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Inledning: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett folkhälsoproblem vilket  

hindrar utvecklingen av ett jämställt samhälle och bidrar till allvarliga hälsoproblem för många 

kvinnor i form av både kort- och långsiktig fysisk och psykisk ohälsa. Våldet påverkar även 

våldsutsatta kvinnors möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, vilket ytterligare gör 

det till en viktig folkhälsofråga.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor  

nära relationer.  

 

Metod: Utifrån tjugofem vetenskapliga artiklar vilka analyserades med en tematisk 

analysmetod identifierades fem huvudsakliga teman: ”Uppväxtvillkor”, ”Individuella faktorer  

hos mannen”, ”Förhållandekontext”, ”Socioekonomiska och demografiska faktorer” samt  

”Normer”. Även fyra subteman identifierades: ”Personlighetsdrag”, ”Alkohol och droger”,   

”Konflikter” samt ”Graviditet och barn”. 

 

Resultat: Resultatets nyckelfynd var negativa barndomsupplevelser, impulskontroll,  

alkoholpåverkan, ekonomiska resurser och maskulinitetsnormer.  

 

Diskussion: Resultaten har delvis diskuterats utifrån en ekologisk modell och avslutas   

med implikationer och förslag på utveckling av ämnet. Litteraturstudien belyser vikten av att 

utveckla förebyggande och behandlande strategier på flera olika nivåer för att motverka mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. 
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Introduction: Men’s perpetration of intimate partner violence against women is a widespread 

public health problem that prevents the development of an equal society and contributes to  

serious health problems for many women in terms of both short and long term physical and  

mental health. The violence also affects the victimized women's opportunity for participation  

and influence in the society, which further makes it an important public health issue.  

 

Aim: The aim of the literature review was to describe risk factors for men’s perpetration of  

intimate partner violence against women. 

 

Methods: Based on twenty-five scientific articles analyzed by a thematic analysis method, five 

main themes were identified: "Conditions during childhood”, "Individual factors of the man",  

"Relationship context", "Socio-economic and Demographic factors" and "Standards." Four 

sub-themes were also identified: "Personality traits", "Alcohol and drugs", "Conflicts" and 

"Pregnancy and children".  

 

Results: The key findings of the results were negative childhood experiences, impulse  

control, alcohol impact, financial resources and masculinity standards.  

 

Discussion: The results have been discussed partly based on an ecological model and concluded 

with implications and suggestions on the development of the subject. The literature study 

highlights the importance of developing prevention and treatment strategies at several levels to 

counter men’s perpetration of intimate partner violence against women. 
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INLEDNING 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem av systematiska och omfattande 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna (Förenta nationernas [FN] generalförsamling, 2006). 

Våld mot kvinnor är förankrat i könsbestämda sociala strukturer snarare än i enskilda och 

slumpmässiga handlingar och kan drabba kvinnor i alla åldrar oavsett utbildningsnivå, 

geografiskt område, socioekonomisk- eller kulturell grupp. Det existerar således i alla 

samhällen och utgör ett globalt hinder för jämställdheten (FN:s generalförsamling, 2006). Den 

största delen av våld mot kvinnor sker i nära partnerrelationer (IPV, Intimate partner violence). 

Nästan en tredjedel av alla kvinnor världen över har någon gång upplevt antingen fysiskt 

och/eller sexuellt våld i en nära relation och 38 procent av alla mord på kvinnor begås av en 

nära manlig partner (World Health Organization [WHO], Department of Reproductive Health 

and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine & South African Medical 

Research Council, 2013). Det sexuella våldet mot kvinnor vidmakthåller dessutom en 

nedsättande syn på kvinnors sexualitet, vilket ytterligare gör det till en viktig folkhälsopolitisk 

fråga (Prop. 2002/03:35). Kvinnor vilka blivit fysiskt eller sexuellt misshandlade av en nära 

partner rapporterar i högre utsträckning även andra allvarliga hälsoproblem i form av bland 

annat fysisk och psykisk ohälsa (WHO et al., 2013). Mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

leder till omfattande hälsokonsekvenser och är därmed en bidragande orsak till skillnader i hälsa 

mellan könen, vilket gör det till en särskilt viktig folkhälsofråga (Prop. 2002/03:35).  

BAKGRUND 

Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor är en yttring av historiskt ojämna maktrelationer mellan män och 

kvinnor vilket lett till mäns dominans över och diskriminering mot kvinnor (FN:s 

generalförsamling, 2006).  FN definierar våld mot kvinnor som ”varje handling av könsbaserat 

våld som resulterar i eller sannolikt resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande 

för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtycklig frihetsberövande, 

oavsett om det sker offentligt eller i privatlivet” (FN:s generalförsamling, 1993, s.1). De olika 

formerna av mäns våld mot kvinnor, både fysiskt, sexuellt och psykiskt förekommer på flera 

plan: inom familjen, i samhället och slutligen det våld vilket begås eller godkänns av staten, 
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vart det än sker. FN:s generalförsamling (1993) understryker att våldet bör förstås utifrån 

nämnda plan, dock inte begränsas till någotdera. En av de vanligaste formerna av våld mot 

kvinnor är det som utförs av en manlig partner mot en kvinna (WHO, 2017). 

Våld i nära relationer 

Till våld i nära relationer räknas handlingar vilka orsakar fysisk, sexuell eller psykisk skada, 

inklusive fysisk aggression, sexuellt tvång, psykisk misshandel eller kontrollerande beteende 

av en nära partner eller ex-partner (WHO, 2017). Även män kan bli utsatta för våld i nära 

relationer av kvinnor och våld existerar även i samkönade partnerskap, dock blir kvinnor i 

betydligt högre grad utsatta för våld av en manlig partner och kvinnor är oftare utsatta i hemmet. 

Män vilka utsätts för våld blir istället i högre utsträckning attackerade av en främling eller 

bekant än av en partner (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2017). Det är också betydligt 

vanligare att kvinnor utsätts för grövre och mer återkommande våld av en manlig partner vilket 

resulterar i fler negativa konsekvenser med ett större behov av hjälp och stödinsatser från 

framför allt sjukvården (BRÅ, 2014). Fysiskt våld av en nära manlig partner har även visats 

åtföljas av psykiska och sexuella övergrepp (Ellsberg, Pena, Herrera, Liljestrand & Winkvist, 

2000).  

Hälsokonsekvenser  

Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, sexuella, psykiska och 

reproduktiva hälsoproblem för kvinnor (UN WOMEN, u.å.). Våld mot kvinnor kan leda till 

skador och i värsta fall till mord eller självmord. Globalt har 42 procent av kvinnorna som 

rapporterat fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner även rapporterat skador som ett resultat 

av våldet. Våld i nära relationer och sexuellt våld kan leda till oavsiktliga graviditeter, aborter, 

gynekologiska problem och sexuellt överförbara infektioner, inklusive HIV. Våld under 

graviditeten ökar sannolikheten för missfall, dödfödsel och barn med låg födelsevikt. De olika 

formerna av våld mot kvinnor kan dessutom leda till depression, posttraumatisk stress och andra 

ångeststörningar, sömnstörningar, ätstörningar samt självmordsförsök (WHO et al., 2013). 

Hälsoeffekterna kan även innefatta huvudvärk, ryggsmärta, buksmärta, fibromyalgi, 

magproblem och försämrad allmän hälsa. Barn som växer upp i familjer där det finns våld kan 

drabbas av en rad beteende- och känslomässiga störningar, vilka även kan vara förknippade 

med att begå eller uppleva våld senare i livet (WHO, 2017). 
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Problemets omfattning 

Våld i nära relationer är utbrett och påverkar kvinnor över hela världen. Prevalensen av kvinnor 

som någon gång under sin livstid utsatts för våld i en nära relation varierar från 23 procent i 

Europa till ungefär 37 procent i Afrika, östra Medelhavet och Sydostasien. Kvinnors utsatthet 

för våld visas redan vara hög bland unga kvinnor i åldern 15–19 år, vilket tyder på att våldet 

ofta börjar tidigt i kvinnornas relationer. Därefter stiger prevalensen gradvis för att nå sin topp 

i åldersgruppen 40–44 år (WHO et al., 2013). 

 

Socialstyrelsen (2006) uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av 

partnervåld varje år. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av 

fallen, medan motsvarande andel för män är tre procent (BRÅ, 2017). Det är även fyra till fem 

gånger vanligare att kvinnor dödas av en partner än att män gör det (Socialstyrelsen, 2009). En 

nationell svensk studie från 2001 visar på en hög prevalens av kvinnor som utsatts för våld 

någon gång i livet efter att de fyllt 15 år. Enligt studien hade sju procent av de samboende 

kvinnorna någon gång utsatts för fysiskt våld av sin nuvarande make eller sambo och av de som 

haft tidigare relationer hade 28 procent någon gång utsatts för fysiskt våld av en tidigare partner 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 

 

Värt att notera är att bilden av våldets omfattning blir skev eftersom mörkertalen är större för 

våld i nära relationer och i privata miljöer utan insyn. Underrapporteringen är också större för 

brott som upplevs som särskilt skamliga (Socialstyrelsen, 2009). 

