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Sammanfattning 

Forskningen om kvinnors våldsutsatthet av manliga partners i nära relationer är väl etablerad och utforskad sedan en lång tid tillbaka. Detsamma 

gäller inte studiet av mäns våldsutsatthet av kvinnliga partners, som är ett framväxande forskningsområde men som fortfarande är väldigt 

begränsat. Denna studie undersöker fem vetenskapliga artiklar som studerar våldsutsatta kvinnor och fem artiklar som studerar våldsutsatta män. 

Dessa artiklar har valts ut genom ett strikt systematiskt urval ur tidskrifter som behandlar våldsfrågor. Artiklarna har sedan analyserats med 

innehålsanalys och diskursteori. Resultaten pekar på att det pågår en diskursiv kamp om hur relationsvåld ska definieras och vad som ska 

undersökas. Den mer etablerade diskursen konstruerar kvinnor som offer för män i relationsvåld medan män som potentiella offer osynliggörs. 

Den konkurrerande diskursen konstruerar både kvinnor och män som potentiella offer och förövare, men osynliggör sexuellt våld för båda könen 

inom majoriteten av de genomförda studierna. 
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Inledning och kunskapsöversikt 
Enligt WHO är våld mot kvinnor i nära relationer ett av de allra vanligaste hoten mot 

kvinnors hälsa. Mörkertalet när det handlar om våld mot kvinnor uppges vara stort, 35 % av 

världens kvinnor uppgav att de utsatts för sexuellt eller fysiskt våld någon gång i livet (SOU, 

2014). 141 studier utförda i 81 länder under år 1983 och framåt visar på att 30 % av kvinnor 

över femton år har utsatts för sexuellt eller fysiskt våld i nära relationer.  (Devrice et. al., 

2013). Däremot polisanmäls bara ca 20-25% av våldet mot kvinnor i nära relationer (SOU, 

2014). 

 

Våldet går inte att spåra till en viss samhällsgrupp, utan finns i alla samhällsklasser (SOU, 

2014). Inte heller går det att se någon större skillnad i utsatthet när det gäller personer som är 

födda i Sverige eller utrikes födda. Men det finns några bakgrundsfaktorer som tycks ha större 

relevans, och de är familjerelation, boendeform, ålder, utbildning och ekonomiska 

förutsättningar (BRÅ, 2016). Det finns också stora skillnader i myndigheters arbete. Det finns 

bl.a. kunskapsluckor, brist på strategisk styrning, arbetet med våld är ofta ett parallellt spår på 

sidan om av ordinarie arbete och förebyggande arbete och utvärdering saknas (SOU, 2015). 

 Våldet kostar inte bara lidande för personer som utsätts, utan det innebär också stora utgifter 

för samhället. Att utveckla verksamheter som specialiserar sig på våldsförebyggande arbete är 

dyrt, men ännu dyrare blir det att inte göra någonting alls. Uppskattningar på en global nivå 

finns om att våld i hemmet mot kvinnor och barn är långt mer kostsamma än kostnader för 

mord och inbördeskrig. Enligt Socialstyrelsen låg samhällskostnaderna för våld mot kvinnor i 

Sverige mellan 2 695- 3 300 miljoner kronor per år, och då är kostnaderna för långsiktig 

hälso- sjukvård, tandvård, psykiatri, etc. inte inräknat (SOU, 2015). En kartläggning i Norge 

visade att kostnaderna kan vara upp emot 4,5-5 miljarder norska kronor vilket innebär att 

Socialstyrelsens beräkning kan vara långt lägre än den rätta siffran. Inom Försäkringskassan 

handläggs ca 11 000 fall varje år som handlar om rehabilitering eller aktivitetsersättning 

relaterat till misshandel, sjukskrivning, olaga hot mot kvinnor och grov kvinnofridskränkning. 

Det finns även många dolda kostnader inom hälso-och sjukvården där den bakomliggande 

anledningen till skadorna inte kommer fram (SOU, 2014).   

 

I doktorsavhandlingen "Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld 

mot kvinnor" (2009) menar författaren att frågor om kön inte vinner någon legitimitet i sig 

själva utan måste handla om något annat för att få komma upp i debatt. Detta var särskilt 

tydligt i debatten om våldtäkt där fokus låg på kritik mot Sexualbrottsutredningen som kom år 

1976. Även debatten om incest, som började handla om vuxna kvinnor som berättade att 

vuxna män angripit dem när kvinnorna var barn, övergick sedan till att handla om små barn 

som utsattes för övergrepp. I och med att brottsoffret bytt form fick frågan legitimitet. Då blev 

också kvinnor utmålade som förövarna som anklagade sina män för att de ville vinna 

vårdnadstvister eller hämnas på sina män. I kvinnomisshandelsdebatten däremot handlade 

debatten om kön, men där tvingades kvinnofridspropositionen att göras om väldigt många 

gånger innan den gick igenom då kritiken var så omfattande och kom från så många olika 



2 
 

håll. När den sedan gått igenom fanns det ändå en motvilja inom rättsväsendet att använda 

brottskategorin. 

 

När mäns och kvinnors våldsutsatthet under ett år ställdes emot varandra och jämfördes gick 

det inte att se några större skillnader mellan könen. Men när undersökningar omfattar 

skeenden tidigare i livet går det att se att kvinnor utsätts i högre grad än män av fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld (Nybergh et. al., 2013). 

 

En snabb sökning på mäns våld mot kvinnor ger flertalet träffar, men när sökningen istället 

handlar om kvinnors våld mot män blir antalet träffar betydligt mindre. Mycket forskning har 

gjorts på mäns våld mot kvinnor men när det handlar om männens utsatthet av våld i nära 

relationer så är bilden en annan. Däremot visar forskning att när det handlar om våld i nära 

relationer så är kvinnor och män lika våldsamma i sina relationer. Vidare visar forskning att 

kvinnor provocerar fram våldet i samma utsträckning som män och att hälften av alla 

våldssituationer i nära relationer handlar om att båda parter utövar våld mot varandra (Anant 

Kumar, 2012). 

 

Själva idén om att män skulle kunna vara offer för våld i nära relationer är så svår att greppa i 

samhället att många män som utsätts inte rapporterar våldet till myndigheterna (Anant Kumar, 

2012). Men även då män rapporterar våldet finns en tendens i samhället att de inte bli trodda 

när det är en man som rapporterar våldet. Därför väljer många män att inte rapportera vad de 

utsätts för då de känner skam, är rädda för att bli förlöjligade och inte känner att de får det 

stöd de behöver av samhället (Barber, 2008). Våld mot män anses inte vara ett seriöst problem 

och många män skäms över att de utsätts för denna typ av våld (Anant Kumar, 2012). Detta är 

ofta ett resultat av att kvinnor ses som offer och män som förövare när det handlar om våld i 

nära relationer (Barber, 2008). Våld mot män i nära relationer är ofta ett ämne som det inte 

pratas om och som ignoreras, vilket innebär att problematiken kring ämnet förblir outforskad. 

Av den anledningen är det också svårt att få grepp om hur våldet mot män i  nära relationer 

verkligen ser ut då männen inte erkänner att de blivit utsatta och inte heller söker professionell 

hjälp. Det våld som beskrivs att män utsätts för i Crawford-Mechem, C., Shofer, F. S., 

Reinhard, S. S., Hornig, S., & Datner, E. (1999) är bl.a. att få en örfil, att partnern rycker tag i, 

puttar, tar stryptag, sparkar, biter och slår till. Även att få saker kastade på sig och situationer 

med vapen uppmärksammades också. 

 

Forskning visar även på att kvinnor rapporterar våldet i större utsträckning än vad män gör då 

män kan bli gripna eller hotade att bli gripna av polis. Män har även blivit ignorerade av polis, 

upplevt diskriminering eller förutfattade meningar när de rapporterat våldet (Barber, 2008). I 

många fall utövar de våldsamma kvinnorna mentalt, verbalt och emotionellt våld mot mannen 

men inte i samma utsträckning fysiskt våld. Män som stannar i våldsamma relationer har ofta 

en förhoppning om att situationen tillslut ska bli bättre, att de är rädda att förlora sin sociala 

respekt eller att relationen med barnen ska gå förlorad. Det finns idag väldigt lite fakta om hur 

många män som utsätts för denna typ av våld och vad som triggar våldet mot män, men 

forskning visar att makt, könsroller, normer, värderingar och sociokulturella faktorer kan ge 

vägledning i det mindre utforskade fältet om kvinnors våld mot män. Våld mot män i nära 
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relationer är inget nytt fenomen och påverkas av förändringar i den skiftande maktdynamiken 

och av ekonomiska faktorer (Anant Kumar, 2012). 

 

Det som framkommer inom den tidigare forskningen är att relationsvåld riktat mot kvinnor 

och relationsvåld riktat mot män skiljer sig åt på flera punkter. Forskningen om våldsutsatta 

kvinnor är mycket mer etablerad än forskningen om våldsutsatta män, men resultaten ställs 

ideligen mot varandra för att kartlägga våldsutsatthet. På grund av detta är det av intresse att 

avgöra om det våld som studeras hos våldsutsatta kvinnor är samma typ av våld som studeras 

hos våldsutsatta män. Detta är viktigt eftersom att hur vi förstår ett fenomen styr hur det kan 

bemötas och vilka insatser som samhället kan erbjuda de våldsdrabbade. Om ett 

problemområde och en utsatt grupp är illa förstådda blir samhällets möjliga insatser 

begränsade, riskerar att vara onyanserade och illa anpassade för problematiken. Vad som 

kommer studeras i detta arbete är hur relationsvåld närmas och begripliggörs inom 

forskningen beroende på om studieobjekten är män eller kvinnor, samt att vi kommer att 

försöka få en inblick i potentiell problematik inom forskningen som kan motarbeta att 

våldsutsatta får den hjälp de behöver. Materialet för detta arbete kommer att vara 

vetenskapliga studier som publicerats inom referee-granskade tidskrifter. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur relationsvåld kan undersökas och förstås inom 

referee-granskad forskning. Närmare preciserat är frågeställningarna: 

 

 Hur kan frågan om våld i nära relationer diskuteras beroende på om det är kvinnor 

eller män som studeras? 

 Hur kan studier om relationsvåld kontextualiseras? 

