
 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  
Kandidatexamen i omvårdnad 
VT 2019 
 

       Det bortglömda våldet  
       En litteraturstudie om män som utsätts för våld 

i nära relationer  
 

Jamal El-Hallah och Olivia Wallström  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



	
	

  

 

Författare  
Jamal El-Hallah och Olivia Wallström  

Titel 
Det bortglömda våldet - En litteraturstudie om män som utsätts för våld i nära relationer 
 
Engelsk titel 
The forgotten violence - A literature study about men exposed for domestic violence  

Handledare  
Joachim Lundström  

Examinator  
Anita Bengtsson Tops 

Sammanfattning  
Bakgrund: Våld i nära relationer kan drabba både män och kvinnor och innebära att personen utsätts för 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, ekonomisk/materiell utnyttjande och isolering. När det gäller mäns 
utsatthet för våld i nära relationer är den vanligaste formen av våld psykiskt våld. En stor andel män som 
utsätts för våld i en nära relation väljer att inte anmäla då de är rädda för att inte bli trodda. Syfte: Syftet 
var att beskriva hur män kan uppleva att utsättas för våld i en nära relation. Metod: En allmän 
litteraturstudie baserat på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Artiklarna granskades utifrån 
Högskolan i Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar och analysprocessen genomfördes 
utifrån Fribergs analysprocess. Resultat: Männens upplevelser av att utsättas för våld i en nära relation 
presenteras i form av tre kategorier, våldets karaktär som beskriver männens upplevelser av hur olika 
typer av våld yttrar sig och den andra kategorin våldets konsekvenser beskriver hur konsekvenser som 
uppkommit till följd av våldet påverkar männens liv. Den sista kategorin att söka hjälp efter våldsutsatthet 
beskriver männens upplevelse av att söka hjälp samt männens upplevelse av att kunskap kring 
våldsutsatta män saknas. Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras litteraturstudiens metod utifrån 
de fyra trovärdighets begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I 
resultatdiskussionen diskuteras två centrala fynd som gjorts i resultatet, att bli sedd som en person och 
inte som en man och bristen på kunskap gör att männen inte får den hjälp de behöver. Dessa fynd 
diskuteras utifrån personcentrerad vård, etiska principer och lagar.  
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Inledning 
Våld i nära relationer drabbar såväl män som kvinnor och kan resultera i en rad av både fysiska 

och psykiska ohälsosymtom oavsett kön. Därför är det viktigt att personal som arbetar inom 

hälso- och sjukvården är medvetna om att både män och kvinnor kan utsättas för våld i nära 

relationer (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). Vi har valt att skriva om män som utsätts 

för våld i nära relationer då vi upplever att mäns utsatthet är ett ämne som hälso- och sjukvården 

men även samhället bör få mer kunskap om. 

Bakgrund 
Våld i nära relationer har definierats som att en person utsätts för någon form av våld av en 

person som hen har eller har haft en nära relation till. Våld i nära relationer drabbar både män 

och kvinnor men enligt statistiken är kvinnor mer utsatta för denna typ av våld än vad män är 

(Griffiths, 2009).  

Våld i nära relationer kan enligt Socialstyrelsen (2010a) inbegripa psykiskt, fysiskt och/eller 

sexuellt våld men även ekonomisk/materiell och social utsatthet. Det psykiska våldet kan 

komma till uttryck i form av verbala hot om att skada eller döda, men också att personen 

nedvärderar och förlöjligar sin partner. Det fysiska våldet kan inbegripa slag, sparkar, knuffar 

och fasthållning men även att förövaren slår med tillhygge, använder kniv eller vapen. Det 

sexuella våldet kan komma till uttryck genom att partnern tafsar på den andres kropp utan 

dennes medgivande eller tilltvingar sig oralt, vaginalt eller analt samlag. Ekonomisk och 

materiell utsatthet kan inbegripa att den utsatta personens ägodelar förstörs eller tvingas att 

skriva under papper som innebär negativa ekonomiska konsekvenser. Social utsatthet 

inkluderar att personen hindras av en person som hen har en nära relation till att delta i sociala 

aktiviteter eller träffa släkt och vänner (Socialstyrelsen, 2010a).  

För heterosexuella som utsätts för våld i nära relationer är det vanligare att de utsätts för 

psykiskt våld än för fysiskt våld (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). Även homosexuella 

och bisexuella män utsätts i större utsträckning för psykiskt våld än andra former av våld 

(Merrill & Wolfe 2000). Efter psykiskt våld är det vanligast att män som lever i en samkönad 

relation utsatts för ekonomisk utsatthet, fysiskt och sexuellt våld (Merrill & Wolfe 2000).  
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I Sverige år 2017 anmälde 1895 män att de fysiskt misshandlats av någon de hade en nära 

relation till (Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2018). 1 av 7 män i USA har utsatts för grovt 

fysiskt våld i en nära relation och över 4 miljoner män i USA har utsatts för fysiskt, psykiskt 

eller sexuellt våld av en partner i en nära relation (Centers for disease control and prevention, 

2017). Enligt BRÅ (2017) anmäls sällan våld som sker i en nära relation. Detta innebär att 

statistiken för män som utsätts för våld i en nära relation är svår att fastställa (BRÅ, 2017).  

I sin artikel beskriver Hogan, Hegarty, Ward & Dodd (2012) hur mäns maskulinitet gör det 

problematiskt för våldsutsatta män att tala om sin utsatthet då samhällsbilden som finns är att 

en man ska vara stark och självständig. Detta gör att männen har en negativ inställning till att 

söka hjälp och har många gånger svårt att berätta om sin utsatthet då de inte vill ses som svaga 

och mindre manliga.   

Många män som utsätts för våld i nära relationer väljer att inte anmäla det på grund av rädslan 

över att inte bli trodda. Att bli sedd som ett offer kan vara skamfyllt för en man då han kan 

komma att upplevas som svag och att inte ha förmågan att kunna försvara sig, speciellt om 

förövaren är en kvinna. Detta tillsammans med att män i de flesta fall inte söker professionellt 

hjälp gör att det kan vara svårt att upptäcka om en man utsätts för våld (NCK, 2010).  

I mötet med en man som utsatts för våld i en nära relation menar NCK (2010) att det är viktigt 

att sjukvårdspersonal är medveten om att det finns faktorer som gör det svårt för mannen att 

tala om sin utsatthet. För heterosexuella män kan det vara svårt att identifiera sig som ett 

brottsoffer samtidigt som han kan uppleva det som skamfyllt och stigmatiserande att utsättas 

för våld av en kvinna. Homosexuella män kan uppleva att de utsätts i dubbel bemärkelse då de 

behöver berätta om sin utsatthet samt om sin sexuella läggning (NCK, 2010).  

För att sjuksköterskan ska kunna bemöta mannen på ett professionellt sätt bör arbetet baseras 

på mänskliga rättigheter, etiskt handlande och moral (International Council of Nurses, 2012).  