Sociala och ekonomiska kostnader  

De sociala och ekonomiska kostnaderna för mäns våld i nära relationer är oöversiktliga och 

påverkar hela samhället (WHO, 2017). De sociala konsekvenserna kan handla om 

arbetsoförmåga, sjukskrivning, arbetslöshet, förlust av löner, isolering, brist på deltagande i 

regelbunden verksamhet samt begränsad förmåga att ta hand om sig själv och sina barn (WHO, 

2017; Socialstyrelsen, 2009). Våld drabbar således inte enbart de direkt utsatta, utan skapar 

negativa konsekvenser för familjen, samhället och landet i stort. Det leder till stora kostnader 

för bland annat hälsovård, juridisk utredning och till minskad produktivitet, vilket i sin tur 

belastar den nationella budgeten och den övergripande utvecklingen (UN WOMEN, u.å.). I 

Sverige besöker mellan 12 000 och 14 000 kvinnor öppenvården varje år till följd av våld från 

en partner. De samhällsekonomiska kostnaderna av våld mot kvinnor ligger på tre miljarder 
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kronor per år, varav direkta sjukvårdskostnader står för 38 miljoner kronor. De indirekta 

kostnaderna i form av produktionsbortfall och ideellt arbete uppskattas till totalt 717–764 

miljoner kronor. Därutöver tillkommer kostnader för sjukpenning och bistånd samt tandvård, 

läkemedel, barns skador och kostnader för psykiatrisk vård, vilka troligtvis är omfattande med 

tanke på våldets konsekvenser i form av exempelvis posttraumatiskt stressyndrom 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Riskfaktorer och teoretiska förklaringsmodeller 

Det finns många olika förklaringar till mäns våld mot kvinnor. I Statens offentliga utredning 

(SOU 2004:121) av myndigheternas åtgärder inom området mäns våld mot kvinnor ges två 

olika huvudförklaringar. En är att våldet kan förstås utifrån en könsmaktsordning där männen 

anses överordnade kvinnor och att mäns våld mot kvinnor bör tolkas i det sociala och kulturella 

sammanhanget. Den andra förklaringen är att våldet sker på grund av faktorer hos de 

våldsutövande männen och fokus riktas mot de svårt psykiskt sjuka, kriminella eller 

missbrukande (SOU 2004:121). En studie som undersökt olika förklaringsmodeller till våld i 

nära relationer lyfter bland annat fram det feministiska perspektivet där den huvudsakliga 

skulden läggs hos männen, de patriarkala strukturerna i samhället, makt och kontrollfrågor samt 

inlärd hjälplöshet. Det sociologiska perspektivets förklarande faktorer riktas mot skillnader i 

vem som besitter de materiella och immateriella resurserna bland män och kvinnor inom 

äktenskapet, konflikter i familjen samt stress (Azam Ali & Naylor, 2013).  

En ekologisk modell 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har både samhällsstrukturer och individuella riskfaktorer hos 

förövaren betydelse för våld i nära relationer. En modell vilken kombinerar förklaringsmodeller 

och teorier på olika nivåer är den ekologiska modellen, vilken har applicerats på mäns våld mot 

kvinnor av bland annat Heise (1998) och WHO i Waters et al. (2004) (se figur 1). Modellens 

utgångspunkt är att många faktorer samverkar och att det inte finns någon enskild förklarande 

faktor till förekomsten av våld i nära relationer i olika samhällen och sammanhang 

(Socialstyrelsen, 2009). Det ekologiska ramverket bygger på ett samspel mellan individuella, 

situations- och sociokulturella faktorer, vilka är indelade i fyra olika nivåer (Heise, 1998). 
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Figur 1 En ekologisk modell för våld mot kvinnor efter WHO (Waters et al., 2004) först beskriven av 
Heise (1998). I WHO-modellen användes begreppen Societal, Community, Relationship, Individual 
(Krug et al., 2002; Socialstyrelsen, 2006; Socialstyrelsen, 2009). Heise (1998) använder begreppen 
Personal history, Microsystem, Exosystem, Macrosystem. I uppsatsen används modellen med begrepp 
enligt ovanstående figur. 

Risknivåer på individnivå har fokus på de personliga historiska faktorer varje individ bär med 

sig in i ett beteende och relation, vilka ökar sannolikheten för våld. Det kan handla om faktorer 

under uppväxten såsom att ha bevittnat våld i hemmet, att själv blivit misshandlad eller haft en 

uppväxt med en frånvarande eller avvisande pappa (Heise, 1998). Nivån beskrivs även 

inkludera demografiska faktorer såsom ålder, inkomst och utbildningsnivå, psykiska och 

personlighetsfaktorer samt alkohol och drogmissbruk (Waters et al., 2004). Andra nivån, 

relationer, omfattar riskfaktorer i det direkta sammanhanget där våldet sker, ofta inom familjen 

eller nära partnerrelationer. Nivån representerar bland annat bristande förmåga att hantera 

relationer, manlig auktoritet i familjen, manlig kontroll över resurser i familjen samt 

äktenskapliga konflikter (Heise, 1998). Tredje nivån, samhälle, omfattar institutioner och 

sociala både formella och informella strukturer, såsom arbetslivet, grannskapet, sociala nätverk 

och identitetsgrupper. Nivån innefattas av faktorer såsom påfrestande sociala förhållanden, låg 

socioekonomisk status, arbetslöshet, isolering av kvinnor och familj samt umgänge med andra 

vars normer legitimerar våld (Heise, 1998). Slutligen representerar strukturnivån de breda 

sociala och kulturella normer vilka bidrar till ett klimat där våld uppmuntras. Nivån genomsyrar 

och influerar de övriga tre nivåerna och innefattas av de allmänna attityder vilka medger 

mannens kontroll över kvinnor, acceptans till våld som ett sätt att lösa konflikter, maskulinitet 

associerat till dominans, heder eller aggression samt rigida könsroller (Heise, 1998). Nivån 

beskrivs även innefatta sociala, hälso- och utbildningspolitiska faktorer vilka upprätthåller eller 

ökar ekonomiska och sociala ojämlikheter men även ett svagt rättssystem (Waters et al., 2004).   

Struktur

Samhälle

Relation

Individ
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Politiskt ansvar 

FN:s generalförsamling antog år 1993 FN:s deklaration om eliminering av våld mot kvinnor. 

Deklarationen framhåller det historiskt ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och män som 

grund till våldet och uppmanar medlemsstaterna att fördöma våld mot kvinnor och bedriva en 

politik som syftar till att eliminera våld mot kvinnor (FN:s generalförsamling, 1993). WHO är 

ett FN-organ som har till uppgift att samla in information om och förbättra den globala 

folkhälsan. Enligt WHO är våld mot kvinnor inte endast en fråga om mänskliga rättigheter utan 

även ett utbrett folkhälsoproblem (WHO et al., 2013). 

 

Europeiska unionen (EU) verkar för att bekämpa alla former av våld i hemmet och uppmanar 

medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bestraffa våldshandlingar och skydda brottsoffren. 

EU tar även upp frågan i olika policydokument och styrmedel (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, u.å.). Istanbulkonventionen är Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Konventionen är det första juridiskt 

bindande dokumentet om våld mot kvinnor i Europa. Staterna som ansluter sig har ett ansvar 

att vidta både lagstiftande och andra förebyggande och stödjande åtgärder för att bekämpa alla 

former av våld mot kvinnor. Sverige undertecknade konventionen 2011 (Europarådet, 2011).  

 

I Sverige är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det sjätte delmålet är att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra, samt att män och kvinnor, pojkar och flickor, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla uttryck av fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld samt hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. I delmålet ingår också ett 

särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld (Regeringskansliet, 2016).  

En folkhälsofråga  

Det övergripande folkhälsopolitiska målet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Prop. 2002/03:35). För att förverkliga det 

övergripande målet för folkhälsoarbetet och inte minst regeringens mål för 

jämställdhetspolitiken, dit friheten från könsrelaterat våld räknas, är det angeläget att prioritera 

insatser som kan utjämna de påverkbara skillnaderna i hälsa mellan könen (Prop. 2002/03:35). 

I arbetet med att utforma effektiva och specifika förebyggande insatser är förståelsen för 

riskfaktorer av våld i nära relationer av stor vikt (Jansen, Nguyen & Hoang, 2016).  
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Problemformulering 

Allt folkhälsoarbete utgår från alla människors lika värde och att ojämlikheten i hälsa mellan 

olika grupper i befolkningen måste motverkas. Att kvinnor på grund av våld i nära relationer 

hindras från att delta i samhället fullt ut påverkar dessutom gruppens möjlighet till delaktighet 

och inflytande i samhället, vilket är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 

folkhälsan (Prop. 2002/03:35). Litteraturstudien fokuserar på vilka faktorer som ligger till 

grund för mäns våld mot kvinnor för att förstå vilka förebyggande insatser som krävs för att 

förhindra att fler kvinnor utsätts för våld i nära relationer.  

 

Litteraturstudien omfattar alla uttryck av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor samt 

hot om sådana handlingar, begått av en manlig partner eller ex-partner.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer. 

METOD 

Design 

Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie med syfte att beskriva riskfaktorer för mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. Metoden lämpar sig bra för att få en tydlig genomgång av 

aktuell vetenskaplig forskning inom området. En systematisk litteraturstudie är omfattande när 

det gäller att identifiera och utvärdera den inkluderade litteraturen, den strävar efter objektivitet 

i dess tolkning och sökstrategin möjliggör att studien kan upprepas (Bowling, 2014). En 

systematisk granskningsmetod av litteratur kräver ett öppet, konkret och transparent sökande 

efter litteratur såväl som noggrann dokumentation över tillvägagångsättet. Det är också viktigt 

att redovisa alla steg för att möjliggöra replikering eller upprepning (Bryman, 2011).  