 Hur kan resultat i studier om relationsvåld förklaras? 
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Teori 

I denna studie kommer främst två huvudsakliga teorier att lyftas fram och användas. Den 

första är en övergripande definition av våld och dess underkategorier. Utöver detta kommer 

en diskursteoretisk ansats att presenteras och appliceras på materialet. 

 

Våld 

Det finns flertalet definitioner av vad som ska innefattas som våldsamma handlingar. En 

övergripande definition av våld är de handlingar som riktas mot en annan person för att 

åsamka smärta, skada skrämma eller kränka eller få denna person att göra någonting mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill (Isdal, 2001). De vanligaste formerna av våld som 

talas om är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det fysiska våldet är användandet av fysiskt 

makt som sträcker sig från att exempelvis hålla fast, knuffa eller skaka, till att sparka, slå eller 

slutligen slå ihjäl (Ibid.: 41). Det sexuella våldet är handlingar som riktas mot en annan 

persons sexualitet och kan sträcka sig från sexuellt trakasseri till påtryckningar för att få sex 

och till brutal våldtäkt eller sexuell tortyr (Ibid.: 43). Psykiskt våld är handlingar som skadar 

eller skrämmer men som inte är direkt fysiska i sin natur, exempelvis direkta hot, indirekta 

hot, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, isolering eller emotionellt våld, för 

att nämna några (Ibid.: 47). Just relationsvåld är våld som äger rum inom nära relationer eller 

maktsystem, i regel från någon som är starkare eller har mer makt mot någon som är svagare 

eller har mindre makt (Ibid.: 191). Dessa våldsdefinitioner kommer att användas för att 

problematisera och diskutera resultaten i analysen. 

 

Diskursteori 

Att kortfattat beskriva diskursteori är inte ett helt lätt projekt då begreppet innehåller många 

olika innebörder. Grovt förenklat skulle man kunna säga att diskursteori förordnar en 

forskningsmässig inriktning på frågor om makt och identitet som tonar ner betydelsen av 

samhälleliga aktörer (Bergström & Boréus, 2012). Detta är dock inte ett speciellt uttömande 

svar, men det får stå för inriktningen som helhet. Diskursteori kan anta flera olika former och 

omfattar flera olika inriktningar, och det finns stor oenighet om vad diskurser är och hur man 

analyserar dem. Enkelt sagt kan en diskurs sägas vara ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (Jørgensen, 2000: 7). För detta arbete kommer det angreppsätt som utformats av 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe att användas, och den diskursteori som presenteras här 

representerar därmed denna inriktning (men behöver inte vara representativ för andra 

inriktiningar). 

 

Inom diskursteorin menar man att människans tillträde till verkligheten alltid går 

genomspråket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig 

bara är speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa 

den. Detta betyder inte att verkligheten inte finns, men den kan endast tillskrivas värde och 

förstås genom linsen av diskurser (Ibid.: 15). På grund av detta kan vår kunskap om världen 

aldrig omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Hur vi förstår och tolkar en situation är 
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direkt bundet till vilken diskurs vi befinner oss i. Man menar även att det finns ett samband 

mellan kunskap och social handling; i en bestämd världsbild blir några former av handlingar 

och naturliga och andra otänkbara. Olika världsbilder ger således upphov till olika sociala 

handlingar, och den konkreta sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed 

konkreta sociala konsekvenser (Ibid.: 11ff.) 

 

Laclau och Mouffes diskursteoretiska ansats tar alltså sin utgångspunkt i att diskursen 

konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund 

av språkets grundläggande instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen omformas 

snarare ständigt i kontakten med andra diskurser. Denna inriktning av diskursteori är således 

fokuserad på hur diskurser kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, d.v.s. att låsa fast 

språkets betydelser på sitt eget sätt (Ibid.: 13). Detta gör den genom att etableras som en 

totalitet, där varje tecken1 är entydigt fastställt genom sina relationer till andra tecken samt att 

den utesluter alla andra möjliga betydelser som tecknen kan ha och de andra möjliga sätt de är 

relaterade till varandra. Laclau och Mouffes diskursteori för med sig en serie verktyg som kan 

användas i analysen (Ibid.: 33 ff.); 

 

Moment: Alla tecken inom en diskurs är moment, vars betydelse fixeras genom att de skiljer 

sig från varandra på olika sätt. 

 

Nodalpunkt: En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas 

och från vilket de får sin betydelse. 

 

Element: Ett element är ett tecken som inte slutgiltigt har fått sin mening fixerad, ett tecken 

som är mångtydigt. 

 

Diskurs: En diskurs försöker göra elementen till moment genom att reducera deras 

mångtydighet till entydighet. 

 

Tillslutning: En tillslutning är ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning. Tillslutningen 

kan aldrig bli fullständig då övergången från element till moment aldrig är helt avslutad. Den 

entydiga diskursen kan aldrig fixeras så fullständigt att den inte kan undergrävas och 

förändras av det diskursiva fältets mångtydighet. 

 

Artikulation: En artikulation är varje praktik som skapar en relation mellan elementen så att 

elementets identitet förändras. 

 

Hur dessa begrepp står i relation till varandra, och processen som skapar, upprätthåller och 

omformar en diskurs kan beskrivas på följande sätt: "Diskursen strävar efter att avskaffa alla 

mångtydigheter genom att göra elementen till moment genom en tillslutning. Men denna 

strävan lyckas aldrig helt eftersom de betydelsemöjligheter som diskursen förskjuter till det 

                                                           
1 Vanligtvis ord, men även andra typer av kommunikationssätt eller materiella ting som bilder, kläder, gester 
etc. Kan det tillskrivas mening och ett värde är det att betrakta som ett tecken. 
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diskursiva fältet2 alltid hotar med att destabilisera entydigheten. Alla moment förblir därför 

potentiellt mångtydiga, det vill säga momenten är alltid potentiellt element. Konkreta 

artikulationer reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna genom att fixera 

betydelsen på bestämda sätt […] Varje uttryck är därför en aktiv reducering av 

betydelsemöjligheter eftersom det sätter tecknen i vissa relationer till varandra och inte andra 

(Ibid.: 35ff.)". Utifrån denna teori kommer resultaten inom analysen att diskuteras gällande 

hur diskursen om relationsvåld är utformad och vilka konsekvenser detta har för individer, 

forskning och praktik i form av stöd och insatser. Det är i detta avseende intressant att 

undersöka vetenskapliga studier då de ligger till grund för hur energi och resurser inom socialt 

arbete fördelas. 

 

 

Metod 
Tio artiklar kommer att väljas ut genom ett systematiskt urval som rör sig genom referee-

granskade tidskrifter till publicerade artiklar som undersöker relationsvåld. Urvalet är skapat 

från grunden och skräddarsytt för detta arbete. Urvalsprocessen kommer att beskrivas 

ingående framöver. De utvalda artiklarna kommer att analyseras systematiskt med en 

kvalitativ metod som är inspirerad av innehållsanalys tillsammans med idéanalys, varpå 

resultaten från detta kommer att diskuteras inom ett övergripande diskursteoretiskt perspektiv. 

 

Innehållsanalys och Idéanalys 

Innehållsanalysen har en rad grenar och kan utföras både kvalitativt och kvantitativt, beroende 

på vilket syfte man har med denna. Begreppet innehållsanalys kan användas på ett brett sätt 

för att inkludera varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. 

Ofta görs en skillnad mellan “kvantitativ” och “kvalitativ” innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys syftar då i regel på textanalyser där ingenting räknas eller mäts, men det kan 

ibland handla om analyser där någonting kvantifieras men där mer komplicerade tolkningar 

måste göras (Bergström & Boréus, 2012: 50). Olika sätt att genomföra en innehållsanalys är 

exempelvis att räkna hur ofta förekommande olika ord är i materialet, att räkna uttryck för 

olika idéer eller att räkna omnämnandet av vissa företeelser (Bergström & Boréus, 2012). 

Detta görs i regel med hjälp av starkt strukturerade kodscheman. I detta arbete har vi valt att 

ta inspiration av dessa arbetssätt, men eftersom att mängden material är relativt litet och att 

det inte finns på redan förhand utarbetade enheter3 i texten vi vill undersöka kommer detta att 

göras genom en närmare läsning istället för genom rigida kodscheman. 

 

                                                           
2 Det diskursiva fältet kan enkelt sägas vara alla betydelsemöjligheter som ligger utanför en given diskurs och 
därmed hotar att omforma den med sin blotta existens. 
3 Ett exempel på sådana enheter ges i en innehållsanalys av politiskt material där närvaron s.k. "högeridéer" 
undersöktes texterna. Högeridéer definierades som idéer inknutna i högerideologier, till vilka räknades 
exempelvis nyliberalism, nykonservatism och nationalism (Bergström & Boréus, 2012: 63). 
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Tillsammans med innehållsanalys har vi tagit inspiration från idé- och ideologianalys. En idé 

kan vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller som en 

föreställning om hur man bör handla. Föreställningar om verkligheten kan uttryckas med 

faktuella påståenden, medan värderingar och föreställningar om hur man bör handla uttrycks 

med normativa påståenden (Ibid.). Eftersom att diskursteorin inte erkänner existensen av rent 

faktuella påståenden (fakta är bara ett annat sätt att uppfatta världen) fokuserar vi på 

normativa påståenden. Dessa två metodinriktningar har vi blandat inom arbetets gång för att 

strukturera upp och analysera materialet - de metodologiska verktyg som finns inom 

idéanalysen kommer vi inte att använda oss av konkret: denna metod fungerar snarare som ett 

sätt att fokusera innehållsanalysen. 

 

 

Urval 

Urvalet av tidskrifter för sökningen har gjorts genom sökningar på Umeå 

Universitetsbiblioteks databas efter tidskrifter som publicerar artiklar som behandlar 

våldsfrågor. Dessa har hittats med sökningen “violence”, “gender” samt “masculinity”. Inget 

krav sattes upp på att tidskrifterna ska vara förankrad i en viss kontext, exempelvis nordiska 

publikationer. Detta beror först och främst på att det inte finns ett behov av detta då resultaten 

av studierna inte är det intressanta, samt att det med internationella publikationer är lättare att 

hitta artiklar som uppfyller kriterierna för urval. Efter sökningen av tidskrifter valdes de 

referee-granskade tidskrifterna ut och de som uppenbart inte berör ämnesområdet sållades ut. 

