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Sammanfattning 

Bakgrund: Nutida forskning visar på en liknande prevalens av VNR mellan kvinnor 

och män. Våld i nära relationer påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. 

Utsatta män har ofta lägre förtroende för rättsväsendet, polis och sjukvård, samt 

hjälpen de erhåller klassas ofta som bristfällig. Sjuksköterskan har en central roll och 

ett stort ansvar i prevention och upptäckt av våld i nära relationer samt att agera 

korrekt vid upptäckt utsatthet.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av våld i nära relationer hos 

utsatta män.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Baserat på elva 

vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna analyserades genom kvalitativ manifest 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2017).  
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Resultat: Fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier blev synliga.  Dessa 

är; det genomlevda våldet, följder på kropp och själ, påverkan på livet samt ett rop 

på hjälp. 

Slutsats: Männens utsatthet uppnår en hög svårighetsgrad och konsekvenserna efter 

våldet påverkar männens hälsa och liv. Trots att forskning lyft att män utsätts för 

VNR så förblir detta fenomen ouppmärksammat och männen bemöts undermåligt. 

Forskning behövs för att bryta mörkertalet av våldsutsatta och öka förståelsen för 

fenomenet. Detta är vitalt för att sjukvårdare framöver ska praktisera en jämställd, 

respektfull och öppen vård, till alla.    

  

Ett stort tack till vår handledare Jalal för allt stöd och hjälp samt visat tålamod under 

denna studies process. 
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1. INLEDNING 

Våldsstatistiken i Sverige visar på en ökning under de senaste åren och det mediala 

intresset för ämnet har ökat. Skribenterna har egna personliga upplevelser av 

våldsutsatthet från arbetslivet, där kvinnan har varit offer men vi har även observerat 

hur kvinnor utsätter sina manliga partners för våldsamma handlingar. Detta har väckt 

vår uppmärksamhet för ämnet och vi vill därför veta mer om manlig utsatthet. 

Skribenterna har därför valt att undersöka detta närmare, för att skapa ökad förståelse 

hos sjuksköterskor, och förhoppningsvis förbättra förutsättningarna för att likvärdig 

vård ska ges. Vår avsikt med denna studie är att öka medvetenheten om mäns 

utsatthet och att rikta strålkastarljus på rådande normer och könsroller och dess 

påverkan på samhället och individen.  

 

1.1 Bakgrund 

Statistik visar på en ökning av vålds- och misshandels utsatthet där 3,3 procent av 

Sveriges befolkning blev utsatta för dessa brott år 2017 (Brottsförebyggande rådet, 

2018). Denna siffra är skrämmande nära det högst värdet sedan 2006, som gäller för 

2007 där 3,4 procent av befolkningen var utsatta. Av de utsatta så var andelen män 

(3,3 procent) något större än andelen kvinnor (2,5 procent).  

Olika sorters våld delas in i psykisk, fysiskt, sexuellt, social utsatthet och materiell- 

och ekonomisk utsatthet (Socialstyrelsen u.å.). Våld är en handling där en person 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person samt får denne att göra 

något den inte vill eller avstå från något den vill göra (Isdal, 2017).   

År 2012 uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsatts för våld i en nära relation 

(Brottsförebyggande rådet, 2014). Våld i Nära Relationer (VNR) definieras av att 

våldsoffret har en nära relation och starka känslomässiga band till förövaren 

(Nationella centrum för kvinnofrid, u.å.).  Där nära relation omfattar alla nära och 

förtroendefulla relationer så som makar, sambos, barn, syskon, pojk-och flickvänner 

(Socialstyrelsen, 2016). Fokus inriktades mot våld i parrelationer, såsom nuvarande 

och tidigare äktenskap eller kärleksförhållande, oberoende av boendeformer.  

VNR är enligt mångas uppfattningar ofta synonymt med mäns våld mot kvinnor då 

det är den typen av våld som ges mest uppmärksamhet (Socialstyrelsen u.å.). Män är 

förövare och kvinnorna offer. Det omvända, där mannen är offer och kvinnan 

förövaren, är inte lika känt och män som offer är ett relativt ouppmärksammat 

område vid våld i nära relationer (ibid). 

Vid tillbakablick i våldets historia blir det tydligt att våldsutsatthet länge varit en stor 

kvinnofråga. I början av 1800-talet var VNR normativt och mannen hade laglig rätt 

att aga sin hustru, denna rätt mistes 1864 (SSF 1864:11). Det dröjde dock ända fram 

tills 1965 innan våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades (Zeteo, u.å.). Tidigare 

forskning har pekat mot en överrepresentation av kvinnor som våldsoffer för VNR 

(Krantz, 2004). En nationell kartläggning av VNR i Sverige (2014) belyser att år 

2012 uppger 7,0 procent av de tillfrågade kvinnorna och 6,8 procent av de tillfrågade 

männen att de utsatts för VNR (Brottsförebyggande rådet, 2014). Denna jämna 

fördelning framhålls även gälla vid granskning av fysiskt och psykiskt våld separat. 

En studie redogör för hur 11 procent av männen och 8 procent av kvinnorna anger att 

de exponerats för fysiskt våld i Sverige (Lövestad & Krantz, 2012). Vidare att 37 

procent av männen respektive 41 procent av kvinnorna utsatts för isolerade och 

kontrollerande beteende. Liknande siffror återfinns i andra studier från EU, till 
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exempel i en studie i Skottland så framkom att 40 procent av alla som utsätts för 

VNR är män (Dempsey, 2013). Vidare att av fem offer så är tre kvinnor och två är 

män. Nämnda redovisningar från rapporter och studie talar alltså emot den tidigare 

föreställningen av en stark överrepresentation av kvinnliga offer. Som framhålls i en 

studie så tjänar det dock inget till att argumentera för vilken grupp som är mest 

utsatta för VNR, utan att resurser och forskning bör fokuseras till att alla offers 

behov av stöd tillgodoses och att dessa klassas som lika betydande (Nowinski & 

Bowen, 2011).  

 

1.2 Hälsokonsekvenser av våld  

Utsatthet för VNR kan relateras till ohälsa på flera olika sätt (Black, 2011). Vissa 

faktorer står i direkt förhållande till våldet medan andra kan relatera till själva 

hanterbarheten av att vara utsatt. Vidare kan andra hälsofaktorer relateras till 

biologiskt utlösta svar på stressorer (ibid).  

Hälsorelaterade faktorer av VNR hos offer rapporteras i en studie vara sömnlöshet, 

känsla av värdelöshet, suicidtankar, ögonskador, hypertension, kroppslig svaghet, 

genitala sår och vid graviditet prematurt födda barn (Sedziafa, Tenkorang, & Owusu, 

2016). En studie visar även offer som är utsatta för VNR i högre grad lider av Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD), substansberoende och depression (Nathanson, 

Shorey, Tirone & Rhatigan, 2012).  

Det har visat sig i en studie att män som söker hjälp på grund av sin utsatthet för 

VNR har större risk för att lida av PTSD jämfört med en kontrollgrupp (Hines & 

Douglas, 2011). Vidare att det finns ett samband mellan att bli utsatt för VNR och att 

utveckla PTSD, vilket gäller för både de hjälpsökande männen och kontrollgruppen. 

Samma förhållande påvisades även när en studie jämförde ett annat urval av 

hjälpsökande män med ett populationsbaserat urval (Hines & Douglas, 2015). De 

utsatta, hjälpsökande männen hade signifikant mer psykiska besvär som depression 

och PTSD och även mer fysiska problem såsom bland annat angina pectoris, 

hjärtattack, hypertension, stroke, astma och fibromyalgi (ibid). 

 

1.3 Manlig utsatthet 

På senare år har forskningen kring den manliga utsattheten för VNR fått ökad 

uppmärksamhet och mer forskning börjar identifiera kvinnor som möjliga förövare 

(Lövestad & Krantz, 2012). Man är alla de som identifierar och beskriver sig själva 

som män. Män som utsätts för VNR i Sverige framställs uppleva de verbala 

angreppen som svårast, oberoende på om de har manlig eller kvinnlig partner, då de 

anser sig kunna värja sig från fysiskt våld till större grad (Nybergh, 2014). Detta 

beskrivs även gälla för homosexuella män i USA där hårda och nedtryckande ord i 

vissa fall beskrivs kunna orsaka mer skada än fysiska slag (Woodyatt & Stephenson, 

2016).  

Enligt en rapport som belyser våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter 

med rättsväsendet, har svenska män som blivit utsatta för VNR betydligt lägre 

förtroende för rättsväsendet (Brottsförebyggande rådet, 2009). Detta både jämfört 

med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan typ 

av våld. Våldsutsatta män känner sig också oftare sämre bemötta av polis än vad 

kvinnor gör och tabu och rädsla för att inte bli trodd gör att många våldsutsatta män 

inte anmäler det våld de utsatts för (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). En 

liknande uppfattning återfanns hos sjuksköterskestudenter i en spansk studie 
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(Maquibar, Hurtig, Vives-Cases, Estalella, & Goicolea, 2018). Dessa framhöll 

uppfattningen om att den spanska nationella lagstiftningen var diskriminerande mot 

männen, och att det även saknades en social sensitivitet för männens utsatthet av 

VNR.   

