2012, s. 157) förklarar detta ytterligare och belyser att föräldrar som är uppväxta i 

familjer som är våldsamma, skrämmande och omsorgssviktande överför rädslan till sina egna 

barn genom en saknad av sensitivitet och sviktande omsorg. Författaren betonar också att 

dessa föräldrar utövar våld eftersom de själva varit utsatta för våld och/eller övergrepp och 

upplevt brister i omsorgen (ibid.).  

5.3.1 Analys - Våld i barndomen 

Heise (1998, s. 267) beskriver i förhållande till resultatet att barn som bevittnat våld mellan 

sina föräldrar reagerar mer aggressivt på konflikter, vilket ökar risken för problematiska 

beteenden hos det utsatta barnet. Det kan ta sig till uttryck genom våldshandlingar i framtiden 

(ibid.). Dessa barn utvecklar även sämre konflikthanteringsstrategier och sämre anknytning 

till sin framtida partner (L. Jonhed, 2018, s. 170-171). Att själv ha blivit utsatt för våld 

och/eller övergrepp av sina föräldrar under sin barndom utgör också en risk för att utsätta sin 

framtida partner för våld. Således handlar det både om barn som både har bevittnat våld samt 

blivit utsatta för det själva (Heise, 1998, s. 267). Utifrån detta kan begreppet habitus som 

syftar på att individen internaliserar sätt att förhålla sig utifrån sin sociala miljö, användas för 

att förstå hur män internaliserar de erfarenheter de upplever under sin barndom (jfr Carle, 

2015, s. 405-407). De internaliserar en del av sina uppväxtförhållanden och sociala miljö som 

de befinner sig i för att sedan handla och förhålla sig till liknande miljöer utifrån detta på ett 

”naturligt” sätt hela livet. Begreppet kan således förstås på så sätt att män som utövar våld i 
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nära relation har bildat ett habitus sedan barndomen som har grund i våld i hemmiljön och 

som har resulterat i våld mot sin intima partner. Killén (2012, s. 157) bekräftar denna tanke 

och belyser att föräldrar som är uppväxta i familjer som är våldsamma, skrämmande och 

omsorgssviktande överför rädslan till sina egna barn genom en saknad av sensitivitet och 

sviktande omsorg. Hon betonar att dessa föräldrar utövar våld eftersom de själva varit utsatta 

för våld och/eller övergrepp och upplevt brister i omsorgen (ibid.).  

 

Slutsatserna som kan dras utifrån ovanstående resultat och analys är att de erfarenheter män 

har med sig från sin barndom där fadern brukat våld mot modern utgör en risk för att utsätta 

sin framtida partner för våld. De erfarenheter männen har med sig från barndomen kan också 

handla om att de själva blivit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld vilket också 

utgör en riskfaktor (Heise, 1998, s.267, 285).  

5.4 Resultat - Alkoholmissbruk 

Pandey (2016, s. 812, 815) fann att makar som missbrukar alkohol riskerar i högre 

utsträckning att utöva våld mot sin partner både fysiskt och sexuellt. Det kan tänkas att när 

mannen konsumerar alkohol framkallas ett mer aggressivt och lättprovocerade beteende 

vilket sedan kan bidra till att våld utövas. Det är vanligt att män utövar våld när de befinner 

sig i ett onyktert tillstånd (Aansara & Hindin, 2009, s. 1579,1587). George och Stoner (2000, 

refererad i Pandey, 2016, s. 805) belyser hur missbruk av alkohol utgör en riskfaktor och 

beskriver att missbruk minskar individens medvetande samt hämmar dennes omdöme. 

Ytterligare en orsak till att våldet kan utövas av mannen är när kvinnan nekar till sexuellt 

umgänge. Mannen utövar då våldet för att upprätthålla sin kontroll. Trots nekandet 

förekommer det att männen tvingar kvinnan till sex vilket är sexuellt våld i form av våldtäkt 

(Zhu & Dalal, 2009, s. 258). 

5.4.1 Analys - Alkoholmissbruk 

Utifrån resultatet kan det antas att att våld i barndomen inte alltid är en ensam bidragande 

faktor till ett habitus som har grund i våld och till våld i nära relation i framtiden. Utan vid 

vissa tillfällen kan alkoholmissbruk hos föräldern i uppväxten vara den bidragande faktorn till 

våldet som utövas i barndomen och som män i sin egen relation sedan utövar. Detta kan 

utläsas i Killén (2012, s. 47) som redogör för att flera studier visat att alkohol är en 

bidragande faktor för fysiska och sexuella övergrepp. Författaren beskriver även att fysiska 

och sexuella övergrepp i sin uppväxt bland annat kan resultera i senare missbruksproblem 

(Killén, 2012, s. 47). Således kan det vara så att individens habitus som är baserat på våld 

resulterat i missbruksproblem hos förövaren/mannen vilket i sin tur har resulterat i våld mot 

sin kvinnliga partner. 