De kvarvarande användes för att söka efter artiklar. Anledningen att tidskrifter har valts ut för 

sökningen och varför exempelvis databaser inte har använts beror på att tidskrifterna skapar 

ett ramverk genom vilket ett systematiskt urval kan genomföras. Databassökningar hade varit 

mer passande om ansatsen var att ta med alla artiklar som uppfyller inklusionskriterierna, men 

detta arbetets omfång har gjort det nödvändigt att begränsa urvalet av artiklar till en mindre 

mängd. 

 

Sökningar inom tidskrifterna gjordes med hjälp av olika kombinationer av sökord som 

“domestic violence”, “partner abuse”, “intimate partner violence”, “abused women”, “abused 

men”, “female victims” och “male victims”. Olika strategier behövde användas för olika 

tidskrifter beroende på om det fanns mer eller mindre standardiserade nyckelord- eller fraser 

som var kopplade till artiklarna. De artiklar som hittades sållades ut efter de 

inklusionskriterier och det systematiska urval som presenteras nedan. 

 

Inklusionskriterier 

Urvalet av artiklar har genomförts i två led. Vid en första översikt har artiklarnas sållats ut 

efter sex kriterier. Dessa kriterier har etablerats för att göra det möjligt att konsekvent sålla ut 

artiklar genom att endast läsa abstraktet, och har utformats för att artiklarna ska vara relevanta 

för området som studien är tilltänkt att undersöka, samt att se till så att artiklarna är 

någorlunda likriktade i sina studieområden. Dessa kriterier är som följer: 
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1. Artiklarna ska: behandla våld i nära relationer - Artiklarna som väljs ut ska på något 

vis behandla området “relationsvåld”. Exakt vad som läggs in i detta begrepp har inte 

på förväg bestämts inför urvalet, utan är någonting som definieras i själva artiklarna. 

 

2. Artiklarna ska: undersöka de våldsutsatta - De utvalda artiklarnas forskningsobjekt 

ska vara de våldsutsatta kvinnorna eller männen. Detta kriterium har satts upp för att 

skapa en enhetlighet i vilken typ av artiklar som väljs ut då det inte har satts upp några 

särskilda kriterier för vad som ska studeras och diskuteras i dem. Exempel på artiklar 

som sållas ut efter detta kriterium är de som undersöker förövaren, våldets 

konsekvenser för barn, reaktioner från vänner eller familj, samhälleliga reaktioner 

eller samhälleliga insatser. 

 

3. Artiklarna ska: vara publicerade inom tidsspannet 2011-2015 - Diskurser är alltid 

kontextbundna och formade av sin samtid, vilket betyder att artiklarna som väljs ut 

behöver ha tillkommit någorlunda nära varandra i tid. Ett tidsspann på fem år har 

därför valts ut under vilket samtliga artiklar som behandlas som empiri ska ha 

publicerats. År 2015 sattes som en främre gräns för att detta är det senaste fullt gångna 

kalenderåret, medan 2011 som en bakre gräns gör att det är totalt fem kalenderår som 

artiklarna kan väljas ut från. Att just fem kalenderår har valts ut som en tidsperiod är 

ett godtyckligt val som har gjorts för att skapa ett översiktligt ramverk inför urvalet. 

 

4. Artiklarna ska inte: undersöka både män och kvinnors våldsutsatthet - Studiens 

syfte är att diskursivt undersöka forskning om våldsutsatta män och kvinnor för att 

utröna om det finns generella skillnader i hur de två grupperna närmas. Studier som 

har både våldsutsatta män och våldsutsatta kvinnor som forskningspersoner kommer 

därmed att sorteras bort då deras inklusion hade rest frågan om vilken grupp de ska 

associeras med - ska dessa artiklar analyseras tillsammans med artiklarna om 

våldsutsatta kvinnor eller artiklarna om våldsutsatta män? Givetvis kunde dessa 

artiklar ha valts ut som en tredje grupp med konsekvensen att arbetet hade blivit mer 

komplicerat, och detta hade troligtvis gjorts om det inte vore för att tidsspannet och 

omfånget på detta arbete talar emot det. 

 

5. Artiklarna ska inte: undersöka samkönade relationer - På samma vis som 

föregående kriterium sållas artiklar som behandlar samkönade relationer bort i detta 

arbete. Även detta hade kunnat göras till en, mer rimligtvis två, andra kategorier i ett 

större arbete. Att inkludera dem hade därmed gjort så att kategorierna som ska 

analyseras hade blivit “mäns våld mot kvinnor”, “kvinnors våld mot män”, “mäns våld 

mot män” och “kvinnors våld mot kvinnor”, samt en femte kategori som behandlar 

artiklar som undersöker både män och kvinnor samtidigt (se föregående kriterium). 

Detta arbete skulle ha svårt att göra alla dessa kategorier rätta, och därmed har dessa 

valts bort. 

 

En artikel som uppfyller samtliga av dessa fem kriterier ges sedan en närmare översiktlig 

läsning för att se om den även uppfyller följande kriterium: 
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6. Artikeln ska: innehålla en forskningsbakgrund, en beskrivning av metod och en 

analys/diskussionsdel - Grundvalarna i den tilltänkta analysen förlitar sig på att 

artiklarna innehåller dessa delar. Det ställs inga ytterligare krav på hur stor eller 

ingående dessa delar ska vara, endast att de finns närvarande i texten. 

 

Rent konkret innebär dessa kriterier följande; alla artiklar som kan väljas ut kommer att 

behandla våld i nära relationer inom heterosexuella relationer. Resonemanget för detta har 

givits tidigare, men det är värt att poängtera att arbetet redan har underordnat sig den diskurs 

som den ämnar undersöka då indelningen i heterosexuella- och samkönade par är diskursivt 

konstruerade som studieområden. Praktiskt innebär kriterierna även att det sannolikt endast är 

artiklar som presenterar genomförda studier som kommer att kunna väljas ut, då mer 

teoretiskt inriktade artiklar sällan eller aldrig har en metoddel. Kriterierna har som tidigare 

nämnts utformats för att ge en typ av enhetlighet i artiklarna då detta är ett område med stor 

spännvidd som kan närmas från en mängd olika håll. Då urvalet fortfarande är gjort av 

människor och inte genom slump betyder det även att de fungerar för att motverka bias. För 

att ytterligare minimera bias har ett systematiskt urval av artiklarna som uppfyller samtliga 

kriterier genomförts: 

 

1. Endast en artikel kan väljas ut från ett och samma kalenderår. Om flera artiklar 

uppfyller samtliga kriterier väljs den tidigare publikationen ut (ex. en artikel som 

publicerats i Januari har företräde före en som publicerats i Maj). Om flera artiklar har 

publicerats vid samma tidpunkt tar den artikel som befinner sig tidigare i tidskriften 

företräde (ex. tar en artikel som har sidnummer 32-39 företräde före en som har 

sidnummer 110-118). 

2. Artiklar letas första under senare år för att sedan vidga sökningen bakåt ett år i taget 

(ex. om en artikel som valts ut är publicerad 2012 betyder det att inga artiklar som 

uppfyller kriterierna hittades från 2013, 2014 eller 2015 i denna tidskrift, eller att ett 

av dessa år redan har en utvald artikel). 

3. När två artiklar har hittats i en tidskrift upphör sökningen i den tidskriften. 

4. Dessa sökningar görs separat för artiklar som berör kvinnors våldsutsatthet och artiklar 

som berör mäns våldsutsatthet. På det viset kan två artiklar från samma tidskrift vara 

utvalda från samma år. 

 

Med kriterierna för urval och det systematiska urvalet av artiklar betyder det att den största 

möjligheten för bias i urvalet ligger i valet av tidskrifter. I enlighet med detta urval har tio 

artiklar valts ut, fem som behandlar kvinnors- och fem som behandlar män utsatthet av 

relationsvåld. 
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Tidskrift Antal artiklar om kvinnors 

våldsutsatthet 

Antal artiklar om mäns 

våldsutsatthet 

Journal of Family Violence 2 2 

Psychology of men and 

masculinity 

 1 

Violence and Gender 1  

Violence Against Women 2  

Journal of Interpersonal 

Violence 

 2 

 

Valet av tidskrifter har gjorts i den ordning som det presenteras ovan - det första urvalet 

gjordes ur Journal of Family Violence där två artiklar inom båda kategorier hittades. 

Sökningen har genomförts i fler tidskrifter, som då inte har givit upphov till artiklar som 

uppfyller samtliga kriterier för urvalet. 

 

Empiri 

Det är de tio valda artiklarna som kommer att studeras i detta arbete. Då analysen kommer att 

fokusera på diskursiva element så kommer det inte att tydligt framgå vad artiklarna behandlar 

och vad deras huvudsakliga resultat är. För att tydliggöra var resultaten har hämtats från så 

kommer samtliga artiklar att kort beskrivas nedan utifrån studieområde, metod, huvudsakliga 

resultat, författare, publiceringsår och vilken tidskrift de har hämtats ur. Artiklarna 1-5 

undersöker våldsutsatta kvinnor, medan artiklarna 6-10 undersöker våldsutsatta män. 

 

1. Intimate Partner Violence among Latino Women: Rates and Cultural Correlates 

(Sabina, Cuevas & Zadnik, 2015, Journal of Family Violence) 

I artikeln undersöks latinokvinnors utsatthet av fysiskt, psykiskt, sexuellt samt stalking och 

hot under ett livsloppsperspektiv. Studien syftar till att uppskatta IPV bland latinokvinnor i 

USA i förhållande till hur migration och kulturell inlärning påverkar utsattheten hos gruppen. 

Undersökningen skedde genom telefonintervjuer av 2000 kvinnor som bodde i USA. Data var 

inhämtad under Maj - September 2008. Resultatet visar på att 60% av kvinnorna blev utsatta 

av sin nuvarande eller tidigare partner. 15,6% av latinokvinnorna utsattes för IPV under sitt 

liv och hot var den vanligaste formen av IPV. 

