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SAMMANFATTNING 

Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser 

att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt 

utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. 

Syfte Studiens syfte var att A) Undersöka hur våldet som utförs av kvinnor mot män eller 

mellan män i samkönade relationer beskrivs i litteraturen. B) Hur den våldsutsatta mannens 

möte med vården ser ut och vilka konsekvenser våldet kan ge. Samt C) Undersöka var 

hjälpen finns för en  våldsutsatt man i Europa och USA. 

Metod Studien är en litteraturstudie där  artiklar söktes med hjälp databaserna PubMed, och 

SCOPUS. Sökord som användes var exempelvis: “Intimatepartner violence”; among men; 

Gay. 33 artiklar valdes men 19 föll bort på grund av att de inte matchade inklusionkriterierna. 

De 14 artiklar som återstod granskades med två kvalitetsgranskningsmallar för att bedöma 

artiklarnas kvalitet i studien. Beauchamps och Childress teori om vårdens fyra etiska 

principer har används som teoretisk referensram. 

Resultat  Våldet som män och kvinnor utsätts för skiljer sig inte åt. Bemötande av män som 

lider av intimt partnervåld (IPV) är viktigt för att få män att dela med sig av sin situation. 

Många män i samkönade relationer önskar att vårdpersonal ställde frågan om våld. Många 

söker inte hjälp på grund av misstro till myndigheterna eller på grund av rädslan för 

diskriminering.  

Slutsats Hälso- och sjukvården i Sverige är idag inte tillräckligt anpassad för att kunna hjälpa 

de män som lider av intimt partnervåld. Mer studier och framförallt mer utbildning för 

sjukvårdspersonal behövs idag för att de män som söker hjälp ska kunna få den, utan rädsla 

för diskriminering. 
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ABSTRACT  

 

Background In todays society there is an occurence of violence against men in intimate 

relationships. This essay focuses on mens exposure to violence in hetero- and homosexual 

relationships and the fact that it is an insufficiently studied area. The nurses role is to identify 

and help the affected men. 

Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser 

att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt 

utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. 

Aim The aim of this study was A) to investigate how the violence perpetrated by women or 

between men i same-sex relationships is described in the literature. B) to inviestigate how the 

vulnerable mens meeting with the health care is and which consequenses the violence has.  C) 

to investigate where help is available for vulnerable men in Europe and the US. 

Method The method of the study was a literature review. Articles were searched using the 

databases PubMed and SCOPUS. With keywords such as; “Intimatepartner violence”; 

Among men; Gay. Prior to the search, 33 articles were chosen, 19 of them were excluded due 

to not matching the inclusioncriteria. the 14 remaining articles were quality reviewed using 

two templates to acess the quality of the studies. Beauchamp and Childress’  Principles for 

biomedical ethics were used as a theoretical referenceframe. 

Result The violence that men and women are subjected to is not different. Attitude of health 

personnel towards men suffering from intimate partner violence (IPV) is important to get 

men to open up about their situation, many men in same-sex relationships wish health 

workers would ask them about violence. Many do not seek help due to distrust of the 

authorities or due to fear of discrimination.  

Conclusion Health services in Sweden are not sufficiently adapted to help men suffering 

from intimate partner violence. More studies, and especially more training for health care 

professionals is needed. So that the men who seek help are able to get it, without fear of 

discrimination.   
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BAKGRUND 

Definition av våld 

Våld är den fjärde vanligaste orsaken till att människor dör i välden idag. Våld som begrepp 

innefattar självskadande, mellan två människor eller i en grupp. Tiotusentals människor 

utsätts för icke dödande våld dagligen globalt. Detta innefattar de som behöver akutsjukvård 

till följd av övergrepp, eller de som utsätts för olika former av fysiskt, psykiskt eller sexuellt 

våld. De som utsätts för våld och övergrepp söker inte alltid hjälp av sjukvården eller av 

stödorganisationer. Det är vanligare med våld som icke är dödande, men konsekvenserna av 

våldsutsatthet kan vara livslång hälsoproblematik eller social problematik. Hälsoproblemen 

innefattar funktionsnedsättningar, depression, reproduktiva svårigheter och andra fysiska 

besvär. Hälsobesvär som kan kopplas till utsatthet är rökning, alkohol- och substansmissbruk 

och risktagande sexuellt beteende. Stroke, cancer, HIV/AIDS och hjärt-kärlsjukdomar är 

följder av dessa hälsobesvär och leder till tidig död. Våld är kostsamt för samhället då det 

belastar sjukvården och rättssystemet. Våldet bidrar till oförmåga hos våldsutsatta att arbeta, 

vilket både innebär förlorad inkomst och minskat personligt kapital (WHO 2014). 

 

Intimate partner violence eller intimt partnervåld (IPV), är ett beteende inom ett intimt 

förhållande som förorsakar psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Exempel på hur detta kan 

yttra sig genom fysiskt våld är att slå, sparka eller ge sin partner en örfil. Den psykiska 

skadan, kan däremot yttra sig genom exempelvis hot om att föra bort gemensamma barn, 

förolämpningar, isolering av partnern som leder till att hen inte får träffa sin familj eller sina 

vänner. Det sexuella våldet är främst det påtvingade samlaget och att utföra sexuella akter 

mot partnerns vilja (WHO, 2012).  
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Kvinnors våld mot män 

Vanliga anledningar till att kvinnor utövar våld mot män är att kvinnorna exempelvis kräver 

uppmärksamhet från sin partner. Utöver detta anser kvinnor att männen kan skydda sig och 

kvinnorna anser att det inte gör dem illa eftersom männen är mer tåliga än kvinnor när det 

kommer till fysiskt våld. Kvinnorna uttrycker även att de inte känner någon rädsla för att 

männen ska försvara sig med våld eftersom män inte ska slå kvinnor (Fiebert & Gonzalez, 

1997). Samhällets normer och syn på könsrollerna är den främsta faktorn till att kvinnor ses 

som offer och män som förövare. Detta påverkar i sin tur även männen som själva har svårt 

att se sig som offer eftersom de inte kan identifiera sig med den rollen. Många män drabbas 

exempelvis av sexuellt våld eftersom de har samlag med kvinnor mot sin vilja, då de annars 

kan ses som mindre manliga. Kvinnors våld mot män kan därför tolkas som att samhällets 

syn på könsrollerna är den riktiga orsaken som leder till att män har sex mot sin vilja, fastän 

det är kvinnor som aktivt förgriper sig på män (Stephens & Eaton, 2014). 

Våld bland män i samkönade relationer 

Våldet mellan män i samkönade relationer ser annorlunda ut än kvinnors våld mot män, då 

könsrollen inte är en avgörande faktor för våldet. Istället spelar här den socioekonomiska 

faktorn en mer avgörande roll. Den som har högre inkomst kan lättare kontrollera den som 

lägre inkomst i förhållandet, samt den som är mer öppen med sin sexualitet kan bli hämmad i 

det sociala av sin partner som ännu inte är öppen med sin sexualitet (Goldenberg et.al., 2016). 

I en omfångsstudie från Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter, föredetta Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Sverige 

med 2013 responderande homosexuella män uppger 46% att de är utsatta för våld i nära 

relation. I en norsk nationell omfångsundersökning från 2005 bland 4816 män i åldrarna 20-

55 år visar att 5% av männen i ett förhållande är har varit utsatta för våld de senaste 12 

månaderna, och att 2,6% av dessa utsatts för mycket allvarligt våld (NCK, 2009). 

 

För att identifiera våldsutsatthet och att undersöka prevalensen finns det två formulär som 

ofta används i forskning om våld, Conflict Tactics Scale (CTS) och Intimate Partner Violence 

among Gay and Bisexual Men (IPV-GBM). IPV-GBM är en mer noggrann mätmetod för att 

kartlägga våldet bland män samkönade relationer jämfört med CTS som är utvecklat för att 

identifiera våldsutsatta kvinnor (Stephenson & Finneran, 2013). IPV-GBM är ett 
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frågeformulär som innehåller mer detaljerade frågor om våldet, och är utarbetad för att 

identifiera vad män i homosexuella relationer uppfattar som våld i nära relation. Den 

innehåller till exempel frågor om oskyddat sex och medveten smittorisk av HIV. Genom att 

använda sig av både CTS och IPV-GBM på samma grupp homosexuella män för att jämföra 

utfallet identifieras upp till 19,2 procent fler utsatta män än om bara CTS används. Mätningar 

med IPV-GBM, med frågor om medvetna smittrisker och frågor om deras partner utsätter 

dem för hot om att avslöja dem som homosexuella eller sagt åt dem att bete sig 

heteronormativt, identifieras fler män utsatta för våld i samkönade relationer.  