I samtalet med mannen krävs det att sjuksköterskan visar empati och förståelse och överväger 

sitt handlande etiskt (Socialstyrelsen, 2017). Den etiska koden ICN (2012) är en etisk kod som 

alla sjuksköterskor i Sverige ska arbeta efter. Denna kod beskriver hur sjuksköterskan har till 

uppgift att förebygga sjukdom, återställa hälsa, främja hälsa och lindra lidande samt att 

omvårdnadsarbetet ska bygga på respekt för patienten oberoende av kön, hudfärg, sexuell 

läggning, social ställning eller etnicitet (ICN, 2012).  
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Den hjälp som idag erbjuds i Sverige för män som utsätts för våld i nära relationer finns hos 

socialtjänsten, hälso-och sjukvården, kvinno- och mansjourer, en nationell stödtelefon, 

brottsofferjour och polismyndigheten (kvinnofridslinjen, 2019; Brottsofferjouren, u.å; 

Rikskriscentrum, u.å).  

Hur stor kunskap finns det idag om män som utsätts för våld i nära relationer? Och hur bemöts 

de män som utsätts för våld av personal inom hälso- och sjukvården? Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30) menar på att all vård ska ges på lika villkor, och med respekt för den 

enskilda människans värdighet och alla människors lika värde. Med hjälp av denna 

litteraturstudie vill vi bidra till en ökad kunskap kring män som utsätts för våld i nära relationer. 

Vi tror att genom en ökad kunskap finns det möjlighet för samhällets vård och stödsystem att 

utvecklas och på så sätt ge en chans för utsatta män att få den hjälp de behöver.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur män kan uppleva att utsättas för våld i en nära relation	

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där nio kvalitativa forskningsstudier ingår. 

En allmän litteraturstudie innebär enligt Friberg (2012) att tidigare kunskap och forskning inom 

ett valt område sammanställs. Studier relevanta för syftet genomgick en kvalitetsgranskning. 

Analysen av datamaterial gjordes med hjälp av Fribergs (2012) fem steg.  

Sökvägar och Urval 

Databaser som användes för artikelsökning var CINAHL Complete och PsycINFO. Databasen 

CINAHL Complete innehåller material inom omvårdnad (Friberg 2012) och databasen 

PsykINFO innhåller material inom psykologi, medicin och sociologi (Karlsson, 2017). 

Databasen Pubmed gav inga relevanta träffar i relation till föreliggande studies syfte vilket 

gjorde att denna databas valdes att inte användas.   
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Nyckelbegreppen, det vill säga sökorden som använts i sökningarna är kopplade till 

föreliggande studies syfte och har använts som sökord i form av ämnesord och som fritext i 

CINAHL Complete samt MeSH subject heading och som fritext i PsycINFO. 

De sökord som använts är “domestic violence”, “battered men”, “qualitative studies” och 

“phenomenological research”. 

Sökord vid fritextsökning var: “domestic violence”, ”intimate partner violence”, “Violent 

abuse”, ”battered men”, “men who had sex with men”, “gay men”, “abused men”, “male 

victim*”, “maltreated men”, “ill-treated men”, “exposed men”, “men’s health”, “violence 

against men”, “homosexual men”, “gay”, “gay marriage”, “qualitative research*”, “qualitative 

stud*”, “patient* attitude*”,“experience*”, “patient* experience*”, “interview*” och 

“treatment”. 

 I CINAHL Complete samt i PsycINFO användes trunkering. Trunkering innebär att 

böjningsformen på valt sökord inte skrivs ut, utan istället avslutas grundformen med en asterix 

*, detta görs för att få med alla böjningsformer av ordet.  

Citationstecken användes i samtliga databaser för att undvika att fraser som behövde sitta ihop 

kastades om. Dessa ord söktes med hjälp av frassökning ”violence against men”. Risken med 

att inte använda citationstecken kan vara att databasen kastar om orden och söker på “men 

against violence” som inte är aktuellt för denna studie (Karlsson, 2017). 

Samtliga begrepp som placerades i respektive synonymblock gav väldigt många träffar och för 

att minska antalet träffar användes de booleska operatorerna AND och OR (Östlundh, 2017). 

Enligt Karlsson (2017) används OR för att utöka sökningen och koppla samman ord och AND 

används för att kunna specificera och begränsa sökningen (se bilaga 1 och 2).  

Enligt (Billhult, 2017) används inklusions- och exklusionskriterier för att avgränsa 

sökningarna. Inklusionskriterierna som har använts är våldsutsatta män i nära relation över 18 

år, originalartiklar som är publicerade år 2009 till år 2019 och artiklar på svenska eller engelska. 

För att avgränsa sökningen skulle artiklarna även vara vetenskapligt granskade (Peer-reviewed) 

(Henricson, 2017).  

Sökningen som gjordes i CINAHL Complete resulterade i 132 träffar och samtliga titlar lästes 

för att bedöma vilka som kunde ingå i studien. Av de 132 träffar som gjordes lästes 40 abstract 

och därefter valdes 4 artiklar som svarade på studiens syfte ut.   



	
	

  

 

8 

Sökningen som gjordes i PsycINFO resulterade i 146 träffar och samtliga titlar lästes. Av de 

146 träffar som gjordes lästes 13 abstract och 4 artiklar valdes ut då de svarade på studiens 

syfte. Vid sökningen i PsycINFO hittades två artiklarna som inte gick att öppna i fulltext vilket 

gjorde att författaren till artiklarna kontaktades via mail och artiklarna i fulltext kunde erhållas 

av författaren.  

En av artiklarna hittades via en manuell sökning. Enligt Karlsson (2017) innebär en manuell 

sökning att författarna på egen hand söker efter relevanta artiklar. Den manuella sökningen 

gjordes via CINAHL Complete genom att söka efter författarens efternamn då vi fått 

rekommendationer från en bibliotekarie att söka på denne författaren specifikt.  

Totalt framkom nio artiklar som besvarade studiens syfte och uppfyllde inklusionskriterier.  

Granskning och Analys 

Samtliga nio artiklar kvalitetsgranskades enligt Högskolan Kristianstads granskningsmall för 

kvalitativa artiklar (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016) Med hjälp av denna bedömdes 

artiklarnas kvalitet I granskningsmallen ska författare redovisas, titel på artikel, land där artikel 

kommer ifrån, publiceringsår samt artiklarnas syfte, urval/datainsamlingsmetod, 

genomförande/analys, resultat och kvalitet. Artiklarnas kvalitet bedömdes enligt de fyra 

trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 

(Danielsson, 2017).  

Analysen av artiklarna utgick ifrån Fribergs (2012) fem steg. Det första steget innebär att 

artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få ett grepp om och förståelse för innehållet. 

Det andra steget innebär att nyckelfynd identifierades och plockas ut. Detta gjordes genom att 

det som ansågs vara relevant för syftet i föreliggande studie markerades med 

överstrykningspenna och sedan skrevs stödord relaterade till nyckelfynden ned i artiklarnas 

marginaler. Det tredje steget handlar om att göra en sammanställning av artiklarnas resultat. 