Datainsamling 

Datainsamlingen av de vetenskapliga artiklar som analyserades genomfördes delvis i 

databaserna Pubmed och Medline då båda är breda databaser inom medicin, odontologi, 
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epidemiologi och närliggande ämnesområden. Databassökningen utfördes även i Academic 

Search Elite då det är en ämnesövergripande databas som täcker flertalet akademiska ämnen 

(Backman, 2015). Samt även databasen PsychINFO då den innefattar beteendevetenskap inom 

psykologi och psykologiska aspekter av angränsande ämnesområden. För att få tillgång till 

uppgifter kring huruvida artiklarna är peer review användes databasen Ulrichsweb. 

Urval 

Urvalsprocessen baserades på Forsberg och Wengström (2013) där det första steget var att 

definiera sökord utifrån syftet. De identifierade sökorden baserades på nyckelord i syftet vilka 

resulterade i ”Intimate partner violence” och ”Risk factors”. Ämnesordlistan Medical Subject 

Headings (MeSH) användes för att identifiera synonymer till nyckelorden 

(https://mesh.kib.ki.se/). Sökordet ”Intimate partner violence” kompletterades med de 

identifierade engelska synonymerna: ”Partner abuse”, "Domestic violence" samt "Spouse 

abuse". Samtliga nämnda sökord kombinerades med den booleska operatorn OR för ett bredare 

resultat. För att även inkludera artiklar med olika riskfaktorer valdes den booleska operatorn 

AND tillsammans med sökorden "Risk factors" och synonymen ”Causality”. För en mer 

preciserad sökning söktes orden i titel eller abstract i samtliga databaser utom PsykINFO då 

databasen saknar den funktionen. 

 

Nästa steg i processen var att definiera kriterier för vilka artiklar som ämnades inkluderas eller 

exkluderas. Sökkombinationen möjliggjorde en bred sökning inom området för att därefter 

manuellt granskas och välja ut de mest relevanta artiklarna som svarade mot syftet. För en bred 

beskrivning av området inkluderades artiklar som omfattar vuxna kvinnor och män från 18 år 

och uppåt. Inklusionskriterierna var empiriska studier vilka inkluderade mäns fysiska, psykiska 

och sexuella våld mot kvinnor i nära relationer skrivna på engelska och publicerade med peer 

review-granskning. Exklusionskriterierna var våld mot barn, kvinnors våld mot män, 

åldersgrupper under 18 år samt artiklar från länder utanför Europa och Nordamerika. Syftet 

med landsavgränsning var strävan efter att inkludera studier med, utifrån Sverige, likartade 

kulturella och sociala förutsättningar. Då examensarbetet ska baseras på aktuell forskning inom 

ämnesområdet valdes sökningen att inkludera publikationer från senaste fem åren 2013–2018.  

 

Därefter lästes relevanta abstract (se Tabell 1) vilka grovsorterades genom att utesluta de 

artiklar vilka inte svarade mot syftet. Exempelvis valdes artiklar bort som handlade om våldets 
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konsekvenser för kvinnans hälsa samt attityder av acceptans. Efter en mer noggrann läsning av 

artiklarnas resultat genomfördes ytterligare avgränsningar och de artiklarna utan någon tydlig 

avgränsning mellan kvinnor och män sorterades bort. De 25 artiklar som tydligast svarade mot 

syftet valdes därefter ut för djupare analys. Samtliga utvalda artiklar innehöll följaktligen 

relevant information om faktorer vilka ökar risken för mäns fysiska, psykiska och sexuella våld 

mot kvinnor i nära relationer, gällande både för kvinnan att utsättas för våld och för mannen att 

begå våld. Artiklarna innehöll faktorer såsom uppväxtvillkor, personlighetsdrag, bruk av 

alkohol och droger, konflikter inom relationen samt sociala faktorer och normer. De uteslutna 

artiklarna var av mindre intresse utifrån syfte och kriterier.  

Tabell 1 Sökprocessen 

Datum 

för 

sökning 

Databas Söktermer 

(kombination) 

Exklusions- 

kriterier 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar för 

analys 

 2018-

04-23 

 Pubmed 

 

 

 

 

 

"Intimate Partner Violence" OR 

"Spouse Abuse" OR "Domestic 

Violence" OR "Partner Abuse" 

[Title/Abstract] 

AND “Risk Factors" OR 

Causality [Title/Abstract] 

-Senaste 5 år 

-Humans 

-Journal Article 

-Sökt i 

titel/abstract 

310 61  18 7 

2018-

04-24 

Academic 

Search Elite 

"Intimate Partner Violence" OR 

"Spouse Abuse" OR "Domestic 

Violence" OR "Partner Abuse" 

[Abstract] 

AND "Risk Factors" OR 

Causality [Abstract] 

-Från 2013 

-Engelska 

-Peer reviewed 

-Academic 

journals 

-Sökt i abstract 

368 22 10 4 

 2018-

04-25 

 Medline 

(EBSCO) 

"Intimate Partner Violence" OR 

"Spouse Abuse" OR "Domestic 

Violence" OR "Partner Abuse" 

[Abstract] 

AND "Risk Factors" OR 

Causality [Abstract] 

-Från 2013 

-Engelska 

-Sökt i abstract 

413 54  7  1 

2018-

04-26 

PsycINFO ("Intimate Partner Violence" OR 

"Spouse Abuse" OR "Domestic 

Violence" OR "Partner Abuse") 

AND ("risk factors" OR 

causality) 

-Senaste 5 år 

-Human  

-Engelska  

-Adulthood <age 

18 years and 

older> 

-Peer reviewed 

journal 

561 74 16 13 

 

Samtliga utvalda artiklar var peer reviewed, vilket innebär att de genomgått en granskning av 

den vetenskapliga kvaliteten. Utifrån Hermerén (2017) granskades att artiklarna var präglade 

av klarhet, ordning och struktur samt innehöll kritisk analys av noggrant insamlade data. Det 

var viktigt att det fanns tydligt formulerade argument med relevans för den slutsats som drogs 

samt att möjliga felkällor identifierades och diskuterades. Vidare granskades artiklarnas 
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frågeställning, använda metoder, hantering av bortfall samt om upplägget besvarade 

studiefrågan. Vid bedömningen ansågs det dessutom viktigt hur personuppgifter, informations- 

och samtyckeskrav behandlats. Eftersom artiklarna handlade om ett känsligt ämnesområde var 

det avgörande utifrån en risk-vinstbedömning att studiernas intressen inte vägde tyngre än 

skyddet av individens välbefinnande och säkerhet. Det var slutligen viktigt att eventuella 

vinstintressen och kommersiell finansiering redovisades öppet (Hermerén, 2017).  

Analys 

Databearbetningen genomfördes med en tematisk analysmetod utifrån Bryman (2011) med 

syfte att identifiera och skapa ett index av centrala teman och subteman vilka sedan ordnas upp 

i en matris. De 25 vetenskapliga artiklarna som valdes ut för djupare analys skrevs ut och lästes 

igenom upprepade gånger för en översiktlig förståelse. Därefter lästes de mer noggrant igenom 

för identifiering och jämförelse av återkommande motiv vilka resulterade i fem huvudsakliga 

teman: ”Uppväxtvillkor”, ”Individuella faktorer hos mannen”, ”Förhållandekontext”, 

”Socioekonomiska och demografiska faktorer” och ”Normer”. Temat ”Individuella faktorer 

hos mannen” kunde även delas upp i två subteman: ”Personlighetsdrag” samt ”Alkohol och 

droger”. Likadant kunde temat ”Förhållandekontext” delas upp i: ”Konflikter” och ”Graviditet 

och barn”. Identifieringen baserades på repetitioner, variationer av likheter och skillnader i 

artiklarnas resultatdel. Det utfördes med hjälp av markeringspennor i olika färger. De 

identifierade huvudteman och subteman presenterades därefter i ett kategoriträd (se Figur 2 

under Resultat, s.11).  

Etiska överväganden 

All forskning innebär ett etiskt ansvar att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt 

acceptabel (Codex, 2018). Studiefrågan ska vara angelägen och preciserad, metoden som 

används ska kunna besvara studiefrågan och resultatet ska vara klart och logiskt formulerat 

(Hermerén, 2017). Det finns särskilda riktlinjer för forskning om våld mot kvinnor (WHO, 

2001). Bland annat är säkerheten hos deltagarna avgörande och bör styra samtliga beslut i 

forskningsprojektet, det för att förhindra potentiellt återupprepat våld av förövaren. Intervjuer 

bör genomföras i en privat miljö och kunna anpassas efter deltagarens behov. Forskningen bör 

inte introduceras som en undersökning om våld, dock måste kvinnan i ett privat skede få 

information och ge samtycke om frågornas egentliga natur, dess känslighet och frivillighet. 

Kvinnor som begär hjälp ska även kunna hänvisas och få tillgång till stöd såsom hälsovård, 
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rättsliga och sociala tjänster samt psykologresurser. Intervjuare bör även informera om 

rättigheter enligt lagen (WHO, 2001). Samtliga artiklar i litteraturstudien redovisades samt alla 

resultat vilka kunde stödja respektive inte stödja den hypotes som prövats. Egna åsikter fick 

inte påverka resultatet och stor vikt har lagts vid att referera och citera på ett korrekt vis för att 

undvika fabricering, stöld eller plagiat av data (Forsberg & Wengström, 2013).  