Sjuksköterskans roll vid bemötandet av våldsutsatta män 

Den hjälp som samhället kan erbjuda idag riktar sig främst mot kvinnor och barn, varför 

många män inte vet var de ska eller kan vända sig för att få hjälp (NCK, 2010). International 

Council of Nurses (ICNs) etiska kod för sjuksköterskor tydliggör att sjuksköterskor ska vara 

aktiva i att bevara och förbättra värdegrunderna för vårdarbete. I detta ingår etiska principer 

för vårdarbetet, där vården ska vara rättvis och därmed också jämställd. Sjuksköterskan har 

ett ansvar att se till att åtgärder finns för att stödja de behov som i synnerhet utsatta delar av 

befolkningen kan behöva för att tillgodose deras hälsa och sociala behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskan kan träffa på våldsutsatta män i olika delar av vården. För de män som söker 

vård på akutmottagningar för skador orsakade av IPV så är sjuksköterskans uppgift, förutom 

att behandla skadorna, att stödja mannen. I primärvården kan även det första mötet ske om 

mannen söker vård av någon annan anledning. Då kan sjuksköterskan ställa frågor om 

hemsituation eller hur mannen mår. I det första mötet med någon som drabbats av IPV så bör 

sjukvårdspersonalen vara stödjande och förstående för patientens reaktion. Detta beskrivs av 

Stewart, Vigod, & Riazantseva, (2015).  I början kan reaktionen vara något avtrubbad men 

detta kan bero på att patienten ännu är i chock och det är viktigt att som vårdpersonal hela 

tiden försäkra om att deras reaktion är helt naturlig och att det finns någon där för att kunna 

stödja patienten genom denna situation. Vårdpersonalen ska försäkra patienten om att han 

befinner sig i en lugn och trygg miljö, samtidigt som patienten frågas om det är tryggt för 

honom att återvända till sitt hem eller ej, utöver detta ska vårdpersonalen hjälpa patienten 

med att komma i kontakt med supportgrupper och komma i kontakt med någon som kan 

hjälpa honom med sin situation, som exempelvis en socionom. När patienten känner sig lugn 
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och undrar vad som kommer att ske härnäst kan vårdpersonalen förklara vilka sorters 

reaktioner på trauma kroppen kan ha. Reaktionerna kan vara ångest, irritabilitet, 

sömnstörningar, eufori samt att få minnesbilder som gör att han återupplever händelsen. 

Skulle patienten uppvisa känslor som är överväldigande kan vårdpersonalen använda sig av 

mindfulnesstrategier som är en bra metod för att avleda patienter som drabbats av en svår 

ångestattack. Skulle detta mot alla förmodan inte hjälpa kan patienten erbjudas en kort 

behandling med benzodiazepiner för att behandla hans ångest. I en litteraturöversikt 

innehållande 34 artiklar framkom det viss evidens för att behandling med kortison kan hjälpa 

i förebyggande syfte för att behandla PTSD vilket kunde vara viktigt att sätta in som 

behandling när patienten väl ska åka hem efter sin vistelse på sjukhuset eller vårdcentralen. 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som valdes är Beauchamps och Childress etiska modell med fyra 

principer (Beauchamp & Childress, 2009) som ska genomsyra vårdyrket idag. Nämligen de 

fyra etiska principerna att göra gott, att inte skada, att respektera autonomi och att vara 

rättvis. Denna etiska modell publicerades första gången  1979 i Beauchamps och Childress 

bok Principles for biomedical ethics (Beauchamp, 2007). 

 

Göra gott 

Göra gott principen bygger på att förebygga skada, främja hälsa och minska skada. Det är en 

moralisk skyldighet som alla människor har. Vårdandet är uppbyggt på detta sätt, att stärka 

människors upplevda välbefinnande. För vårt arbete tar vi avstamp i denna princip då vi inom 

vården kan minska lidande genom att uppmärksamma den person som kan vara utsatt för 

våld. 

Icke skada 

Att inte orsaka andra skada är en princip som syftar till att i slutändan förbättra en människas 

situation, även om vägen dit i stunden kan innebära lidande. Människor ska inte skadas 

psykiskt, fysiskt eller bli kränkta då vård utförs. För detta arbete är tanken att genom att inte 

uppmärksamma den person som är utsatt för lidande av våld i nära relation, så begås ett etiskt 

fel där man då indirekt vållar en patient skada till följd av att inte erbjuda patienten hjälp för 

sitt problem. 
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Autonomi 

Autonomin är en princip som grundar sig i att alla människor har en rättighet att själva få 

bestämma hur de ska leva sitt liv. Det innebär även en moralisk plikt att respektera hur andra 

väljer att leva sina liv. Samtidigt med respekt för en människas autonomi, alltså kapacitet och 

perspektiv, är det även viktigt att kunna identifiera de personer som är i behov av hjälp och 

stöd när de söker vård, både direkt på akuten eller inom primärvården. 

Rättvisa 

Principen om att agera rättvist grundar sig i alla människors lika värde och att de ska 

behandlas lika. Skulle det inträffa att människor behandlas olika, det vill säga att man inte 

fördelar resurser jämt, måste det finnas legitima skäl till detta. I dagsläget är vården när det 

kommer till IPV främst riktad mot kvinnor och barn. Därför uppstår det en fråga om rättvisa. 

Problemformulering 

IPV är ett feminiserat hälsoproblem som efter de sociala normer som finns endast ska drabba 

kvinnor och inte män. Många forskare vill helst inte studera ämnet IPV som drabbar män 

eftersom det anses vara en stark feministisk fråga. Det finns en rädsla för att få en stark 

negativ respons, eftersom det skulle anses som att stjäla frågan ifrån kvinnor (Corbally, 

2014). Mannen målas inte alltid upp som förövaren men kvinnan målas alltid upp som offret. 

Som en del av sjuksköterskeutbildningen i Uppsala håller Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

(NCK) i undervisning om våld i nära att relationer genom föreläsningar i termin ett och fyra, 

med inlämningsuppgifter och seminarium. Denna undervisning handlar om våldsutsatta 

kvinnor och barn i heterosexuella eller homosexuella relationer med inriktning på samkönade 

relationer mellan kvinnor. Det som anses saknas i dessa moment under utbildningen enligt 

studenter är undervisning och information om män som är utsatta för våld i sina relationer. 

Majoriteten av forskningen och undersökningar som går att hitta på ämnet handlar antingen 

om kvinnors utsatthet eller både män och kvinnor. De artiklar som går att hitta som bara 

behandlar mäns utsatthet, handlar om män i samkönade relationer. Däremot handlar få 

artiklar endast om heterosexuella män som utsatt grupp. Därför är det angeläget att studera 

ämnet närmare. Ämnet studeras för att se om litteraturen visar att ett samhällsproblem som 

länge betraktats som ett kvinnligt folkhälsoproblem, även kan drabba män. Om studien visar 

evidens om att detta är ett folkhälsoproblem som kan drabba alla i samhället kan samhället i 
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sin tur då anpassa sig för att ta emot alla som idag lider av detta och därigenom minska 

kostnaderna för samhället men även då förbättra hälsan för alla (Helweg-Larsen et.al., 2011). 

I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer, innefattande kvinnor som 

förövare samt våld i samkönade relationer bland män. Baserat på de få studier gjorda i 

Sverige finns det en kunskapslucka om denna grupp i det svenska samhället. Betydelsen av 

studien är att belysa vilken hjälp samhället erbjuder till män är utsatta för våld i nära 

relationer samt att tydliggöra hur denna grupp av män kan lyftas fram på vårdutbildningar 

och för sjukvårdspersonal. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka 

A. Hur våldet som utfördes av kvinnor mot män eller mellan män i samkönade relationer 

beskrevs i litteraturen. 

B. Hur den våldsutsatta mannens möte med vården såg ut och vilka konsekvenser våldet 

kunde ge. 