5.5 Slutsats 

Med utgångspunkt i analysen kan det tänkas att de teman som presenteras är centrala orsaker 

till att våldet utövas. Det finns säkerligen ett flertal andra orsaker, men utifrån studiens 

artiklar som presenteras i resultatet kan det konstateras att de mest förekommande orsakerna 

till att männen utövar våld mot sin kvinnliga partner berör de ovan nämnda teman: kontroll 

och makt, utbildning och arbete, våld i barndomen och alkoholmissbruk. Följande slutsatser 

har dragits:  
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● Män som under barndomen bevittnat eller upplevt våld löper större risk att utsätta sin 

framtida partner för våld.  

● Män som brukar alkohol riskerar i högre utsträckning att bruka våld mot sin partner 

då det kan tänkas att alkoholen framkallar ett mer aggressivt beteende.  

● Männens behov av kontroll beskrivs som en central orsak till våldet då mannen anses 

ha rätt till att kontrollera sin kvinnliga partner, både hennes integritet och kropp. 

• Slutligen kan det utifrån analysen konstateras att utbildning och arbete också kan 

medföra risker för våldsutövande. Dessa risker kan förekomma om mannen har låg 

utbildning eller att kvinnan har en högre utbildning än mannen som genererar i 

löneskillnader.  

 

Med grund i analysen kan det tänkas att de teorier och begrepp som använts vid tolkning av 

resultatet bidragit med ett bredare perspektiv kring mäns våld mot kvinnor. Detta genom att 

orsakerna till våldet kan förstås ytterligare med hjälp av de valda teorierna och begreppen.  

Utifrån ovan nämnda slutsatser kan det också tänkas att föreliggande litteraturöversikt kan 

bidra till ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Detta då föreliggande litteraturöversikt 

belyst de mest förekommande orsakerna till våldet. I forskning kring problemområdet kan 

dessa orsaker vara till hjälp för dem som ska arbeta med att försöka stävja våldet som sker. 

Genom studiet av föreliggande litteraturöversikt kan flera orsaker till våldet identifieras, 

vilket bidrar med kunskap kring vilka insatser som kan erbjudas utifrån det enskilda fallet och 

orsaken till det. Utifrån de slutsatser som dragits kan det tänkas att mäns våld mot kvinnor 

kan förebyggas om männen exempelvis får hög utbildning, samt om de får hjälp med att 

bearbeta deras kontrollbehov för att stävja våldet. Vidare kan det tänkas att mäns våld mot 

kvinnor också kan förebyggas genom att ändra könsstrukturer. Att lära barn vid tidig ålder att 

alla människor oavsett kön har samma värde och har rätt till att vara som de är.  

6. Diskussion  

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att genom en systematisk översikt undersöka 

mäns våld mot kvinnor, finna orsaker till våldet, samt försöka förklara det. För att besvara 

syftet har det skett en litteratursökning som genererat i tolv vetenskapligt granskade artiklar. 

Vid genomgången av samtliga artiklar visade det sig att kontroll, makt, våld i barndomen, 

utbildning och alkoholkonsumtion är de mest förekommande orsakerna till att våld i nära 

relation utövas. Den teoretiska utgångspunkten i föreliggande litteraturöversikt har baserats 

på hur orsakerna till våldet kan förklaras. De teoretiska begrepp/teorier som valts är makt, 

habitus och radikal feminism vilka även använts som grund i litteraturöversiktens analys och 

diskussion. Nedan följer en redogörelse för litteraturöversiktens mest väsentliga resultat, en 

diskussion av dess huvudsakliga resultat, slutsatser, studiens styrkor och svagheter samt 

förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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6.1 Makt, kontroll och utbildning  

 

Resultatet visar att kontroll och makt är en vanligt förekommande orsak till våld i nära 

relation där mannen är förövaren. Mannen anser att han har en bestämmanderätt och 

dominerande roll i hemmet vilket ger honom rätt att ha makt över kvinnan i hans liv (Das et 

al., 2012, s. 661). I det sammanhanget får mannen kontrollera och bestämma över bland annat 

när kvinnan får gå ut och var hon får gå (Heise, 1998, s. 270). Resultatet visar också att män 

ser sig själva som överordnade gentemot kvinnor vilket även är en grundtanke i ett patriarkalt 

samhälle (Das et al., 2012, s. 661). Moser-Hällen och Sinisalo (2018, s. 22) belyser att våld i 

hemmet vanligtvis sker som en respons på att förövaren uppfattar att den har brist på kontroll 