 

2. No More! Women Reporting Intimate Partner Violence in Mexico (Mojarro-Iñiguez 

et. al, 2014, Journal of Family Violence) 

Studien undersöker förekomsten av IPV bland kvinnor från 15 år och uppåt i Mexiko som 

uppsökt medicinsk hjälp på Ministry of Health, Mexican Institute of Social Security eller 

Institute of Security and Social Services for State Workers. Studien gjordes mellan Augusti 
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till Oktober 2006. Kvinnorna delades in i två grupper: de som utsatts för lindrigare våld och 

de som utsatts för allvarligt våld. Det undersöktes även hur många som anmälde förövaren 

och vilka anledningarna var för att inte anmäla. Anledningarna till att kvinnorna inte 

rapporterade männen till myndigheterna var rädsla, skam, hot, att våldet inte behövde 

rapporteras eller för att de inte visste att de kunde rapportera våldet. Även en uppfattning om 

att våldet inte togs på allvar eller att de skulle få hjälp var en anledning som uttrycktes för att 

inte berätta vidare om våldet. 

 

3. Women in a Shelter: Victims of Intimate Partner Violence—Their Health and Safety 

Needs (Kamimura et. al; 2015, Violence and Gender) 

Studien gjordes i samarbete med personal från YVCA som hyr ut rum åt för personer som 

upplevt våld i hemmet. De personer som var intresserade att delta i studien fick enkäten på det 

språk som de föredrog (engelska eller spanska), och skickade sedan in enkäten när de besvarat 

frågorna. Syftet med studien var att studera bl.a. fysisk och psykisk hälsa, socialt stöd, 

sociodemografiska faktorer bland migranter, spansktalande, engelskspråkiga icke-

amerikanskfödda och Amerikaner. Förekomsten av IPV generellt bland kvinnor var drygt 

28% i jämförelse med männens nästan 10% i USA. Många kvinnor som utsätts för IPV lider 

av en "bieffekt" (secoundary adverse affects) som ex. mental och fysisk ohälsa, depression, 

och andra mentala problem. 

 

4. Economic Abuse in the Lives of Women Abused by an Intimate Partner: A 

Qualitative Study (Sanders; 2015, Violence Against Women) 

Kvinnorna som var med  i studien var en del av en större studie som hette “Redevelopment 

Opportunities for Women’s Economic Action Program (REAP). Kvinnorna blev intervjuade 

från Juni 2002 till Maj 2004 och intervjufrågorna var mycket djupgående. Intervjuerna 

gjordes ofta hemma hos kvinnan, men om det fanns en risk för kvinnans säkerhet, om hon 

bodde med sin våldsamma partner, flyttades intervjun till en mer neutral plats som ex. ett rum 

i ett bibliotek. Artikeln studerar den finansiella och ekonomiska aspekten för kvinnor som 

utsätts för våld av sin partner. Bl.a. kan partnern försvåra kvinnans arbetssituation genom att 

ställa till med en scen på kvinnans arbetsplats, vägra ta hand om barnen, störa kvinnans sömn 

under natten, etc. Något som också blir belyst i artikeln är att om kvinnan har högre 

utbildning än hennes partner eller bättre avlönat arbete kan mannen ta till maktmedel för att 

förtrycka kvinnan. Våld mot kvinnor är också något som sträcker sig över alla 

samhällsklasser. 

 

5. The Prevalence and Impact of Intimate Partner Violence on Maternal Distress in a 

Community of Low-Income Bangladeshi and Displaced Ethnic Bihari Mothers: Dhaka, 

2008-2009 (Azziz-Baumgartner et. al, 2014; Violence Against Women) 

I denna studie kvantifierades förekomsten av IPV bland mödrar som börjat utsättas för IPV 

för första gången i sina parrelationer. I artikeln studeras låginkomsttagande mödrar i 

Bangladesh samt en etnisk grupp Bihari (som ursprungligen kommer från Pakistan, men som 

stannat i Bangladesh och pratar sitt eget språk) som blivit utsatta för att deras partner slår 

dem, att de blivit sparkade, dragna, strypta, brända eller skadade av ett vapen som kniv eller 
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pistol. Majoriteten av de studerade kvinnorna hade upplevt de flesta formerna av IPV under 

relationen med sin partner. 

 

6. Symptoms of posttraumatic stress disorder in men who sustain intimate partner violence 

(Hines & Douglas, 2011b; Psychology of Men and Masculinity) 

Studien är genomförd i USA och undersöker sambandet mellan relationsvåld och PTSD hos 

män. Två urval av manliga deltagare rekryterades för studien; ett urval av hjälpsökande män 

och ett "community sample".  Resultaten pekar på att män som utsätts för flera typer av 

relationsvåld har en högre risk för att uppfylla kriterierna för en PTSD-diagnos än de män 

som utsätts för endast en form. De män som utsätts för Intimate Terrorism4 (IT) hade 

exponentiellt förhöjd risk att uppfylla kriterierna för PTSD jämfört med de män som utsätts 

för Common Couple Violence5 (CCV) eller inget våld. 

 

7. Male Victims of Domestic Violence (Drjiber et. al., 2013; Journal of Family Violence) 

Studien har genomförts i Nederländerna och undersöker omfattningen av mäns våldsutsatthet 

utifrån variabler som ålder, ursprung, tidsspann på våldet, typ av våld och förövarens status (i 

regel ex-flickvännen). Även behov av och upplevelser av att söka hjälp undersöktes. Datan 

samlades in genom en webbenkät, vars resultat sedan analyserades. Resultaten visar att 

respondenterna som har svarat oftast har misshandlats av en ex-partner, både fysiskt och 

psykiskt. Majoriteten av männen kände att de inte kunde tala med polisen om våldet, och de 

som hade gjort det rapporterade att de inte togs på allvar eller själva blev anklagade. De män 

som kontaktade polisen var mer benägna att göra det om de blivit attackerade av partnern med 

tillhygge, och mindre benägna att kontakta polisen för psykologiskt våld. 

 

8. The Helpseeking Experiences of Men Who Sustain Intimate Partner Violence: An 

Overlooked Population and Implications for Practice (Hines & Douglas; 2011a, Journal of 

Family Violence) 

Studien är genomförd i USA och undersöker mäns upplevelser när de söker hjälp för 

relationsvåld. Ett urval av hjälpsökande män rekryterades med hjälp av resurser som 

specialiserar i mäns problematik. Dessa besvarade en enkät, vilken sedan analyserades 

kvantitativt. Resultaten pekar på att män har de mest positiva erfarenheterna när de söker 

hjälp från familj eller vänner, psykiatri och sjukvård. De har minst positiva erfarenheter när de 

sökt hjälp från etablerade organisationer som arbetar med relationsvåld. 

 

9. Accounting for Intimate Partner Violence: A Biographical Analysis of Narrative 

Strategies Used by Men Experiencing IPV From Their Female Partners (Corbally; 2015, 

Journal of Interpersonal Violence) 

Studien är genomförd i Irland och undersöker vilka narrativa strategier våldsutsatta män 

bygger upp i sina livshistorier då de talar om sina erfarenheter. Berättelserna analyserades 

med BNIM-analysteknik. Forskningspersonerna rekryterades via stödgrupper. De 

huvudsakliga teman som framkom var faderskapet, den goda maken och våldsnarrativet. 

                                                           
4 En sorts relationsvåld som karaktäriseras av extremt våld och kontrollerande beteenden (Hines & Douglas, 
2011b). 
5 En mindre intensiv form av lättare ömsesidigt relationsvåld (Hines & Douglas, 2011b). 
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10. Intimate Partner Violence in the Relationships of Men With Disabilities in the United 

States: Relative Prevalence and Health Correlates (Mitra & Mouradian, 2014, Journal of 

Interpersonal Violence) 

Studien har genomförts i USA och undersöker i vilken utsträckning funktionsnedsatta män är 

i jämförelse med icke-funktionsnedsatta män, funktionsnedsatta kvinnor och icke-

funktionsnedsatta kvinnor. Studien använder populationsbaserad data för att undersöka 

förekomsten av relationsvåld under det senaste året. Resultaten pekar på att funktionsnedsatta 

män rapporter mer utsatthet än icke-funktionsnedsatta män och kvinnor. 

 

I urvalet av artiklar har det uppstått en konflikt - två av artiklarna som behandlar mäns 

våldsutsatthet är skrivna av samma författare och publicerade ungefär samtidigt (Hines & 

Douglas 2011a, 2011b). Det hade kunnat vara mer önskvärt att ha olika författare på samtliga 

artiklar, men detta hade betytt att urvalsmetoden hade behövt manipuleras. Eftersom att 

artiklarna är publicerade i olika tidskrifter och har olika olika studieområden har dock valet 

gjorts att behålla urvalsmetoden intakt och inkludera båda artiklarna. 
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Analys 
Forskningen som undersöker våld i nära relationer är väl utforskat när mäns våld mot kvinnor 

studeras men är mindre utforskat när det berör kvinnors våld mot män. Hur detta område 

närmas är av stor betydelse då den bakomliggande världsbilden (diskursen) och sättet att 

undersöka någonting påverkar vilka svar och slutsatser som är möjliga att finna. Av de tio 

artiklar som har valts ut för detta arbete finns det tio olika sätt att definiera våld och närma sig 

forskningsfrågan. Vissa är mer lika varandra än andra och vissa är outliers som står ensamma. 

För att underlätta läsningen av detta avsnitt kommer de fem artiklar som studerar kvinnors 

våldsutsatthet och de fem artiklar som studerar mäns våldsutsatthet först att behandlas separat. 

Detta görs inom två indelningar: i den första - "Definitioner av våld" - undersöks hur våld 

som begrepp konstrueras och används genom studien. I den andra - "Våldets 

kontextualisering" - undersöks hur våldsfrågan relateras till andra aktörer som 

forskningsfältet, partnern och samhället. Efter detta kommer resultaten både de artiklar som 

undersöker män och de artiklar som undersöker kvinnor att ställas mot varandra och 

diskuteras på en mer övergripande nivå med hjälp av diskursteori. 

 

Definitioner av våld 

Som tidigare har visats med Per Isdals våldsdefinitioner (2001) som exempel finns det ett 

oerhört antal potentiella handlingar som skulle kunna betraktas som våld, och lika många som 

skulle kunna betraktas som att inte vara våld. Det är därför viktigt att veta var skiljelinjen ska 

dras när ett fenomen som relationsvåld undersöks. Framöver kommer våldsdefinitioner samt 

hur dessa används i praktiken inom de vetenskapliga artiklarna att presenteras och tolkas. 

Detta har gjorts med inspiration av innehållsanalysen, där de explicita utsagorna om våld 

diskuteras, men även på viket sätt de sedan används genom det vetenskapliga arbetet i 

artiklarna. 