För att göra en sammanställning skrevs nyckelfynden ner på ett A4-papper i punktform. Det 

fjärde steget handlar om att likheter och skillnader ska identifieras. De likheter och skillnader 

som framkommit ur artiklarnas resultat jämfördes. Det femte och sista steget görs genom att 

kategorier eller teman skapas. Detta genomfördes genom att tre huvudkategorier skapades. 

Dessa kategorier är våldets karaktär, våldets konsekvenser och att söka hjälp efter 

våldsutsatthet. Analysprocessen redovisas i figur 1.  
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Figur 1. Hur analysprocessen gått till.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har hafts i åtanke genom hela genomförandet av studien, allt ifrån 

ämnesval till genomförandet och redogörelse samt presentationen av resultatet (Sandman & 

Kjellström, 2013). De forskningsetiska principerna har hafts i åtanke under arbetets gång för 

att innehållet ska kunna framföras på ett korrekt och ärligt sätt utan tolka in egna åsikter och 

värderingar.  

Att inte plagiera och förfalska data var en viktig aspekt att ha i åtanke. I litteraturstudier bör 

forskningsetiska överväganden göras gällande presentation och resultat. Enligt Sandman & 

Kjellström (2013) är de forskningsetiska principerna - göra gott och inte skada, 

informationskravet, rättviseprincipen, samtyckeskravet/autonomiprincipen och 

konfidentialitetskravet betydelsefullt att förhålla sig till under arbetets gång.  

Sandman & Kjellström (2013) beskriver att informationskravet innebär att deltagarna som 

berörs av forskningsstudien, skall upplysas om att deltagande sker frivilligt och att de kan 

avbryta studien när de vill. Informationen som samlas in kommer enbart användas till studiens 

syfte. Vidare skriver Sandman & Kjellström (2013) om samtycke som innebär att deltagaren 

får rätten att bestämma över sin egen medverkan, det vill säga att deltagaren själv bestämmer 

på vilka villkor deltagandet sker samt har rätten att avbryta deltagandet utan negativa 

konsekvenser.  



	
	

  

 

10 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren ska kunna känna anonymitet samt att uppgifterna 

i undersökningen inte ska kunna härledas till deltagaren. Rättviseprincipen innebär att det ska 

vara likvärdig behandling och skydda de som är mest sårbara (Sandman & Kjellström, 2013).  

Förförståelse  

Vår förförståelse är att mäns utsatthet för våld i nära relationer existerar men att många män 

väljer att inte tala om sin utsatthet vilket gör det svårt att få en tydlig bild av hur stort antal män 

som utsätts. Vi upplever att det finns fördomar gällande våld i nära relationer som innebär att 

mannen alltid ses som förövaren och kvinnan som offret. En man bör enligt vissa normer i 

samhället vara och handla på ett specifikt sätt, vilket vi tror kan påverka hur samhället men 

även hälso- och sjukvården ser på män som utsätts för våld i en nära relation. Genom denna 

studie vill vi belysa ämnet och sprida kunskap om att inte bara kvinnor utan även män kan 

utsättas för våld i nära relationer.  

Resultat 
Analysen av datamaterialet ledde till att tre kategorier framkom. Dessa kategorier är: ”våldets 

karaktär”, “våldets konsekvenser” och “att söka hjälp efter våldsutsatthet” (se figur 2). 

 

Figur 2. De tre kategorierna som presenteras i resultatet.  

Våldets karaktär  

I ett flertal av artiklarna beskrevs det att männen upplevde att det utsattes för fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld. Men även social och materiell/ekonomisk utsatthet. Det fysiska våldet som 

männen upplevde var exempelvis slag, knuffar, våld med tillhygge och att saker kastades efter 

dem. Det psykiska våldet upplevde männen i form av exempelvis förolämpningar, hot, hot om 

våld, falska anklagelser, kontrollerande beteende och förföljelse. De män som utsattes för 

sexuellt våld utsattes för påtvingade samlag, sexuella handlingar när de sov och samlag där 
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kvinnan medvetet inte använde preventivmedel/kondom (Bates, 2018; Woodyatt & 

Stephenson, 2016; Nybergh, Enander & Krantz, 2015; Entilli & Cipolletta, 2016; Oliffe et al, 

2014). De män som levde i ett homosexuellt eller ett bisexuellt förhållande utsattes för samma 

typ av våld som de män som levde i ett heterosexuellt förhållande (Nybergh et al., 2016; 

Woodyatt & Stephenson, 2016).  

En del av de män som upplevde både fysiskt och psykiskt våld gav uttryck för att det psykiska 

våldet var värre än de fysiska (Bates, 2018; Woodyatt & Stephenson, 2016; Nybergh et al., 

2015). Männen upplevde att det kunde kontrollera det fysiska våldet i form av att hålla fast 

kvinnan, slå tillbaka eller gå därifrån vilket resulterade i att det fysiska våldet upphörde (Nyberg 

et al., 2015). Dock var det många män som valde att inte försvara sig eller att slå tillbaka på 

grund av risken för att bli falskt anklagad men också för att de inte ville skada kvinnan (Entilli 

& Cipolletta, 2016; Durfee, 2011) samt för att minimera riskerna för att utsättas för ytterligare 

våld i framtiden (Bates, 2018).  

Männen upplevde att deras kvinnliga partners många gånger valde att gå till attack i situationer 

där männen saknade förmåga att försvara sig. Dessa situationer kunde vara när männen sov, att 

kvinnan attackerade bakifrån eller gömde sig, samt när parets barn var i närheten (Entilli & 

Cipolletta, 2016). De upplevde också att deras kvinnliga partner valde att använda olika former 

av tillhyggen för att få mer kraft bakom slagen samt att de utsatte mannens känsliga kroppsdelar 

för våld. Genom att de gjorde så upplevde männen att kvinnorna fick ett övertag trots att 

mannen var starkare (Bates, 2018). 

I en stor del av artiklarna beskrev männen som levde i heterosexuella relationer att de upplevde 

att kvinnorna använde deras gemensamma barn emot dem. Detta gjorde kvinnorna i form av att 

hota att ta barnen ifrån dem, hot om att skada barnen, använde barnen i konfliktsituationer och 

försökte att ställa barnen emot männen (Nybergh, Enander & Krantz, 2015; Bates, 2018). 

Våldets konsekvenser 

Männen upplevde att deras våldsutsatthet fick psykiska konsekvenser som sömnproblem, 

panikattacker och svår ångest. De kunde också uppleva symtom på posttraumatisk 

stressyndrom (PTSD) samt att deras självförtroende och självkänsla sjönk (Nybergh et al,. 

2015; Bates, 2019; Entilli & Cipolletta, 2016; Nayback-Beebe & Yoder, 2012). Det sänkta 

självförtroendet och självkänslan resulterade i att männen började att tvivla på sin egen 
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värdighet och vem de var som person (Nayback-Bebee & Yoder, 2012). En man övervägde att 

ta sitt liv (Nybergh et al,. 2015) och en annan man försökte att ta sitt liv för att komma bort från 

våldet. Nedan finns mannens beskrivning av varför han ville avsluta sitt liv: 

I tried to kill myself…I ate all the sleeping pills I could find, drank a bit, and was happy 

that it was over. I woke up next to her, it was the worst moment in my life, I was still in 

hell.   