RESULTAT 

Artiklarna beskriver flera riskfaktorer vilka kan ses som bidragande faktorer till att män begår 

IPV mot en kvinnlig partner. Det visas i form av individuella faktorer, drog- och 

alkoholmissbruk, relationskonflikter, socioekonomiska utmaningar och kulturella normer. De 

huvudsakliga teman vilka framträtt är ”Uppväxtvillkor”, ”Individuella faktorer hos mannen”, 

”Förhållandekontext”, ”Socioekonomiska och demografiska faktorer” och ”Normer”. Med 

respektive subteman ”Personlighetsdrag” och ”Alkohol och droger” samt ”Konflikter” och 

”Graviditet och barn” (se Figur 2).  

 

Figur 2 Resultatet beskriver ovan illustrerade fem teman. Artikelnumrering återfinns i Tabell 2. 

 
Av de 25 vetenskapliga artiklarna har nio stycken studerat kvinnors syn och risksituationer för 

IPV i bland annat sysselsättningsstatus, delaktighet i familjeekonomin och utbildning. 11 

stycken artiklar studerade män och riskfaktorer, exempelvis sexism, aggression, 

alkoholproblem och kulturella normer. En artikel studerad både män och kvinnor, där fokus låg 

på alkoholanvändning och impulskontroll. Mer detaljer kring artiklarna återfinns i Tabell 2. 

Uppväxtvillkor

Artikel nr: 4, 5, 6, 
10, 20

Individuella faktorer 
hos mannen

Persolighets-drag

Artikel nr: 1, 5, 6, 
8, 9, 11, 14, 15, 

16, 21, 23

Alkohol och 
droger

Artikel nr: 6, 9, 
11, 16, 17, 19

Förhållandekontext

Konflikter

Artikel nr: 4, 7, 
11, 12, 22

Graviditet och 
barn

Artikel nr: 3, 16, 
22

Socioekonomiska och 
demografiska faktorer

Artikel nr: 2, 4, 5, 
7, 13, 16, 18, 20, 

22, 25

Normer

Artikel nr: 5, 17, 
25



12 
 

Tabell 2 Presentation av de 25 artiklarna 

Ar

tik

el 

Författare Titel Publik

ations 

år 

Land Antal 

deltag

are 

Kön, 

Ålder 

Metod Beskrivning 

1 

 

Brem, M.J., Florimbio, AR., 

Elmquist, J., Shorey RC. & Stuart 

GL.  

Antisocial traits, distress tolerance, and 

alcohol problems as predictors of intimate 

partner violence in men arrested for domestic 

violence 

2018 USA 331 Män Tvärsnittss

tudie 

Undersöker stresstolerans kopplat till antisocial 

personlighetsstörning till alkoholproblem och 

IPV, bland män arresterade för våld i hemmet 

2 Burlaka, V., Grogan-Kaylor, A., 

Savchuk, O. & Graham-Bermann, 

SA.  

The relationship between family, parent, and 

child characteristics and intimate-partner 

violence (IPV) among Ukrainian mothers 

2017 Ukraina 278 Kvinnor 

 

 

Tvärsnitts-

studie 

Förekomsten av IPV i ett urval av ukrainska 

mödrar och förhållandet mellan IPV och 

familjeförhållande med hjälp av modell på flera 

nivåer.  

3 Finnbogadóttir, H. & Dykes, AK.  

 

 

 

 

Increasing prevalence and incidence of 

domestic violence during the pregnancy and 

one and a half year postpartum, as well as risk 

factors: -a longitudinal cohort study in 

Southern Sweden 

2016 Sverige 1939 Kvinnor 

18+ 

Longitudin

ell kohort 

Undersöker möjliga riskfaktorer för våld i 

hemmet under graviditeten och 1 till 1,5 år efter 

förlossning bland nya mammor i sydvästra 

Sverige.  

4 Franklin, CA. & Menaker, TA.  Feminism, status inconsistency, and women's 

intimate partner victimization in heterosexual 

relationships 

2014 USA 303 Kvinnor Tvärsnittss

tudie 

Undersöker sysselsättningsstatus och utbildning 

som riskfaktorer för IPV, i relation till 

patriarkala ideologier och relationskontext 

5 Gilchrist, G., Blazquez, A., 

Segura, L., Geldschläger, H., 

Valls, E., Colom, J. & Torrens, 

M. 

Factors associated with physical or sexual 

intimate partner violence perpetration by men 

attending substance misuse treatment in 

Catalunya: A mixed methods study 

2015 Spanien 235 Män Kvantitativ 

enkätstudie 

/tvärsnitt 

Undersöker faktorer som hör samman med IPV 

hos manliga substansmissbrukare under 

behandling 

6 Gilchrist, G., Radcliffe, P., Noto, 

AR. & D'Oliveira, AF. 

The prevalence and factors associated with 

ever perpetrating intimate partner violence by 

men receiving substance use treatment in 

Brazil and England: A cross-cultural 

comparison 

2017 Brasilien 

och 

England 

Bra: 

281 

Eng: 

223 

Män Tvärsnittss

tudie 

Livstidsprevalensen och faktorer som associeras 

med att begå IPV hos män som fick behandling 

för droger  

 

7 Golden SD., Perreira, KM. & 

Durrance CP.  

Troubled times, troubled relationships: How 

economic resources, gender beliefs, and 

neighborhood disadvantage influence intimate 

partner violence 

2013 USA 1886 Kvinnor Enkät från 

del av en 

prospektiv 

kohort 

Undersökte ekonomisk kontroll och beroende 

kopplat till IPV studerat på mammor med barn 

och som lever tillsammans med sin man 



 

13 
 

8 Hahn, JW., Aldarondo, E., 

Silverman, JG., McCormick, MC. 

& Koenen, KC.   

 

Examining the association between 

posttraumatic stress disorder and intimate 

partner violence perpetration 

2015 USA 11 625 Män 

 

18+ 

Analys på 

data från 

NESARC 

Longitudin

ell studie 

Undersöker förhållandet mellan PTSD och IPV, 

med hypotesen att PTSD ökar risken för att begå 

IPV bland män i den allmänna befolkningen 

9 Hellmuth, JC., Coop Gordon, K., 

Stuart, GL. & Moore, TM.  

Risk factors for intimate partner violence 

during pregnancy and postpartum 

2013 USA 180 Kvinnor Longitudin

ell studie 

Undersöker hur alkoholmissbruk, svartsjuka, 

tillit och stress kan kopplas till IPV. Hos 

kvinnors första 18 veckor som gravida 

10 Iverson, KM., Mercado, R, 

Carpenter, SL. & Street, AE. 

Intimate partner violence among women 

veterans: Previous interpersonal violence as a 

risk factor 

2013 USA 160 Kvinnor 

 
Veteraner 

Tvärsnittss

tudie 

Undersöker hur effekten av olika exponering för 

våld samt demografiska och militära egenskaper 

påverkade det gångna årets exponering för IPV 

11 Jose, A., O'Leary, K.D., Grana 

Gomez, JL. & Foran, HM. 

 

Risk factors for men's intimate physical 

aggression in Spain 

2015 Spanien 194 Män Tvärsnittss

tudie 

Undersöker riskfaktorer för aggressions och 

alkoholproblem, i förhållande till att begå och 

vara utsatt för IPV 

12 

 

LaMotte, AD., Meis, LA., 

Winters, JJ., Barry, RA. & 

Murphy, CM. 

Relationship problems among men in 

treatment for engaging in intimate partner 

violence 

2018 USA 589 Män Tvärsnittss

tudie  

Undersöker olika relationsproblem och dess 

korrelationer till IPV och tillfredsställelse i 

förhållandet bland män som ingår i ett IPV-

behandlingsprogram 

13 Mavrikiou, PM., Apostolidou, M. 

& Parlalis, SK.  

 

Risk factors for the prevalence of domestic 

violence against women in Cyprus 

2014 Cypern 1162 Kvinnor 

25–54 år 

Nationell 

enkät/Tvär

snittsstudie 

Undersöker riskfaktorer i samband med 

förekomsten av våld i hemmet hos kvinnor  

14 Oberleitner, LM., Mandel, DL. & 

Easton, CJ. 

Treatment of co-occurring alcohol dependence 

and perpetration of intimate partner violence: 

The role of anger expression 

2013 USA 75 Män 

18+ 

Del av en 

större 

klinisk 

prövning 

Undersöker betydelsen av ilska på våld och 

droganvändning i en grupp män med 

alkoholberoende som arresterats för IPV det 

senaste året och som ingår i ett KBT-

behandlingsprogram 

15 Petersson, J., Strand, S. & 

Selenius, H. 

Risk Factors for Intimate Partner Violence: A 

Comparison of Antisocial and Family-Only 

Perpetrators 

2016 Sverige 657 Män Retrospekti

v register-

studie  

Jämför två grupper av manliga IPV-förövare; de 

som endast utför våld mot sin partner och de 

som också var allmänt kriminella/våldsbenägna.  

16 Reichel, D. Determinants of intimate partner violence in 

Europe: The role of socioeconomic status, 

inequality, and partner behavior 

2017 EU 

 

26 404 

 

Kvinnor Baseras på 

enkätstudie 

från 28 

länder i EU 

Analyserar faktorer av IPV med fokus på 

socioekonomisk status och ojämlikheter i 

fördelning av resurser.  
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17 Renzetti, CM., Lynch, KR. & 

DeWall, CN. 