Våld mot män 

Följande definitioner av begreppet våld ges inom artiklarna som studerar våldsutsatta män: 

 

Male Victims of Domestic Violence (Drjiber et. al., 2013): relationsvåld definieras som “a 

pattern of abusive behaviors by one or both partners in an intimate relationship (e.g. marriage, 

dating, family, friends and cohabitation).” Detta preciseras vidare som fysiskt eller 

psykologiskt våld. 

 

The Helpseeking Experiences of Men Who Sustain Intimate Partner Violence: An 

Overlooked Population and Implications for Practice (Hines & Douglas, 2011a): “Intimate 

partner violence (IPV), which includes physical, sexual and psychological maltreatment of 

one partner against another.” 

 

Accounting for Intimate Partner Violence: A Biographical Analysis of Narrative Strategies 

Used by Men Experiencing IPV From Their Female Partners (Corbally; 2015): Denna 

artikel har inte en uttalad definition av våld. Här väljer författaren istället att vagt hänvisa till 

definitioner i kontemporär litteratur. 
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Intimate Partner Violence in the Relationships of Men With Disabilities in the United 

States: Relative Prevalence and Health Correlates (Mitra & Mouradian, 2014): Det våld som 

uppmärksammas i denna studie är fysisk och sexuellt våld. Hänvisningar till tidigare studier 

breddar detta genom att diskutera tidigare resultat på studier som uppmärksammar emotionellt 

och ekonomiskt våld, samt våld som är direkt kopplat till offrets funktionsnedsättning – 

exempelvis manipulation av medicinering, att neka offret att använda assisterande teknologi 

eller förstöra denna, och/eller nekande av personlig omsorg. 

 

Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder in Men Who Sustain Intimate Partner Violence 

(Hines & Douglas, 2011b) – Relationsvåld definieras som: “Intimate partner violence (IPV), 

which includes physical, sexual and psychological maltreatment of one partner against 

another.” 

 

En uppmärksam läsare märker att tre av de fem artiklarna som berör mäns våldsutsatthet 

inkluderar definitionen av sexuellt våld någonstans i sina texter – två av samma författare 

(Hines & Douglas, 2011a; Hines & Douglas, 2011b; Mitra & Mouradian, 2014). En närmare 

läsning av dessa artiklar visar dock att endast Mitra & Mouradian har använt sig av 

definitionen på ett betydande sätt i sin analys. Hines & Douglas rör sig med samma definition 

av relationsvåld i den teoretiska bakgrunden båda artiklarna, men har sedan inte helt införlivat 

hela definitionen i sin metod och analys. Ett tydligt exempel på detta syns i ett utdrag av 

statistik från Hines & Douglas (2011a): 

 

A brief summary is provided here to orient the reader to the nature of the sample and of 

the types of IPV experiences reported by the study participants. The men in our study 

sustained serious violence: 96.0% reported sustaining severe psychological aggression in 

the past year (e.g., threats to physically harm the man or someone he cares about; 

destroying something belonging to him), 93.4% reported controlling behaviors (e.g., 

monitoring his time and whereabouts; not allowing him access to household income; 

isolating him from family/friends), 98.7% reported minor violence (e.g., pushing, 

shoving), 90.4% severe violence (e.g. punching, kicking) and 54.0% very severe violence 

(e.g., beating up, using a knife/gun). 

 

Detta föregås av en hänvisning till två tidigare studier genomförda av samma författare (Hines 

& Douglas, 2010a; Hines & Douglas, 2010b) varifrån siffrorna är hämtade och diskuteras mer 

ingående. En närmare titt på dessa artiklar - som undersöker samma män - visar att det även 

rapporteras om sexuellt våld från en kvinnlig partner. Varför dessa siffror inte har tagits med i 

denna uppföljande studie är oklart, men det finns en rationalitet bakom det. Man menar på att 

fysiskt våld (physical assault) är en objektiv indikator av relationsvåld som är betecknad som 

olaglig under amerikansk lagstiftning. Detta förklarar varför psykologiskt våld inte har 

inkluderats - endast vissa former av psykologiskt våld betecknas som olagliga, vilket skapar 

problemet med att bryta ned kategorin om detta kriterium ska uppfyllas. Huruvida detta även 
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är en grund för att utesluta sexuellt våld kan säkerligen diskuteras6. I vilket fall så är resultatet 

detsamma - endast fysiskt våld mot män behandlas i artikeln. I den andra studien av Hines & 

Douglas (2011b) som studerar förekomsten av PTSD hos våldsutsatta män studeras fysiskt 

och psykologiskt våld. Metodmässigt använder sig denna studie av verktyg som användes för 

att studera de psykologiska-, fysiska och sexuella aggressionerna männen fick utstå i sina 

relationer. Denna studie baseras på samma deltagande män som den andra studien (Hines & 

Douglas, 2011a). Det är besynnerligt att trots att det bakomliggande materialet (Hines & 

Douglas, 2010a; Hines & Douglas, 2010b) visar att männen fått utstå sexuellt våld - och att 

verktyget som används i studien kan användas till att analysera detta våld -  har det ändå 

gjorts ett val att inte inkludera detta i analysen. Varför det är på detta viset motiveras inte i 

studien. Även studierna genomförda av Drjiber et. al (2013) och Corbally (2015) saknar helt 

ett perspektiv som undersöker sexuellt våld. Det är oklart varför Drjiber et. al. har valt att 

utesluta denna aspekt då de undersöker både psykologiskt och fysiskt våld och inklusionen av 

sexuellt våld i formulären rimligtvis skulle ha kunnat genomföras, men i fallet med Corbally 

kan detta förklaras genom att våldsdefinitionen har lyfts från deltagarna i studien7 och att det 

är deras berättelser som legat som grund för vilka typer av våld som diskuteras. Ingen av 

deltagarna i Corballys studie lyfte någon form av sexuellt våld som en fråga i materialet som 

publicerades. I studien som undersöker funktionsnedsatta mäns våldsutsatthet i relationer 

(Mitra & Mouradian, 2014) definieras relationsvålds i enkäten på följande vis: 

 

[...](a) whether they ever had been threatened with physical violence by an intimate 

partner (threatened); (b) whether an intimate partner had ever attempted physical 

violence against them (attempted); (c) whether an intimate partner had ever hit, slapped, 

pushed, kicked, or hurt them in any way (physical); (d) whether they had ever 

experienced any unwanted sex by a current or former intimate partner (sexual). Past-year 

IPV was defined as reports of experiencing any physical violence by or unwanted sex 

with an intimate partner in the past year. 

 

Således är denna studie den enda av de fem som på ett betydande sätt undersöker sexuellt våld 

mot deltagarna. Samtliga studier undersöker fysiskt våld, och alla utom Hines & Douglas 

(2011b) undersöker psykologiskt våld. Det skulle kunna talas om en prioriteringshierarki 

mellan typerna av våld där fysiskt våld är den absolut mest prioriterade att undersöka, följd av 

psykologiskt våld, och slutligen sexuellt våld. Det finns två förklaringar till detta som ligger 

nära till hands. För det första är fysiskt våld långt mycket lättare att objektivt definiera och 

identifiera, vilket kan vara en betydande fördel när gruppen (män) som ska undersökas 

traditionellt sett inte har blivit undersökta inom detta område. Detta får stöd genom att 

studierna är väldigt konkreta med vad som definieras som fysiskt våld - se exempelvis den 

tidigare givna statistiken från Hines & Douglas (2011a). En sådan konkret uppdelning av 

våldsdefinitioner gör sig synlig i flera av studierna, och frågan blir lätt för respondenten att ta 

                                                           
6 Det kan vara (och är troligtvis också) motiverat med att de olika amerikanska delstater som studien är 
genomförd inom har alldeles för skiftande lagstiftning vad gäller sexuellt våld mot män. Däremot hade 
inkluderingskriterierna kunnat utformas annorlunda om det fanns ett starkt intresse för att beröra denna fråga. 
7 Samtliga män som deltog i studien söktes upp genom stödgrupper för män som har fått utstå relationsvåld. 
Att ha en på förhand bestämd definition av vad som kan betecknas som relationsvåld vore inte bara opraktiskt i 
en sådan situation, men även potentiellt oetiskt gentemot de män som inte klassificeras att ha fått utstå "riktigt 
våld". 
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ställning till. Detta är viktigt då arbetet att synliggöra våldet motarbetas på flera vis; för det 

första har våldet ofta normaliserats, vilket är en process som tar bort tvånget att förklara 

(Isdal, 2001; 222). Utöver detta hinder så har det visat sig att kvinnors våld mot män uppfattas 

som mindre allvarligt än mäns våld mot kvinnor (Arias & Johnson, 1989, Sorenson & Taylor, 

2005), vilket kan leda till att våldet även på detta sätt bagatelliseras av den våldsutsatte 

mannen. Psykologiskt våld har samma problematik att synliggöras som fysiskt våld, men är 

svårare att konkretisera och objektivt bevisa. Sexuellt våld för med sig samma svårigheter 

som psykologiskt våld, men samtidigt verkar det finnas en motvilja mot att undersöka denna 

problematik i artiklarna. I Corballys studie (2015) är det männen själva som får 

tolkningsföreträde för vad som betecknas som våld och vad som är nödvändigt att berätta. Det 

faktum att de inte har berättat om sexuellt våld inom sina relationer betyder inte att det inte 

har förekommit (men det betyder givetvis inte heller att det har förekommit). 

 

Till skillnad från Corballys studie har författarna i de återstående studierna faktiskt ett 

tolkningsföreträde för vad som ska definieras som våld och vad som ska studeras. I båda 

studierna av Hines & Douglas har man valt att utelämna frågan trots att förutsättningarna 

finns där (rättfärdigat eller ej). I den kartläggande studien av Drjiber et. al. berörs aldrig 

sexuellt våld trots att ingenting hindrar studien från att läggas upp på ett sådant sätt att den 

definitionen inkluderas och studeras. I alla fyra studier har frågan om sexuellt våld helt 

osynliggjorts. I den femte studien som berör funktionsnedsatta män (Mitra & Mouradian, 

2014) har frågan däremot lyfts i det främre rummet, som tidigare visats med studiens 

våldsdefinition. För att belysa elefanten i rummet: männens sexuella utsatthet i våldsamma 

relationer talas endast om i den studie där männen redan på något vis kan anses vara sårbara, 

på grund av sin funktionsnedsättning. 