I en stor studie från USA (2011) framkom att utsatta män ofta vänder sig till familjer 

och vänner för stöd, vilket även påvisas vara den form av stöd som männen är mest 

tillfreds med (Douglas & Hines, 2011). Besvikelse återfanns bland dem som sökt sig 

till USA´s Domestic violence stödsystemet; förmedlingen för våldsutsatta, stödlinjer 

och polis. Totalt rapporterar 67 procent att stödlinjerna inte erbjöd adekvat hjälp 

samtidigt som många blivit avvisade. Vidare beskrivs bemötandet av de utsatta 

männen var präglat av förlöjligande och misstro samt att männen erhöll felaktig 

information. Gällande mer formell hjälp ansågs psykiatriska och medicinska 

professioner erbjuda god hjälp, där männen upplevde att de blev tagna på allvar. 

Samtidigt erbjöds endast 30,1 procent, av de männen som sökt sig till en psykiatrisk 

profession, respektive 14 procent, av de som sökt sig till en medicinsk profession, 

information om vart de kunde få fortsatt hjälp (ibid). Detta kan jämföras med en 

annan studie där informanterna klassat medicinsk och psykiatrisk hjälp lågt i 

förhållande till hjälpsamhet (Tsui, 2014). Stödet och bemötandet som männen fick 

var alltså bristfälligt på flera punkter.  

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN:S etiska kod för sjuksköterskor, 

2017). Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell 

eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter eller social ställning (ibid). Sjuksköterskan beskrivs 

inneha ett stort ansvar gällande att kunna adaptera stereotyper och attityder om 

könsroller utifrån ett genusperspektiv (Kavuran & Kasikci, 2018).  Att på så sätt 

opartiskt kunna möta individen, familjen och samhället utifrån deras individuella 

problem. Det betonas att en sjuksköterska som innehar genusperspektiv vårdar och 

bemöter sina patienter på ett mer jämlikt sätt (ibid).  

En sjuksköterska ska, oberoende på vart hen jobbar, fastställa förekomst av VNR och 

agera på ett korrekt sätt ifall en patient avslöjar sig vara utsatt (Bradbury-Jones & 

Clark, 2016). Sjuksköterskan innehar en viktig roll i tidig upptäckt och prevention av 

VNR både på och utanför sjukhuset (Peate, 2013). Trots detta så missas många fall 

av VNR av sjuksköterskor. Detta kan bero på svårigheter att uppmärksamma tecken 

på VNR eller på en osäkerhet kring vad som är ett säkert och effektivt sätt att bemöta 

offer och förövare på (ibid). Det är ovanligt att patienter oprovocerat berättar om att 

de är offer, det är därför viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på tecken på VNR 

och vågar fråga om det (Bradbury-Jones, & Clark, 2016). Detta kan vara svårt då 

vissa sjuksköterskor hindras av tanken att våldet kan vara accepterat inom vissa 

populationer eller kulturer. Essentiellt är dock att sjuksköterskan kommer ihåg att 

VNR aldrig är acceptabelt, oberoende på om det försvaras av offret, kultur eller 

normer, och inte använder detta för att rättfärdiga våld (ibid). Det finns inte en 

specifik sorts patient som blir utsatta utan- alla patienter oberoende av ålder, kön, 

sexualitet eller socioekonomisk status kan utsättas för VNR (National Institute for 

Health and Care Excellence, 2014). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Denna uppsats utgår ifrån vårdvetenskaplig ansats där patienten står i fokus och där 

vårdandet analyseras och beskrivs med målet att stärka och stödja hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ett vårdvetenskapligt vårdande fokuserar på patienten på ett sådant 

sätt att det grundar sig i patientens livsvärld och vårdaren strävar efter ett öppet 

förhållningssätt som gör det möjligt för denne att se och försöka förstå patientens 

upplevelser. Den teoretiska referensramen användes som stöd vid datainsamling och 

dataanalys för att säkerhetsställa att resultatet svarar an på syftet. Uppbyggnaden av 

den teoretiska referensramen utgjordes av begrepp som bedömdes som centrala för 

ämnet och syftet. Dessa begrepp utgår alla ifrån att möta människan helt utefter vem 

denne är och att se hela människan, för att därmed ge jämlik vård. Vårdrelation, 

genus och normer, livsvärld och öppenhet och följsamhet är centrala i denna studie 

då de är relevanta i sjuksköterskans roll i mötet med den utsatta mannen. 

 

2.1 Vårdrelation 

Begrepp vårdrelation kännetecknas av ett naturligt förhållningssätt, det vill säga 

oreflekterad och reflekterat inflytande från den personliga förförståelsen (Dahlberg 

och Segesten, 2010). Vårdrelation med vårdande potential kan vara kort eller lång, 

därav vikten av ett tryggt bemötande på jämlik nivå då hälsoprocessen är individuell 

och bör stödjas och stärkas i mötet. Det behövs en vårdande livslust i fokus i 

vårdrelation, där hela den meningssökande individens lidande är i centrum samt 

belyses för att främja hälsan. En god vårdrelation bidrar till ett vårdande som främjar 

hälsa och välbefinnande. I en vårdrelation är en stor byggsten att individen visar 

delaktighet för att hälsoprocessen skall främja individen. Ömsesidig respekt och 

trygghet är essentiellt för en god vårdrelation (ibid).  

 

2.2 Genus och normer 

Öhman (2009) betonar att genusperspektivet är en väsentlig del inom 

vårdvetenskapen genom att öppna upp för analys kring hur kvinnor och män bemöts 

i vården. Vidare kring om och hur vissa hälsoproblem förknippas med respektive 

kön. Från början användes begreppet genus som en medicinsk term för människors 

känsla av att tillhöra ”fel kön”.  Begreppet genus och genussystem började användas 

som analysredskap och möjliggjorde att tänkandet om kön lösgjordes från biologin 

(Dahlborg-Lyckhage & Eriksson, 2010). Svensk akademins ordbok definierar norm 

som “allmänt godtagen regel för handlande eller tänkande ofta av social karaktär och 

vanligen inte nedskriven” (Svenska Akademin Lexikaliska institutet, 2009). 

Genusnormen inbegriper att olika egenskaper ses som genusspecifika (Phersson & 

Tengelin, 2015). Alltså att män förväntas agera på ett visst sätt och enligt en viss 

norm, och vice versa för kvinnor. Detta beskrivs skapa olika former av femininiteter 

och maskuliniteter som varje kan ha hierarkiskt ordnade sociala värden och 

därigenom ge olika sociala privilegier. Vidare redogörs för hur Connell (2008) 

benämner det mest eftersträvansvärda manliga idealet som hegemonisk maskulinitet. 

Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning (u.å.) är den hegemoniska 

maskuliniteten en norm som ingen man kan uppnå. Dock framställs att den grupp 

som eftersträvar uppfyllelse av normen socialt rankas som överordnade dem män 

som avviker från den. Det kan alltså uppfattas som att normer bör eftersträvas för att 

få en så god social status som möjligt.  
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2.3 Livsvärld 

Vikten av öppenhet för individers livsvärld kan belysas ur olika dimensioner. Privat 

värld betecknas av den egna världen; identitet, självbild, självkänsla likväl individens 

förhållande till sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). Idealvärlds aspekten 

inbegriper individens hållning till idéer, ideal, trossystem, normer och övriga 

värderingar. Inte minst i det mångkulturella samhälle vi har skapat, med individers 

olika hållningar. Medvärlden utgörs av den sociala världen och betecknar individens 

förhållande till andra människor. Omvärlden benämns natur världen eller den 

materiella världen, den fasta omvärlden. En öppen och följsam livsvärldshållning 

inkluderar alla ovan nämnda områden, på ett eller annat sätt mer eller mindre. De 

finns inga absoluta gränser, det är den specifika och unika situationen som avgör 

vilken betoning som ges på varje område.  Det handlar om att vinna vishet och 

erfarenhet om alla dessa områden för att kunna ge en god vård (ibid). 

 

2.4 Öppenhet och följsamhet 

Öppenhet- och följsamhet innebär att med etisk medveten nyfikenhet skaffa sig en 

bild av individen (Dahlberg & Segesten 2010). Att göra rättvisa åt den ”levda” 

verkligheten är att vara öppen och följsam mot dess flertydighet. Vårdvetenskapen 

måste därför vara öppen för olika kunskapsvägar och metoder i jakten på individens 

perspektiv. I jämlik omvårdnad är personcentrerad vård en central stöttepelare. 

Avsaknad av öppenhet och följsamhet kan det leda till otrygghet och att normer inte 

omvärderas eller reflekteras över.  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Våld i nära relationer leder till många fysiska och psykiska problem för den utsatta 

individen såsom hjärtproblem, sömnsvårigheter, depression och PTSD. Även 

suicidtankar och känsla av värdelöshet. Tidigare forskning fokuserar mycket på 

kvinnlig utsatthet men manlig utsatthet förekommer även det i lika stor utsträckning. 