C. Var hjälpen fanns för en våldsutsatt man i Europa och USA.  
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METOD 

Design 

Som metod för studien valdes en litteraturstudie för att få en överblick av ämnet ”män 

drabbade av IPV”. Eftersom ämnet var relativt outforskat så valdes metoden även för att 

kunna göra en kritisk granskning över hur stor kunskapen inom detta område faktiskt var i 

dagens samhälle (Friberg, 2012). 

Datainsamlingsmetod 

Sökstrategi 

Först gjordes en sökning med hjälp av fristående ord så som: Intimate, partner, violence, 

among, against,  men, inter, personal, violence, support, gay, gbm. Då resultatet blev för brett 

och det kom upp för många resultat som handlade om mäns våld mot kvinnor. Så söktes 

artiklar med hjälp av bibliotekarie på BMC-biblioteket på Uppsala Universitet. Då ändrades 

sökmetoden till fraser istället för enskilda ord, de sökord och fraser som användes då var: 

“intimate partner violence” AND (“women’s violence” OR “female initiated” OR “Male 

victim*”), “intimate partner violence (“malevictims” OR “male victim”) treatment”. 

 

Urval av litteratur 

Den databas som användes i första hand var PubMed då studier av denna natur är ovanliga 

och därav har PubMed varit ett bra val eftersom det publiceras så många olika sorters studier 

från hela världen. Utöver PubMed användes Scopus för lättare kunna hitta tvärvetenskapliga 

studier. Sökningen framgår i tabell 1.   
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Tabell 1. Databassökning 

DATABAS SÖKORD RESULTAT ANTAL VALDA 

ARTIKLAR 

PubMed intimate partner violence men, 

intimate partner violence among 

men* 

1386 4 artiklar valda 

PubMed intimate partner violence against 

men  

358 3 artiklar valda 

PubMed intimate partner violence  8994 inga artiklar valda 

PubMed inter personal violence men  7 inga artiklar valda 

PubMed inter personal violence  49 inga artiklar valda 

PubMed intimate partner violence men 

support  

797 inga artiklar valda 

PubMed intimate partner violence against 

men support  

198 inga artiklar valda 

PubMed intimate partner violence gay 139 4 artiklar valda 

PubMed intimate partner violence gay STD  0 inga artiklar valda 

PubMed intimate partner violence gay gbm  6 inga artiklar valda 

PubMed intimate partner violence (“malevictims” 

OR “male victim”) treatment 

14 inga artiklar valda 

Scopus “intimate partner violence” AND 

(“women’s violence” OR “female 

initiated” OR “Male victim*”) 

94 3 artiklar valda 

*Denna sökning med “among” tillagt visade inga nya resultat. 

Typ av litteratur 

Typen av litteratur som valdes var vetenskapliga studier, med både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Inga litteraturstudier valdes till denna studie. 
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Inklusionskriterier 

De kriterier som valdes för denna studie var att litteraturen skulle rikta sig till att studera män 

som drabbades av IPV eller handla om drabbade män. Våldet kunde vara fysiskt, sexuellt 

eller psykiskt där partnern var förövaren. Studierna skulle vara max 5 år gamla för att 

fortfarande kunna vara relevanta i dagsläget, samt vara utförda i Europa, USA, eller Kanada. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna delades upp i kvalitativa- och kvantitativa studier. De kvalitativa artiklarna 

granskades med hjälp av Forsbergs och Wengströms checklista för kvalitativa artiklar 

(2013)(bilaga 1).  De kvantitativa artiklarna granskades med hjälp av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

(2011)(bilaga 2). Granskningsmallarna var till för att beskriva artiklarnas innehåll och hade 

punkter att fylla i om syfte, metod, resultat och slutsats. Kvaliteten beslutades av granskaren 

med hjälp av mallen. Sammanställningen av samtliga artiklar och bedömd kvalitet visas i 

tabell 2 (bilaga 3). Nitton artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskningen. Kvalitetsanalysen 

skedde genom att artiklarna lästes av båda författarna för att avgöra om innehållet motsvarade 

syftet. Därefter gjordes kvalitetsanalyser av samtliga artiklar, författarna gjorde hälften var 

men vid svårbedömda artiklar läste båda författarna samma artikel och diskuterade fram 

kvaliteten tillsammans. Av dessa exkluderades en artikel på grund av låg kvalitet och femton 

artiklar på grund av att de ej besvarade vårt syfte, en för att den ej genomgått etikprövning 

samt två stycken för att de var äldre än 5 år. Artiklar med medelhög (n=10) och hög kvalitet 

(n=4) inkluderades i studien. 

 

Resultatanalys 

Resultatanalysen började med att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en god 

överblick över materialet. Därefter färgkodades de inkluderade artiklarnas resultat efter typ 

av våld, om den innehöll information om hur den våldsutsatta mannens möte med vården såg 

ut, vilka konsekvenser våldet kunde ge samt om de innehöll förslag på hjälp för våldsutsatta 

män. Detta gjordes för att finna mönster, skillnader och samband i materialet. Därefter 

tolkades och diskuterades resultatet. 
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Etiska överväganden 

Frågan om våld i nära relation var ett känsligt och svårt ämne att undersöka. Det främsta 

etiska övervägandet som gjordes var att välja vilken metod som skulle användas för att utföra 

studien. Den metod som valdes var en litteraturstudie. För denna kandidatuppsats ansågs 

detta etiskt lämpligt då kunskapen undersöktes från tidigare publicerade studier och frågan 

ställdes till litteraturen istället för enskilda individer. Eftersom denna studie var en 

litteraturstudie krävde den inte godkännande av etisk kommitté. Däremot har författarna 

försäkrat sig om att alla studier som inkluderades i arbetet har blivit godkända av en etisk 

kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). Samt att deltagandet i studierna som granskats var 

frivilligt och att forskningen innebar en nytta för deltagarna (Codex, 2016). Litteraturstudien 

sammanställdes med ett öppet synsätt, där personliga värderingar och åsikter inte påverkade 

studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 

I denna uppsats presenterades resultat från fjorton originalartiklar, sju kvantitativa och sju 

kvalitativa studier. Dessa studier var utförda på vårdcentraler, hälsocentrum, sjukhus, bland 

medlemmar i stödgrupper och bland studenter i USA, Ukraina, Irland, Portugal, och 

Frankrike.   

Beskrivning av intimt partnervåld 

Sexuellt våld 

Stults et. al. (2015) beskriver att bland unga män som har sex med män klassas oskyddat sex 

som en form av sexuellt övergrepp. Sexuellt våld kan vara att ha oskyddat sex oralt eller 

analt, både givande eller mottagande mot personens vilja. Männen tillfrågades om de under 

de senaste 30 dagarna hade antingen givit eller mottagit oskyddat oralt eller analt samlag. 

Resultatet av den totala våldsutsattheten visade att ur urvalsgruppen på 528 deltagare så var 

det 44,3% som någon gång under sitt liv upplevt minst en form av våld i nära relation, 39,2% 

som offer och 30,5% som förövare. De som endast varit offer och aldrig varit förövare var 

14,4%. Det var 5,3% som bara varit förövare och aldrig offer. Av det totala urvalet var det 

55,7% som aldrig hade aldrig varit med om någon form av våld i nära relation. 
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Psykiskt våld  

Psykiskt våld mot män beskrevs i studien av Corbally (2014) utifrån intervjuer med tre män 

som på olika sätt blivit utsatta för psykiskt våld av sina kvinnliga partners. Det kunde 

innebära hot om att bli fråntagen barnen, ett så kallat parentectomy. Exempelvis hotade 

kvinnan mannen att han aldrig skulle få träffa sina barn igen om han avslutade förhållandet. 

Ett annat exempel på psykisk våld är att vardagen kontrollerades av kvinnan och hennes 

aggressivitet. 

 

Studien av Berger et. al. (2015) visade att även om männen anmälde sina våldsamma 

kvinnliga partners möttes de antingen av misstro av myndigheter eller förnekade kvinnan och 

vände det till att det faktiskt är mannen som utsatte henne och/eller barnen för våld eller 

sexuellt utnyttjande.  Därefter kunde kvinnan ta barnen ifrån mannen, ärekränka genom att 

förstöra deras anseende på jobbet eller i samhället, ta deras pengar och ägodelar. 