 

Våld mot kvinnor 

Följande definitioner av begreppet våld ges inom artiklarna som studerar våldsutsatta kvinnor: 

 

Intimate Partner Violence among Latino Women: Rates and Cultural Correlates 

(Sabina, Cuevas & Zadnik, 2015, Journal of Family Violence): Relationsvåld definieras 

som fysiskt-, psykiskt- och sexuellt- våld, samt hot och stalking. Sexuellt våld preciseras 

närmare som våldtäkt, sexuellt tvång och sexuella trakasserier, men ingen av de andra 

kategorierna definieras på ett närmare sätt. 

 

No More! Women Reporting Intimate Partner Violence in Mexico (Mojarro-Iñiguez et. 

al, 2014, Journal of Family Violence): Relationsvåld definieras som psykiskt-, fysiskt- 

allvarligt fysiskt- och sexuellt våld. 

 

Women in a Shelter: Victims of Intimate Partner Violence—Their Health and Safety 

Needs (Kamimura et. al; 2015, Violence and Gender): Relationsvåld definieras som ett 

mönster av våldsbeteende som är fysiskt, sexuellt, emotionellt eller psykologiskt och som sker 

inom ett nära förhållande. 
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Economic Abuse in the Lives of Women Abused by an Intimate Partner: A Qualitative 

Study (Sanders; 2015, Violence Against Women): Relationsvåld definieras som fysiskt, 

sexuellt, verbalt, psykologiskt eller emotionellt. 

 

The Prevalence and Impact of Intimate Partner Violence on Maternal Distress in a 

Community of Low-Income Bangladeshi and Displaced Ethnic Bihari Mothers: Dhaka, 

2008-2009 (Azziz-Baumgartner et. al; 2014, Violence Against Women): Relationsvåld 

definieras som fysiskt, psykiskt, sexuellt och emotionellt. Vidare preciseras fysiskt våld som 

slag med knytnäve eller annars, sparkar, dragning, att bli nedslagen, att tas stryptag på, att bli 

bränd eller att bli skadad av kniv eller pistol. Sexuellt våld preciseras som tvång eller hot till 

samlag. Emotionellt våld preciseras som förolämpande, att få kvinnan att må dåligt över sig 

själv, att bli skrämd, att bli utskämd, att förringas inför andra människor, att bli hotad om att 

bli skadad eller att hota att skada någon annan i kvinnans närhet. 

 

När det handlar om mäns våld mot kvinnor inkluderar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som 

en del av IPV (intimate partner violence) i alla de fem studerade artiklarna. Fyra av artiklarna 

rör sig dessutom med fler typer av våld: hot och stalking (Cuevas & Zadnik, 2015); 

emotionellt (Kamimura et. al; 2015, Sanders; 2015, Azziz-Baumgartner et. al; 2014); och 

verbalt (Sanders; 2015). 

 

I de genomförda studierna har följande våldsbegrepp använts: en artikel (Cuevas & Zadnik, 

2015) använder fysiskt, psykiskt, sexuellt, hot och stalking som definitioner på våld mot 

kvinnor i nära relationer. Samtliga studeras i artikeln men inte psykiskt våld. Vad gäller 

våldsdefinitioner hos Mojarro-Iñiguez et. al, (2014) så handlar det om psykiskt, fysiskt och 

sexuellt våld och detta våld studeras i artikeln. Här görs också en gradering av våldet som de 

studerade kvinnorna utsatts för, något som inte förekommer i de andra artiklarna som berör 

kvinnors våldsutsatthet. Våldet delades in i två grupper: Non-severe violence och severe 

violence. En artikel (Kamimura et. al; 2015) beskriver våld som fysiskt, sexuellt, emotionellt 

och psykiskt våld. Till skillnad från de föregående artiklarna studeras här inte själva våldet. I 

denna artikel handlar det mer om konsekvenserna våldet för med sig för den våldsutsatta 

kvinnan. Här läggs fokus på att studera kvinnans fysiska och mentala mående, depressioner, 

och emotionellt stöd. Detta i relation till våldet de upplevt från sin partner. 

 

Sanders (2015) använder sig av fysiskt, sexuellt, verbalt, psykologiskt och emotionellt våld. 

Detta är den enda artikeln som tar upp verbalt våld som en egen kategori. Dessa våldsformer 

är däremot inte det huvudsakliga syftet att studera, utan här handlar det mer om hur det 

ekonomiska våldet ser ut i relation till dessa våldsdefinitioner. Kvinnorna i studien får berätta 

hur det ekonomiska våldet påverkat andra typer av våldsformer som de utsatts för. Azziz-

Baumgartner et. al. (2014) definierar våld i nära relationer som fysiskt, psykiskt, sexuellt och 

emotionellt. Dessa fyra våldsdefinitioner används och studeras i artikeln. 

 

Två av artiklarna (Cuevas & Zadnik, 2015, 5) beskriver det fysiska våldet mer ingående. Här 

finns underkategorier som specificerar våldet. När det handlar om fysiskt våld innebär det 

skador som att bli skjuten, knivhuggen, slagen en eller flera gånger eller fysiskt skadad på 
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annat sätt, slag med knytnäve eller annat, bli dragen, sparkad, nedslagen, ta stryptag, bli bränd 

eller skadad av pistol eller kniv. De resterande tre artiklarna har inte definierat lika ingående 

vad de menar med fysiskt våld. Samma artiklar förklarar även sexuellt våld tydligare. Där är 

definitionen att bli tvingad till sexuell aktivitet, försökt till tvång till sexuell aktivitet, tagen på 

intima ställen på kroppen, eller tvingas göra det på någon annan. De återstående artiklarna har 

ingen liknande definition av sexuellt våld. 

 

En artikel (Cuevas & Zadnik, 2015) tar upp två kategorier som ingen annan artikel har och 

dessa är stalking och hot. Med stalking menas att bli spionerad på eller förföljd och med hot 

menas att bli hotad med någon form av vapen eller hotad i ansikte mot ansikte-situation. 

Sanders (2015) använder sig dessutom av ett eget våldsbegrepp som skiljer sig från de fyra 

andra artiklarna, vilket är verbalt våld. Denna definieras inte ytterligare. 

 

När det kommer till psykiskt våld definieras denna kategori inte i någon av artiklarna, även i 

de som använder sig av det i sin studie. Däremot använder tre av artiklarna sig av emotionellt 

våld (Kamimura et. al; 2015, Sanders; 2015, Azziz-Baumgartner et. al; 2014), vilket 

definieras som att bli förolämpad av sin partner, att partnern får kvinnan att må dåligt över sig 

själv, bli skrämd, utskämd, förringad inför andra människor, hot om att bli skadad och hot om 

att skada någon annan i kvinnans närhet. Detta tycks underligt då emotionellt våld rimligtvis 

skulle falla in under psykologiskt våld, e.g. den definitionen som hämtats ur Isdal8 (2001) i 

arbetets teoretiska bakgrund. Accepterar man Isdals definition av psykiskt våld har 

emotionellt våld lyfts ut ur denna för att sedan ta över dess funktion. Det är osäkert vilken roll 

psykiskt våld har i artiklarnas teori, speciellt de som använder sig av både psykiskt och 

emotionellt. 

 

Det finns alltså både en enighet och en splittring mellan artiklarna vad gäller vilka 

våldsdefinitioner som ska studeras. De grundläggande kategorierna är fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld. Den bristande stringensen med att definiera vad dessa begrepp innebär lyfter 

frågan om huruvida samma fenomen studeras inom artiklarna. Detta tydliggörs i den tidigare 

lyfta uppdelningen av psykiskt- och emotionellt våld. 

 

Våldets kontextualisering 

Tidigare har artiklarnas definitioner av våld presenterats. Här kommer en något mer abstrakt 

variant av innehållsanalysen att genomföras, där det undersöks hur våldsfrågan 

kontextualiseras, vilka resultat som författarna väljer att lyfta fram och hur dessa placeras in i 

en större kontext. 

 

Våldets kontextualisering: våldsutsatta män 

Någonting som samtliga artiklar poängterar inom sin forskningsöversikt är avsaknaden av 

forskning inom området. För att lösa detta problem i de studier som studerar män har man 

                                                           
8 Isdals definition innefattade sju undergrupper; direkt hot, indirekt hot, degraderande och förödmjukande 
beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering och, slutligen, emotionellt våld. 
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ideliget förhållit sig till litteratur som talar om kvinnors våldsutsatthet i ett försök att validera 

det egna forskningsområdet när man påpekar att män också kan vara offer för våld i nära 

relationer. Exempel på detta är att lyfta andra studier som pekar på att kvinnor är lika, eller 

ännu mer, våldsamma än män inom nära relationer (Drjiber et. al., 2013), peka på samhällets 

försummande av våldsutsatta män i förmån till kvinnor trots att det visat sig att denna grupp 

finns och behöver hjälp (Hines & Douglas, 2011a), eller att motivera undersökningsområdet 

genom tidigare studier som redan har undersökt samma problemområde, men med kvinnliga 

forskningsobjekt (Mitra & Mouradian, 2014). I en av artiklarna (Corbally, 2015) förs 

diskussionen ett steg längre och problematiseras på en definitionsmässig nivå. ”In one sense”, 

skriver Corbally, ”IPV is a “well defined” problem in society. The difficulty lies with its 

definition which has essentially been “gendered” to date, as a problem perpetrated by men and 

experienced by women”. Det verkar således vara problematiskt att tala om forskningsobjekten 

utan att ställa dem i relation till redan studerade våldsutsatta kvinnor, vilket är underligt och 

lyfter frågan: skulle det gå att studera de våldsutsatta männen utan att först studera kvinnorna? 

 

Som Isdal (2001) poängterade är våld en fråga om att utöva makt. Detta talas det aldrig om 

explicit i någon av artiklarna, men samtidigt genomsyras de av det. Maktfrågan lyser med sin 

frånvaro på en individnivå, men lyfts återkommande fram i förhållande till en samhällelig 

nivå. I studien genomförd av Corbally (2015) diskuteras detta maktförhållande ingående med 

termerna ”first wave of abuse” och ”second wave of abuse”, eller den första och den andra 

vågen av våld. Här definieras den första vågen som det våld som partnern själv utövar mot 

mannen. Efter att relationen av en eller annan anledning har brutit upp har de män som 

deltagit i studien upplevt den andra vågen av våld: ett kollektivt åtagande att fortsätta våldet 

som har initierats av partnern, men som inte utövas av henne själv. Ett exempel på detta som 

lyfts från studien är Conors situation: 

 

Conor became the primary carer for his children and changed his working hours to part-

time. He experienced physical and psychological abuse during this time. Conor’s wife 

achieved a “parentectomy” by spontaneously removing the children from their home and 

making a false accusation of sexual abuse against him. He was isolated from his children 

for 3 months. In addition to the physical and psychological abuse, Conor experienced 

mostly second wave abuse through social services and the legal system. At the time of 

interview, Conor lost custody of his children and was appealing this decision (Corbally, 

2015). 