Männen upplever sig ofta sämre bemötta av polis och sjukvårdspersonal samt 

anmäler sällan brotten de utsätts för, vilket tyder på ett stort mörkertal. Trots 

sjuksköterskan betydelsefulla roll i upptäckt och prevention av VNR så missas 

många fall. Detta, med tillägg av sjuksköterskornas förmåga att stundtals berättiga 

våld på grund av normer och kultur, anses visa på en bristande öppenhet och 

följsamhet inför individens livsvärld samt en oförmåga att reflektera över genus och 

normers påverkan, vilket kan bidra till en dålig vårdrelation. Vilket väcker frågan 

kring ifall männens utsatthet uppmärksammas i sjukvården i samma utsträckning 

som kvinnors.  Ämnet ansågs därför viktigt att belysa då alla människor har lika 

stora rättigheter till en bra, öppen och förstående vård, oberoende av kön. Studien 

syftade till att belysa den subjektiva upplevelsen av våld i nära relationer hos utsatta 

män. Deras subjektiva upplevelser kan sjuksköterskan samt allmänheten lära sig av, 

då det kan öppna upp samt bredda kunskapsfältet inom området. Studien strävade 

även till att aktualisera problemet och erbjuda ett verktyg som kan användas till att 

minimera risken för att män bemöts på ett fördomsfullt sätt av sjuksköterskor, i hopp 

om att detta i längden kan leda till minskat lidande.  
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4. SYFTE 

Syftet med studien var att belysa upplevelser av våld i nära relationer hos utsatta 

män.  

 

5. METOD 

 

5.1 Design 

En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats utfördes. Kvalitativ forskning var 

lämplig för att besvara syftet då kvalitativ forskning utgår från att varje människa är 

unik, att människans verklighetsuppfattning är individuell och formas och präglas 

genom individens tolkningar (Kristensson, 2014). Därför ansågs en kvalitativ studie 

vara bäst lämpad för att belysa utsatta mäns upplevelser. Induktiv ansats valdes då 

det används för att belysa människors upplevelser och för att studien inte utgick ifrån 

någon specifik hypotes utan syftade till att resultatet skulle baseras på de upplevelser 

som framkom under datainsamlingen (ibid).  

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamling av vetenskapliga artiklar genomfördes genom de tre databaserna 

Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Datainsamlingen genomfördes genom strukturerad 

litteratursökning där vardera skribenten i ett första steg utförde sökningar och 

granskningar av artiklar separat. Skribenterna valde ut de artiklar som ansågs vara 

relevanta genom relevansbedömning. Detta skedde genom att använda relevanta 

sökord och därefter granskades artiklarna stegvis utifrån relevans i titel och abstract.  

Vid funnen relevans granskades fulltexten. Artiklar som inkluderades enligt 

inklusionskriterier och som belyste syftet med studien gick vidare till nästa steg i 

processen. I andra steget genomfördes en gemensam granskningsprocess över dem 

kvarstående artiklarna där deras kvalitet granskades med hjälp av en granskningsmall 

från Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU, 2014; återfinns i Bilaga 1) 

och de artiklar som höll en tillräckligt hög vetenskaplig kvalité inkluderades i 

resultatet. För att artiklarna skulle inkluderas krävdes JA svar på minst sjuttio 

procent av de tjugoen frågorna i granskningsmallen. Maximalt godtogs tio procent 

NEJ svar. Exkludering skedde när det inte återfanns en tydlig beskrivning av 

studiernas etik samt när mer än tio procent av svaren på kvalitetsgransknings mallen 

var Nej eller Oklart.  

 

5.3 Urval/urvalsförfarande 

Urvalet styrdes av inklusionskriterierna; att artiklarna de måste vara kvalitativa, 

vetenskapliga artiklar som svarade an på syftet samt var utgivna år 2011 eller senare. 

Artiklarna skulle även vara peer reviewed, originalartiklar samt ha publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter (Kristensson, 2017). Informanterna i studierna skulle 

beskriva sina egna personliga erfarenheter från tidigare relationer där de varit utsatta 

för VNR samt vara över arton år. Inkluderade artiklarna var på engelska och inga 

geografiska gränser sattes. Exklusionskriterier var; artiklar som var kvantitativa, som 

utgick från andra perspektiv än männens, som beskrev andra nära relationer än 

parrelationer, som inte höll tillräckligt hög vetenskaplig nivå och som var äldre än 

2011. Urvalet bestod av elva artiklar (Bilaga 2). Sökord som användes var gender 
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role, intimate personal violence, domestic violence, help seeking, men, nursing, 

experience, qualitative, partner abuse (sökschema återfinns i Bilaga 3). 

 

5.4 Analys 

Artiklarna analyseras genom manifest kvalitativ innehållsanalys, som beskrivs i 
Lundman och Hällgren-Granheim (2017).  Eftersom denna studie bedrevs som en 

litteraturstudie så analyserades bara resultatdelen av artiklarna. Båda skribenterna 

läste samtliga artiklars resultat separat flertalet gånger och identifierade väsentliga 

meningsenheter. Analysen fortskred sedan gemensamt där identifierade 

meningsenheter separerades ut från resterande text. Dessa kondenserades för att göra 

datan mer överskådlig och betecknades sedan med koder som fångade 

meningsenhetens innehåll. Koderna jämfördes för att synliggöra likheter och 

skillnader och koder med liknande meningsinnehåll bildade en underkategori. 

Underkategorierna delades sedan in i kategorier utefter deras innehåll (ibid). 

Exempel på analysprocessen kan ses i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

“I was in fact severely and 

barbarically injured. I was 

kicked in the head and in my 
ribs with sharp-toed boots.” 

 (Machado et al. 2017, s. 518) 

Allvarligt och barbariskt 

skadad. Sparkad i huvudet 

och i revbenen med vassa 
skor. 

Allvarligt skadad 

  

Sparkad 
  

Fysiskt våld Det genomlevda 

våldet 

“This is not easy, as it makes 
you often think about shooting 

yourself in 

  the head, to disappear. It’s a 
lot, a lot of a pressure”  

(Machado et al.  2017, s. 518) 

Skjuta sig själv i huvudet och 
försvinna. Det är mycket 

press. 

Självmord 
  

Försvinna 

  
Mycket press 

Det skrämda 
sinnet 

Följder på kropp 
och själ 

“From the time I fell in love 

with her, I was in love with her. 

And I couldn’t see that she 
didn’t love me. And I thought 

that one day she would. And I 

thought if I did what she 
wanted, and made her happy, 

that she would be happy.” 

(Corbally, 2015, s. 3124 

Blev kär i henne, var kär i 

henne. Jag kunde inte se att 

hon inte älskade mig. 
Förhoppningar om att hon en 

dag skulle älska mig. Gjorde 

jag som hon sa kanske hon 
skulle bli glad och älska mig. 

Obesvarad kärlek 

 

hopp om besvarad 
kärlek 

 

gjorde som hon 
ville för att göra 

henne glad 

Den starka och 

oemotståndliga 

kärleken 

Påverkan på 

livet 

“You couldn’t just stand up and 

say ‘I am a battered husband’ 

because 
  battered husbands didn’t exist. 

Battered women did, but 

battered men … nobody 
believed it..” 

 (McCarrick et al., 2016, s. 207–

208). 

Stå upp och berätta att man är 

en misshandlad man, för det 

existerar inte.  Misshandlade 
kvinnor gör, men män, ingen 

tror på det 

Misshandlad man 

  

Misstro till sitt 
land 

Att ha hela 

landet emot sig 

Ett rop på hjälp 
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5.5 Förförståelse 

Förförståelsen handlar om en bild som forskaren har av ett fenomen som skall 

studeras (Lundman & Graneheim 2017). Förförståelsen inkluderar bland annat 

teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och även föreställningar. Att ta hänsyn till 

förförståelse visar på god forskningsetik (ibid). Skribenterna strävade efter en så 

objektiv hållning under dataanalysen som möjligt för att undvika oredlighet och 

påverkan från tidigare personliga erfarenheter. Reflektion angående förförståelsen 

påverkan har fortlöpt under studiens gång. 

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Studien bedrevs som en kvalitativ litteraturstudie där litteraturens etik granskades 

innan inkludering. Kravet var att inkluderade artiklar måste följa 

Helsingforsdeklarationen (2018), vilket bland annat innebär att insamlad data 

hanteras och förvaras på ett korrekt sätt, att informanter är välinformerade, inte 

utsätts för fysisk eller psykisk fara samt att deras anonymitets värnas om.  

Statens Offentliga Utredningar (SOU, 1999:4) definierar oredlighet som när 

forskaren tar avsteg från vetenskapliga krav och medvetet bryter mot allmänt 

accepterade etiska normer på ett avsiktligt och vilseledande sätt. Detta kan innefatta 

fabricering, feltolkning eller förfalskning av material som sedan framställs som 

riktiga (Sandman & Kjellström, 2013). Detta undveks genom att sträva efter en 

objektiv hållning under analys och presentation av resultat. 

Att respektera författare till avhandlingar, vetenskapliga artiklar samt ange tydliga 

källor visar på god forskningsetik, vilket under studien appliceras genom en god 

referensteknik som tydligt anger vad som är andras respektive skribenternas teorier 

(Sandman och Kjellström, 2013).  
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6. RESULTAT 

Efter dataanalysen blev fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier 

synliga som belyste den manliga upplevelsen av VNR. De fyra kategorierna var det 

genomlevda våldet, följder på kropp och själ, påverkan på livet och ett rop på hjälp. 