(Bates, 2019, s.11) 

De psykiska konsekvenserna som exempelvis sömnproblem var en följd av den rädslan de 

kände över att inte veta när nästa attack skulle ske samt vetskapen om att kvinnan många gånger 

valde att utsätta mannen för våld när han sov (Bates, 2018; Entilli & Cipolletta, 2016). En man 

som levde i ett homosexuellt förhållande tvingades att vara vaken om nätterna då hans partner 

inte lät honom sova (Nybergh et al,. 2015).  

De fysiska konsekvenserna som männen upplevde var hjärnskador (Bates, 2019), sjukdomar i 

lever och mage, kroniska inflammationer i urinvägarna och erektil dysfunktion (Entilli & 

Cipoletta, 2016).  

En annan konsekvens av att utsättas för våld var att männen kände sig isolerade och ensamma 

(Bates, 2019). De upplevde att relationerna som de hade till familj och vänner upphörde eller 

förstördes (Nybergh et al,. 2015; Entilli & Cipolletta, 2016; Bates, 2019) på grund av partners 

svartsjuka och ogillande av mannens vänner (Nybergh et al,. 2015) eller på grund av partnerns 

dominans och kontrollerande beteende (Bates 2019). Männen valde även bort sociala aktiviteter 

på grund av den dominerande partners kontrollerande beteende (Nybergh et al, 2015). En del 

män miste sitt arbete på grund av frånvaro och andra män tvingades till sjukskrivning till följd 

av det våld de utsatts för (Nybergh et al,. 2015).  

Ytterligare en konsekvens av att vara våldsutsatt var att männen började använda alkohol och 

droger för att hantera de traumatiska våldshändelser de varit utsatta för samt för att klara av 

utmaningar i privatlivet samt arbetslivet. Alkohol användes för att fly från stress, dysterhet och 

ensamhet (Taylor, Keeling & Mottershead, 2017). Männen använde alkohol för att glömma 

händelser i parets förhållande men även för att under kort tid fly från den våldsamma relationen 

(Oliffe et al., 2014).  
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“I really think I’ve been using alcohol and drugs to escape the, those bad relationships 

that I was involved in” (Oliffe et al,. 2014 s.572).  

En annan konsekvens av att vara utsatt för våld var att männen fick svårt att inleda och skapa 

nya relationer eftersom det kändes krävande och svårt eftersom emotionella skador, minnen 

och känslor från den tidigare våldsamma relationen fanns kvar (Woodyatt & Stephenson, 2012). 

Männen kände ett behov av att skydda sig själva och gick därför försiktigt fram när det gällde 

att inleda nya relationer (Oliffe et al,. 2014).  

Att söka hjälp efter våldsutsatthet 

För de män som berättade om sin utsatthet för familj och vänner var upplevelserna blandade. 

En del upplevde det positivt och andra negativt. En man valde att berätta för sina vänner och 

sin väns bror som arbetade som polis om sina erfarenheter och responsen var, att hans vänner 

skrattade åt honom och mannen som arbetade som polis sa åt honom att skärpa sig och bete sig 

som en man (Bates, 2019).  

“I told my friends, they laughed. I told my friend’s brother he was a cop, and they both 

joked saying “man up” (Bates, 2019 s.20).  

En annan man valde att berätta för vänner och familj som sett de våldsamma händelserna vad 

han utsatts för och upplevde att familjen och vännernas stöd var till stor hjälp (Bates, 2019).  

“I only told family and friends, whom seen the events in person. They understood 

completely. I gotten their support during it all” (Bates, 2019 s.20).  

I artiklarna framkom att flertal män upplevde det svårt att söka hjälp på grund av maskulin 

karaktär. Så som en av männen som trots detta valde att söka hjälp hos en vän som även han 

var utsatt för våld av en kvinnlig partner. Mannens upplevelse av att söka hjälp hos denne vän 

var positiv då de båda hade gemensamma erfarenheter som gjorde att de kunde samtala om 

problematiken (Taylor et al,. 2017).   

De män som valde att söka professionell hjälp inom sjukvård och polisväsendet hade 

övervägande negativa upplevelser (Entilli & Cipolletta, 2016; Bates 2019; Oliffe et al., 2014). 

De upplevde att sjuksköterskor och polismän saknade kunskap om våldsutsatthet i nära 

relationer och hade förutfattade meningar och visade på en fientlighet mot männen (Entilli & 

Cipolletta, 2016).  
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On this other occasion I went [to the hospital] when I had a swollen lip and a swollen 

eye. I went to the hospital to get medical report and make a complaint of assault. I waited 

for six hours and from behind the curtains, it was 3 in the morning, I heard a nurse that 

said: “Are we done?” His colleague: “no, looks like there’s a last one.” “What for?” 

“It’s that dumbass who got battered by his wife.” The guy burst out laughing (Entilli & 

Cipolletta, 2016 s. 2336).  

När männen sökte hjälp upplevde de sig diskriminerade men också att vissa samhällsinstanser 

ansåg att männen förtjänade det våld de utsatts för (Bates, 2019). 

Män som levde i ett homosexuellt förhållande upplevde att det fanns polismän ogillade 

homosexuella män. De hade också erfarenheter av att personal inom sjukvården inte gav tröst 

eller visade sympati (Oliffe et al,. 2014).  

Även positiva upplevelser fanns hos de män som valt att söka professionell hjälp. (Entilli & 

Cipolletta, 2016; Bates 2019). Till exempel hade de fått hjälp med att fylla i alla dokument som 

behövs för att göra en anmälan (Entilli & Cipolletta, 2016). De hade också mött sympati och 

förståelse från poliser som tagit emot polisanmälan om våldsutsatthet (Bates, 2019).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen kommer att utgå från Shenton’s (2004) fyra trovärdighetsbegrepp 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Shenton (2004) beskriver det fyra 

trovärdighets begreppen på följande sätt. Tillförlitlighet handlar om i vilken grad resultatet 

speglar de som undersökts samt om de resultat som presenteras svarar på studiens syfte. 

Verifierbarhet är kopplat till hur väl studiens metod är beskriven. Är metoden beskriven på ett 

sätt som göra att andra forskare kan göra om studien och få ett liknanden resultat. Med 

pålitlighet menas att resultat ska spegla vad som framkommit i datamaterial eller om det är 

författarens egen förförståelse och värderingar som redovisas. Överförbarhet handlar om i 

vilken utsträckning resultat kan användas i andra sammanhang (Shenton, 2004).   
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Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten stärks då två välkända databaser har använts för artikelsökning. Databaserna 

som använts är PsycINFO och CINAHL Complete. Karlsson (2017); Henricson (2017) menar 

att det inte är tillräckligt att söka relevanta artiklar i enbart en databas. Ytterligare stärks 

tillförlitligheten då sökorden som använts utgick från studiens syfte och användes som 

ämnesord, fritext och frassökning (Henricson, 2017). Resultat som framkommit i föreliggande 

studie har kritiskt granskats vid flertal tillfällen vid, seminarier, grupphandledningstillfällen 

samt vid individuella handledningar. Då studien granskats av utomstående personer har ett 

kritiskt förhållningssätt till studiens innehåll kunnat hållas, vilket stärker tillförlitligheten. För 

att stärka studiens resultat har ett antal citat från enskilda artiklar presenterats i resultatavsnittet.  