 

Hot om att bli avslöjad som homosexuell eller på annat sätt utsatt för övergrepp på grund av 

sin sexuella läggning beskrevs som en form av psykiskt våld i studien av Edwards & Sylaska 

(2015). 

Det är förövarens behov av kontroll och ägande av partnern som många män i studien 

förklarade som orsak till våldet visar Woodyatt & Stephenson (2016). De gjorde en kvalitativ 

studie på 64 homosexuella och bisexuella män baserat på intervjuer där de hade som syfte att 

beskriva det psykiska våldet som förekommer i homosexuella relationer. Resultatet visade till 

exempel att första varningstecknet av att en partner är våldsam är att de isolerar sin partner 

från sociala evenemang, vänner och familj. Passiv aggressivitet och tyst behandling var 

exempel på mer subtilt psykiskt våld. Förolämpningar, negativa kommentarer om utseende, 

skällsord och kontrollerande var ytterligare exempel på det psykiska våldet, även försök till 

att kontrollera partnerns öppenhet om sin sexuella läggning förekom. Detta innebar både åt 

att vara mer öppet homosexuell, eller att vara mindre öppen. Detta tas även upp av Nyberg et. 

al. (2016). Balabukha et. al. (2015) visade i sin studie att det psykiska våldet mellan 

heterosexuella relationer kunde uttrycka sig som “förolämpat min partner eller svurit åt min 

partner”, samt “uttryckt att partnern var en dålig älskare”. I en longitudinell studie om 

långtidskonsekvenser av våldsutsatthet beskrevs hur på lång sikt våld har inverkan på den 

fysiska och mentala hälsan beroende på graden av våldsutsatthet. Våldsutsatta män hade 

impotens och andra sexuella problem, viktnedgång samt förlorad aptit. I denna artikel var 
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våldsutsattheten mätt utifrån prevalensen av olika typer av våld som författarna därefter 

delade in i kategorier av: mindre våldsam utsatthet, grovt våldsam utsatthet, mindre våldsamt 

förövande, grovt våldsamt förövande.  Mindre våldsamt förövande och utsatthet mättes med 

fem variabler där två av dessa är: svära åt partnern eller förolämpningar (Simmons et.al., 

2015). 

Fysiskt våld 

Det fysiska våldet som män utsätts för i nära relationer är vad som rapporterades av Thureau 

et. al. (2014) grövre än det våldet som kvinnor rapporterade, kvinnor kunde rapportera 

lindrigare skador. Männen kom i större utsträckning till akuten efter våld i nära relation än 

kvinnor, dock var det ingen signifikant skillnad i skadorna mellan de båda könen när de 

besökte akuten. I denna studie led 60% av de deltagande männen av psykiska men. Studien 

visade också att männen i större utsträckning (33%) jämfört med kvinnorna (20%) blev 

slagna med någon form av tillhygge eller vapen.  

 

En studie gjord på unga vuxna visar att i ostadiga relationer där paret ofta gjorde slut och 

återförenades, där det förekom otrohet och mycket verbala konfrontationer, var risken för 

våld i nära relation högre. Därför gjordes denna studie för att undersöka om det var en viss 

typ av människor som var våldsamma mot sin partner, eller om det handlade om vilken 

relation de var i och att det kunde förändras över tid i takt med att de växte upp och mognade. 

Majoriteten av våldet i denna grupp människor var milt våld, som knuffar, undanfösningar 

och gripa tag i. Detta förekom ofta hos båda parter och orsakade skada. Denna longitudinella 

studie ville riskbedöma de som varit i våldsamma förhållanden och undersökte riskfaktorer i 

förhållanden över tid när de unga vuxna blev vuxna. De som var i fasta, längre förhållande 

och engagerade sig i förhållandet fick en sjunkande risk för våld i nära relation. Å andra sidan 

var de som var otrogna, hade lite tillit till sin partner, och i instabila förhållanden ökade 

prevalensen för relationer med våld (Johnson et.al., 2015). 

 

Balabukha et.al.(2015) gjorde en studie på ukrainska kvinnliga universitetsstudenter. Den 

ukrainska befolkningen var uppdelad i de som blivit rika och tjänade på marknadsekonomin 

efter Sovjetunionens fall, den andra delen var en fattig befolkning som kämpade med daglig 

fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet, låg eller ingen utbildning. Socialbidrag gavs inte av den 

Ukrainska staten. Ett samband sågs mellan de kvinnor som levde i lägre socioekonomiska 
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förhållanden, och de kvinnor som var våldsamma i sina nära relationer. Även sågs det ett 

samband i Ukraina mellan alkohol- och drogmissbruk och våld i nära relation, samt psykisk 

ohälsa. Våldet mättes i denna studie på hur kvinnorna varit våldsamma mot sina partners, och 

hur ofta det senaste året. Fyskiskt våld bland annat kunde innebära örfilar eller slag. Studien 

visade att hög alkoholkonsumtion, ekonomiska svårigheter och emotionella besvär var 

riskfaktorer för kvinnor att utöva våld mot sin partner. 

 

Edwards & Sylaska (2015)  undersökte hur unga HBTQ män reagerade på undersökningar 

och att få frågan om våld. Männen som deltog i studien hade först svarat på frågor om deras 

utsatthet och erfarenheter av våld i samkönade relationer och svarat på enkäten CTS. Därefter 

tillfrågades de i intervjuer om hur deras upplevelse av studien. Majoriteten kände inte att 

frågor om deras utsatthet gjorde en negativ inverkan på deras välbefinnande. Därför 

uppmanade författarna till att ta med denna samhällsgrupp i fler liknande studier då de visade 

att de inte tog värre illa upp än tidigare studiegrupper. 

 

Som studien av Simmons et. al. (2015) nämner så räknas att kasta föremål, knuffar, hot om 

att kasta eller slå, samt örfilar som mindre grovt våld. Det grova våldets utsatthet och 

förövande mättes i stället i; sparkar, bitande, slag med tillhygge, användande av vapen, eller 

hot om användande av vapen. 

Den våldsutsatta mannens möte med vården 

På grund av de sociala normer som fanns i dagens samhälle för maskulinitet så var det svårt 

för män att söka hjälp, eftersom män då hade det svårare att öppna upp om ämnet (Corbally, 

2014). Även fast deras skador oftast inte var allvarliga så hade männen valt att söka hjälp från 

sjukvården via akutsjukvården, detta eftersom de förmodligen inte ville söka den från sin 

husläkare. Det berodde på att många män upplevde det som pinsamt, att ingen skulle tro på 

dem och för att de var rädda att bli förlöjligade. Många män i samkönade relationer upplevde 

också en misstro och rädsla för att kontakta myndigheter eftersom de var rädda för att bli 

bemötta med homofobi (Thureau et.al., 2014; Simmons, Knight & Menard, 2015;Freeland, 

Goldenberg & Stephenson, 2016). 
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Bemötande 

Som vårdpersonal var det viktigt att tänka på hur bemötandet till en manlig patient som lider 

av IPV gick till. Istället för att fråga direkta frågor om våldet som “har du någonsin blivit 

slagen av din partner?” bör den som frågar försöka komma in på ämnet genom att ställa 

indirekta frågor. Exempel på detta kan vara: “hur är det hemma?” eller “hur mår barnen?”. 

Detta eftersom många män identifierade sig med rollen av att vara en god make eller en bra 

far var frågor som gör att de kan relatera till dessa roller, ett effektivt sätt för dem att kunna 

prata ut om sina problem (Corbally, 2014). Även fast dessa verktyg är effektiva så riktar de 

sig främst till heterosexuella män, många homosexuella män upplever att det vore skönt att 

ens få frågan ställd över huvudtaget, eller att bemötas med samma respekt som kvinnor får 

när de söker hjälp (Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016; Goldenberg et.al., 2016). 