över sin omgivning. Genom utövandet av våld mot den närmsta individen i dennes 

omgivning anser förövaren att den får tillbaka sin kontroll, i alla fall över en del av sin 

omgivning (ibid.). Utifrån detta kan det tänkas att män, särskilt i ett patriarkalt samhälle har 

ett behov av att upprätthålla sin position som man och överordnad genom att bruka våld och 

kontrollera sin kvinnliga partner. Genom våldet skapar då mannen sin maskulinitet och hans 

förhållande till kvinnan karakteriseras av hans överordning gentemot kvinnan. Vidare kan det 

tänkas att mannen genom sin kontroll bidrar till att kvinnans livsområde och 

handlingsutrymme begränsas.   

Utifrån resultatet kan det konstateras att mäns våld mot kvinnor bland annat förekommer på 

grund av att männen vill kontrollera kvinnan och stärka sin maktposition gentemot henne (jfr 

Das et al., 2012, s. 661). Denna makt kan anses förstärks hos mannen när han utövar våldet 

vilket sedan bidrar till en förstärkt maskulinitet. Exempelvis kan det tänkas att män känner 

sig kränkta om de upplever att kvinnan i relationen innehar en högre beslutsfattande position i 

hemmet än vad de har. I sådana fall kan männen uppleva att deras maskulinitet förminskas då 

de är uppfostrade efter normer vilka är baserade på att beslutsfattande och makt är en del av 

en mans manlighet och maskulinitet (jfr Das et al., 2012, s. 661). Därför skulle det kunna 

anses att män utövar våld gör det i syfte att återuppta sin maktposition och känna att de 

innehar kontroll över hemmet och kvinnan. Våldet kan då anses utföras med en medvetenhet 

hos männen kring att de vanligtvis har starkare fysisk kapacitet och kan därmed genom detta 

återuppta sin överordning gentemot kvinnan. Detta kan för männen resultera i att de inte 

längre känner att deras maskulinitet kränks utan istället kränker kvinnan genom 

våldsutövningen.  

 

Varför männen anser att de ska ha makt och kontroll över kvinnor kan även grunda sig i ett 

flertal andra orsaker. Dessa orsaker kan tänkas handla om uppfostran, könsroller, 

rollförväntning om hur en man bör uppträda för att bevara sin maskulinitet samt upplevelser i 

barndomen (jfr Angelöw et al., 2015, s. 124-125,  Heise, 1998, s. 267). Med bakgrund i detta 

detta kan det anses att män som senare utövar våld mot sin kvinnliga partner gör det i strävan 

efter att uppfylla den rollförväntning de har på sig själva utifrån sitt kön, att det är så en man 

ska bete sig för att räknas som man.  Även Angelöw et al. (2015, s. 124-125) bekräftar denna 

tanke och poängterar att människor föds in i en könsroll med specifika rollförväntningar 

kring hur individen ska vara. Det kan även då tänkas att mannen anser att han kan bestämma 

över kvinnan och styra hennes val. Exempelvis kan det handla om att kvinnan vill umgås med 

sina väninnor eller göra något utan mannen. Detta kanske mannen inte accepterar eftersom 

det sker utan hans närvaro vilket medför att han vid dessa tillfällen inte kan ha kontroll över 

kvinnan. För att då som man bibehålla sin kontroll kan han tänkas välja att hindra sin 

kvinnliga partner från att göra något utan honom. I dessa situationer kan det då tänkas att 

mannen bibehåller sin maktposition och visar återigen att han har en överordnad roll 

gentemot kvinnan. Således kan mannen upprätthålla sin maktposition både genom 
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våldsutövning men också genom att begränsa kvinnans möjligheter till att själv bestämma 

vad hon får och inte får göra.  

 

Resultatet visar också att låg utbildning kan medföra en risk att bruka våld mot sin partner. 

Detta om det råder en skillnad mellan makarnas utbildning exempelvis att kvinnan har en 

högre utbildning än sin man (Pandey, 2016, s. 803, 805, 810). Utifrån detta kan det tänkas att 

mannen känner en viss avundsjuka gentemot kvinnans arbete och lön eftersom det då inte 

endast är mannen som är försörjaren i hemmet. Detta speciellt i kulturer där mannen bör vara 

familjens försörjare. Det kan tänkas bidra till att våldet utövas eftersom mannen vill återuppta 

sin roll som försörjare. Det kan även vara så att mannen utövar våld mot sin kvinnliga partner 

på grund av rädslan att hennes utbildning bidrar till mer kunskap, som utifrån Foucaults syn 

genererar i makt och kontroll.  Mannen kan också vilja motverka att kvinnan får en 

dominerande roll i hemmet genom sin kunskap från sin utbildning för att han själv ska 

behålla kontrollen. Mannen kan då försöka förebygga detta och förhindra sig från att 

internalisera hennes maktposition som kommer till uttryck till följd av hennes kunskap. 