Kategorier med tillhörande underkategorier presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2: Tabell över identifierade kategorier med dess tillhörande underkategorier. 

Underkategorier Kategorier Kategori 

Fysiska våldet   

Psykiskt våld och social utsatthet Det genomlevda våldet 

Materiellt våld  

Det skrämda sinnet Följder på kropp och själ 

Den skrämda kroppen  

Den starka och oemotståndliga kärleken   

En värld i kras Påverkan på livet 

Den trasiga familjen  

Att ha hela landet emot sig Ett rop på hjälp 

Att bli bemött som den man är   

  

6.1 Det genomlevda våldet 

Under denna kategori riktas fokuset in på det våld som männen upplevde. Här 

beskrivs våldets natur och delas in i de fyra underkategorierna Fysiskt våld, Psykiskt 

våld och social utsatthet samt Materiellt våld.  

 

6.1.1 Fysiskt våld 

 Det fysiska våldet rörde sig mellan mildare våld som knuffar, till grövre våld som 

sparkar och knytnävsslag till faktiskt mordförsök. Våldet utövades på olika sätt där 

offret bland annat blev slagna i ansiktet, sparkade mot könsorgan, rivna, knäade i 

magen, dragna i håret samt slagna med tillhyggen (Corbally, 2015; Entilli & 

Cipolletta, 2017; Simon & Wallace, 2018). Tillhyggen som användes var till 

exempel bollar, vassa knivar och tunga objekt (Entilli & Cipolletta, 2017; Simon & 

Wallace, 2018). En man beskrev hur han blivit sparkad med ett par skor med spetstå; 

// I was in fact severely and barbarically injured. I was kicked in the head and in my 

ribs with sharp-toed boots (Machado, Santos, Graham-Kevan & Matos, 2017, s. 

518).  

Även särskilt svåra fall av våldshandlingar framkom. I dessa fall hade offret fått glas 

och porslins splitter in i benen, även fått bestick kastat på sig, blivit knivhuggen flera 

gånger, fått kokande vatten kastat över sig och blivit brända med strykjärn (Brooks, 
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Martin, Broda & Poudrier, 2017; Pantalone, Valentine, Jackson, Andrasik & Simoni, 

2017). Ett offer redogjorde för hur han blev bunden till en stol och hur förövaren 

skar honom med en kniv över halsen (Pantalone et. al 2017). Mannen framhöll att 

han endast överlevde denna händelse för att hans blod rann ut i trappuppgången och 

fångade hans grannes uppmärksamhet.   
 

I många fall präglades det fysiska våldet av att männen blev anfallna i en sårbar 

situation eller när de var oförberedda, där det fanns mindre risk att de skulle kunna 

försvara sig och slå tillbaka (Entilli & Cipolletta, 2017; Corbally, 2015; Taylor, 

Keeling & Mottershead, 2019). Det redogörs för hur förövaren väntade tills att 

mannen hade somnat, för att sedan anfalla mannen då (Corbally, 2015). Ytterligare 

framkom att förövarna i många fall attackerade männen bakifrån (Taylor et al. 2019). 

En deltagare beskrev ett fall där förövaren anföll mannen med ett samurajsvärd, med 

vilket hon slog och skar honom, när han sov; 

A Samurai sword . . . Now it was sheathed . . . the end of it, the handle 

with the metal bit on it, the grip. I’m getting this whacked over me 

and I was fast asleep and she’s belting me with this . . . I just covered 

my face and she cut me with it on my arms and that and I was really 

shaken and I just screamed at her to stop . . . that was the worst, that 

was the worst she’d ever hit me. (Corbally, 2015 s. 3125). 
 

 

De aggressiva handlingarna uppträdde när förövaren tappade kontrollen och blev 

emotionell (Entilli & Cipolletta, 2017). Våldet beskrevs av vissa som intermittent 

men förutsägbart medan andra män beskrev hur våldet var närvarande under hela 

relationen (Entilli & Cipolletta, 2017; Machado et al., 2017; Taylor et. al, 2019). 

Trots att våldet inte beskrevs av vissa män som systematiskt, eskalerade dess 

svårighetsgrad över tid tills dess att det fanns fara för den utsattes liv (Entilli & 

Cipolletta, 2017; Machado et al., 2017). Förövarens våldshandlingar besvarades dock 

aldrig med våld utan enbart med mer passivt självförsvar (Machado et al. 2017). 

Självförsvaret skedde på många olika sätt. Vissa män sprang iväg, andra låste in sig 

på ett rum medan några enbart skyddade sig rent fysiskt genom att till exempel böja 

sig ner eller rulla ihop till en boll (Entilli & Cipolletta, 2017; Simon, & Wallace, 

2018). Andra män bönade och bad sina förövare att sluta i ett försök att få slut på 

våldet (Corbally, 2015). Anledningen till att våldet inte besvarades med våld var av 

rädsla och ovilja för att skada förövaren, vilket ledde till att männen valde att tolerera 

våldet istället (Simon, & Wallace, 2018). 

 

6.1.2 Psykiskt våld och social utsatthet 

Det psykiska våldet karaktäriserades främst av kontrollerande och förlöjligande 

beteenden där männen upplevde sig vara helt under förövarens kontroll. Förövaren 

utövade ofta socialt våld och beskrevs ha som målsättning att helt isolera mannen 

från omvärlden, vilket gav svåra följder på den mannens sociala liv (Entilli & 

Cipolletta, 2017). I andra fall användes trakasserier, som ett fall där förövaren 

skickade SMS till den utsatte i nio år, SMS som var nedtryckande, förolämpande, 

som förödmjukande den utsatte och gjorde honom ledsen (Nybergh, Enander & 

Krantz, 2016). Kontrollerande våld utfördes även. Detta kunde innebära att förövaren 

till exempel tog bort nyckeln till toalettdörren så att hen kunde komma in när som 

helst (Corbally, 2015). Även genom att låsa ute offret från huset och tvinga denne till 
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att sova ute med hunden på bakgården. Dessutom genom att begränsa offrets tillgång 

till huset och toaletten så att denne fick utföra sin morgontoalett på jobbet (ibid). Det 

kontrollerande våldet utvecklades också till former av psykologisk tortyr, där 

förövaren gjorde den utsatte särskilt sårbar; 

 

The other situation is the psychological torture (...) Many times 

she left me somewhere and left with the car (...); on the 

weekends she turned the lights off on me and cut the water (...) 

The torture is to feel that I am there under her control, and that 

she does what she wants. - (Machado et al., 2017, s. 514). 

 

Psykiskt våld utövades många gånger genom hot. Hoten var vanligt förekommande 

och utövades ofta under en längre tid. Förövaren kunde hota med våld för att få den 

utsatte att anpassa sig, vilket också kan ses som ett kontrollerande beteende. 

Förövare framställdes hota med fraser som “The red mist is starting to rise” (Taylor 

et al., 2019, s. 126) som en varningssignal för att om offret inte drog sig tillbaka 

skulle förövaren slå honom. Sådana hot beskrevs förekomma konstant, även efter 

relationens slut (ibid). Förövaren kunde även hota om att låsa in offret i garaget eller 

utsätta honom för knivhot som framkallade mycket rädsla hos offret (Machado, et al. 

2017). Andra hot var direkta dödshot riktade mot mannen. En man från en studie 

redogjorde för en händelse där förövaren dödshotade honom; “// ‘You know, I’d like 

to just shoot you in the face.’ I said, ‘Is that a threat? Did you just threaten to kill 

me?’ She said, ‘No, that’s a promise’.” (Nayback-Beebe & Yoder, 2012, s. 92).  

Det psykologiska våldet inkluderade manipulation av släktingar och vänner, samt hot 

om falska anklagelser som misshandel eller pedofila handlingar mot sina egna barn 

(Entilli & Cipolletta, 2017). Offren blev ofta utsatta för felaktiga anklagelser från sin 

partner, där förövaren kunde ringa polisen, och hävda att mannen hade trakasserat 

samt hotat henne (McCarrick, Davis-McCabe, & Hirst-Winthrop, 2016). De 

subjektiva upplevelserna vittnar också om hur förövare vanställt och rivit sig själva 

och anklagat mannen för att ha kört över dem. Detta gav konsekvenser för den 

utsatte, genom att bli fälld för VNR eller att erhålla restriktioner kring att inte få 

lämna landet (Machado et al. 2017). Männen framhöll uppfattningen om att det var 

lätt för kvinnor att anmäla felaktiga anklagelser, som till exempel våldtäkt, samt 

beskrev att det fanns en rädsla inför detta på grund av förövarens kontrollerande 

beteende över honom (Nybergh et al., 2016). Vidare beskrivs också hur de blivit 

felaktigt anklagade för otrohet (Machado et al. 2017; Nybergh et al., 2016; Pantalone 

et al., 2017). En man beskrev det så här; “She always was very suspicious. And at the 

beginning, she was always inventing stories that I was involved with woman A or B, 

she was even jealous of men” (Machado, et al. 2017, s. 518). Ytterligare offer 

redogjorde för hur de inte ens fick lyssna på kvinnliga sångare på radion (Brooks et 

al., 2017). Detta ledde i längden till att männen begränsade sitt sociala umgänge och 

ljög för förövaren om var de var och vem de var med, för att slippa bli misstänka och 

anklagade för otrohet (Nybergh et al., 2016).  