Ambivalent Sexism, Alcohol Use, and 

Intimate Partner Violence Perpetration 

2018 USA 255 Män Tvärsnittss

tudie 

Undersöker effekterna av fientlig och välvillig 

sexism kopplat till alkoholanvändning och att 

begå IPV mot kvinnor 

18 Sen, S. & Bolsoy, N. 

 

Violence against women: prevalence and risk 

factors in Turkish sample 

2017 Turkiet 1760 Kvinnor 

18+ 

Tvärsnittss

tudie 

Undersöker riskfaktorerna i samband med IPV 

för att identifiera och utvärdera våld mot kvinnor 

och att avgöra riskfaktorerna som påverkar 

kvinnans situation 

19 Shorey, RC., Haynes, E., Brem, 

M., Florimbio, AR., Grigorian, H. 

& Stuart, GL. 

Marijuana Use Is Associated With Intimate 

Partner Violence Perpetration Among Men 

Arrested for Domestic Violence  

2018 USA 269 Män 

Medelåld

er: 32 år 

Tvärsnittss

tudie 

Undersöker sambandet av marijuanabruk och 

IPV. Efter att ha kontrollerat för andra kända 

riskfaktorer för IPV bland män arresterade för 

våld i hemmet 

20 Taşkale, N. & Soygüt, G.  

 

Risk Factors for Women's Intimate Partner 

Violence Victimization: An Examination from 

the Perspective of the Schema Therapy Model 

2017 Turkiet 79 Kvinnor Tvärsnittss

tudie 

Identifierar riskfaktorer för IPV. Jämför mellan 

kvinnor som utsatts för IPV och kvinnor som 

inte har det  

21 Tharp, AT., Schumacher, JA., 

Samper, RE., McLeish, AC. & 

Coffey, SF. 

 

Relative Importance of Emotional 

Dysregulation, Hostility, and Impulsiveness in 

Predicting Intimate Partner Violence 

Perpetrated by Men in Alcohol Treatment 

2013 USA 121 Män 

18–62 år 

 

Kvantitativ 

studie på 

män under 

behandling 

Dominansa

nalys 

Undersöker betydelsen av fientlighet, 

impulsivitet, och emotionell dysregulation för att 

förklara IPV hos män som söker 

alkoholbehandling 

22 Van Parys, AS., Deschepper, E., 

Michielsen, K., Temmerman, M. 

& Verstraelen, H. 

Prevalence and evolution of intimate partner 

violence before and during pregnancy: a cross-

sectional study 

2014 Belgien 1970 Kvinnor Tvärsnittss

tudie 

Förekomsten av psykiskt, fysiskt och sexuellt 

våld, och utvecklingen av IPV 12 månader före 

och under graviditeten 

23 Watkins, LE., Maldonado, RC. & 

DiLillo, D.  

Hazardous alcohol use and intimate partner 

aggression among dating couples: the role of 

impulse control difficulties 

2014 USA 146 Män och 

kvinnor 

18–27 år 

Tvärsnittss

tudie 

Undersöker alkoholbruk och impulskontroll-

svårigheter som faktorer till IPV bland ett urval 

av heterosexuella par 

24 Whitaker, MP. Linking Community Protective Factors To 

Intimate Partner Violence Perpetration 

2014 USA 604 Män Tvärsnittss

tudie 

Undersöker hur samhälls-faktorer påverkar mäns 

individuella risker för fysiskt och psykiskt 

partnerrelaterat våld 

25 

 

Willie, TC., Khondkaryan, E., 

Callands, T. & Kershaw, T. 

"Think Like a Man": How Sexual Cultural 

Scripting and Masculinity Influence Changes 

in Men's Use of Intimate Partner Violence 

2018 USA 119 Män 

18–25 år 

Sekundära

nalys av 

retrospekti

v kohort  

Undersöker sexuellt kulturella normer och 

maskulinitetsnormer som faktorer till IPV över 

sex månaders uppföljning 
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Uppväxtvillkor  

Olika förhållanden i uppväxten visades ha inverkan på risken för kvinnor att bli utsatta för våld 

i nära relationer senare i livet. Bland annat visade Gilchrist, Radcliffe, Noto och D'Oliveira 

(2017) ett samband hos de män som blivit utsatta för våld eller ha bevittnat våld mellan 

föräldrarna under uppväxten och att senare begå IPV. Risken för att begå IPV hade också ett 

samband med att ha upplevt skilsmässa under uppväxten, däremot att ha upplevt fysiskt våld 

under barndomen gav ett mindre samband (Gilchrist et al., 2015). Även kvinnor utsatta för IPV 

rapporterade väsentligt mer familjevåld under sin uppväxt jämfört med kvinnor vilka inte var 

utsatta (Franklin & Menaker, 2014). Kvinnor med en historia av att ha blivit sexuellt utnyttjade 

under sin barndom hade en tredubblad ökad sannolikhet att rapportera IPV under det gångna 

året jämfört med kvinnor utan liknande upplevelser i sin barndom (Iverson, Mercado, Carpenter 

& Street, 2013). Vidare visar Taşkale och Soygüt (2017) att en faderlig (paternal parenting) 

uppfostringsstil i kvinnans uppväxt gav en högre risk för att senare i livet bli utsatt för IPV, 

samtidigt var en mer moderlig (maternal parenting) uppfostringsstil inte var kopplat till IPV. 

Individuella faktorer hos mannen 

Personlighetsdrag 

Det framkom flera individuella riskfaktorer hos mannen för att begå våld i nära relationer. 

Enligt Hellmuth, Coop Gordon, Stuart och Moore (2013) utgjorde stress hos den manliga 

partnern en markant högre risk att de begick både psykiskt IPV samt en mildare form av fysiskt 

IPV (bli puttad, lättare slag). Svartsjuka och misstankar om otrohet var å andra sidan starkt 

associerat till grövre former av fysiskt IPV (sparkar, hårdare slag, hot med vapen). Männen 

utifrån Gilchrist et al. (2015) vilka ingick i en missbruksbehandling rapporterade att svartsjuka, 

kontrollbehov och att ha blivit provocerad var orsaker till våldsbeteendet mot en partner. 

Fientlighet, impulsivitet och emotionell dysregulation (svårigheter att hantera känslor) var 

samtliga oberoende riskfaktorer bland män med alkoholproblem att begå IPV (Tharp, 

Schumacher, Samper, McLeish & Coffey, 2013). Svårigheter att kontrollera impulser hos män 

var kopplat till att begå IPV även enligt Watkins, Maldonado och DiLillo (2014), där 

interaktionen mellan impulskontroll och alkoholmissbruk hade samband med fysisk aggression 

mot en partner. Män med hög nivå av aggression associerades med att begå både psykiskt och 

fysiskt IPV (Gilchrist et al. 2017; Oberleitner, Mandel & Easton, 2013). Manliga IPV-förövare 

vilka även var kriminella/våldsbenägna utanför hemmet var betydligt yngre, använde mer 



 

16 
 

psykisk misshandel och hot jämfört med IPV-förövare vilka inte utförde kriminella handlingar 

utanför hemmet (Petersson, Strand & Selenius, 2016). Att den manliga partnern var 

våldsbenägen utanför hemmet visades vara en av de utmärkande riskfaktorerna för IPV även 

enligt Reichel (2017). Vidare beskrevs antisociala personlighetsdrag relatera till att män begick 

IPV enligt Brem, Florimbio, Elmquist, Shorey och Stuart (2018), särskilt när det var relaterat 

till alkoholproblem och låg stresstolerans. Egenskaper av borderline identifierades som 

riskfaktorer för att män begick både psykiskt och fysiskt IPV, dock var psykopati inte relaterat 

till IPV (Jose, O'Leary, Graña Gomez & Foran, 2015). Närvaron av PTSD ökade risken för män 

att begå IPV jämfört med män utan PTSD, även efter justering för demografi och tidigare 

psykiska diagnoser (Hahn, Aldarondo, Silverman, McCormick & Koenen, 2015). 

Alkohol och droger 

Flera studier beskrev alkoholproblem som riskfaktor för män att begå IPV mot kvinnor. Enligt 

Reichel (2017) var alkoholkonsumtion hos den manliga partnern en utmärkande riskfaktor för 

att begå IPV. Alkoholproblem identifierades enligt Jose et al. (2015) som riskfaktor för män att 

begå fysiskt IPV men var inte förknippat med psykiskt IPV. Även Hellmuth et al. (2013) visade 

att mannens alkoholmissbruk var kopplat till fysiskt våld mot en kvinnlig partner. Enligt 

Renzetti, Lynch och DeWall (2018) var män med högre nivåer av alkoholkonsumtion mer 

benägna att begå både psykiskt och fysiskt IPV. Hög alkoholkonsumtion var enligt Gilchrist et 

al. (2017) associerat med att begå fysiskt men även sexuellt IPV. Användning av marijuana var 

associerat med att män begick samtliga former av IPV, även efter kontroll för alkoholproblem, 

antisocial personlighet och tillfredställelse i relationen. Det var även associerat med att män 

begick sexuellt IPV vid höga, men inte låga nivåer av alkoholanvändning (Shorey et al., 2018).  