 

Även de andra två männen som valdes ut att presenteras i Corballys studie delar med sig av 

liknande berättelser. Det går att dra paralleller till flera av de andra studierna där männen 

upplever hinder för att ta sig ur den våldsamma relationen; de utsatta männen tror inte att de 

skulle tas på allvar om de ringde polisen, oroar sig för att själva bli anklagade eller känner 

skam över situationen (Hines & Douglas, 2011a, Drjiber et. al., 2012). Gemensamt för dessa 

exempel är att samhället blir antagonistiskt mot mannen, antingen genom att hindra honom 

från att söka hjälp eller genom att fortsätta våldsprocessen när denna har uppdagats. 
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Våldets kontextualisering: våldsutsatta kvinnor 

Det finns i dessa artiklar en outtalad självklarhet i behovet av studiernas genomförande, vilket 

gör att materialet är svårt att greppa tag i. Fyra av artiklarna (Sabina, 2015; Mojarro-Iñiguez 

et. al, 2014; Kamimura et. al., 2015; Sanders, 2014) använder sig av väldigt likspåriga sätt att 

försöka legitimera sitt specifika forskningsområde. De pekar på att området är outforskat, och 

att det därmed saknas studier i ämnet. Dock finns det en uppsjö av omkringliggande relevant 

litteratur att hänvisa till, vilket visar sig i att den teoretiska bakgrunden . Flera av studierna 

beskrivs som fortsättningar, variationer eller påbyggnationer av tidigare utförda studier 

(Sabina et. al., 2015; Mojarro-Iñiguez, 2014; Sanders, 2014). Det är deras variationer på 

forskningsobjekten eller nya perspektiv - e.g. Sabina et. al. (2014) som genomför analysen 

med “acculturation” och “immigrant status” som begrepp att ställa i relation till 

våldsbegreppet - som konstituerar det outforskade området. Det finns alltså stora möjligheter 

att stödja sig på tidigare utförd forskning för att bedriva ny forskning om våldsutsatta kvinnor, 

så länge forskningen bedrivs om kvinnor som offer - det finns inte en enda omnämning 

mellan artiklarna om män som potentiella offer eller kvinnor som potentiella våldsverkare. 

I artiklarna finns det även en påtaglig vilja att förstå relationen som kvinnorna befinner sig i, 

våldet och dess mekanismer. Utformningen av studierna och diskussionen av resultaten lyfter 

fram relationen och de levnadsförhållanden som kvinnorna befinner sig i som processer som 

kan påverkas och förändras. Några exempel på detta är att undersöka och diskutera alkoholens 

roll för att den våldsutsatta kvinnan ska anmäla den förövande mannen, och dess roll i våldets 

intensitet (Mojarro-Iñiguez, 2014); Kamimura et. al. 2015); hinder för att kvinnorna ska 

kunna ta del av den hjälp samhället erbjuder (Kamimura et. al. 2015; Sanders, 2014); 

möjligheter och hinder för att ta sig ur relationerna (Mojarro-Iñiguez, 2014); samhällets roll i 

att hjälpa kvinnorna att anmäla förövaren (Mojarro-Iñiguez, 2014) våldets konsekvenser för 

kvinnan (Azziz-Baumgartner, 2014); barnafödandets påverkan på våldet (Azziz-Baumgartner, 

2014);"acculturation" och "immigrant status" påverkan på hur våldsutsatta kvinnorna blir 

(Sabina et. al., 2015); samt ekonomins påverkan i att forma våldet och relationen (Sanders 

2015). 

 

Den diskursiva ordningen 

De observationer och poänger som hittills har hämtats ur materialet kommer nu att ställas i 

förhållande till Mouffe & Laclaus diskursteori. Det första steget i detta är att inse att detta 

handlar om två konkurrerande diskurser som kämpar om hegemoni9 i betydelsebildandet. Det 

var på förhand inte givet att detta var fallet, men diskrepansen som finns mellan de fem 

artiklarna som behandlar våldsutsatta kvinnor och de fem artiklar som behandlar våldsutsatta 

män är för stor och oförenlig för att de skulle befinna sig inom samma diskurs. Båda 

diskurserna cirkulerar runt "våld" som den primära betydelsebildaren, d.v.s. diskursernas 

nodalpunkt10. Den största skillnaden ligger här i hur våldsbegreppet förhåller sig till 

subjektspositionerna som "man" och "kvinna" (samt hur dessa står i relation till varandra 

inom diskurserna). Dessa låser in möjliga förståelser för vad våld kan vara och hur det kan 

utövas. Det är här utan tvekan de artiklar som studerar kvinnor (Sabina et. al., 2015; Mojarro-

                                                           
9 Dominans i betydelseskapandet. 
10 Det centrala tecknet i en given diskurs, som alla andra tecken skapar betydelse genom. 
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Iñiguez et. al., 2014; Kamimura et. al., 2015; Sanders, 2015; Azziz-Baumgartner et. al., 2014) 

som tillhör den hegemoniska diskursen med företräde i betydelseskapandet. Denna diskurs 

kommer för enkelhetens skull framöver att kallas "kvinnodiskursen", namnet valt för att det är 

kvinnor som är artiklarnas forskningsobjekt. De artiklar som studerar män (Hines & Denise, 

2011a, 2011b; Drjiber et. al., 2013; Corbally, 2015; Mitra & Mouradian, 2014) tillhör en 

decentrerad diskurs som inte har samma produktiva influenser. Denna diskurs kommer 

framöver att kallas "mansdiskursen". Även här är namnet valt efter artiklarnas huvudsakliga 

forskningsobjekt. 

 

Hur ser då dessa diskurser ut, och varför hävdar vi att en av dessa är hegemonisk men den 

andra inte? Då det är våldsfrågor som diskuteras kan det vara av värde att börja i den änden. 

Inom kvinnodiskursen har artiklarna i överlag en enighet om vad begreppet våld innebär. 

Samtliga artiklar uppmärksammar fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld som de tre 

huvudkategorierna. Inom dessa kategorier finns det en sådan enighet att författarna inte 

bemödar sig med att definiera vad som inbegrips i kategorierna. Två av artiklarna har någon 

form av närmare definition fysiskt och sexuellt våld, medan ingen hade berört vad som ryms 

inom begreppet psykiskt våld. Tre av de fem artiklarna hade inga närmare definitioner 

överhuvudtaget, vilket måste anses vara acceptabelt inom den diskurs de befinner sig i då de 

har publicerats efter referee-granskning. Det finns alltså en självklarhet i vilka begrepp som 

ska användas och vad dessa innebär, så till den grad att det kan förbli osagt. Dessa 

våldsbegrepp, eller moment11, kan säga ha tillslutits inom diskursen, d.v.s. att deras 

innebörder tillfälligt har blivit fixerade. En tillslutning är dock aldrig fulländad, då element12 

aldrig fullt kan övergå till moment; det finns alltid möjligheter till förändringar inom 

diskursen. Detta kan ske exempelvis genom att nya våldsbegrepp introduceras vilket betyder 

att de tidigare begreppen (fysiskt, psykiskt, sexuellt) måste anpassa sig och ändra innebörd för 

att göra plats i diskursen. Det går inte att genom materialet utläsa om detta har skett, men ett 

gott exempel på detta skulle vara om begreppet "psykologiskt våld" har utmanats genom 

introduktionen av "emotionellt våld". Eftersom att emotionellt våld då har ett eget moment i 

diskursen kan inte psykologiskt våld fortsätta att innefatta de innebörder som emotionellt våld 

rymmer inom sig. 

 

Inom mansdiskursen råder det liten enighet om vad våld innebär, och det är tydligt att vad 

våldsbegreppet ska innefatta är under förhandling, exempelvis genom att fysiskt våld bryts 

upp i små, konkreta definitioner. Endast på en punkt finns det en överhängande enighet: 

sexuellt våld är inte någonting som undersöks. Endast funktionsnedsatta män kunde placeras i 

relation till sexuellt våld, och därmed även sexuell sårbarhet. Eftersom att artiklarna som 

studerar män försöker legitimera sig genom att relatera till kvinnors våldsutsatthet betyder 

detta att även sexuellt våld mot kvinnor osynliggörs inom mansdiskursen. Detta skiljer sig 

från kvinnodiskursen där sexuellt våld tillsammans med fysiskt våld är de i särklass viktigaste 

momenten. Det går att dra två slutsatser från detta: för det första pekar det på att 

kvinnodiskursen är långt mer cementerad och rigid, medan mansdiskursen är mindre 

                                                           
11 Alla tecken i en diskurs är moment, som får betydelse genom hur de förhåller sig till andra tecken. 
12 Ett tecken som inte slutgiltigt har fått sin betydelse fixerad; ett mångtydigt tecken. 
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utarbetad och försöker att hitta ett fotfäste och en enighet om vad som ska inbegripas i 

betydelsbildandet. För det andra kan man med detta uppmärksamma ett övergripande 

problem: i och med att det finns sådana skillnader i de grundläggande definitionerna som 

forskningen lutar sig mot är det oerhört problematiskt att ställa resultaten jämte varandra för 

att få en betydande bild om hur utbrett relationsvåld är - det är på många sätt olika fenomen 

som studeras. 