Flera av männen beskrev att det psykiska våldet upplevdes svårare och fick värre 

konsekvenser än det fysiska, detta då det psykiska våldet beskrevs påverka och 

orsaka skador på den utsattes identitet och sociala liv (Entilli & Cipolletta, 2017). 

Det psykiska våldet upplevdes pågå kontinuerligt under relationens gång och 

isolerades inte till enstaka händelser (Machado et a. 2017). Männen rapporterade hur 

de ständigt var på vakt inför en ny våldsepisod och led av en oavbruten psykisk 



2VÅ61E   Paulina Berg & Nathalie Sköld 
 

12 
 

påfrestning att behöva “gå på äggskal” (McCarrick et al., 2016). Känslor kring detta 

framställdes som att somna med tanken att förövaren när som helst kan väcka en 

med en kniv mot halsen. Det var detta ständiga hot som skildrades vara värst, 

eftersom det gav mer påverkan än fysiska skador (Entilli & Cipolletta, 2017; Taylor 

et al. 2019). 

 

6.1.3 Materiellt våld 

Vid materiellt våld förstördes den utsattes tillhörigheter avsiktligt. Detta inkluderade 

också att den utsatte tvingades skriva på papper som kunde ha negativa konsekvenser 

för denne. Denna våldsform återfanns inte i så stor omfattning men har valt att 

inkluderas för att belysa alla våldsformer som männen blev utsatta av. Män beskrev 

hur förövaren förstört deras högt älskade personliga saker samt kläder eller hur de 

tvingades till att skriva på papper som intygade offrets egen ånger över situationen, 

vilket alltså identifierade offret som förövaren (Machado et al., 2017; Simon & 

Wallace, 2018). En man beskrev en situation där en högt älskad personlig tillhörighet 

blev förstörd;   

 

For instance, I had gone on a trip to Canada (...) I brought a footprint 

of a bear and (...) a statue (...). And it was on the table not even eight 

days before she threw it right at me, and broke it all. (Machado et al. 

2017, s. 517–518) 

 

 

6.2 Följder på kropp och själ 

Följderna efter våldet påverkade många aspekter av den utsattes hälsa. Här delas 

följderna in i underkategorierna Det skrämda sinnet, där de emotionella följderna 

belyses, och Den skrämda kroppen, där de fysiska biverkningarna beskrivs.  

 

6.2.1 Det skrämda sinnet 

De emotionella följderna var många och redogjordes för av de utsatta männen 

kontinuerligt och i stor omfattning. Det som beskrevs var en vardag fylld av rädsla 

där männen var ständigt vaksamma inför nästkommande episod med våld. Känslor 

som benämns ofta var rädsla, panik, ledsamhet, oförståelse över situationen och 

känslan av att ha en klump i magen (Nayback-Beebe & Yoder, 2012; Brooks et al., 

2017). Oförståelsen för situationen bidrog till en surrealistisk känsla, där mannen 

kände sig som en utomstående betraktare (ibid). Trots deras emotionella engagemang 

och försök till att anpassa sig till situationen så förblev oförståelsen stor (Nybergh et 

al. 2016). Detta ledde till självkritik där offret skyllde allt på sig själv och fylldes av 

en stark känsla av värdelöshet (ibid). I deras situation ansågs inga möjliga val var bra 

val utan alla ansågs ge dåliga konsekvenser för dem själva eller för dem som de 

älskade (Nayback-Beebe & Yoder, 2012). Vilket gav känslan av hopplöshet. Rädslan 

var i vissa fall så påtaglig att det gav fysiskt gensvar från kroppen (Machado et al., 

2017). Ytterligare män redogjorde för en stark och ständig rädsla gällande sin 

säkerhet och sitt liv och de beskrev en stark rädsla för att bli dödad av sin partner 

(Brooks et al. 2017).  
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Detta försatte männen i en mycket pressad och påfrestande situation. Vilket i längden 

ledde till hög ångest, suicidtankar, långvarig depression och mardrömmar (Entilli & 

Cipolletta, 2017; McCarrick et al., 2016). Männen visade även symtom på PTSD 

som följd efter det genomlevda traumat (McCarrick et al, 2016). En man beskrev 

sina känslor så här: “This is not easy, as it makes you often think about shooting 

yourself in the head, to disappear. It’s a lot, a lot of a pressure” (Machado et al., 

2017, s. 518). 

 

Följderna av våldet gav påverkan på identitet och självbestämmande till en sådan 

grad att offren gav upp förmågan att tänka själva (Nybergh et al., 2016). Förövaren 

beskrevs ha tagit ifrån offret en del av dem själva och offren utvecklade en stark 

känsla av att vara frihetsberövad (Nayback-Beebe & Yoder, 2012). Denna 

överträdelse redogörs bidra till en känsla av att helt tappa kontrollen över sin egen 

situation och sitt eget liv. Andra följder var långvarig isolering och tillbakadragenhet, 

där offret även efter relationens slut fortsatte sin isolering från omvärlden och från 

sitt sociala nätverk (McCarrick et al., 2016). 

 

Många män hade svårt att återhämta sig efter våldet medan andra ansåg att 

våldsutsattheten gjort dem starkare (Valentine, Bankoff, & Pantalone, 2013). 

Känslan av att vara stark relaterades ofta till deras förmåga att lämna den dåliga 

relationen och till att de hade styrka nog att överleva våldet. Detta bidrog till en 

förändrad självbild där de satte mer värde på sig själva och ansåg att de är värdefulla. 

Den förändrade självbilden bidrog alltså i vissa fall till en förbättrad självkänsla och 

självrespekt (ibid). Flera män behövde ändock söka psykisk hjälp efter relationen 

(McCarrick et al., 2016; Valentine, et al. 2013). Detta ansågs dock i vissa fall vara 

positivt då männen genom detta vände fokus till sig själva och till att få sig själva att 

må bra igen (Valentine et al., 2013). Uppbrottet bidrog även till känsla av befrielse, 

av att äntligen få vara fri;  

 

I feel good about myself! I came through the storm. It can only get 

better. Only way it [can] get worse [is] if I let it . . . I’m learning to 

crawl again and it feels good! Freedom feels good! (Valentine et al., 

2013, s. 168) 

 

6.2.2 Den skrämda kroppen 

De fysiska skadorna efter våldet varierade mellan av att den utsatte började blöda, 

erhöll skador på ansikte, blåmärken, rivsår och långvarig smärta samt brutna fingrar 

och permanenta skador (Corbally, 2015; Entilli & Cipolletta, 2017; Machado, et al. 

2017; Simon & Wallace, 2018). 

 

Andra fysiska biverkningar uppkom inte som direkt konsekvens av våldet utan kom 

som följd av utsattheten och dess påfrestningar. Följderna av den höga ångesten och 

de återkommande påfrestningarna på kroppen ledde till kroniska inflammationer i 

urinsystem, samt problem med lever, mage och erektion. (Entilli & Cipolletta, 2017). 

Flera män berättade också om en negativ påverkan på sexuallivet i allmänhet 

(Nybergh et al. 2016). Andra beskrev en rädsla så hög att dess fysiska konsekvenser 

blev andnöd och känslan av att när som helst kollapsa eller svimma samt skakade 

fingrar (Machado et al., 2017; Nybergh et al., 2016). Ytterligare fysiska 

konsekvenser var akut sömnbrist som uppkom efter att förövaren aktivt förhindrat 
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mannen från att sova;  

 

A nurse diagnosed me with something called acute sleep deprivation 

and I told my wife that and she would still prevent actively, the 

following day, preventing me sleeping. (McCarrick et al., 2016, s. 

209) 

 

 

6.3 Påverkan på livet  

Upplevelsen av VNR gav påverkan och följder på hela offrets liv och dess relationer. 

Följderna delas här in i tre underkategorier. I den första: Den starka och 

oemotståndliga kärleken, belyses påverkan våldet hade på relationen med männens 

partner och männens syn på sin roll i relationen. Den andra underkategorin, Den 

trasiga familjen, belyser männens upplevelser av sin familjesituation. Under den 

tredje: En värld i kras belyses följderna våldet fick på männens sociala liv och jobb.  

 

 

 

6.3.1 Den starka och oemotståndliga kärleken 

För utomstående kan det vara svårt att förstå varför en utsatt person kvarstannar i en 

våldsam relation. Männen talar dock om hur kärleken för förövaren var stor 

(Corbally, 2015). Kärleken var i vissa fall inte besvarad men hoppet, om att den 

någon gång skulle bli det, levde kvar (ibid). Mannen gjorde därför allt i sin makt för 

att vara förövaren till lags och att få relationen att fungera genom att anpassa sig 

själva och sitt liv (Corbally, 2015; Pantalone et al., 2017). 