Förhållandekontext 

Konflikter 

Ytterligare riskfaktorer som framkom var olika svårigheter i relationen. Exempelvis visades 

relationsproblem kring kommunikation, hantering av pengar, bruk av alkohol och droger, sex, 

kulturella skillnader, tillit, svartsjuka samt samhörighet vara positivt associerat med att män 

begick IPV (LaMotte, Meis, Winters, Barry & Murphy, 2018). Störst samband med IPV var 

kommunikation och konflikter kring hantering av pengar (LaMotte et al., 2018). Det fanns även 

ett samband mellan att män begick psykiskt övergrepp och att själva varit våldsutsatta av en 

kvinnlig partner (Jose, O'Leary, Grana Gomez & Foran, 2015). En traditionell syn på könsroller 
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inom förhållandet visades av Golden, Perreira och Durrance (2013) ge höjd risk för fysiskt IPV. 

Kvinnliga IPV-offer rapporterade betydligt mer relationsrelaterade problem än kvinnor vilka 

inte utsatts för IPV (Franklin & Menaker, 2014). Kvinnor vilka inte hade någon insyn i 

hushållsekonomin hade en stor risk att utsättas för IPV (Golden et al., 2013; Reichel, 2017). 

Psykiskt våld av manlig ex-partner var den form av IPV som förekom mest i Van Parys, 

Deschepper, Michielsen, Temmerman och Verstraelen (2014). En patriarkalisk familjedynamik 

hade dock inte samband med kvinnor att bli utsatta för IPV enligt  Franklin och Menaker (2014). 

Graviditet och barn 

Enligt Finnbogadóttir och Dykes (2016) ökade risken för IPV hos kvinnor under graviditetens 

utveckling och fortsatte upp till ett och ett halvt år efter förlossning. En historia av att ha upplevt 

IPV tidigare var den starkaste riskfaktorn och risken att utsättas för IPV var markant högre hos 

de kvinnor vilka levde som ensamstående jämfört med de som levde med en partner. Även 

symptom på depression och låg socioekonomi var associerat med IPV både under graviditet 

och efter förlossning. I Van Parys et al. (2014) upplevde en av fem kvinnor våld vid graviditet, 

dock visades IPV minska under perioden. Hos ungefär hälften av paren i Reichel (2017) levde 

också barn i hushållet, dock visades det inte påverka eller göra skillnad för IPV.  

Socioekonomiska och demografiska faktorer 

Även socioekonomiska och vissa demografiska faktorer kunde urskiljas ha betydelse för IPV. 

Bland annat visade Burlaka, Grogan-Kaylor, Savchuk och Graham-Bermann (2017) att gifta 

eller samboende kvinnor i mindre utsträckning utsattes för IPV än ogifta kvinnor. Dock 

framgick det i Sen och Bolsoy (2017) att risken för att bli utsatt för IPV ökade desto längre 

kvinnan varit gift och om hon gift sig vid en ung ålder. Van Parys et al. (2014) beskrev hur 

kvinnor som var frånskilda eller singlar hade en ökad risk för att uppleva IPV. Att ålder påverkar 

risken att bli utsatt för IPV visades av Mavrikiou, Apostolidou och Parlalis (2014) där störst 

risk att utsättas var kvinnor i åldrarna 45–54 år. Däremot var de kvinnor vilka rapporterade att 

de blivit utsatta för IPV enligt Franklin och Menaker (2014) betydligt yngre och var ogifta 

jämfört med kvinnor vilka inte blivit utsatta. Även Taşkale och Soygüt (2017) beskrev att vara 

ung, men även att ha lägre inkomst var starka riskfaktorer för kvinnor att bli utsatta för IPV. 

Inkomstfaktorer beskrevs vidare av Franklin och Menaker (2014) där en betydligt större andel 

av de kvinnor som var utsatta för IPV ingick i hushåll där både mannen och kvinnan arbetade 

jämfört med kvinnor vilka inte var utsatta för IPV eller i hushåll där mannen var den främsta 
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försörjaren. I de relationer där mannen tjänade mindre än kvinnan fanns en höjd risk för IPV, 

jämfört med de par där både mannen och kvinnan hade en liknande inkomst (Reichel, 2017). 

Dock visade Burlaka et al. (2017) att ökad sysselsättning hos kvinnor gav en minskning i fall 

av IPV och Whitaker (2014) beskrev att risken sjönk när kvinnan hade en betydande 

yrkesposition. Vidare visades situationen av att kvinnan var ekonomiskt beroende av sin partner 

öka risken för att utsättas för IPV (Golden et al., 2013). Även kvinnor vilka levde i hem där 

hushållsekonomin var låg var mer frekvent utsatta för IPV (Mavrikiou et al., 2014; Reichel, 

2017). Kvinnor med en lägre utbildning än gymnasiet var betydligt oftare utsatta för psykiskt 

och fysiskt IPV än kvinnor med högskoleutbildning (Golden et al., 2013). Även Van Parys et 

al. (2014) och Sen och Bolsoy (2017) beskrev att lägre utbildningsbakgrund var en riskfaktor 

för kvinnor att utsättas för IPV. Vilket kunde bekräftas i Burlaka et al. (2017) där högre 

utbildning var associerat med minskad risk för kvinnor att utsättas för IPV. Att manliga partners 

med lägre utbildningsbakgrund var mer våldsamma mot sin kvinnliga partner återfanns i 

Reichel (2017) och Gilchrist et al. (2015). Ytterligare faktorer var att kvinnor boende i större 

städer riskerade att utsättas för högre nivåer av IPV än kvinnor bosatta på landsbygden (Burlaka 

et al., 2017). Dock var betydelsen av bostadsområde inte relaterat till IPV i Golden et al. (2013). 

Normer 

Sociala strukturer visades påverka risken för att män att begå IPV mot kvinnor. Det beskrevs i 

Willie, Khondkaryan, Callands och Kershaw (2018) att normer kring sexualitet såsom mäns 

attityder om hög manlig sexdrift, att kvinnor främst ses som potentiella sexpartners samt synen 

på kvinnor som objekt av manlig åtrå var kopplat till ökad risk för unga män att begå psykiskt 

IPV mot kvinnor. Traditionella maskulinitetsnormer såsom attityder kring manlig karriär, att 

män inte bör visa smärta samt attityder kring antifemininitet var kopplat till ökad risk för unga 

män att begå fysiskt IPV (Willie et al., 2018). Renzetti et al. (2018) beskrev att män med högre 

resultat på en skala om fientlig sexism var mer benägna att begå både psykiskt och fysiskt IPV. 

Det visades även att höga halter av alkoholkonsumtion hade större inverkan på att begå fysiskt 

IPV av män med låg fientlig sexism än för män med hög nivå. Risken för att begå IPV bland 

män var även relaterat med att inneha en traditionell syn på könsroller (Gilchrist et al., 2015). 

Sammanfattning 

Negativa fysiska, psykiska och/eller sexuella upplevelser under barndomen kan få följder att 

män utövar IPV eller att kvinnor drabbas av IPV i vuxen ålder. Alkoholmissbruk var en 
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riskfaktor för män att begå IPV, liksom stress, fientlighet, svag impulskontroll, svartsjuka och 

kontrollbehov hos mannen. Hanteringen av pengar inom relationen beskrevs som riskfaktor för 

IPV och även utbildnings och sysselsättningsnivå. Traditionella maskulinitetsnormer och 

sexistiska attityder kunde associeras med att begå IPV, särskilt vid hög alkoholkonsumtion.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av sökstrategi med öppna och breda sökord: "Intimate partner violence", "Spouse abuse", 

"Domestic violence", "Partner abuse", "Risk factors" och ”Causality” inkluderade artiklar om 

riskfaktorer och orsakssamband till både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av en nära partner, 

oavsett kön. Begreppet "Domestic violence”, våld i hemmet, inkluderade även våld mot andra 

medlemmar inom ett hushåll, men var av intresse eftersom begreppet även innefattar våld i nära 

relationer. Att utesluta sökordet hade troligen gett färre träffar. Även val av andra sökord kan 

ha resulterat i ett mer avgränsat område, till exempel hade ord relaterat till viktimisering endast 

inkluderat kvinnans situation och inte mannens handling. En bred sökstrategi i flera 

ämnesdatabaser gav fördelen med att inkludera så många relevanta artiklar som möjligt för 

syftet. Dock förutsatte det en noggrann manuell granskning med exkludering och inkludering 

av artiklar. Det finns därmed en möjlighet att författarnas förförståelse inom ämnet kan ha 

påverkat urvalet av artiklar, tolkningen av artiklarnas resultat och kategorisering av teman. Då 

forskningsfältet inte tycktes stort nog för att avgränsas till Sverige valdes även Europa och 

Nordamerika att inkluderas i sökningen. Nackdelen med ett sökresultat utanför Sverige är dock 

att synen på våld, jämställdhet, demokrati, äktenskap och acceptans för ensamboende möjligen 

kan skiljas åt. Det finns även en ökad risk att kontexten i det som sägs kan gå förlorad eftersom 

en tematisk analysmetod lägger fokus på vad som sägs, dock inte på hur det sägs (Bryman, 

2011). På så vis kan resultaten ha blivit annorlunda om annan analysmetod använts. Även 

artiklar vilka inte tydligt redovisade hur kvinnans säkerhet har hanterats i forskningen har 

inkluderats i litteraturstudien. Endast Finnbogadóttir och Dykes (2016) redovisade 