Våldets konsekvenser 

Offer för IPV led oftast av ångest som började redan vid det akuta skedet men utvecklades till 

att bli ett långvarigt problem. De löpte även stor risk för att utveckla depression, Post 

traumatic stress disorder (PTSD) samt någon form av substansmissbruk så som marijuana och 

alkohol. Män drabbades av IPV upplevde svår ångest, svår depression, självmordstankar, 

självmordsförsök och en förlorad tillit till kvinnor. Männen upplevde även att de förlorar sitt 

självförtroende och sin självkänsla. Många män rapporterade även att de upplevde känslor av 

rädsla, förvirring, skam, skuld och förlorade sin känsla för egenvärde (Nyberg, Enander & 

Krantz, 2016; Simmons, Knight & Menard, 2015; Freeland, Goldenberg & Stephenson, 

2016). Homosexuella män upplever liknande problem som de heterosexuella männen, 

däremot löper de en större risk för isolering. Det beror på att många homosexuella män inte 

alltid har stödet från sin familj eller sina vänner på grund av konflikter gällande sin sexuella 

läggning. Det gör att en resurs som heterosexuella kvinnor och män har försvinner och därav 

blir homosexuella män mer utsatta (Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016). 

Var hjälpen finns 

Våldsutsatta män sökte hjälp från vänner, familj, sjukvård, webtjänster, vårdcentrum och från 

polisen. Douglas, Hines, & McCarthy (2012) studerade vilka resurser män använder sig av 

för att söka hjälp och hur bra de tycker att dessa resurser är. Denna studie visade att män som 

söker hjälp via nätbaserade tjänster hade en mycket delad uppfattning då många av de 

resurser som fanns riktade sig exklusivt till kvinnor. Men när de väl hittade en hjälp som 
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riktade sig till dem så var det en positiv och bra uppfattning av tjänsten. Polisen fick däremot 

inte lika bra bedömning, de enda som fann att polisen var till någon hjälp var de som antingen 

fick sin våldsamma partner gripen eller som fick sin partner anklagad som förövare av 

polisen. Män som däremot sökte hjälp från akuten och som dessutom fick information om 

IPV och IPV diskriminering, gav större odds för att bedöma sin hjälp som bra (Machado, 

Hines & Matos, 2016; Douglas, Hines & McCarthy, 2012). Många män väljer dessutom att 

söka hjälp från sin familj och sina nära vänner i första hand eftersom de har tillit för dessa 

individer och känner en trygghet hos dem (Machado, Hines & Matos, 2016). Män i 

samkönade relationer vände sig främst till så kallade aidscentrum där de kunde få hjälp med 

att komma i kontakt med rådgivningstjänster som riktade sig till  homosexuella och 

bisexuella män. Vissa av dessa aidscentrum kunde även bistå med hjälp för att komma i 

kontakt med socialtjänsten och även i viss utsträckning hjälpa med att hitta skyddatboende till 

drabbade män. Utöver detta så kunde de hitta hjälp via kyrkan om de var troende eller 

eventuellt polisen (Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016). I vissa delar av världen fanns 

det centrum för våld som var könsneutrala där både män och kvinnor var välkomna att söka 

hjälp vid utsatthet för IPV. Ett exempel på ett sådant centrum var den franska “Centre 

d’accueil pour les aggresions” (CASA) (Välkomstcentum för specialiserat våld). CASA 

arbetade med stöd och hjälp till de som är drabbade av IPV, efter dess invigning 

rapporterades det fler fall från män än tidigare då de kände sig mer bekväma med att 

rapportera sina problem när det fanns ett centrum riktat till dem (Thureau et.al, 2015). 

Liknande centrum har funnits och finns på ett fåtal platser runt om i Sverige, så som 

exempelvis i Örebro (Örebro kommun, 2016).   
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

ICNs etiska kod för sjuksköterskor tydliggör att sjuksköterskor ska vara aktiva i att bevara 

och förbättra värdegrunderna för vårdarbete. I detta ingår etiska principer för vårdarbetet; 

göra gott, inte skada, respektera autonomi och vara rättvis (Svensk sjuksköteskeförening, 

2014). Vår teoretiska referensram täcker samma områden som sjuksköterskans etiska kod i 

och med att den tar upp de fyra etiska principerna för: Göra gott, Icke skada, Autonomi, och 

Rättvisa  (Beauchamp, & Childress, 2009). Frågan som uppstod då var hur väl vården 

bedrevs efter dessa fyra principer?  

 

Principen att göra gott bygger på att förebygga skada, främja hälsa och minska skada 

(Beauchamp & Childress, 2009). Allt vårdande är uppbyggt på detta vis, det vill säga att 

stärka människors upplevda välbefinnande. I vår studie fann vi att eftersom vården inte var 

anpassad för att bemöta män som lider av IPV, skedde motsatsen av göra gott principen. 

Många män upplevde misstro till myndigheter, och rädsla att söka hjälp eftersom de inte var 

säkra på hur bemötandet skulle vara. Skulle de få träffa någon som är insatt i området? Eller 

skulle de att bemötas med hån eller homofobi. Av samma anledning valde många 

homosexuella män att inte kontakta polisen eftersom de var rädda för att få ett dåligt 

bemötande (Corbally, 2014; Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016). Utifrån detta kunde 

paralleller också dras till principen att inte göra skada,  då den menar att människor inte ska  

skadas psykiskt, fysiskt eller bli kränkta i utförande av vård (Beauchamp, & Childress, 2009). 

Detta skedde indirekt när männen inte fick den hjälp de behövde, eller bemöttes på fel sätt av 

myndigheter (Corbally, 2014; Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016).  

 

Autonomiprincipen grundar sig i att alla människor har en rättighet att själva få bestämma hur 

de ska leva sitt liv. Det innebär även en moralisk plikt att respektera hur andra väljer att leva 

sina liv (Beauchamp, & Childress, 2009). Homosexuella män upplevde en stigmatisering i 

samhället på grund av sin sexuella läggning. De upplevde att deras förhållande och problem 

inte alltid togs på allvar och hade också en rädsla för att bemötas av homofobi när de sökte 

hjälp. Exempelvis fanns det många män som inte hade ett personligt nätverk att vända sig till 

för stöd. Det kunde vara att familj och vänner inte längre hade kontakt med dem eftersom de 

inte accepterade deras sexuella läggning (Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016). 
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Heterosexuella män kunde till viss utsträckning uppleva samma problem då de ansågs vara 

lättare för en man att lämna en kvinna än tvärtom, eftersom könsrollerna menade att det var 

svårare att vara en utsatt kvinna än att vara en utsatt man (Thureau et.al., 2014; Simmons 

et.al., 2015; Corbally, 2014; Goldenberg et.al., 2016).  

 

Principen om att agera rättvist menar att alla människors har ett lika värde och att de därför 

ska behandlas lika (Beauchamp, & Childress, 2009). Men eftersom män som drabbades av 

IPV inte hade samma resurser och förutsättningar till att vårdas för sitt problem uppstod 

frågan om vården verkligen var rättvis (NCK, 2010; Freeland, Goldenberg & Stephenson, 

2016). Många homosexuella män upplevde att kvinnor får mer respekt när de söker hjälp 

eftersom de mer naturligt fick rollen som offret medan männen oftast blev uppmålade som 

förövaren (Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016; Goldenberg et.al., 2016). Män som 

drabbas av IPV var utsatta i dubbel bemärkelse. Dels för att de hade en ohållbar situation i sitt 

förhållande och dels hade de en stigmatiserad situation i samhället. Deras manlighet 

ifrågasattes och föräldrarollen som pappa var inte lika mycket värd. Modersrollen ansågs 

viktigare, det var lättare för kvinnan att ta barnen genom att anklaga mannen. En av teorierna 

bakom detta kunde vara att kvinnor fortfarande sågs som en bättre förälder, samt att 

könsnormerna gav kvinnan fördelar i rollen som förälder (Corbally 2014). 

 

Våldet beskrevs på olika sätt i litteraturen, ofta uppdelat i mindre allvarligt, och grovt våld. 