 

 

Det framkom att männen framhöll sig inneha en omhändertagande roll och stort 

ansvar för sin partner i relationen (Entilli, & Cipolletta, 2017). Detta inbegrep då att 

visa extrem tolerans mot förövarens utbrott i form av psykiskt och fysiskt våld. 

Våldet berättigades även genom att kvinnans våldshandlingar beskrevs ske i 

emotionella tillstånd där förövaren förlorat kontrollen. Förövarens handlingar 

berättigades då genom att de framställdes som svaga och sköra och i vissa fall rent av 

psykopatiska. Vilket då skulle förklara varför de blev våldsamma (ibid). Under 

våldsepisoderna beskrevs förövaren som “läskig”, “skrämmande”, “förvandlas till ett 

monster”, “galen”, “tok” (Entilli, & Cipolletta, 2017; McCarrick, et al. 2016). En 

man beskrev sin förövare på detta sätt: “she seemed to be in like, like this red mist 

and she was just going completely berserk and she was scary looking.”  (Corbally, 

M. 2015, s. 3125).   

 

Efter våldsepisoderna bad dock förövaren om ursäkt och lovade att det inte skulle 

hända igen (Entilli & Cipolletta, 2017; Machado et al., 2017). Mannen blev då ofta 

övertygad om att en förbättring skulle ske. Löftet bröts dock i de flesta fallen, och 

våldets svårighetsgrad fortsatte att öka (Entilli & Cipolletta, 2017). 

 

Vissa män beskrev att det var svårt att känna igen eller identifiera tidiga tecken på 

våld (Pantalone et al., 2017).  Beteenden som kunde vara potentiella 
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varningssignaler, som aggressivt beteende, förföljelse eller fysiska övergrepp, 

missuppfattades av offret och tolkades därför inte som så farligt. Många män beskrev 

även sexuell härsklystnad från deras partners. Olika tolkningar uttrycktes, några såg 

neutralt eller positivt på händelserna då förövaren beteende ansågs vara kärleksfullt 

och omsorgsfullt. Ibland noterade dessa män specifika bekymmer tidigt i relationen, 

och beskrev då hur dessa bekymmer snabbt avfärdats genom social jämförelse, 

positivt tänkande eller att placera värdet av kärlek och engagemang framför sin egen 

säkerhet (ibid).  

 

6.3.2 Den trasiga familjen 

Upplevelserna visar hur förövaren systematiskt begränsade männens 

involvering i barnens liv (Corbally, 2015). Detta genom att hålla barnen ifrån 

honom eller att komma med falska anklagelser som gjorde att han förlorade 

vårdnaden. Männen beskrev hur de genom detta förlorade sin faderskaps roll 

och hur detta påverkade deras privata och sociala identitet negativt (ibid). De 

berättade om påverkan som själva våldet fick på barnen. I vissa fall var även 

barnen utsatta för våld, då främst psykiskt våld (Machado, et al. 2017; 

Nayback-Beebe & Yoder, 2012). Andra beskrev problematiken med barnens 

närvaro under våldshandlingarna och hur de exponerades för våldet. I dessa 

situationer redogjordes för hur barnen fick bryta in, hur de blivit upprörda, 

oroliga och hur de upplevts illa berörda (Corbally, 2015; Nayback-Beebe & 

Yoder, 2012). En man beskrev hur hans barn blivit inblandade under en hemsk 

våldsepisod; 

 

I mean really started to kick me and thump me . . . she was screaming 

and the kids came into the room and all I could think of doing was just 

rolling up in a ball. As I did that she actually jumped... on top of me 

and kept jumping ...me and my son, em, came running over and said 

“look leave daddy alone and all this kind of stuff”...kicking me and 

everything else and then my daughter arrived and she got involved 

and it was just horrendous... - (Corbally, 2015, s. 3125) 

 

Barnens utsatthet och exponering bidrog till stort lidande för männen. Känslor 

av sorg och förtvivlan över vad barnen tvingat se beskrevs (Machado et al., 

2017).  Barnen framställdes vara de som led och påverkades mest av 

situationen vilket ledde till mycket skuldkänslor hos offret (Nayback-Beebe & 

Yoder, 2012).  

Det framkom även beskrivningar om hur förövaren hotat med att vända barnen 

emot mannen (Nybergh et al., 2016). I andra fall gjordes detta hot till 

verklighet. Barnen beskrevs användas vid utförandet av våldet och för att utöva 

psykiskt våld (Nayback-Beebe & Yoder, 2012). Det redogörs för hur barnen 

blev hjärntvättade till att tro fruktansvärda saker om offret, som att han var ond 

eller pervert och hur förövaren allierade sig med barnen (Machado et al., 2017; 

Nayback-Beebe & Yoder, 2012). Detta ledde till att barnen beskrevs hata 

mannen, något som var ytterst påfrestande för offret. Förövaren och barnen 

framställdes referera till mannen som till exempel “spermadonator, den 

biologiska fadern”, vilket sårade mannen mycket (ibid).  
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6.3.3 En värld i kras 

Följderna av våldet och isoleringen återfanns övergripande leda till att männen 

slutade träffa familj och vänner och gav upp sina fritidsintressen. Detta ledde till en 

stark saknad hos männen. Dessa konsekvenser kvarstannade även efter relationens 

slut (McCarrick et al. 2016). En man redogjorde för en känsla av att han likaväl hade 

kunnat sitta i fängelse efter relationen då han isolerat sig så pass mycket (ibid). 

Isoleringen beskrevs tydligt av en utsatt;   

“I wouldn’t go out any-more, I had abandoned all my friends [...] all 

the colleagues...she once made a scene at work and I was so ashamed 

and... I had them all removed [the colleagues] from my contacts 

(cries). No one was left.” (Entilli, & Cipolletta, 2017, s. 2335). 

 

Arbetslivet påverkades av livssituationen som de befann sig i. Vissa män 

anpassade sitt liv till den grad att de började ställa in jobbmöten för att kunna vara 

med förövaren (Nybergh et al., 2016). Andra redogjorde för hur tröttheten, som 

orsakats av livssituationen, ledde till att de började komma för sent till arbetet 

(Machado et al., 2017). Den psykiska ohälsan, som uppstod som konsekvens av 

våldet, ledde i många fall till sjukskrivning (Corbally, 2015; Nybergh, et al. 

2016). Problem uppkom även när männen erhållit synliga skador i ansiktet, vilket 

även det ledde till att de inte gick till jobbet;  

never talked much with my friends about this. I always, I always hid 

it. I remember one time that she scratched me in the face, and I put 

facial foundation or something like that (…) that thing that you 

[women] use for trying to hide such things; even with that, the 

scratches were visible, so I didn’t go to work on those days. - 

(Machado et al., 2017, s. 519) 

 

Koncentrationssvårigheter som orsakades av det genomlevda traumat 

påverkade arbetslivet genom att försämra mannens förmåga att klara av press 

samt att utföra vissa koncentrationskrävande uppgifter vilket sänkte mannens 

arbetsprestation (McCarrick et al. 2016). 

 

6.4 Ett rop på hjälp 

Här beskrivs upplevelser om könsroller, normer samt förutfattade meningar och 

bemötande av manliga VNR offer. Kategorin delas in i Att ha hela landet emot sig 

och Att bli bemött som den man är. Under första underkategorin belyses upplevelsen 

av den egna och samhällets syn på maskulinitet och utsatthet. Den andra 

underkategorin belyser upplevelsen av bemötandet från olika professioner.  

 

6.4.1 Att ha hela landet emot sig 

Ofta uppfattade offren kvinnors roll som offer och mäns roll som förövare som fasta 

(Entilli  & Cipolletta, 2017). Trots att de, med tanke på deras erfarenhet, uttrycker 

solidaritet med misshandlade kvinnor, var de inte nöjda med den ensidiga medierade 

representationen av VNR, vilket ansågs vara icke representativt och överdrivet av 

politiska skäl (ibid). Vissa uttryckte en känsla av att ha hela landet emot sig och hur 

de blev misstrodda av alla, trots att de hade bevis (McCarrick et al., 2016). Detta 

beskrevs bidra till känslan av att ha en stor tyngd att bära. Ett offer beskrev 

situationen; “You couldn’t just stand up and say ‘I am a battered husband’ because 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Entilli%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27505865
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battered husbands didn’t exist. Battered women did, but battered men … nobody 

believed it.” (ibid, s. 207–208). Andra offer redogjorde för hur människor som 

observerar våldshändelser med kvinnliga förövare inte ingriper på grund av deras 

fixerade genussyn (Entilli & Cipolletta, 2017). De framställdes inte kunna avgöra om 

situationen var allvarlig eller om kvinnan agerade i självförsvar. Offren framhöll 

uppfattningen om att ifall det hade varit tvärtom, med ett kvinnligt offer, så hade fler 

människor ingripit (ibid).  