överväganden med direkt hänvisning till WHO:s (2001) riktlinjer för etik och säkerhet för 

forskning om våld mot kvinnor. Litteraturstudien som en systematisk genomgång av tidigare 

resultat kan leda till att kunskapsnivån höjs inom området. Att andra forskare kan ta del av 

litteraturstudien är således en grundläggande etisk princip i forskningsprocessen (Hermerén, 

2017).  
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Resultatdiskussion 

Den ekologiska modellens nivåer: ”Individ”, ”Relation”, ”Samhälle” och ”Strukturer” ger en 

teoretisk förståelseram för resultatets fem huvudsakliga teman: ”Uppväxtvillkor”, ”Individuella 

faktorer hos mannen”, ”Förhållandekontext”, ”Socioekonomiska och demografiska faktorer” 

samt ”Normer”. Modellens nivåer har inte legat till grund för resultatets indelning i teman, men 

kan tillämpas på riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

Uppväxtvillkor - Individnivå 

Starka samband fanns kring uppväxtvillkor och förhållandet till IPV i vuxen ålder både för män 

att begå och kvinnor att uppleva IPV. Män vilka varit utsatta för våld under barndomen eller 

bevittnat våld mellan föräldrarna tenderade att begå våldsbrott i vuxen ålder (Gilchrist et al., 

2017). Kvinnor vilka blivit utsatta för IPV rapporterade mer frekvent att de upplevt familjevåld 

eller sexuellt våld under sin uppväxt än kvinnor vilka inte varit utsatta för IPV (Franklin & 

Menaker, 2014, m. fl.). Resultaten kan tolka på så vis att attityder som stöder användningen av 

våld i nära relationer har socialiserats som acceptabla medel för konfliktlösning redan under 

uppväxten. Enligt WHO (2017) kan barn som växer upp i familjer med våld drabbas av 

beteende- och känslomässiga störningar, vilka i sin tur kan förknippas med att begå eller 

uppleva våld senare i livet. Riskfaktorer på individnivå har enligt Heise (1998) fokus på de 

personliga historiska faktorer varje individ bär med sig in i ett beteende och relation, vilka ökar 

sannolikheten för våld. Det kan handla om faktorer under uppväxten såsom att ha bevittnat våld 

i hemmet, att själv blivit misshandlad eller haft en uppväxt med en frånvarande eller avvisande 

pappa (Heise, 1998). Det finns således ett tydligt samband mellan temat ”Uppväxtvillkor” och 

det ekologiska ramverks innersta cirkel ”Individnivå”. 

Individuella faktorer - Individnivå 

Flest riskfaktorer till mäns våld mot kvinnor i nära relationer återfanns oväntat inte på en social 

nivå, utan på individnivå, det vill säga alkoholbruk samt personlighetsdrag hos mannen: 

svartsjuka, kontrollbehov, fientlighet, impulsivitet, svårigheter att kontrollera känslor, hög nivå 

av aggression, låg stresstolerans, PTSD, våldsbenägenhet utanför hemmet, antisocialt beteende 

samt borderline (Tharp et al. 2013, m.fl.). Heise (1998) menar att IPV ofta är motiverat av makt 

och kontroll, där manliga uppfattningar om maktlöshet och brist på självkänsla kan leda till 

ilska, aggression, och tvångskontroll. Ett intressant resultat var att interaktionen mellan 

personlighetsdrag och alkohol eller droger tycktes öka risken för att begå IPV i de flesta av 
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ovan nämnda studier. Bland annat var svårigheter med impulskontroll en framstående 

individuell riskfaktor till IPV, samtidigt gav interaktionen mellan ökat alkoholintag och 

impulskontroll högre nivåer av fysisk aggression mot en kvinnlig partner (Watkins et al., 2014). 

Resultatet indikerar att personlighetsfaktorer är starka, men inte nödvändigtvis ensamma 

förutsägelser till IPV. Exempelvis kan män med lägre nivåer av stresstolerans eller psykiska 

problem använda alkohol likt en copingstrategi. Alkohol är allmänt känt för att minska 

hämningarna och öka impulsiviteten, vilket i sin tur kan leda till konflikter och våld. Flera 

studier beskrev dock att alkoholproblem var en enskild viktig faktor för män att begå våld mot 

kvinnor (Gilchrist et al., 2017, m.fl.). Enligt Heise (1998) kan män i behandlingsgrupper ofta 

använda alkohol för att frånsäga ansvaret för sin aggressivitet, att alkohol på så vis kan fungera 

likt en ursäkt för antisocialt beteende. Vilket är intressant då flera studier i resultatet är utförda 

på män som ingår i behandlingsgrupper. Utifrån ett feministiskt synsätt finns en försiktighet 

kring att erkänna sambandet mellan alkohol och att begå IPV med anledning av att många män 

som missbrukar alkohol inte slår sin partner och inte alla män vilka slår sin partner missbrukar 

alkohol (Heise,1998). Att behandla ett underliggande alkoholproblem kan bidra till att minska 

förekomsten och allvaret av våld, dock försvinner sällan våldet (Heise, 1998). Temat 

”Individuella faktorer hos mannen” kan liknas med den ekologiska modellens individnivå 

utifrån Waters et al. (2004). Riskfaktorer på nivån innefattas av bland annat psykiska och 

personlighetsfaktorer samt alkoholmissbruk. Nivån beskrivs även inkludera demografiska 

faktorer såsom ålder, inkomst och utbildningsnivå, vilket skiljer sig från litteraturstudiens 

resultat då sådana riskfaktorer beskrivs tillsammans med socioekonomiska faktorer och 

bedömdes passa bättre på en social nivå. Det går således att diskutera huruvida alkoholproblem 

är en individuell eller social riskfaktor. Utifrån Heises (1998) ekologiska modell hamnar bruk 

av alkohol på samhällsnivån, vilken benämns som en situationsnivå i vilket våldet sker. Alkohol 

kan på så vis tolkas leda till ökat aggressivt beteende under vissa begränsade omständigheter.  

Normer - Strukturnivå 

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor i nära relationer och alkoholproblem återfinns även 

i temat ”Normer”. Att alkohol och IPV-relationen inte är helt enkel eller nödvändigtvis direkt 

och att andra faktorer kan inverka problematiseras ytterligare av Renzetti et al. (2018), där 

fientligt sexistiska, negativa och dominanta attityder mot kvinnor påverkade förhållandet 

mellan alkoholbruk och att begå IPV. Ett intressant resultat var att hos män med lägre fientlig 

sexism ökade risken att begå fysiskt IPV om de samtidigt var tunga alkoholkonsumenter 

(Renzetti et al., 2018). Utifrån det ekologiska ramverket går det att förstå resultatet på så vis att 
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en man kan bli våldsam i en särskild situation där andra inte blir det (Heise, 1998). Möjligen 

bidrar ett högt alkoholintag till att mindre sexistiska män öppnar upp för uttryck av fientlighet 

mot kvinnor. Vidare beskrev resultaten att normer kring sexualitet, maskulinitet och könsroller 

påverkade om en man använder våld mot kvinnor i nära relationer (Gilchrist et al., 2015; Willie 

et al., 2018). Det tyder på att sociala strukturer och normer i samhället såsom maskulinitet, 

femininitet och hur kvinnor och män interagerar i relationer är viktiga faktorer för att förstå 

orsaken till varför män använder våld mot en kvinnlig partner. Utifrån ett folkhälsoperspektiv 

blir resultaten särskilt angelägna då folkhälsoarbete utgår från alla människors lika värde. 

Eftersom det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen är det viktigt att belysa de breda sociala och 

kulturella normer vilka bidrar till ett klimat där våld uppmuntras (Prop. 2002/03:35). Temat 

”Normer” stämmer in i den ekologiska modellens yttersta cirkel, strukturnivå, vilken innefattar 

riskfaktorer såsom maskulina övertygelser och attityder gentemot kvinnor: manlig dominans, 

aggression, starka könsroller samt acceptans av interpersonellt våld. Nivån består av dominanta 

värderingar och attityder vilka genomtränger samhället som helhet och influerar därmed även 

de övriga tre nivåerna (Heise, 1998). Ett särskilt intressant fynd var att temat ”Normer” 

överskrider den ekologiska modellens strukturnivå på så vis att resultatet även gav ett samband 

med alkoholkonsumtion. Dock bekräftar fyndet vikten av en strukturell förståelse för våld i nära 

relationer på så vis att riskfaktorer på strukturnivå kan kopplas till att män begår IPV på 

individnivå. Vilket understryks av FN, att mäns våld mot kvinnor bör förstås utifrån och inte 

begränsas till någon nivå (FN:s generalförsamling, 1993). 

Relationskontext - Relationsnivå 

Mellan individnivå och strukturnivå återfanns riskfaktorer på social- och relationsnivå. 