Verifierbarhet 
Sökningar och sökvägar beskrivs i både text och genom bifogade sökscheman (se bilaga 1 & 

2). För att granska artiklarna har Kristianstad Högskolas granskningsmall använts (Blomqvist 

et al., 2016). Analysprocessen är beskriven i text samt med hjälp av en figur (se figur 1) som 

visar hur analysprocessen gått till. Alla dessa faktorer stärker studiens verifierbarhet.  

Pålitlighet 

Studiens pålitlighet stärks då förförståelsen tydligt finns presenterad i studiens metodavsnitt. 

Förförståelsen diskuterades först tillsammans där enskilda tankar tydliggjordes för att sedan 

skrivas ned i en sammanfattning. Henricson & Billhult (2017) menar på att förförståelsen bör 

skrivas ner, diskuteras och reflekteras över för att få en ökad medvetenhet om hur den indirekt 

kan påverka studiens resultat. Om förförståelsen har påverkat studiens resultat är svårt att säga. 

För att på ett objektivt sätt kunna se på studiens resultat har vår förförståelse åsidosatts för att 

inte våra värderingar och tankar ska påverka resultatet.  

Överförbarhet 

Studiens trovärdighet stärks då de artiklar som inkluderats är från USA, Sverige, Storbritannien 

och Italien. Deltagarna som deltagit i studierna har haft en stor demografiskt bredd vilket enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) ökar överförbarheten. Inga markanta skillnader gällande 

männens upplevelser upptäcktes under analysprocessen vilket gör att studiens resultat kan 

överföras till andra västerländska länder.  

Då litteraturstudiens fokus låg på männens upplevelser av att utsättas för våld i en nära relation 

hade en intervjustudie varit att föredra. Danielsson (2017) menar på att en intervjustudie ger en 
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fördjupad förståelse för upplevelser och erfarenheter. Däremot finns en möjlighet att en 

intervjustudie hade begränsat studiens överförbarhet då endast personer boende i södra Sverige 

haft möjlighet att delta.  

Resultatdiskussion 

Studien beskriver mäns upplevelser av att utsättas för våld i en nära relation. 

Resultatdiskussionen utgår från två fynd som framkom. Det ena fyndet som kommer att 

diskuteras är: “Att bli sedd som en man och inte som en person” och det andra fyndet “Bristande 

kunskap gör att män inte får den hjälp de behöver”.  

Att bli sedd som en man och inte som en person 

Ett centralt fynd i litteraturstudien var att männen upplevde då de sökte hjälp och stöd var det 

deras kön som stod i fokus och inte deras utsatthet. På grund av sitt kön förväntades de att själva 

hantera situationen och lösa problemet. Fyndet skulle kunna kopplas till vad De Visser & 

McDonnell (2012) skriver om stereotypa bilder av hur en man ska vara. Han ska vara fysiskt 

stark och inte bry sig om sin hälsa. Enligt en tidningsartikel i Göteborgs posten menar 

Hjalmarsson (2016) att ytterligare en stereotyp bild av män är att en man som inte kan eller vill 

försvara sig är mesig. Enligt artiklarna i föreliggande studie hade de män utsatta för våld i nära 

relationer stött på dessa stereotypiska bilder av hur män ska vara då de sökte hjälp och stöd hos 

vänner, bekanta och vårdpersonal.  

Männens upplevelse av att de förväntades försvara sig och kämpa emot framkommer även i 

Andersen’s (2008) forskning om män som utsatts för sexuella övergrepp oavsett om dessa sker 

i en nära relation eller inte. En man förväntas slå tillbaka eller försvarar sig i en utsatt situation, 

i synnerhet om mannen innehar den fysiska styrka som krävs (Andersen, 2008)  

Våldsutsatta män som sökt hjälp hos socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård upplever att de 

behandlats annorlunda på grund av sitt kön, männen upplever att deras kön stått i fokus och inte 

deras utsatthet. Detta är något som Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i Sverige förbjuder. 

Allas lika rättigheter och möjligheter ska främjas oavsett kön, sexuell läggning och ålder etc. 

Lagen fastställer att en våldsutsatt man inte får behandlas annorlunda jämfört med en våldsutsatt 

kvinna (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567). Vi tror på vikten av att våld i nära relationer 

bemöts på samma sätt oavsett om den våldsutsatta är en man eller en kvinna.  
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Männens upplevelser av att söka professionell hjälp kan kopplas till sjuksköterskans etiska kod 

(ICN, 2012) som beskriver att sjuksköterskor i Sverige ska arbeta för att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt den etiska koden ska en sjuksköterska vara 

respektfull, vara lyhörd och ha en empatisk förmåga. Allt omvårdnadsarbete ska ske respektfullt 

oberoende av kön, sexuell läggning, ålder, etnisk bakgrund etc. (ICN, 2012). 

Omvårdnadsarbetet bör ske personcentrerat vilket innebär att varje individs upplevelse ska 

accepteras och bemötas med respekt. Personcentrerad omvårdnad utgår från att varje enskild 

individ ses som unik trots de samhällsnormer och personliga värderingar som finns hos 

personen som mötet sker med (McCormack & McCance, 2017).  

Bristande kunskap gör att männen inte får den hjälp de behöver 

Det andra fyndet som gjordes i litteraturstudien var att männen upplevde att personal inom 

samhällets stöd- och vårdinstanser som har till uppgift att stödja och hjälpa utsatta individer 

saknade kunskap om mäns utsatthet för våld i nära relationer. Enligt Socialstyrelsen (2014) bör 

vårdgivare i Sverige se till att all verksam personal har kunskap om våld i nära relationer för att 

kunna ge en god vård och för att praktiskt kunna använda sig av kunskapen (Socialstyrelsens 

föreskrifter om våld i nära relationer, 2014). Kunskap som personal inom hälso- och sjukvården 

bör ha är att våld förekommer både bland män och kvinnor, våldets konsekvenser och hur man 

ställer frågor om våldsutsatthet samt hur bemötande av våldsutsatta personer kan ske på bästa 

sätt (Socialstyrelsen, 2016).  

För att en god kunskap om män som utsätts för våld i nära relationer ska kunna uppnås krävs 

både en medvetenhet och ekonomiska resurser. Idag kan kommuner och landsting söka 

statsbidrag för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Emellertid gäller dessa bidrag 

endast för våldsutsatta kvinnor, barn och HBT-personer (Socialstyrelsen, 2019). Heterosexuella 

män som utsätts för våld i nära relationer berörs inte av dessa statliga medel. I samband med 

detta resonemang torde man kunna hävda att våldsutsatta heterosexuella män diskrimineras.  