 

Synen på den egna manligheten påverkade även den situationen. Vissa beskrev hur 

deras roll som man är att skydda kvinnor och hur detta bidragit till att de anpassat sig 

till förövarens beteende (Simon, & Wallace, 2018). Denna syn påverkade även deras 

egen syn på deras utsatthet. Det ansågs vara skamligt att bli slagen av en kvinnlig 

förövare då män enligt deras syn skulle inneha maskulina kvaliteter som kompetens, 

självförtroende och maktfullhet (ibid). Dessa skamkänslor ledde till att offren inte 

pratade högt om sin utsatthet. Männen beskrev hur de, när de pratat med sina vänner, 

framställt situationen som mindre allvarlig, för att framstå som mer manliga och ge 

sken av att de inte skämdes (Simon, & Wallace, 2018). Synen på den egna manliga 

identiteten påverkades av utsattheten, och upplevelsen var att våldet bidrog till en 

förlust av denne. (Brooks et al., 2017; McCarrick et al., 2016).    
 

Många män framhöll att trots föreställningen om könsroller så förtjänade de att bli 

tagna på lika stort allvar som en utsatt kvinna; ”It just floors me…just cause you’re a 

man doesn’t mean you need to get beat on…any more than a woman should get beat 

on. It’s just not right.” (Nayback-Beebe, & Yoder, 2012, s. 93). 

 

6.4.2 Att bli bemött som den man är  

Bemötandet från olika professioner, som poliser, sjukvårdare och socialarbetare, 

redogjordes ofta utgå från en partisk syn som gynnade förövaren (Machado et al., 

2017; McCarrick et al., 2016). Upplevelsen var att de fixerade rollerna bidrog till att 

männens situation inte togs på allvar och hur de istället blev utmålade som förövare 

(ibid). 

They’re very black and white these guys. Erm, and I personally got 

the impression that, if you’re male, you’re a perpetrator, if you’re 

female, you’re a victim - (McCarrick, et al., 2016, s. 208). 

 

Befrämjandet av förövaren bidrog i ett specifikt fall till att förövaren i domstol fått 

redogöra för sin version i omkring två timmar, medan offrets tilldelade tid blev tio 

minuter (Machado et al., 2017). Detta beskrevs bidra till att endast en version blev 

hörd och att domaren förlorade sin objektiva hållning och valde sida. Andra offer 

beskrev hur de anmält VNR fall till polisen flertalet gånger men att fallen i slutändan 

inte klassats som VNR. En man uttryckte följande; “guys don’t call the police . . . 

because they don’t do anything about it anyway” (Brooks et al., 2017, s. 13). Offer 

uttryckte även hur de blivit illa bemött av polisen, där de blivit skrattade åt och 

förlöjligade eller fått irrationella råd. Till exempel så rekommenderade polisen i ett 

specifikt fall att offret, i sin roll som man, skulle lösa situationen genom att trycka 

upp förövaren mot väggen och slå henne, vilket enligt polisen skulle lösa situationen 

och tysta förövaren (ibid).  

Övergripande redogjordes för dåligt bemötande och relationer med vårdpersonal och 
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polis. Detta framhålls bero på bristande kompetens, förutfattade meningar och öppen 

fientlighet mot de utsatta männen (Entilli, & Cipolletta, 2017). En vanlig upplevelse 

var att sjukvården endast kunde erbjuda recept till mediciner och ingen övrig hjälp 

(Machado et al., 2017). Ett dåligt bemötande från sjukvårdspersonal beskrevs såhär; 

 

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 a medical report 

and make a complaint of assault. I waited 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, 2017, s. 2336). 

 

I vissa fall visade sjukvårdspersonalen en öppenhet och tillgänglighet till offret men 

trots detta framställde mannen situationen annorlunda (Entilli & Cipolletta, 2017). 

Detta på grund av en rädsla för att bli utpekade som förövare och då bli skilda från 

sina barn. Vid kontakt med stödlinjer rapporterades svårigheter med att komma i 

kontakt med en socialarbetare, utan resultat efter återupprepade försök, detta bidrog 

till att männen inte ville söka hjälp längre (Simon, & Wallace, 2018). 

 

En minoritet av männen framställde dock positiva möten med vårdare. Psykiatrisk 

hjälp ansågs vara mycket hjälpsamt då det förändrade offrets syn och förståelse över 

vad som drabbat honom (Machado et al., 2017). Vissa hade positiva möten med 

sjukvårdare där personalen inte dömde dem innan, utan gav det stöd som behövdes 

genom vänliga ord (ibid). Ytterligare en man redogjorde för sin syn att sjukvårdare 

gav genuin och empatisk vård;  

 [Health Care Providers] seem to genuinely, compassionately care. 

And sometimes when you’re not caring for yourself, and you’ve got 

these strangers caring for you, sometimes something kicks in that, 

“Maybe I’m worth caring for myself” (Valentine et al., 2013, s. 171). 

 

7. DISKUSSION 

Den aktuella studien var en kvalitativ litteraturstudie med syfte att belysa 

upplevelsen av manlig utsatthet för VNR. Resultatet från denna studie visar på att 

utsattheten för VNR gav stora påverkningar på männens fysiska och psykiska hälsa 

samt sociala och professionella liv. Våldet som männen utsattes för antog flera 

former och varierade i svårighetsgrad, där det som ansågs påverka hälsan mest var 

det psykiska våldet. Förutfattade meningar och antaganden om könsroller påverkade 

männens egen och samhällets syn på hans utsatthet samt mannens hjälpsökande 

process och vårdpersonals bemötande gentemot honom.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie bedrevs som en kvalitativ litteraturstudie. Kvalitativ forskning är 

lämplig när studier syftar till att belysa upplevelser (Yin, 2013). Nackdelen med 

denna metod är dock att dess resultat inte går att generaliseras till att gälla för hela 

populationen då kvalitativ forskning baseras på människors unika upplevelser, dock 

erbjuder kvalitativ forskning en mer fördjupad bild på hur individen upplever ett 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Entilli%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27505865
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visst fenomen (ibid). Kristensson (2014) framställer litteraturstudier som ett bra sätt 

att sammanställa relevant kunskap som sedan kan omsättas i praktiken och bidra till 

förslag till förändrat arbetssätt för professioner.  

Datainsamlingen genomfördes genom en strukturerad litteratursökning. I 

strukturerad eller systematisk litteratursökning utförs arbetet i tydliga steg 

(Kristensson, 2014).  Styrkan med detta återfinns i att det systematiska 

tillvägagångssättet möjliggör för en fullständig inkludering av all befintlig litteratur, 

vilket höjer kvaliteten och tillförlitligheten på studien och ger resultatet en 

vetenskaplig tyngd. Sökningen efter litteratur skedde genom tre databaser, Pubmed, 

Cinahl och Psycinfo. Cinahl är en databas som täcker främst hälso- och 

vårdvetenskaper (Backman, 2016). Pubmed är världens största medicinska databas 

och Psycinfo är en beteendevetenskapligt baserad databas (ibid).  Att endast tre 

databaser användes kan anses vara en svaghet, dock fanns relevans att endast 

använda dessa tre då de fokuseras mot vårdande professioner. Den mest centrala 

databasen under sökningen var Cinahl, men vad som bör poängteras är att de flesta 

av artiklarna som återfanns på Cinahl även återfanns på Pubmed. När inga fler 

relevanta artiklar återfanns på Cinahl och Pubmed riktades fokus mot Psycinfo, 

varifrån en artikel inkluderades i resultatet. Sökorden som användes under 

litteratursökningen ansågs bidra till att funna artiklar var relevanta för studiens syfte 

samt synliggjorde dessa så att så många artiklar som möjligt med relevans 

inkluderades i resultatet. Under sökningen framkom att stora delar av litteraturen var 

kvantitativa data, vilket är synlig i sökschemat, antalet inkluderade artiklar var lågt i 

jämförelse med antal funna artiklar. Artiklarna genomgick efter funnen relevans en 

kvalitetsbedömning där tjugotvå artiklar granskades. Efter granskningen återstod åtta 

artiklar vilka sedan kompletterades med tre ytterligare efter en separat sökning och 

granskning. Resultatet i studien baserades till slut på elva kvalitativa artiklar. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes enligt en mall från SBU (2014) där artiklarna 

ansågs vara av hög kvalité då antalet Ja svar var i tydlig majoritet. Artiklar med 

medelhög kvalité återfanns fler Oklart svar, men ansågs ändock acceptabla om detta 

inte gällde en vitalt avgörande del för studiens kvalité. De fjorton exkluderade 

artiklarna använde för syftet fel metod och urval, som till exempel kvantitativa 

metoder eller urval där andra än män inkluderades.  

Artiklarna härrörde från olika delar av världen, vilket kan ha påverkat resultatet då 

det kan antas att kultur har en betydande roll i männens upplevelse. Tolkningsvis 

återfanns dock liknande upplevelser oberoende av geografisk lokalisering, varpå inga 

geografiska gränser sattes. En geografisk gränssättning hade ändå inte varit möjlig 

med tanke på tillgången av litteratur då området är relativt outforskat under den 

tidsbegränsning som studien förhöll sig till. Detta bidrog även till att artiklar, som 

syftade till att belysa specifika kontext som männen befann sig i, inkluderades trots 

detta. Vilkens påverkan kan diskuteras. Analysen fokuserades dock endast till de 

delar av artiklarnas resultat som besvarade denna studies syfte.  

Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen fortskred enligt vad som finns beskrivet 

i Lundman och Hällgren-Granheim (2017) med en låg abstraktionsnivå, vilket 

innebär att analysen hålls textnära och konkreta beskrivningar av innehållet återges. 