Sedan skedde även en uppdelning mellan psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Litteraturen 

beskrev att våldet trappades upp från att det psykiska- till det fysiska- och slutligen det 

sexuella våldet (Goldenberg et. al., 2016). Det stod mycket lite i litteraturen om sexuellt våld 

som drabbade män i heterosexuella förhållanden, alltså när våldet utfördes av kvinnor mot 

män. Kanske berodde det på stigmatiseringen av ämnet. Det var redan svårt för män att söka 

hjälp för fysiskt och psykiskt partnervåld på grund av könsnormerna. Det kanske var ännu 

svårare att söka hjälp för sexuellt våld nu när det ansågs vara den yttersta formen av våld 

(Goldenberg et.a., 206; Corbally, 2014). Det sexuella våldet mot män togs främst upp i 

studier som behandlade våld mot män i samkönade relationer. Där togs det upp vilka 

riskfaktorer som fanns för att sexuellt våld skulle ske samt att oskyddat sex var en form av 

övergrepp. Om man utgick från att oskyddat sex var en form av övergrepp (Stults et. al., 

2015) och att det sexuella våldet ansågs vara den värsta sortens våld, kunde man då även 
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diskutera att risken för att drabbas av könssjukdomar och HIV-smitta var en del av det 

sexuella våldet. Bemötandet vid sexuellt våld hos män i nära relationer fokuserade främst på 

just riskerna för sexuellt överförbara sjukdomar, dock upplevde många män ändå att för 

mycket fokus lades på smittrisken än på de emotionella och psykiska ärren som det sexuella 

våldet kunde innebära (Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016; Goldenberg et.al., 2016). 

I vår studie hade inga av de inkluderade artiklarna innehållit någonting om de relationer där 

våldet haft dödlig utkomst varken i Europa eller USA.  

 

Män sökte inte vård förrän de hade bevis, de väntade tills de kom med sår eller blåmärken, 

detta på grund av sin rädsla för att bemötas med att det antingen inte är någon som trodde på 

dem eller att deras situation blev förlöjligad, i och med att enligt samhällets könsnormer så 

skulle inte män drabbas av IPV (Thureau et.al., 2014; Simmons et.al., 2015; Corbally, 2014; 

Goldenberg et.al., 2016). Män led på samma sätt som kvinnor och det fanns inga markanta 

skillnader, förutom att kvinnor hade fler resurser att tillgå än männen. Männens lidande blev 

därav värre eftersom de som ville ta sig ur sin situation inte visste vart de kunde vända sig för 

att finna den hjälp som de behövde. Resultatet visade att män väljer att först finna stöd från 

familj och vänner (Machado, Hines & Matos, 2016). Alternativt vände de sig till webtjänster 

som kunde vara svåra att hitta då de flesta tjänsterna riktade sig exklusivt till kvinnor, men 

när de väl hittade någon tjänst som vände sig till män så gav dessa ett bra resultat (Douglas, 

Hines, & McCarthy, 2012). Konsekvenserna av att män inte fann den hjälp som de behövde 

kunde vara att de använde sig av egna copingstrategier som missbruk av exempelvis alkohol 

och droger (Stewart, Vigod, & Riazantseva, 2015; Simmons, Knight & Menard, 2015; 

Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016). Bland män i samkönade relationer var 

missbruksproblematiken också en faktor som ledde till isolering, eftersom de förlorade 

kontakten med sina vänner och sin familj. Missbruket kunde även ha börjat på grund av att 

den drabbade mannen inte hade någon kontakt med sin familj eftersom de inte accepterade 

hans sexuella läggning eller på grund av den våldsamma partnern som hade isolerat den 

drabbade från sin familj och sina vänner (Freeland, Goldenberg & Stephenson, 2016). De 

hade svårare att få hjälp med det sociala som kom efter det akuta skedet, som att finna en väg 

ut ur förhållandet. Med tanke på risken för missbruk, speciellt bland män i samkönade 

relationer, var interventionerna för att behandla deras missbruksproblematik viktig. Men detta  

togs inte upp i litteraturen (NCK, 2010; Corbally, 2014; Freeland, Goldenberg & Stephenson, 
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2016). Vården i Sverige var inte tillräckligt anpassad för att ta emot män som lider av IPV. 

Eftersom det inte fanns så många vårdinstanser i Sverige som behandlade frågan blev det då i 

sin tur även svårt att göra en statistisk mätning av hur många män som utsätts för våld i 

homosexuella- och heterosexuella relationer. Därav fanns det förmodligen ett väldigt stort 

mörkertal vad gällde antal drabbade män i dagens Sverige. Detta berodde till stor del på att 

det fanns för få studier gjorda inom området. Alltså behandlade man inte för det inte fanns 

någon evidens, men samtidigt så fanns det ingen evidens eftersom det inte behandlades och 

uppmärksammades av vården. Ett exempel på detta var när CASA öppnades i Frankrike, 

deras könsneutrala policy gjorde att statistiken av män som anmälde våld i nära relationer 

som fanns i Frankrike då ökade, eftersom fler män vågade söka hjälp (Thureau et.al.,2014).  

Det vi fann dock var att könsneutrala centrum för våld eller centrum som var för män som var 

drabbade av intimt partnervåld i Svergie var väldigt få. Många av dessa centrum hade öppnat 

i Sverige  med lika hög frekvens som de hade stängt. Dessutom var det svårt för oss att finna 

dessa via nätet vilket då innebar att många män som idag lider säkerligen också har haft svårt 

att finna hjälp. Då kunde alltså diskussionen öppnas för hur vi som ett samhälle skulle gå 

tillväga för att uppmärksamma den här gruppen med män i Sverige? Genom att öppna en 

webbtjänst som var lätt att hitta, så kanske fler fall skulle rapporteras in. Med hjälp av denna 

tjänst skulle män inte bara kunna få nätbaserad rådgivning utan den skulle även kunna 

användas för att få en statistisk mätning av utsatthet som kunde användas som grund för 

framtida studier. Vår studie har visat att det fanns kunskap om våldet och bemötandet av 

lidande män (Simmons, Knight & Menard, 2015; Freeland, Goldenberg & Stephenson, 

2016). Det största problemet som finns idag är att denna kunskap finns, men resurserna för att 

kunna bedriva den här  typen av vård fanns inte.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudie var ett lämpligt val av metod för denna typ av studie, eftersom våld som 

uppsatsämne var ett känsligt ämne med en känslig urvalsgrupp att studera (Polit & Beck, 

2013). Utöver detta var det svårt att hitta just våldsutsatta män för exempelvis intervjustudie.  

 

Området var nytt och outforskat så det var svårt att identifiera artiklar för att besvara vårt 

syfte. Detta gjorde att vår studie inte uppnådde generaliserbarhet. Däremot visade detta att 
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mer forskning behövdes i Sverige för att uppnå generaliserbarhet i framtiden samt att öka 

medvetenheten och kunskapen såväl i samhället, som inom den svenska vården.  

 

Ett problem som uppstod under sökningen var att sökorden gav många resultat med artiklar 

som behandlade frågan om mäns våld mot kvinnor, eller behandlade frågan varför män var 

våldsamma vilket inte var av intresse för studien men som användes i bakgrunden. Därför 

framgår det i tabell 1 att sökningarna gav många resultat men inga artiklar valdes. När 

sökningen sedan utfördes med hjälp av bibliotekarie utökades sökorden till fraser vilket ledde 

till att sökresultatet blev mer exakt.  

  

Kvalitetsgranskningssmallarna som användes var utvecklade av Forsberg och Wengström 

(2013), och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och är vedertagna i Sverige. Det sågs som 

en styrka att använda två granskningsmallar till vardera kvalitativa och kvantitativa studier, 

istället för bara en av dem. I och med att vi haft strikta inklusionskriterier så valde vi att inte 

specificera exklusionskriterier. Det var ett outforskat område så vi ville inte utesluta någon 

artikel utöver de inkusionskriterier som fanns. Våra inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara max fem år gamla och varit granskade av etisk kommitté, enligt Forsberg & 

Wengström (2008). Totalt föll 19 artiklar bort efter kvalitetsgranskningen, en på grund av 

saknat etiskt övervägande, en för att den hade för låg kvalitet, två för att de var publicerade 

för mer än fem år sedan och 15 för att de inte besvarade vårt syfte. Detta sågs som en svaghet 

då de kunde ha varit till hjälp med att besvara våra syften. 

 

Vi ville undersöka förekomsten av våld mot män i nära relation i samhällen som liknade det 

svenska och där könsrollerna var lika som i Sverige. Därför var inte sydamerikanska studier 

inkluderade, i och med deras syn på könsroller i samhället, så kallad machismo. Där männen 

traditionellt är starkare och drivna av stark sexualitet och aggression mot kvinnorna som är 

underlägsna männen (Stephens, & Eaton, 2014). Även länder i Mellanöstern har ett annat 

förhållningssätt till könsroller och jämställdhet och har ett annorlunda samhälle än jämförbart 

med Sverige, Europa, USA, och Kanada (Kakabaveh, 2007). Det ansågs vara en styrka för 

vår studie att ha undersökt länder som liknade det svenska samhället. En svaghet med vår 

studie däremot var att vi inte hade stor erfarenhet av att granska vetenskapliga artiklar och 

kvalitetsgranska. 
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Klinisk implikation 

Vården ansvarar för att upptäcka eventuell våldsutsatthet hos sina patienter, exempelvis vid 

ett inskrivningssamtal på sjukhus eller ett besök hos distriktsjuksköterskan på vårdcentral. 