Resultat i föreliggande studie visar att män som utsatts för våld i nära relationer blir förlöjligade, 

utskrattade och inte tagna på allvar då de söker vård trots att de utstått psykiskt, fysiskt och i 

vissa fall även sexuellt våld. Ett sådant bemötande går emot sjuksköterskans etiska kod (ICN, 

2012) och kan bero på okunskap som i förlängningen bidrar till att män stigmatiseras. Männens 

upplevelser vittnar också om att vårdpersonal inte bemöter våldsutsatta män i nära relationer på 
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ett respektfullt sätt och inte heller arbetat för att lindra deras lidande. HSL (SFS 2017:30) 

dikterar att personer som använder sig av sjukvården bemöts med respekt och på lika villkor.  

Etikerna Beauchamp & Childress (2013), hävdar att alla människor oavsett kön, kultur och 

etnicitet är lika värda. Att alla människor ska behandlas lika påtalas även i HSL (SFS 2017:30) 

där det finns bestämt att alla människor ska ges vård på lika villkor med respekt för den 

enskildes värdighet och alla människors lika värde. Hälso- och sjukvården ska även arbeta för 

att förebygga ohälsa (HSL, SFS 2017:30). För att kunna förebygga ohälsa hos de män som 

utsätts för våld i en nära relation krävs det att de tas på allvar i sitt hjälpsökande. Det krävs även 

att de bemöts med värdighet och respekt och att mannen som person står i centrum och inte de 

maskulina normer som finns i samhället.  

Slutsats 
Män som utsätts för våld i nära relationer utsättas för olika typer av våld och kan leda till svåra 

konsekvenser i männens liv samt negativt påverka deras livskvalité. Utsatta män har ett behov 

av att bli trodda, bekräftade och sedda när de söker hjälp. För att kunna tillgodose männens 

behov av vård och stöd krävs det att personal inom hälso- och sjukvården har god kunskap om 

mäns utsatthet för våld i nära relationer och ständigt arbetar för att förbättra vården för dessa 

patienter. Om en god kunskap ska uppnås hos personal inom hälso- och sjukvården bör de 

erbjudas och ta del av kontinuerlig handledning och utbildning gällande våld i nära relationer 

och att ämnet berörs under sjuksköterskeutbildningen. För en ökad kunskap gällande män som 

utsätts för våld i nära relationer bör vidare forskning ske.  

Implikationer 

Något som skulle kunna implementeras är ett frågeformulär gällande våldsutsatthet som rutin 

när patienter väljer att söka vård inom primärvård eller slutenvård, oavsett vilket genus 

personen har. Frågeformuläret bör vara utarbetat på ett sätt som gör det enkelt för vårdpersonal 

att ställa frågor om våldsutsatthet. Det bör även finnas tydliga rutiner på vidare åtgärder som 

bör ske om en patient blivit utsatt för våld i en nära relation.  

Vidare för att personer som utsätts för våld i nära relationer ska få en chans till återhämtning 

bör ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst inrättas. Detta samarbetet 
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bör innebära tydliga riktlinjer på hur stöd och hjälp ska ges till personer som utsatts för våld i 

en nära relation. 
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Bilaga 1 Sökschema  
 

Databas: Psycinfo  
Datum: 190422 

Syfte: Syftet var att beskriva hur män kan uppleva att utsättas för våld i en nära relation 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Våld i nära 
relation 

(MA "Domestic Violence") OR "Domestic violence" 
OR "Intimate partner violence" OR “Violent abuse” 

24,397  

2 - Upplevelser (MA "Qualitative Studies") OR (MA 
"Phenomenological Research") OR "Qualitative 
stud*" OR "Qualitative research*" OR "Patient 
attitud*" OR "Experience" OR "Patient* 
experience*" OR "Interview" OR "Treatment" 

1,463,848  

3 - Män (MA "Battered Men") OR "Battered men" OR "Men 
who have sex with men" OR "Gay men" OR 
"Abused men" OR "Male victim*" OR "Maltreated 
men" OR "ill-treated men" OR "Exposed men" OR 
"Mens health" OR "Violence against men" OR 
"Homosexual men" OR "Gay" OR "Gaymarrige" 

26,320  

4 S1 AND S2 AND S3  320  

Begränsningar Publiceringsdatum: 20090101–20191231 
Peer-reviewed 

146  

   4 
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Bilaga 2 Sökschema 

 
Databas: CINAHL Complete 
Datum: 190422 

Syfte: Syftet var att beskriva hur män kan uppleva att utsättas för våld i en nära relation 

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Våld i nära 
relation 

(MH "Domestic Violence") OR "Domestic violence" 
OR "Intimate partner violence" OR “Violent abuse” 

17,400  

2 - Upplevelser (MH "Qualitative Studies") OR (MH 
"Phenomenological Research") OR "Qualitative 
stud*" OR "Qualitative research*" OR "Patient* 
attitud*" OR "Experience*" OR "Patient* 
experience*" OR "Interview*" OR "Treatment" 

1,353,370  

3 - Män (MH "Battered Men") OR (MH "Men Who Have Sex 
With Men") OR (MH "Gay Men") OR "Battered 
men" OR "Men who have sex with men" OR "Gay 
men" OR "Abused men" OR "Male victim*" OR 
"Maltreated men" OR "ill-treated men" OR 
"Exposed men" OR "Mens health" OR "Violence 
against men" OR "Homosexual men" OR "Gay" OR 
"Gaymarrige" 

13,445  

4  S1 AND S2 AND S3  169  

Begränsningar Publiceringsdatum: 20090101–20191231 
Peer-reviewed 

132  

   4 
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Bilaga 3 Artikelöversikt                  
Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Woodyatt C-R, 
Stephenson R 

 

Emotional intimate partner 
violence experiences by 
men in a same-sex 
relationship 

 

USA, 2017 

Syftet med studien var 
att undersöka typologier, 
och erfarenheter av 
emotionellt våld som 
uppstår mellan manliga 
partners 

Urvalet var ett 
ändamålsenligt urval. 64 
män deltog, 52 i 
fokusgrupp och 12 
online.  

Medelåldern var 34.5.  

 

Inklusionskriterierna var 
över 18 år, manligt kön, 
identifiera sig som 
homosexuell/bisexuell & 
bo inom området av 
Atlantas tunnelbana. 

Deltagarna 
rekryterades vid 
bögvänliga platser, 
posters delades 
ut/sattes upp.  
Intresserade män fyllde 
i sina uppgifter i ett 
dataprogram för att se 
om de uppfyllde 
kraven. Data samlades 
in av en moderator & 
en frågeguide.  

Samtalen laddades ner 
respektive spelades in.  

Tematisk analys 
användes. 

Resultatet som framkom 
handlade om emotionellt 
våld, varför våld uppstår 
och vilka erfarenheter 
männen som utsatts för 
våld hade.  

 

 

Tillförlitlighet: Stärk 
pga. relevant urval till 
studien. Sänks då syftet 
inte tydligt beskrivs. 
Verifierbarhet: Stärks 
då metoden är 
välbeskriven 
Pålitlighet: Sänks då 
ingen förförståelse 
redovisas 
Överförbarhet: 
Studiens kontext är 
beskriven på ett sådant 
sätt som gör att studien 
kan överföras till andra 
sammanhang.  