Denna tanke bekräftar även Foucault genom att belysa att kunskap bidrar till makt där 

individen som besitter mer kunskap kan utöva makt (Börjesson & Rehn, 2009, s. 46-47). På 

detta sätt kan det tänkas att mannen behåller sin dominerande roll i relationen samt kontroll i 

hemmet. Han bibehåller således sin plats som överordnad.  

 

Med detta vill vi inte generalisera resultatet till alla män utan snarare de män som innehar en 

risk att utöva våld mot sin kvinnliga partner. Dessa risker är individuella och kan därför se 

olika ut beroende på person. Däremot utifrån studiens resultat kan det konstateras att det 

föreligger vissa generella orsaker till våldsutövning. Det betyder inte att alla män med lägre 

utbildning än sin kvinnliga partner kommer att utöva våld mot henne. Däremot finns det en 

risk att våldet kan utövas, särskilt om mannen innehar en patriarkal grundsyn, vilket syftar till 

mäns överordning gentemot kvinnor (Ljung, 2015, s. 227). Dessutom bör hänsyn tas till vilka 

andra riskfaktorer som förekommer parallellt med låg utbildning. Det kan tänkas att ju fler 

riskfaktorer desto högre är risken för att utsätta sin partner för våld. Dock är en risk ingen 

självklarhet för att våld ska utövas.  

6.2 Habitus, alkoholmissbruk och våld i barndomen 

 

Heise (1998, s. 267) beskriver i förhållande till barn som bevittnat våld mellan sina föräldrar 

att de reagerar mer aggressivt på konflikter vilket ökar risken för problematiska beteenden. 

Detta kan ta sig till uttryck genom våldshandlingar i framtiden (ibid.). Utifrån resultatet har 

det även framkommit att de erfarenheter män har med sig från sin barndom där fadern brukat 

våld mot modern utgör en risk för att utsätta sin framtida partner för våld. Vidare ökar risken 

att utsätta sin partner för våld även om mannen själv under barndomen blivit utsatt för fysiskt, 

psykiskt eller sexuellt våld (Heise, 1998, s.267).  

 

Det kan tänkas att våldet blir en normalisering för männen och internaliseras av dem då de 

under barndomen bevittnat eller upplevt våld mellan sina föräldrar (jfr Hotaling & Sugarman, 

1986, refererad i Heise, 1998 s. 267). Detta kan tänkas ta sig i uttryck i framtida 

känslomässiga relationer men också inom de relationer männen får till andra vuxna och barn 

exempelvis i sin skolmiljö. Mannen som vid detta tillfälle är ett barn kan få svårigheter med 

att förlita sig på vuxna och känna en trygghet till dem på grund av våldet han bevittnat mellan 

sina föräldrar. När han därefter träffar sin framtida partner samma våldsmönster som han 

själv upplevt under sin barndom återskapas. Detta då mannens konflikthantering kan 



20 
 

försämras utifrån det våld han bevittnat under barndomen (jfr Heise, 1998, s. 267). Detta för 

att mannen tidigare, mellan sina föräldrar sett att konflikter hanteras genom våld (ibid.). 

Således kan det vara svårt för mannen som barn att förstå att våld inte bör användas vilket 

sedan bidrar till att våldet utvecklas till ett habitus och utövas även i vuxen ålder.  

 

Risken att utsätta sin kvinnliga partner för våld ökar om mannen under sin barndom bevittnat 

våld mellan sina föräldrar eller om han själv blivit våldsutsatt (Heise, 1998, s. 267). Det är 

inte inte rimligt att anta att alla män som bevittnat våld eller blivit utsatta för våld under sin 

barndom kommer att utöva våld mot sin partner i framtiden. Våldet i barndomen skulle kunna 

bidra med en motsatt effekt där mannen istället för att utöva våld i vuxen ålder försöker 

undvika det på grund av rädsla och/eller medvetenhet om skadorna det resulterar i. Om det 

exempelvis uppstår en situation där det råder en konflikt kan mannen välja att avstå från 

konflikten i rädsla att våld uppstår samt att han eller andra blir utsatta för våld. Såsom ett barn 

med erfarenhet av våld kan avstå från konflikter på grund av dennes erfarenheter finns de 

barn som växer upp med målet att motverka våld i nära relation. Det kan tänkas att det är 

dessa barn som i senare ålder väljer att engagera sig i föreningar mot våld i nära relation. 