 

Åter till den diskursiva kampen. Det som hittills har diskuterats pekar inte på något 

övertygande sätt på hur diskurserna förhåller sig till varandra. Detta går däremot att se 

tydligare i vilken världsbild diskurserna målar upp. En artikulation är varje social handling 

där elementen påtvingas mening. Ett exempel på en sådan social handling är publiceringen av 

en vetenskaplig studie. Varje sådan artikulation reproducerar eller utmanar den rådande 

diskursen, beroende på hur handlingen utformas. Här kan man titta på vilken 

forskningsbakgrund artiklarna lutar sig mot: inom kvinnodiskursen finns det en uppsjö av 

nyanserad forskning som har utförts och som ligger som grund för det nya arbetet. Inte en 

enda gång omnämns män som offer eller kvinnor som förövare. Inom denna diskurs 

osynliggörs dessa grupper. Inom mansdiskursen behöver forskningsområdet valideras genom 

att hänvisa till kvinnors våldsutsatthet, mäns våldsutsatthet och kvinnor som potentiella 

förövare. Med andra ord reproducerar artiklarna inom kvinnodiskursen den egna diskursen, 

medan artiklarna inom mansdiskursen genom sin blotta existens utmanar kvinnodiskursens 

ordning. För kvinnodiskursen skulle mansdiskursen lika gärna inte kunna existera. Ett 

tydligare tecken på vilken diskurs som är hegemonisk går knappast att utkristallisera med 

dessa artiklar som underlag - det är den härskandes rätt att bemöta eller ignorera motstridiga 

åsikter. Detsamma kan knappast sägas om den som blir härskad över.  

 

Det är alltså väldigt tydligt att det är kvinnodiskursen som innehar den hegemoniska 

positionen i ordningen. Mansdiskursen måste hela tiden förhålla sig till denna för att få 

legitimitet och näring - för att kunna dryftas. Detta återkopplar till den tidigare frågan om 

relationsvåld mot män hade kunnat undersökas om inte relationsvåld mot kvinnor hade 

undersökts först, och detta pekar på att svaret är "nej". Det finns även en oturlig konsekvens 

av hur kvinnodiskursen är utformad - i och med att endast män är förövare och att endast 

kvinnor är offer konstruerar den en väldigt endimensionell bild av världen. På denna punkt 

har mansdiskursen en mångt mycket mer nyanserad bild av problemområdet, där män och 

kvinnor är utbytbara som offer och förövare. Per Isdal (2001: 217) skriver om osynliggörande 

av våldet och hur detta tillåter våldet att fortgå och frodas. "Samhällsvetenskaperna", skriver 

han, "har i hög grad deltagit i detta osynliggörande". Och är det inte detta som går att se så 

tydligt i dessa tio artiklar? Vissa författare hävdar att feministiska perspektiv på våld har varit 

en hindrande faktor för att diskursen ska kunna erkänna våldsutsatta män (Dutton & Nicholls, 

2005; Swan & Snow, 2006), vilket går i linje med resultaten som har framkommit i denna 

studie. Den hegemoniska diskursen erkänner inte forskning om mäns våldsutsatthet i 

relationer som ett legitimt område, vilket i sin tur styr vilken forskning som bedrivs. Ett 

tydligt exempel på konsekvenserna av detta är helt enkelt att jämföra publiceringsåren på de 

artiklar som har valts ut med det systematiska urvalet - enligt detta urval skulle ett rikt 

forskningsfält ge artiklar som har publicerats senare i tiden då urvalet började under 2015 och 
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arbetade sig bakåt i tiden. De artiklar som tillhör kvinnodiskursen är alla publicerade 2014 

eller 2015 - de som är valda från 2014 är endast eftersom att en artikel redan har valts ut från 

2015 inom samma tidskrift. Artiklarna som tillhör mansdiskursen är publicerade så långt 

tillbaka som 2011. Att forskningen inte har kunnat bedrivas i någon betydande grad syns även 

i det faktum att författarna inom mansdiskursen fortfarande försöker kartlägga området 40 år 

efter att forskningen om relationsvåld påbörjades. Inom kvinnodiskursen ligger fokus på att 

förstå problemområdet - den grundläggande kartläggningen är redan gjord för länge sedan. 

Här väljer man istället att hitta nya inriktningar på tidigare studier och att undersöka 

minoriteter som tidigare inte har varit i blickfånget. 

 

Den inställning som representeras av den hegemoniska diskursen - kvinnodiskursen - går även 

att skönja i resultaten från de studier som har män som studieobjekt. Männens upplevelser av 

att de inte kan söka hjälp om de är utsatta för våld är ett återkommande tema. De är rädda för 

att bli förnedrade i kontakt med myndigheter, eller att själva bli anklagade precis på det sätt 

som Corbally (2015) beskriver med begreppet "andra vågens våld". För kvinnorna kan 

samhället ses som ett stöd när de befinner sig i våldsamma relationer - männen kan inte hävda 

detsamma. 

Diskussion 
Vad detta betyder i ett större perspektiv är bland annat följande: den forskning som kan 

bedrivas runt relationsvåld är extremt styrd. Den bygger på premisserna att kvinnor är offer 

och män är förövare, och så har det legat till sedan forskningen påbörjades under 1970-talet. 

Detta har inte bara konsekvenserna för männen som blir osynliggjorda genom att den 

hegemoniska diskursen ständigt reproduceras, men det har även konsekvenser för exempelvis 

lesbiska kvinnor (i och med att kvinnor endast ses är offer och inte förövare). Hines & 

Douglas (2011a) poängterar att de hjälpsökande männen på många vis upplever liknande 

problem som lesbiska- eller äldre kvinnor, som inte heller faller innanför mallen för en individ 

som kan betraktas som ett offer för relationsvåld - detta är ett problem för unga till 

medelålders kvinnor. Även den konkurrerande diskursen ("mansdiskursen") som försöker 

lyfta in män som potentiella offer för relationsvåld har stora problem. Här osynliggörs varken 

kvinnor eller män som en potentiellt våldsdrabbad grupp, men det sexuella våldet har i allra 

högsta grad sopats under mattan. En snabb sökning13 visar på samma tendens även när frågan 

rör sig utanför relationsvåld: förvånansvärt få artiklar dyker upp, och de som hittas diskuterar 

i regel sexuella övergrepp mot män i väpnade konflikter (e.g. Christian et. al., 2011), sexuellt 

våld mot män som har sex med män eller transpersoner (e.g. Shaw et. al., 2012) eller sexuellt 

våld mot män med funktionshinder (e.g. Mitra et. al., 2011). Inom de två första kategorierna 

är män förövare, och inom den tredje är artikeln skriven av samma personer som figurerar i 

denna studie. Världen är till synes liten när den kretsar runt våldsutsatta män. 

 

                                                           
13 Sökningarna gjorda med olika variationer på termen "seuxal violence against men" inom Umeå 
Universitetsbiblioteks sökmotor samt Google Scholar med publiceringsår mellan 2011-2015. 
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Det finns utifrån materialet god grund för att hävda att den forskning som bedrivs främst 

undersöker våldsutsatta kvinnor, och att denna forskning har vuxit sig rigid och stel. Det är 

svårt att utmana den hegemoniska diskursen som har vuxit sig fram med grundpremissen att 

relationsvåld utövas av män mot kvinnor. Detta har under arbetets gång gjort sig tydligt då det 

sett till textmängd mindre materialet (de fem artiklar som behandlar våld mot män) har 

upplevts som mycket mer fruktbart än de fem artiklar som behandlar våld mot kvinnor. 

 

Det ska poängteras att vi i denna studie har förhållit oss till ett litet underlag av material. Detta 

gör att det är svårt att försöka uttala sig generaliserande i någon betydande mening. Ett försök 

att göra det kan däremot motiveras på följande vis: det strikta systematiska urvalet av artiklar 

som har genomförts har givit oss studier som är genomförda USA, Mexiko, Bangladesh, 

Nederländerna och Irland (fem av de utvalda studierna hade genomförts inom USA). 

Resultaten från analysen pekar på att oavsett var studierna är genomförda delar de fem artiklar 

med kvinnor som forskningsobjekt en gemensam diskurs, och detsamma gäller de fem artiklar 

som har män som forskningsobjekt. Med detta sagt har inte urvalet varit helt oproblematiskt. 

Ett exempel på detta har givits tidigare, vilket är att samma författare figurerar i två av de 

utvalda artiklarna som undersöker män. En annan förbättring som skulle ha kunnat 

genomföras hade varit att skapa ett systematiskt urval även för valet av tidskrifter. De artiklar 

som har valts ut är hämtade från referee-granskade tidskrifter, men detta ger ändå ingen 

järnbeklädd säkerhet för studien - även om artiklarna är granskade så väljer tidskrifterna ut 

vilka artiklar som ska publiceras och vilka som inte ska publiceras. Därmed finns risken att 

man kan snudda på en "lokal diskurs" inom en tidskrift som inte är representativ för helheten. 

Artiklarna har dock hämtats från fem internationella tidskrifter, vilket kan anses bekämpa 

denna risk. Detta för oss dock in på frågan om den genomförda studiens validitet och 

reliabilitet. Ett validitetsproblem som lätt kan följa med innehållsanalysen när exempelvis 

ord- eller idéräkning genomförs på storskalig nivå är att det lätt kan ske översikter i bristen på 

hänsyn till sammanhanget (Bergström & Boréus, 2012). Detta problem anser vi att vi 

överkommer då vi har närläst samtliga artiklar som har analyserats så att ingenting blir taget 

ur sitt sammanhang. Detta ställningstagande för dock i sin tur med sig ett annat problem: i och 

med att vi har valt att inte använda oss av ett på förhand bestämd kodschema kan man hävda 

att studiens reliabilitet blir lidande. Detta problem har vi försökt att lösa genom att ha total 

transparens i hur urvalet har gått till, vilka artiklar vi analyserar samt var vi har hämtat 

underlagen för våra argumentationer. Materialet vi har använt oss av finns tillgängligt om 

någon skulle vilja syna det - en fördel mot exempelvis intervjustudier. 

 

Med detta sagt hävdar vi dock att denna studie, trots sina brister, pekar på ett område som 

behöver undersökas närmare. Den hegemoniska diskursen som styr relationsvåldsforskningen 

har stora brister och behöver förändras. Svaret finns dock inte nödvändigtvis inom den 

konkurrerande diskursen som också har stora problem, speciellt i osynliggörandet av sexuellt 

våld mot både män och kvinnor. Det är här även viktigt att komma ihåg att dessa brister inte 

bara stannar inom akademiska kretsar - det har även konsekvenser för hur insatser för utsatta 

grupper kan utformas, samt även för hur problematiken förstås inom samhället som helhet. 

För att veta om detta antagande stämmer skulle en större och mer utarbetad studie behöva 
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genomföras som synar hela (eller åtminstone stora delar) av forskningsområdet. Denna studie 

skulle kunna betraktas som en pilotstudie för ett sådant större åtagande. 
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