 

Nayback-Beebe A-M, 
Yoder L.   

The Lived Experiences of 
a Mali Survivor of 
Intimate Partner Violence: 
A Qualitative Case Study 

USA, 2012 

 

 

Syftet med studien var 
att få en holistisk 
förståelse för 
erfarenheter hos manliga 
offer för våld i nära 
relationer och i vilket 
sammanhang våldet 
uppstår 

Inklusionskriterierna var 
att mannen ansåg att han 
utsatts för våld i en nära 
relation, att våldet hade 
skett i en heterosexuell 
relation och att mannen 
var på väg att lämna eller 
hade lämnat relationen 
med den våldsamme 
partnern.  

Mannen som deltog var 
44 år, vit och medelklass.  

Datainsamlingsmetoden 
var semi-strukturerade 
intervjuer. 

Datainsamlingen 
skedde på en hemlig 
plats som deltagaren 
valde ut. 

Tre stycken intervjuer 
gjordes under en period 
av en månad. 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner.  

För dataanalys 
användes Colaizzi’s 
fenomenologiska 
teknik. 

Studien kom fram till tre 
separata teman och ett 
övergripande tema.  

De tre separata temana var: 
Konfrontation inifrån, 
konfrontation utifrån och 
insikt och överlåtande. Det 
övergripande temat var att 
leva med en klump i 
magen.  

 

Tillförlitlighet Höjs pga. 
resultatet svarar på 
syftet, metod är relevant 
till studien 
Verifierbarhet Höjs 
pga. data-insamlingen är 
beskriven, känd 
analysmetod  
Pålitlighet Sänks pga. 
Ingen förförståelse 
Överförbarhet Studiens 
resultat kan överföras till 
likande situationer. 
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Artikelöversikt      
Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Bates. E.A 

“No one would ever 
believe me”: An 
exploration of the impact 
of intimate partner 
violence victimization on 
men 

Storbritannien, 2019 

Syftet med studien var 
att utforska mäns 
påverkan på och 
erfarenheterna av våld i 
nära relationer i ett icke-
hjälpsökande urval 

Anonymt kvalitativt 
online formulär 

Ändamålsenligt 
urval/snöbollsurval 

161 män slutförde 
formuläret, 20–82 år, 
medianen var 44 år. 
39,9% levde i ett 
förhållande och 77% av 
männen hade barn. 

Inklusionskriterierna var 
män över 18 som var 
utsatta för våld i en nära 
relation. 

Informanterna söktes 
via sociala medier & 
genom organisationer 
som arbetade med män 
som utsatts för våld.  

Det gjordes en 
deduktiv och tematisk 
analys av författaren 
som var ensam. 

Innehållet kodades och 
kategoriserades sedan 
upp.  

3 kategorier fanns, 
inverkan, uppfattningar 
och hjälpsökande 
erfarenheter  

Resultatet indikerar att 
mäns erfarenheter 
påverkade deras fysiska 
och mentala hälsa, 
framtida relationer och 
deras relationer med sina 
barn  

Tillförlitlighet: Stärks 
då citat redovisas och 
intervjuerna har ett djup. 
Verifierbarhet: Stärks 
då frågorna finns 
beskrivna.   
Pålitlighet: Sänks då 
ingen förförståelse är 
beskriven och endast en 
person har gjort analysen 
Överförbarhet: 
Studiens kontext 
beskrivs tydligt vilket 
gör att resultatet kan 
överföras till andra 
grupper. 

Taylor, P, Keeling, J, 
Mottershead, R 

Intimate Partner Violence 
and Abuse Against Men: 
Voices of Victimization 
Among Ex-Servicemen of 
the British Armed Forces 

Storbritannien, 2017 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var 
att undersöka 
erfarenheter från tidigare 
medlemmar av den 
brittiska armen som 
utsatts för våld i en nära 
relation 

Ändamålsurval 

6 stycken militära 
veteraner intervjuades 

Inklusionskriterierna var 
att de skulle varit utsatta 
för våld antingen före 
eller efter sin 
militärtjänstgöring i 
minst ett förhållande. 
Förövaren skulle vara 
kvinna och civil. 

Individuell 
intervjustudie. 

 

Studien utannonserades 
genom stödcenter för 
veteraner och 
deltagarna kontaktade 
själva forskargruppen. 

Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 

Tematisk analysprocess 
med en induktiv ansats. 

 

Tre kategorier kunde 
beskrevs i resultatet. 

Lidande: det fysiska samt 
det psykiska våldet, 
Underkastelse: genom 
långsam emotionell 
nedbrytning, stigma 
underlät männen att prata 
om händelserna, 
Överlevnad: alkohol var ett 
sätt att överleva vardagen 
samt en önskan om att fly 
vardagen när de gjorde 
utlandstjänstgöring 

 

Tillförlitlighet: Stärks 
då ett relevant urval 
gjordes & av 
analysmetoden som 
användes. 
Verifierbarhet: Sänks 
då frågorna inte 
redovisas.  
Pålitlighet: Stärks då 
fler personer har 
genomfört analysen. 
Överförbarhet: Sänks 
då det är svårt att 
överföra resultatet till 
andra grupper än 
militärer 
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Artikelöversikt      

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Entilli L, Cipolletta S  

When the woman gets 
violent: the construction of 
domestic abuse experience 
from heterosexual men’s 
perspective 

Italien, 2016 

 

Syftet med studien var 
att främja ett kritiskt 
förhållningssätt för 
konceptualisering av 
våld i hemmet genom att 
undersöka upplevelsen 
av våld hos de män som 
är offer för våld i nära 
relation 

20 st. män deltog, 20–60 
år. 10 st. var i ett 
förhållande/gjort slut för 
mindre än 12 månader 
sedan. 10 st. hade 
avslutat sin relation mer 
än ett år innan studien 
gjordes.  

Inklusionskriterierna var 
att deltagarna skulle 
uppfylla WHO:s 
riktlinjer för att bedöma 
våld i nära relationer.  

En semistrukturerad 
intervju användes 

Deltagarna kontaktades 
vid sociala nätverk, 
radio och online 
artiklar. Kontakt med 
två av deltagarna 
skedde via ett härbärge.  

Intervjuerna skedde via 
Skype i en lugn och 
tyst miljö. Intervjuerna 
var cirka 1,5 timme 
långa.  

Data analyserades med 
hjälp av programvaran 
ATLAS.IT 

I resultatet presenteras i 
fem kategorier: 
Självbeskrivning, 
beskrivning av partnern, 
erfarenhet av våld, 
personlig förklaring och 
samhället och 
hjälpsökande 

 

 

Tillförlitlighet: stärks då 
resultatet svarar på 
syftet, relevant urval. 
Verifierbarhet: Stärks 
då datainsamlingen, 
frågorna & analysen är 
väl beskrivna & en tabell 
beskriver resultatet. 
Pålitlighet: Endast en 
person har samlat in och 
analyserat data, sänker 
pålitligheten. 
Överförbarhet: 
Överförbarheten bedöms 
som hög då studien kan 
speglas till män runt om 
hela världen. 