Detta i syfte att motverka att dennes erfarenheter återskapas i andra familjer. Det är kanske 

den mannen som till och med föreläser om våld och delar med sig av sina erfarenheter. Dessa 

erfarenheter kan då tänkas bidra med ytterligare kunskaper kring hur yrkesverksamma kan 

utveckla sitt arbete kring våld i nära relationer.   

 

Resultatet visar också att alkohol utgör en risk att utsätta sin partner för våld, detta då 

alkoholen kan framkalla ett mer aggressivt och lätt provocerat beteende (George och Stoner, 

2000, refererad i Pandey, 2016, s. 805). Sett till alkoholmissbruk kan det utifrån ovanstående 

stycke konstateras att alkoholkonsumtion kan bidra till ett aggressivt beteende där mannen 

under ett onyktert tillstånd som konsekvens av hämmat omdöme brukar fysiskt och/eller 

sexuellt våld mot sin kvinnliga partner. Det kan tänkas att mannen utan anledning lättare blir 

provocerad av det kvinnan säger eller gör och istället för att att använda sig av verbal 

kommunikation använder han våld. Precis som tidigare stycken där det beskrivs att bland 

annat våld i barndomen och utbildning/arbete utgör en riskfaktor för att begå våldshandlingar 

medför också alkoholmissbruk endast en risk.  

 

Som ovan nämnt finns det en risk att utsätta sin kvinnliga partner för våld om mannen i 

relationen brukar alkohol. Därmed är det av stor vikt att förtydliga att det inte innebär att alla 

män som konsumerar alkohol överlag kommer att bruka våld mot sin partner. 

Alkoholkonsumtionen är, samt medför snarare en risk eftersom det kan hämma medvetandet 

och framkalla ett aggressivt beteende hos individen (jfr George och Stoner, 2000, refererad i 

Pandey, 2016, s. 805). Alkoholpåverkan skiljer sig åt beroende på individ och det kan 

framkallas olika beteenden. Dessa beteenden kan bidra till ökad glädje och/eller sorg men 

också aggressivitet som sedan kan leda till våldsutövning. Det kan tänkas att en mans 

utåtagerande beteende förstärks av alkohol om mannen sedan tidigare bland annat har svårt 

att behärska sitt humör. Alkoholen kan då medföra i att mannens omdöme förändras vilket 

kan bidra till att konflikter och argumentationer leder till våldsutövning. Tidigare i 

föreliggande litteraturöversikt belyser vi att där det i många fall råder våld i nära relationer 

kan våldet vara ständigt närvarande och således en del av vardagen. Däremot kan våldet i 

vissa fall endast äga rum då mannen konsumerar alkohol (jfr Moser-Hällen & Sinisalo, 2018, 

s. 27). Det kan utifrån detta tänkas att våldet då snarare blir ständigt närvarande vid 

alkoholkonsumtion. Det är även av stor vikt att poängtera att alkoholkonsumtion är en 

riskfaktor för våld, dock ökar risken för våldsutövning ju fler riskfaktorer som föreligger hos 

individen. Att vara medveten om detta kan vara hjälpsamt vid studiet av fall där våld i nära 
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relation förekommer genom att individen får upp ögonen för de olika riskfaktorerna i 

föreliggande fall. Således bör individer inte ta för givet att det endast är alkoholkonsumtionen 

som är en ensam bidragande faktor till våld.   

 

6.3 Radikal feminism, hierarkisk könsordning och makt 

 

Som tidigare nämnt visar resultatet på att mäns våld mot kvinnor kan grunda sig i att mannen 

vill kontrollera kvinnan, samt utöva sin makt över henne genom våld. I dessa sammanhang 

där mannen kontrollerar kvinnan genom våldshandling ser sig mannen som överordnad vilket 

även ses som en grundtanke i ett patriarkalt samhälle (Das et al., 2012, s. 661). Utifrån detta 

återkommer maktbegreppet där männen tycks vilja ha makt över kvinnan, både psykiskt och 

fysiskt för att upprätthålla kontrollen samt att återigen påvisa den hierarkiska könsordningen 

där kvinnan är underordnad gentemot mannen (Ljung, 2015, s. 227). 

Det kan tänkas att samhället än idag är mansdominerat och att samhället är konstruerat efter 

männen och deras överordning gentemot kvinnor. Detta kan ske omedvetet då samhället till 

stor del alltid kretsat kring männens makt och överordning. Ett exempel på detta kan vara att 

det tidigare antogs att kvinnans roll var i hemmet och inte ute i arbetslivet, vilket däremot 

ändrats på senare tid men där synsättet fortfarande kan finnas kvar hos vissa individer. 