Det finns idag studier som behandlar att män måste bemötas på ett annat sätt än kvinnor och 

det finns dessutom bedömningsformulär som är anpassade för att bedöma mäns 

våldsutsatthet. Männen lider på samma sätt som kvinnor av IPV. Våldet mot män skiljer sig 

inte från det våld som kvinnor utsätts för och de drabbas av samma sorts trauma och 

långsiktiga problem som kvinnor. Män behöver därmed samma möjligheter till hjälp som 

idag erbjuds till kvinnor. Därför är det viktigt för vården att lära sig uppmärksamma och 

upptäcka våldsutsatthet hos män. Homosexuella män upplever än mer stigmatisering i 

samhället än heterosexuella män eftersom de själva upplever att de löper större risk för 

diskriminering för sin sexuella läggning från myndigheter. Majoriteten av de artiklar vi har 

funnit inom området handlar antingen om kvinnors utsatthet, mäns- och kvinnors utsatthet 

eller mäns utsatthet i ett samkönat förhållande. Det finns få artiklar som enbart studerar 

heterosexuella mäns utsatthet  av våld från kvinnor, därför måste mer forskning ske, speciellt 

inom det området, för att kunna hjälpa de män som idag lider. 

 

Slutsats 

Hälso- och sjukvården i Sverige är idag inte tillräckligt anpassad för att kunna hjälpa de män 

som lider av intimt partnervåld. Mer studier och framförallt mer utbildning för 

sjukvårdspersonal behövs idag för att de män som söker hjälp ska kunna få den, utan rädsla 

för diskriminering. 
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod     - RCT 

- CCT 

- Mulitcenter, antal center……………. 

- Kontrollgrupp/er 

Patientkarakterisktiska    Antal……………………………….. 

Ålder……………………………….. 

Man/kvinna………………………… 

Kriterier för exludering 

Adekvata exklusioner  Ja Nej 

Intervention……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?    Ja Nej 

Representativt urval?     Ja Nej 

Randomiseringsförfarande 

Beskrivet      Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?    Ja Nej Vet ej 

 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserats till?      Ja Nej Vet ej 

Blindning av patienter     Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare     Ja Nej Vet ej 
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Blindning av forskare     Ja Nej Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven    Ja Nej 

Bortfallsstorleken beskriven    Ja Nej 

Adekvat statistisk metod    Ja Nej 

Etiskt resonemang     Ja Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?    Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?    Ja Nej  

Är resultatet genereliserbart    Ja Nej 

  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisksignifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………….……………………………………….…………………

…………………….………………………………………………….…………………………

…………….……………………………………….…………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet, kommentar 

Hög  Medel  Dålig 

Kommentar 

……………………………………….……………………………………….…………………

…………………….………………………………………………….…………………………

…… 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011) 
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Bilaga 2 

Checklista för kvalitativa artiklar 

(C. Forsberg & Y. Wengström, 2003). 

  

A. Syftet med studien? 

……………………………………….……………………………………….…………………

…………………….……………………………………….……………………………………

….……………………………………….……………………………………….…………… 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

……………………………………….……………………………………….………………… 

  

Är designen relevant för studien? 

Ja      Nej 

  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(inklusion- och exklusionkriterier ska vara beskrivna.) 

Ja      Nej 

  

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………….……………………………………….…………………

…………………….………………………………….……………………….……………… 

  

Urval – Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

……………………………………….……………………………………….…………………

…………………….………………………………….……………………….……………… 

  

Vilken urvalsmetod användes? 

➢ Strategiskt urval 

➢ Snöbolls urval 

➢ Teoretiskt urval 

➢ Ej angivet 
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 Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

  

……………………………………….……………………………………….…………………

…………………….………………………………………………….…………………………

…………….……………………………………….…………………………………………… 

  

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja      Nej 

  

C.   Metod för datainsamling 

Är fältarbete tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja      Nej 

Beskriv: 

……………………………………….……………………………………….…………………

…………………….………………………………………………….…………………………

…………….……………………………………….…………………………………………… 

  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

……………………………………….……………………………………….………………… 

  

Ange datainsamlingsmetod: 

➢ Ostrukturerade intervjuer 

➢ Halvstrukturerade intervjuer 

➢ Fokusgrupper 

➢ Observationer 

➢ Video-/bandinspelning 

➢ Skrivna texter eller anteckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll) 

Ja      Nej 
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D.   Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

……………………………………….……………………………………….………………… 

  

Ange om: 

➢ Teman är utvecklade som begrepp 

➢ Det finns episodiskt presenterade citat 

➢ De individuella svaren är kategoriserade och bredden 

➢ På kategorierna är beskrivna 

➢ Svaren är kodade 

  

Resultatbeskrivning: 

……………………………………….……………………………………….………………… 

……………………………………….……………………………………….………………… 

  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja      Nej 

  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja      Nej 

  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja      Nej 

  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja      Nej 

  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja      Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja      Nej 
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E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja      Nej 

  

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja      Nej 

  

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja      Nej 

  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja      Nej 

  

Finns risk för bias? 

Ja      Nej 

  

Vilken slutsats drar författaren? 

Ja      Nej 

  

Håller du med om slutsatserna? 

Ja      Nej 

  

Om nej varför inte? 

……………………………………….……………………………………….………………… 

  

Ska artikeln inkluderas? 

Ja      Nej 
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Bilaga 3. Översikt av artiklar. 

Tabell 2. Översikt över inkluderade kvalitativa artiklar 

Författare, 

Land och år 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

1. Edwards & 

Sylaska. 

USA, 

(2015) 

 

Reactions to 

participating in 

intimate partner 

violence and 

minority stress 

research: A mixed 

methodological 

study of self-

identified lesbian 

and gay emerging 

adults 

Att undersöka om 

homo- sexuella unga 

kvinnor och män 

upplever våld i nära 

relation på olika sätt, 

hur denna grupp 

reagerar på att få 

frågor avseende våld, 

samt att låta deltagarna 

få sätta egna ord på 

hur de upplevde att 

vara med i studien. 

Kvalitativ enkät- 

och 

intervjustudie, 

USA, 

Homosexuella 

män och 

kvinnor, 

 

277 (30) Kvinnor och män reagerar 

på samma sätt vid att få 

frågan om våld i nära 

relation ställd. 

Deltagarna som reagerade 

negativt gjorde det för att 

frågan påminde dem om 

övergreppen, både som 

utsatt och som förövare. 

 

Hög 

kvalitet 

2. Simmons et. 

al. 

USA, 

(2015) 

Longterm 

consequenses of 

intimate partner 

abuse on physical-

health, emotinal 

well being and 

problem behaviors 

Att göra en mer 

djupgående och 

omfattande 

kartläggning om hur 

våld påverkar en 

människa i längden 

och om det skiljer sig 

mellan de som utstått 

lättare våld än grovt 

våld. Sex hypoteser 

testades över 9år 

Longitudinell- 

framtids-

hypotetisk 

kvalitativ studie,  

1002 (123) För män fanns att 2 

hypoteser delvis stämde. 

Ingen korrelation till sämre 

fysisk hälsa eller övervikt 

fanns. Visst samband fanns 

vid psykisk ohälsa. Ett 

samband sågs även med 

missbruk och riskbeteende. 

Sammanfattningsvis så 

påverkar våld i nära 

relation män och kvinnor 

överlag negativt på lång 

sikt. 

Medelhög 

kvalitet 
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3. Corbally. 

Irland. 

(2014) 

Accounting for 

Intimate Partner 

Violence: A 

Biographical 

Analysis of Narrative 

Strategies Used by 

Men Experiencing 

IPV From Their 

Female Partners 

Syftet är att lyfta fram 

den de sociala 

processerna som 

påverkar hur män som 

är drabbade av IPV 

delger sina 

upplevelser av IPV. 