Durfeee, A.  

I’m Not a Victim, She’s an 
Abuser”: Masculinity, 
Victimization, and 
Protection Orders 

USA, 2011 

 

Syftet med studien var 
förstå hur män själva 
beskriver att vara utsatt 
av en kvinnlig intim 
partner 

Ändamålsenligt urval 
skedde. 48 män deltog. 
27 vita, 10 svarta & 11 
uppgav ej etnicitet. 
Medelåldern var 36 år. 

Inklusionskriterierna var 
att den som skrivit 
ansökan var en man och 
den tilltalade en kvinna 
& att ansökan var ifylld 
utan juridisk hjälp.  

Externt bortfall 15 & 
Intern bortfall 2 

Retrospektiv studie. 

Ansökningarna lästes 
igenom och kodades 
efter fyra förvalda 
teman, underteman 
kom upp efterhand.  

Berättande analys 
användes 

Resultatet presenteras i 
form av tre kategorier: I 
kontroll av situationen, Jag 
är inte en gärningsman & 
Rädsla för den kvinnliga 
partnern. 

Tillförlitlighet: Stärks 
då resultatet svara på 
syftet.  
Verifierbarhet: Stärks 
då datainsamlingen och 
analysen är väl 
beskriven.  
Pålitlighet: Sänks då 
endast en person gjort 
analysen och samlat in 
data.  
Överförbarhet: Kan 
överföras till andra 
länder 
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Artikelöversikt      

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Bates E.A 

” Walking on egg shells”: 
A qualitative examination 
of men’s experiences of 
intimate partner violence 

 

Storbritannien, 2018 

 

Syftet med studien var 
att kvalitativt 

utforska mäns erfarenhet 
av våld i nära relationer 
från sina kvinnliga 
partners. 

 

Anonymt kvalitativt 
online formulär 

Ändamålsenligt & 
snöbollsurval. 161 män 
deltog. 20–82 år och 
medianen var 44. 39,9% 
levde i ett förhållande 
och 77% av männen 
hade barn. 

Inklusionskriterierna var 
män över 18 och som var 
utsatta för våld i en nära 
relation av en kvinna.  

Exklusionskriterierna var 
män som var utsatta av 
sina manliga partners. 

Deltagarna söktes via 
sociala medier såsom 
Facebook och Twitter 
samt genom 
organisationer som 
arbetade med manliga 
offer för våld i nära 
relationer.  
Det gjordes en 
deduktiv och tematisk 
analys av författaren 
som var ensam. 

Innehållet kodades och 
delades upp i 2 
kategorier ”aggression” 
och ”tvångskontroll” 
med flera 
underkategorier.  

Resultaten av denna studie 
visar att män upplever en 
bred spridning av verbala, 
fysisk och sexuell 
aggression och betydande 
och allvarliga incidenter av 
tvångskontroll. 

Männen i denna studien 
beskrev sina erfarenheter 
av att leva i rädsla som att 
”gå på äggskal" och 
redogjorde att denna 
aspekt av erfarenhet ofta 
var mer effektfull än det 
fysiska våldet. 

Tillförlitlighet: stärks då 
resultat är kopplat till 
syftet. Stärks ytterligare 
med redovisade citat. 
Verifierbarhet: Stärks 
då intervjufrågorna är 
välbeskrivna.  
Pålitlighet: Sänks då 
ingen förförståelse är 
beskriven och endast en 
person genomfört 
analysen. 
Överförbarhet: Då 
studien har en stor 
demografisk bredd har 
den en stor överförbarhet 

Nyberg, L, Enander, V, 
Krantz, G 

Theoretical Considerations 
on Men’s Experiences of 
Intimate Partner Violence: 
An Interview-Based Study 

 

Sverige, 2015 

 

 

 

Syftet med studie var att 
utforska och tolka mäns 
erfarenheter av intimt 
partnervåld  

 

Ändamålenligturval  

20 deltog i studien, de 
var mellan 20-73år. 

Studien pågick mellan 
sep.2012-dec.2013.  

Inkl. minst 18 år, talar 
svenska, har eller lever i 
våld i nära relationer.  
 
En intervjuguide 
användes 

 

Vi sociala medier, 
flygblad på kaféer, 
affärer, bibliotek, 
kriscentren för män 
som bor i Stockholm 
eller Göteborg. 

Semi-strukturerade 
intervjuer som pågick 
mellan 30–120 min och 
var inspelade.  

 
Hermeneutiska spiralen 
användes för analysen 

 

Resultatet visar på att 
männen generellt inte var 
rädda för sina kvinnliga 
partners som använde sig 
utav fysiskvåld då de var 
fysiskt starkare. Det 
beskrevs också att männen 
kunde själva använda sig 
av fysiskvåld mot sina 
partners. De besvärades 
snarare av det emotionella 
våldet och den kontroll 
som kvinnorna utnyttjade 
gentemot de och fruktan av 
att bli falskt anklagade för 
att vara förövarna 

Tillförlitlighet: Stärks 
då designen var relevant 
till syftet. 
Verifierbarhet: Sänks 
något då intervjufrågorna 
inte beskrivs tydligt.  
Pålitlighet: Sänks då 
ingen förförståelse 
redovisas. 
Överförbarhet: 
Studiens kontext är väl 
beskriven vilket stärker 
överförbarheten. 
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Artikelöversikt      

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Oliffe, J-L, Han, C, Maria, 
E-S, Howard, T, Stewart, 
D-E, MacMillan, H 

Gay men and intimate 
partner violence: a gender 
analysis  

 

USA, 2014 

Syftet med studien var 
att utforska kopplingen 
mellan manlighet och 
homosexuella män som 
utsätts för våld i nära 
relationer 

Ändamålsenligt urval 

14 st. män deltog, 37–64 
år.  

Inklusionskriterierna var 
att männen skulle 
identifiera sig som 
homosexuella & upplevt 
våld i en samkönad 
relation  

 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Vykort & posters 
publicerades på 
internet & på platser 
där homosexuella män 
samlades. Deltagarna 
kontaktade intervjuaren 
via telefon.  

Alla utom en intervju 
gjordes på 
intervjuarens kontor.  

Individuella 
djupgående intervjuer 
spelades in, mellan 20–
90 min.  

Grounded theory 
användes 

Resultatet som framkom 
var att männen beskrev 
vilket våld de utsattes för, 
hur det hanterade våldet, 
erfarenheter av att söka 
hjälp, hur de själva 
försökte lösa den 
problematiska situationen, 
hur livet påverkades efter 
att relationen var avslutad.  

 

 

Tillförlitlighet: stärks 
pga. resultatet svarar på 
syftet, relevant urval. 
Verifierbarhet: 
Datainsamlingen, 
frågorna & analysen är 
bra beskrivet. 
Pålitlighet: Sänks då 
ingen förförståelse finns 
redovisad 
Överförbarhet: Stärks 
då resultatet kan 
överföras till 
homosexuella män från 
andra länder 
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