Fortsättningsvis kan det tänkas att när en kvinna antar en maktposition framstår hon som 

“bossig” samtidigt som en man blir mer “manlig” när han har makt och/eller kontroll. Sett till 

våldet kan det finnas antaganden som säger att vissa kvinnor vill bli slagna eller att det bara 

är en viss typ av män som slår. Utifrån föreliggande litteraturöversikts resultat kan det 

däremot konstateras att alla män oavsett bakgrund kan utöva våld mot sin kvinnliga partner 

men att det däremot kan finnas flera bidragande faktorer till våldet. Våldet kan således bland 

annat grunda sig i mäns barndom där våld har varit närvarande (jfr Heise, 1998, s. 267). Det 

kan också grunda sig i uppfostran som präglats av det patriarkala samhällets normer som 

syftar på att männen har en överlägsen roll gentemot kvinnan (Das et al., 2012, s. 661). 

Denna uppfostran kan bidra till att männen förväntas bete sig på ett sätt som uppnår 

samhällets normer kring hur en man förväntas vara. Det kan innebära att en man ska vara 

tuff, manlig och inte verka sårbar genom att exempelvis gråta. Mannen ska heller inte vara 

den som blir utsatt för våld utan snarare den som utsätter eftersom det är han som ska ha makt 

och kontroll. Angelöw, Jonsson och Stier (2015, s. 129) bekräftar denna tanke och belyser att 

våld antas vara ett manligt sätt att lösa konflikter på. Vad som därför anses vara en man i ett 

patriarkalt samhälle kan således variera men det kan tänkas att mannen föds in i en könsroll 

med specifika rollförväntningar kring hur han bör vara (jfr Angelöw et al., 2015, s, 124-125).  
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6.4 Styrkor och svagheter 

 

I genomförandet av föreliggande litteraturöversikt har resultatet tillkommit genom tolv 

vetenskapligt granskade studier. Under litteraturöversikten har både dessa studier använts 

samt annan relevant litteratur och webbsidor. Detta kan då ses som en styrka i vår 

litteraturöversikt eftersom information hämtats från olika håll. Däremot kan en svaghet 

identifieras gällande valet av databaser. Det är två databaser som använts vid insamling av 

data i föreliggande litteraturöversikt, vilket kan tänkas vara ett begränsat antal då det finns ett 

flertal andra relevanta databaser. Hade mer databaser använts hade det kunnat genererat i fler 

relevanta studier. Ytterligare styrkor som kan identifieras är att studierna både är av kvalitativ 

och kvantitativ karaktär. Detta kan tänkas bidra med ett bredare perspektiv eftersom 

studiernas metoder skiljer sig åt. Vidare kan ytterligare styrkor vara att de inkluderade 

studierna är från olika länder, vilket genererar ett mer mångsidigt perspektiv kring mäns våld 

mot kvinnor. Däremot kan denna styrka också ses som en svaghet eftersom länderna där 

studierna genomförts kan ha olika levnadsvillkor, kulturella skillnader samt socioekonomiska 

skillnader, vilket kan innebära att studiens syfte och frågeställningar är svårbesvarade då 

våldet kan te sig olika beroende på land. Genom denna litteraturöversikt kan vissa slutsatser 

dras kring orsaker till mäns våld mot kvinnor i nära relation. Däremot går det inte 

generalisera dessa orsaker till alla män eftersom våldet kan se olika ut beroende på individ 

och dennes bakgrund. Detta kan då ses som en svaghet i litteraturöversikten. Ytterligare en 

svaghet är att resultatet inte är mätbart eftersom det är av kvalitativ karaktär. Vidare grundar 

sig diskussionen med utgångspunkt från resultatet och teoretiska utgångspunkter utifrån våra 

egna tankar och reflektioner vilket också kan ses som en svaghet då personliga värderingar 

kan styra.  

6.5 Förslag till vidare forskning och praktiska implikationer  

 