Subtemat ”Konflikter” kan jämföras med den ekologiska modellens relationsnivå, där IPV 

förstås utifrån manlig auktoritet i familjen, manlig kontroll över inkomster i familjen samt 

verbala konflikter inom relationen (Heise, 1998). Resultatet visade bland annat att brist på insyn 

över hushållsekonomin var en utmärkande riskfaktor för kvinnor att utsättas för IPV (Golden 

et al., 2013, m.fl.). Resultatet kan tolkas utifrån det sociologiska perspektivets förklarande 

faktorer till IPV kring ojämlikhet i vem som besitter de materiella resurserna bland män och 

kvinnor inom förhållandet (Azam Ali & Naylor, 2013). Kvinnor utan egen kontroll över 

ekonomin kan förmodligen hindras från att själva besluta över sina tillgångar och därför bli 

beroende av sin partner, vilket kan vara en avgörande faktor för kvinnans möjligheter att lämna 

en våldsutövande partner. Det kan även kopplas till social isolering av kvinnan vilket återfinns 
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i den ekologiska modellens samhällsnivå (Heise, 1998). Att inte kunna delta i samhället fullt ut 

påverkar de utsatta kvinnornas möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, vilket är en 

av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan (Prop. 2002/03:35). Resultatet 

visade även ett samband med IPV och konflikter kring hantering av pengar (LaMotte et al., 

2018). Möjligen kan arbetslöshet eller socioekonomiska faktorer vara en mer trolig förklaring, 

snarare än manlig kontroll kring materiella resurser. En patriarkalisk familjedynamik var dock 

inte förknippat med kvinnor att utsättas för IPV enligt Franklin och Menaker (2014). Vilket 

motsäger förväntningarna utifrån det feministiska synsättet, att de huvudsakliga förklaringarna 

till IPV ligger i de patriarkala strukturerna i samhället, makt och kontroll samt inlärd hjälplöshet 

(Azam Ali & Naylor, 2013). Även Heise (1998) menar att när konflikter uppstår i en 

asymmetrisk maktstruktur finns en ökad risk för våld jämfört med när konflikter uppstår i ett 

jämlikt förhållande. Det fanns ett samband mellan att män begick psykiskt IPV och att själv 

vara våldsutsatt av en kvinnlig partner enligt Jose et al. (2015). Vilket borde tolkas med stor 

försiktighet, då det kan spegla kvinnornas svar på en partners aggression i självförsvar. Enligt 

BRÅ (2014) är det betydligt vanligare att kvinnor utsätts för grövre och mer återkommande 

våld av en manlig partner, vilket resulterar i fler negativa konsekvenser med ett större behov av 

hjälp- och stödinsatser från framför allt sjukvården. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

medför således större konsekvenser än den uppenbara och direkta skada det orsakar, i form 

sociala och ekonomiska belastningar (WHO, 2018). 

  

Subtemat ”Graviditet och barn” innehöll bland annat socioekonomiska faktorer, våldshistoria, 

depression och civilstånd. Trots att resultaten kan placeras i övriga teman var graviditet den 

centrala utgångspunkten och gavs därför ett eget tema för riskfaktorer. Därmed överskrider 

temat den ekologiska modellens nivåer. Risken för IPV mot kvinnor ökade när graviditeten 

utvecklades och efter ett och ett halvt år efter förlossning, där en tidigare historia av våld var en 

riskfaktor (Finnbogadóttir & Dykes, 2016). Resultatet tyder på att våldet ökar under 

graviditeten och efter förlossning. Dock är det hypotetiskt möjligt att förekomsten av våld 

återgått till tidigare nivåer före graviditet, vilket kan styrkas av Van Parys et al. (2014) där 

risken för IPV minskade under graviditeten. Att IPV ändå visades öka under perioden efter 

förlossning är av särskild betydelse då det ger negativa effekter på moderns hälsa såväl som 

ökar risken för negativa hälsoutfall för barnet. Enligt WHO et al. (2013) kan våld under 

graviditeten öka sannolikheten för missfall, dödfödsel och barn med låg födelsevikt. Våld mot 

kvinnor kan dessutom leda till depression, posttraumatisk stress och andra ångeststörningar, 

sömnstörningar, ätstörningar samt självmordsförsök (WHO et al., 2013), vilket ytterligare kan 
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begränsa utsatta kvinnors förmåga att ta hand om sig själva och sina barn. Reichel (2017) 

beskriver att barn i hushållet inte påverkade eller gav någon skillnad för IPV. Våld mot kvinnor 

i nära relationer drabbar således inte enbart de direkt utsatta, utan skapar även negativa 

konsekvenser för familjen och samhället i stort (UN WOMEN, u.å.). Våld i nära relationer kan 

enligt WHO et al. (2013) även leda till oavsiktliga graviditeter. Att våldet ökade i takt med att 

graviditeten utvecklades kan därmed även bero på faktorer såsom svartsjuka, tillit och bristande 

samhörighet vilka visades associerat med att män begick IPV (LaMotte et al., 2018). 

Socioekonomiska och demografiska faktorer - Samhällsnivå 

Socioekonomiska och demografiska faktorer visades ha en betydande roll för kvinnors risk att 

utsättas för IPV och återfinns delvis i den ekologiska modellens samhällsnivå. Nivån innefattas 

av faktorer såsom påfrestande sociala förhållanden, låg socioekonomisk status, arbetslöshet, 

isolering av kvinnor och familj samt umgänge med andra vars normer legitimerar våld (Heise, 

1998). Dock innefattar inte nivån demografiska faktorer såsom betydelsen av äktenskap och 

kvinnans ålder, vilket således skiljer temat från den ekologiska modellens nivåer. Till exempel 

beskrevs gifta kvinnor ha en minskad risk att utsättas för IPV och risken ökade då kvinnan var 

frånskild eller singel (Burlaka et al., 2017, m.fl.). Vilket bör tolkas med försiktighet då kvinnor 

som lever i en nuvarande relation med IPV kan ha svårt att rapportera sanningsenligt på grund 

av stigmat. Det kan relateras till Parys et al. (2014) där frånskilda kvinnor rapporterades ha en 

ökad risk att uppleva IPV. Även om IPV enligt FN:s generalförsamling (2006) förekommer i 

alla samhällen oavsett ålder, utbildningsnivå, socioekonomi eller kultur visade resultatet att 

kvinnor vilka var ekonomiskt beroende av sin man eller befann sig i en familj med problematisk 

ekonomi hade en ökad risk att utsättas för IPV (Golden et al., 2013, m. fl.). Det nämns i Heise 

(1998) att inkomst ensamt inte behöver vara orsak för IPV, utan att konsekvenserna av 

bristfällig ekonomi kan generera stress, frustration samt känslor av otillräcklighet hos de män 

vilka upplever att de inte motsvarar en kulturell mansroll (Heise, 1998). En större andel av de 

kvinnor som var utsatta för IPV ingick i hushåll där både mannen och kvinnan arbetade jämfört 

med hushåll där mannen var den främsta försörjaren (Franklin & Menaker, 2014). Om mannen 

däremot tjänade mindre än kvinnan fanns det en ökad risk för våld inom relationen jämfört med 

par där mannen och kvinnan hade en liknande inkomst (Reichel, 2017). Enligt det feministiska 

synsättet är kvinnans sysselsättningsgrad en riskfaktor som utmanar mannens status genom 

förlorad makt och socialt kapital i relationen (Heise, 1998). Burlaka et al. (2017) visade att en 

ökad sysselsättning för kvinnor gav ett minskat antal fall av IPV, vilket visar att sysselsättning 

och inkomst kopplat till IPV är komplext och att flera faktorer kan spela in.   
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Slutsats 

Resultatet visade att det finns specifika riskfaktorer vilka förklarar mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer inom särskilda nivåer i samhället, dock blir det utifrån litteraturstudiens analys 

tydligt att enskilda faktorer inte kan förklara våldet. Istället kan våldet förstås utifrån att många 

olika omständigheter samverkar mellan individ- till relation-, samhälle- och sociokulturella 

nivåer. För folkhälsoarbetet kan en strukturell förståelse av hur de olika nivåerna interagerar 

med varandra underlätta preventivt arbete för att förhindra att fler kvinnor utsätts för mäns våld 

i nära relationer och på så vis främja alla människors lika värde och den fortsatta utvecklingen 

för ett jämställt samhälle. 

Implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Litteraturstudiens teman har nyanserat den ekologiska modellen med olika riskfaktorer till mäns 

våld mot kvinnor. Den ekologiska modellen visades applicerbar på individ-, relations- 

samhälls- och strukturnivå. Däremot var den inte tillämpbar på riskfaktorer kring kvinnans 

graviditet eller relationen mellan sexuella normer och alkohol relaterat till IPV. I en 

folkhälsovetenskaplig kontext kan resultatet relateras till hälsans bestämningsfaktorer, det vill 

säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för 

hälsan (Prop. 2002/03:35). I det praktiska folkhälsoarbetet bör således resurser sättas in inom 

flera olika sektorer, med både förebyggande såväl som behandlande strategier för att förhindra 

att kvinnor utsätts för våld. Förståelsen kring samverkan mellan olika personlighetsfaktorer och 

alkoholbruk relaterat till IPV kan bidra till bättre prevention och behandling av de män som 

begår IPV. Resultatet betonar behovet av program riktat till barn och ungdomar som blivit 

utsatta för våld i hemmet för att bryta kedjan av upprepat våld i generationer. Insatser bör 

integreras av värden kopplat till maskulinitet när det exempelvis gäller manlig försörjarroll, 

könsstereotyper samt könsspecifika frågor om självuppfattning och egenvärde. Det kan även 

finnas behov av behandling av psykiska problem och trauma bland manliga förövare. Kunskap 

om specifika relationsproblem och IPV kan vara viktigt för interventioner inriktade på 

konfliktlösning bland par och familjer. Resultatet tyder även på ett behov av medvetenhet hos 

vårdpersonal om att ensamstående och gravida kvinnor ses som en eventuell riskgrupp för IPV. 

Det kan således vara angeläget med samverkan mellan olika vårdgivare inom vårdkedjan. 
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