Kvalitativ 

intervjustudie, 

Irland, ålder 

saknas 

3 (14) Män har svårare att 

uttrycka och förmedla sina 

upplevelser av IPV, 

pågrund av den sociala 

konstruktionen av 

maskulinitet. Detta medför 

till att vårdpersonal har 

svårare att identifiera män 

som är drabbade eller få 

dessa män att öppna upp 

sig mer om sina problem. 

Medelhög 

kvalitet 

4. Goldenberg 

et. al. 

USA 

(2016) 

“Struggling to be the 

alpha”: sources of 

tension and intimate 

partner violence in 

same-sex 

relationships 

between men 

Mäns uppfattning om 

orsaken till intimt 

partnervåld mellan 

män. 

Kvalitativ 

intervjustudie, 

USA, 

Män i 

samkönade 

relationer, 

21-47 år. 

 

64 (framgår 

ej) 

Maktobalans både 

ekonomiskt och socialt, 

stigmatisering från 

samhället och 

könsnormer. Utöver 

detta så var utlösande 

faktorer Alkohol och 

svartsjuka. 

Medelhög 

kvalitet 

5. Freeland, 

Goldenberg, & 

Stephenson. 

USA, 

(2016) 

Perceptions of 

Informal and Formal 

Coping Strategies for 

Intimate Partner 

Violence Among 

Gay and Bisexual 

Men 

Att undersöka 

copingstrategier för 

intimt partnervåld 

bland män i 

samkönade relationer. 

Kvalitativ 

intervjustudie, 

USA, 

Män i 

samkönade 

relationer, 

18-45 år 

64 (framgår 

ej) 

Att dem inte litade 

polisen eller rättsväsenet. 

De upplevde att 

våldsorganisationer bara 

riktade sig till kvinnor 

och kände sig ej 

välkomna. De ansåg att 

counseling services var 

det bästa samt familj och 

vänner. 

Medelhög 

kvalitet 
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6.Woodyatt & 

Stephenson 

USA, 

(2016) 

Emotional intimate 

partner violence 

experienced by men 

in same-sex 

relationships 

Syftet med studien är 

att beskriva män i 

samkönade relationers 

uppfattning, 

definition, förfarande 

och upplevelse av 

intimt partnervåld. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

focusgrupper, 

USA, 

Män i 

samkönade 

relationer, 

Medelålder är 

34,5 år 

64 (framgår 

ej) 

Att det förekommer 

mycket verbal aggression 

som beror på en 

maktobalans. Även fast 

fysiskt våld kan 

förekomma så är det den 

verbala aggressionen 

som sätter djupa spår. 

Medelhög 

kvalitet 

7. Nyberg, 

Enander & 

Krantz 

Sverige 

2016 

Theoretical 

Considerations on 

Men’s Experiences 

of Intimate Partner 

Violence: An 

Interview-Based 

Study 

Studiens mål är att 

utforska och tolka 

mäns upplevelser av 

intimt partnervåld 

Kvantitativ, 

Intervjustudie, 

Sverige, män i 

heterosexuella 

relationer. 

Åldrar 24-73år 

20 

(4) 

Resultaten visar att det 

behövs mer och bättre 

verktyg för att identifiera 

våldsamma relationer då 

det idag inte finns några 

verktyg eller modeller 

för att identifiera eller 

hjälpa våldsutsatta män.  

Medelhög 

kvalitet 
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Tabell 3. Översikt över inkluderade kvantitativa artiklar 

Författare, 

Land och år 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

1. Berger et. al.  

USA 

(2015) 

The mental health of 

male victims and their 

children affected by 

legal and 

administrative partner 

aggression  

Att undersöka 

eventuella psykiska 

men efter en 

rättsprocess efter 

våldsutsatthet hos 

män och deras barn. 

Kvantitativ 

studie, 

USA, 

medelålder 

43.89år 

 

611 

(framgår 

ej) 

Långtidskonsekvenserna 

av våldsutsatthet är 

PTSD och depression. 

Både hot om rättsliga 

åtgärder, samt faktiska 

åtgärder innebär psykiskt 

lidande för mannen, även 

lång efter utsattheten i 

sig ät över.  

Hög 

kvalitet 

2. Stults et. al. 

USA 

(2015) 

Intimate partner 

violence and sex 

among men who have 

sex with men 

Syfte att addera mer 

data till 

studiegruppen unga 

män som har sex 

med män, genom att 

undersöka IPV i 

form av olika former 

av sexuella 

övergrepp 

Kvantitativ 

kohortstudie, 

USA, 

Män i 

samkönade 

relationer, 

18-19 år. 

528 (1540) Slutsatser kan ej dras då 

utsatthet är en livslång 

upplevelse om det hänt en 

gång, men denna studie 

undersökte sexuella 

övergrepp de senaste 30 

dagarna. Dock kan denna 

studie användas i en 

longitudinell studie. 

Hög 

kvalitet 

3. Balabukha et.al. 

USA 

(2015) 

Intimate Partner 

Violence Perpetrated 

by Young Adult 

Women Against Men 

in Ukraine: Examining 

Individual, Familial, 

and Cultural Factors 

Att studera vilka 

faktorer som får 

kvinnor att utföra 

våld mot män i ett 

icke fast förhållande. 

Kvantitativ 

enkätstudie, 

Ukraina, 

Kvinnor 18-25 

år. 

 

406(65) Studien visade att hög 

alkoholkonsumtion, 

ekonomiska svårigheter 

och emotionella besvär är 

riskfaktorer för kvinnor att 

utöva våld mot sin 

partner. 

Medelhög 

kvalitet 
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4. Thureau et. al. 

Frankrike 

(2014) 

Conjugal Violence: A 

comparison of violence 

against men by women 

and women by men. 

Att studera 

skillnaden på våldet 

från man till kvinna 

och kvinna till man, 

och om det fanns 

någon skillnad på 

hur många som 

anmälde våldet 

Kvantitativ studie, 

journal-granskning, 

Frankrike, män och 

kvinnor, medelålder 

35år 

 

81 män 

och 626 

kvinnor. 

(framgår 

ej) 

Resultatet visar att flest 

kvinnor gjorde anmälan 

och att endast ett fåtal 

män gjorde det. Men att 

fler män kan komma att 

anmäla om man göra 

nationella kampanjer 

som riktar sig till män. 

Medelhög 

kvalitet 

5. Johnson et.al. 

USA 

(2015) 

Relationship context 

and interpartner 

violence from 

adolescence to young 

adulthood. 

Att undersöka hur 

unga vuxnas 

relationer utvecklas 

över tid i avseende 

på om de upplever 

våld i nära relation.  

Longitudinell 

kvantitativ studie, 

USA, unga män och 

kvinnor, 13-29 år i 

USA 

 

1625 

(1321)  

Resultatet visar att mer 

undervisning och goda 

exempel på bra relationer 

bör ges till unga vuxna 

för att förebygga ungas 

destruktiva förhållanden. 

Hög kvalitet 

6. Douglas, Hines, 

& McCarthy 

USA 

(2012) 

Men Who Sustain 

Female-to-Male 

Partner Violence: 

Factors Associated 

With Where They Seek 

Help and How They 

Rate Those Resources 

Att undersöka var 

män kan söka hjälp 

för våldsutsatthet, 

samt hur deras 

upplevelse av detta 

har varit. 

Explorativ 

kvantitativ studie 

USA, män i 

homosexuella 

relationer i USA, 18-

59år 

305 

(framgår 

ej) 

Resultatet visar att män 

upplever barriärer till att 

söka hjälp och vård för 

sin utsatthet av våld. När 

de söker hjälp så kan det 

förekomma fördomar och 

männen kände sig illa 

bemötta av viss 

myndighetspersonal. 

Medelhög 

kvalitet 

7. Machado, 

Hines, & Matos. 

Portugal 

(2016) 

Help-Seeking and 

Needs of Male Victims 

of Intimate Partner 

Violence in Portugal 

Undersöka 

prevalens, typ och 

sammanhang av den 

upplevda 

våldsutsattheten 

Kvantitativ 

enkätstudie, 

Portugal, 

Heterosexuella män, 

18-60 år 

89 

(1468) 

De upplever mest 

psykiskt våld och av dem 

som söker hjälp gör det 

från vänner och familj. 

Medelhög 

kvalitet 

 