I föreliggande litteraturöversikt finns en medvetenhet om våld i nära relation mot kvinnor och 

hur allvarligt det är, dock har det medvetet valts att undersöka problemet utifrån förövarens 

perspektiv då det är viktigt att undersöka vart problemet har sin grund och placera sina 

insatser där. Det innebär inte att förövaren alltid är orsaken till våldet utan det kan ha grund i 

exempelvis dennes barndom. Således finns även en medvetenhet kring att orsaken kan finnas 

på många plan. Dock har förövarens perspektiv studerats i mindre utsträckning i tidigare 

forskning. Utgångspunkten för att motverka våld i nära relation är bland annat att studera 

förövaren och rikta insatser där. Därmed behövs flera studier som har förövarens/männens 

perspektiv i syfte att förstå bidragande faktorer och för att kunna förhindra att våldet 

fortsätter. Utifrån detta skulle det vara relevant att under forskning av mäns våld mot kvinnor 

se till problemområdet utifrån de teoretiska begreppen, bland annat begreppen makt och 

kontroll. Detta då resultatet i följande litteraturöversikt belyser att dessa begrepp är centrala 

orsaker till att våldet utövas. Även det patriarkala samhället kan tänkas behöva undersökas i 

syfte att motverka de patriarkala grundtankar som bidrar till att upprätthålla mäns makt över 

kvinnor. Det finns en medvetenhet kring svårigheterna när det gäller att bryta ner sådana 

sociala strukturer, dock är det inte något som är omöjligt. Med hjälp av ytterligare forskning 

kan yrkesverksamma som exempelvis socialarbetare komma närmare en lösning till 

problemområdet mäns våld mot kvinnor samt kring vad som behöver genomföras i ett 

patriarkalt samhälle.  
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Fokus i forskning bör inte heller endast ligga på personer som redan är våldsutövare, utan 

från den kunskapen man får av studiet av orsakerna till våldet kan man också utveckla 

instrument för att identifiera vilka personer som riskerar att utöva våld för att försöka 

förebygga problemet. Även här kan frågan ställas kring hur yrkesverksamma ska kunna 

bearbeta denna problematik om de inte lägger ett intresse i att skapa verksamheter i 

patriarkala samhällen som motverkar dess grundtankar. Utan endast ett intresse i att 

förebygga problemet i områden där våld mot kvinnor i nära relation sällan förekommer. 

Utifrån detta skulle det vara gynnsamt med utvecklad kunskap som medvetandegör 

våldsutövares värderingar och attityder i syfte att kunna hjälpa män att upphöra våldet och 

förhindra att det används i en annan relation, vare sig om det sker i ett patriarkalt samhälle 

eller inte. Denna kunskap kan bidra till insatser vilka kan riktas till alla män som både utövat 

våld samt riskerar att göra det. Detta eftersom våldet behöver kunna motverkas även innan 

det sker. 

Avslutningsvis kan föreliggande litteraturöversikt också tänkas bidra med ökade kunskaper 

hos socialarbetare kring orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Denna 

kunskap kan socialarbetare ha användning av i möten med våldsutövande klienter. 

Kunskapen kan ge socialarbetare mer verktyg i mötet med klienter som kan bidra till 

relevanta insatser som arbetar för att motverka och/eller att förhindra att våldet sker igen. 

Således kan föreliggande litteraturöversikt underlätta socialarbetares arbete med mäns våld 

mot kvinnor eftersom denna studie ger en utökad bild av varför våldet utövas.   
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kontroll 

över sig 

själv och sin 

omgivning.  

Kvantitativ 

tvärsnittsdesi

gn  

 

Personlig 

kontroll 

Kritisk 

realism  

Gällande personlig 

kontroll finns det 

ingen skillnad  mellan 

hur individer som har 

varit våldsamma mot 

sin partner upplever 

sin personliga kontroll 

och hur de som inte 

varit det känner. 

9.  

Mens 

and 

womens 

use of 

intmate 

partner 

violence 

Wisconsi

n 

Milwauke

e 

Socialt 

arbete 

Undersöker 

våld i nära 

relationer 

genom att 

jämföra hur 

våldet kan te 

sig beroende 

på kön. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstud

ie  

Kön 

Våld i 

nära 

relation 

 

Kritisk 

realism  

Att kvinnor utsätts 

för våld av sin 

partner är 

vanligare än att 

kvinnan är den 

som utövar våldet.  
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in 

clinical 

samples: 

Toward 

a 

gender-

sensitive 

analysis 

 

Hamber

ger, L-K 

(2005). 

Undersöker 

således 

könsskillnad

er i våldet.  

10.  

Childho

od 

expousu

re to 

domesti

c 

violence 

and 

attitude 

towards 

wife 

beating 

in adult 

life: a 

study of 

men in 

india.  

 

Zhu, Y  

Dalal, K 

(2009) 

18,047 

deltagand

e män 

som i sin 

barndom 

bevittnat 

våld 

mellan 

föräldrar 

 

Linköping 

Universit

y, Sverige 

Socialt 

arbete  

Undersöker 

hur många 

av dem 

deltagande 

männen som 

utövat våld 

mot sin 

kvinnliga 

partner samt 

vad det finns 

för orsaker 

till våldet 

Kvantitativ 

metod 

Enkätunders

ökning, 

survey  

Våld i 

nära 

relation. 

Mäns 

våld mor 

kvinnor 

Naturalism 

positivism  

När kvinnor blir 

utsatta för våldet 

kan orsakerna se 

olika ut men dem 

vanligaste 

orsakerna är att 

kvinnan säger nej 

till sexuella 

handlingar, att det 

är mannen och inte 

kvinnan som har 

sista ordet gällande 

hemmet samt att 

kvinnan själv 

bestämmer över 

sin kropp. 

11.  

Exerting 

power 

or 

striking 

back: a 

gendere

d 

compari

son of 

motivati

ons for 

domesti

c 

violence 

125 

deltagare, 

hälften 

kvinnor 

och 

hälften 

män  

Los 

Angeles, 

USA 

Socialt 

arbete  

Undersöker 

orsaker och 

förklaringar 

till våldet 

inom båda 

könen. Om 

våldet 

orsakas på 

grund av att 

männen vill 

ha kontroll 

över 

kvinnan.  

Kvantitativ 

metod 

Survey, 

enkätundersö

kning  

Våld 

inom 

familjen 

Våld i 

nära 

relation  

Kritisk 

realism   

Kvinnorna uppgav 

att dem utövade 

våld i självförsvar 

eller som hämnd. 

För båda könen 

utövades våldet för 

att göra illa 

partnern för att hen 

tidigare sårat 

personen. Många 

män menade på att 

kvinna förtjänade 

våldet för att 

kvinnan utmanade 

mannens 

auktoritet.  
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perpetra

tion 

 

Kernsmi

th, P. 

(2005)  

12.  

Perpetra

tion of 

intimate 

partner 

aggressi

on by 

men an 

women 

in 

philippi

nes  

Prevalen

ce and 

associat

ed 

factors  

 

Ansara, 

D  

Hindin, 

M 

(2009) 

John 

Hopkins 

university

, USA 

Undersök

ningen 

fokuserar 

på 

Filipinern

a  

Socialt 

arbete  

Undersöker 

förekomsten 

av och 

faktorer som 

är 

förknippade 

med våld i 

nära 

relationer  

Kvantitativ 

metod 

Survey, 

enkätundersö

kning 

Våld i 

nära 

relationer 

Alkohol 

och 

droger 

Förhindr

a våld i 

nära 

relationer  

Naturalism 

positivism  

Dem vanligaste 

orsakerna till att 

kvinnorna utsattes 

för våld var att 

mannen druckit 

alkohol, 

relationsbråk, att 

kvinnan säger ifrån 

och svartsjuka.   
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Bilaga 2 

Databas Sökord  Limits Antal träffar Urval  

Social service 

abstract  

Domestic 

violence and 

personal control 

Engelska  

Publikationsår 

mellan 2000-2018  

Peer reviewed  

52  1  

Social service 

abstract  

Violence against 

women and 

nepal 

Engelska 

Publikationsår 

mellan 2000-2018  

Peer reviewed  

 

14 1 

Social service 

abstract  

Attitudes and 

beliefs (AND) 

violence  

Engelska 

Publikationsår 

mellan 2000-2018 

Peer reviewed 

72 1 

Socialt service 

abstract  

Domestic 

violence and 

reasons not 

ethnicity  

Engelska  

Publikationsår 

mellan 2000-2018  

Peer reviewed  

178 2 

Social service 

abstract  

Violence against 

women (AND) 

India (And) 

intervention 

Engelska 

Publikationsår 

mellan 2000-2018  

Peer reviewed 

48  1 
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Primo  Violence against 

women, 

ecological 

framework  

Engelska  

Publikationsår 

mellan 1998-2018  

Artiklar 

Heise 

Lori  

Peer reviewed  

10  1 

Social service 

abstract  

Violence against 

women AND 

young adult men 

AND turkey 

Engelska  

Publikationsår 

mellan 2000-2018  

Peer reviewed 

2  1 

Primo  Monsters and 

victims  

Engelska  

Sociology 

Gender 

Masculinity 

Artiklar 

Peer reviewed 

Publikationsår 

mellan 2000-2018 

22 1 

Social service 

abstract  

Gendering 

violence AND 

masculinity 

Fulltext  

Engelska  

Artiklar 

Sociology 

Gender 

Masculinity 

Gener and society 

Peer reviewed 

Publikationsår 

mellan 2000-2018  

28 1 

Social service 

abstract  

Domestic 

violence AND 

personal control 

Fulltext 

Engelska 

Publikationsår 

mellan 2000-2018  

Peer reviewed  

52 1 
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Genom sökning i 

redan funna 

artiklars 

källförteckning  

  5 1 

 