Nackdel med denna analysmetod återfinns i att under en allt för textnära analys kan 

helheten gå förlorad, varpå en viss grad av tolkning tillämpades för att möjliggöra 

kategorisering samt att se sammanhang och mönster (ibid). Under analysen 

analyserades endast resultat delen av artiklarna och endast de delar som var fria från 

forskarens egna tolkningar, vilket Sandelowski och Barroso (2007) redogör är det 
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primära datan vid sekundära analyser. Detta i strävan att analysera så objektiva data 

som möjligt. Datan från de olika studierna resultat kombinerades till att utgöra data 

till denna studie och för att besvara syftet, i enlighet med vad som beskrivs av 

Sandelowski och Barroso (ibid). Citat från artiklarnas intervjuer används för att 

styrka resultatet.  

På grund av nolltoleransen mot inkludering av artiklar som inte hade en tydlig 

beskrivning av sina etiska överväganden, baserades denna studie på forskning som 

besatt en god etisk grund, varpå den aktuella studien kan anses vara etiskt hållbar. 

Artiklarna skulle ha en etiskt godkännande och bedriva sin forskning enligt 

Helsingforsdeklarationen (2018) och därigenom bland annat värna om sina 

informanters anonymitet, säkerhet och hälsa. Deras etiska övervägande skulle även 

vara tydligt beskrivna, så att denna studies etiska hållbarhet kunde säkerhetsställas.  

Trovärdighet och förförståelse går hand i hand (Lundman och Hällgren- Granheim, 

2017). För att öka trovärdighet i studien har båda skribenterna därför vidtagit 

åtgärder för att hålla sig så objektiva som möjligt under analys samt sammanställning 

av resultat. Detta eftersträvades genom att skribenterna genomförde dessa steg 

gemensamt och med en reflekterande hållning i relation till sin egen och varandras 

förförståelse. Studien strävade efter att präglas av god kvalitet och vetenskapligt 

värde för att få konklusiva resultat som bidrog med ny, betydelsefull kunskap 

(Kjellström, 2013). Detta kan uppnås genom att design, metod, resultat och 

diskussion stämmer överens med forskningsfrågan (ibid). Trovärdighet byggs upp av 

begreppen giltighet, tillförlitlighet, delaktighet samt överförbarhet, där den “röda 

tråden” genom studien är högst relevant (Lundman och Hällgren- Granheim, 2017). 

Skribenterna har därför i varje avsnitt utgått från syftet samt IMRAD och därmed 

skapat en röd tråd genom studien.   

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning som resultatet kan vara överförbart 

till andra sammanhang än de som presenteras i den aktuella studien (Kristensson, 

2017). För studiens resultat anses rimligen överförbarheten vara god till liknande 

kontext där män är utsatta. Detta då liknande upplevelser återfanns i samtliga 

artiklar, oberoende av geografisk lokalisering, kultur, sexuell läggning och ålder. 

Artiklarna härrörde från stora delar av världen, främst Europa och Nordamerika, 

vilket bidrar till en variation som gynnar resultatets överförbarhet till dessa områden 

(Rosberg, 2017). Det återfanns även liknande upplevelser mellan studiens resultat 

och tidigare forskning kring kvinnors upplevelser av utsatthet, vilket talar för en viss 

överförbarhet till den generella upplevelsen av att vara offer.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visade att våldet männen utsattes för antog många former och 

varierande svårighetsgrader. De mest förekommande formerna av våld var fysiskt 

våld, psykiskt våld, social utsatthet och materiellt våld. Tidigare studie indikerar 

också den att utsatta utsätts för olika former av våld (Morgan & Wells, 2016) och 

redogör för hur svårighetsgraden varierade samt att särskilt svåra fall av våld 

förekom hos utsatta offer. Resultatet från denna studie talar även för att våldet 

männen utsattes för uppnådde en hög allvarlighetsgrad. Vidare visar resultatet att 

vissa utsatta för VNR inte själva uppfattade våldet som systematiskt medan andra 

gjorde det. Det psykiska våldet uppfattades främst som systematiskt medan 

uppfattningarna om det fysiska våldet varierade. Svårighetsgraden av våldet verkar 

dock övergripande eskalera under tid, oberoende av männens egen uppfattning. Offer 
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från en annan studie delar uppfattningen om att våldet, det fysiska inkluderat, inte 

isolerades till enstaka händelser utan förekom kontinuerligt (Morgan & Wells, 2016).  

Som studiens resultat indikerar så fick VNR utsattheten stora konsekvenser på 

männens fysiska och psykiska hälsa, där främst stora påverkningar på deras psykiska 

hälsa uttrycktes. En studie av Simmons, Knight och Menard (2018) styrker detta och 

visar på att VNR offer får negativa följder på både kropp och själ, följder som kan 

stanna kvar under en lång tid. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att det är genom 

och i livsvärlden som individen upplever lidande och hälsa och framhåller att 

livsvärlden är den värld som erfars. Hur offrens livsvärld påverkades av våldet och 

dess konsekvenser blir synligt i resultatet genom deras upplevelser av hälsa och 

lidande samt deras upplevelse av situationen. Ett av de centrala fynden var att offren 

genomled psykiska konsekvenser som ständig rädsla, hopplöshetskänslor och hög 

ångest som ledde till suicidtankar, mardrömmar och långvariga depressioner. En 

kvalitativ studie framhåller att offren på grund av det långvariga våldet upplevde 

känsla av desperation och rädsla för att trigga en ny våldsepisod (Morgan & Wells, 

2016). Vidare beskrivs känslor som isolering, hopplöshet, att känna sig fångad och 

att behöva vara i ständig beredskap. Liknande känslor återfinns även i den aktuella 

studiens resultat.  

I en viktig del av resultatet blev det synligt att flera aspekter av offrens liv 

påverkades av våldet där påverkan blev synlig på privatliv, familjesituation, socialt 

liv och arbetsliv. Upplevelsen var att de levde i kärlekslösa relationer med en 

svartsjuk, anklagande förövare som de var rädda för. Svartsjuka och falska 

anklagelse beskrevs inneha en stor påverkan även i en annan studie, där de falska 

anklagelserna kunde handla om att offret anklagades för att ha misshandlat förövaren 

eller deras barn, och där svartsjukan blev synlig i anklagelser om att ha varit otrogen 

(Morgan & Wells, 2016). Detta överensstämmer med upplevelser från denna studies 

resultat. Morgan och Wells (2016) studie belyser även att offren kände sig fångna i 

relationen då de inte kunde lämna den på grund av barnen. Dessa känslor kan liknas 

med de känslor av frihetsberövelse som beskrivs av offren i denna studie 

De offer som i denna studie hade barn redogör för skuldkänslor över barnens 

exponering för våldet. Snarlika känslor återfanns hos offer i tidigare studier där de 

uttryckte rädsla och ångest över barnens utsatthet och inför möjligheten att bli 

fråntagen barnen (Bagness & Donovan 2016; Morgan & Wells, 2016). I 

framträdande del av resultat avslöjas att våldet gav konsekvenser på det sociala livet 

där isolering från vänner och familj var starkt förekommande. Isoleringen skedde 

ofta i ett försök till att anpassa sig utefter förövarens ställda krav och då som följd av 

deras kontrollerande beteende. En studie beskriver just detta, där förövaren medvetet 

isolerar offren från deras sociala nätverk (Morgan, Buller, Evans, Trevillion, 

Williamson & Malpass, 2016). Ytterligare en studie belyser hur isoleringen utövats 

medvetet av förövaren som en form av kontrollerande våld (Morgan & Wells, 2016). 

Även en negativ påverkan på arbetslivet framkom i studiens resultat genom att de 

hindrades från att gå till eller kom för sent till arbetet samt att deras 

prestationsförmåga försämrades. Denna påverkan återfanns även i en kvantitativ 

studie, där svårigheten att närvara och prestera på arbetsplatsen återfanns (Wathen, 

Macgregor, Tanaka, & Macquarrie, 2018). 

Resultatet genomsyras av beskrivningar kring hur normer och syn på könsroller 

påverkade offrens egen syn på sig själv, samhällets syn på honom och hans möjlighet 

att söka hjälp. Föreställningen av könsroller bidrog till att offren ansåg sig ha en 
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omhändertagande roll, att det var skamligt att vara utsatt och gav påverkan på deras 

uppfattning om sin manliga identitet. Sambandet mellan denna föreställning och 

skamkänslor för att vara offer påträffades även i tidigare forsking där offren 

definierade manlig utsatthet som omanligt (Morgan & Wells, 2016). Tidigare 

forskning framhåller även att män innehar svårigheter i att betrakta sig själva som 

offer (Bagness & Donovan, 2016; Zverina, Stam & Babins-Wagner, 2011). Vidare 

att detta beror på att de skäms eller en övertygelse om att ingen ska tro på dem. 

Sådana upplevelser återfinns även i resultatet från denna studie. Detta visar på hur 

männen, med påverkan av sitt livsvärldsperspektiv, förhåller sig till sig själv och 

andra människor, genom den privata världen och medvärlden (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Vilket ger konsekvenser på männens agerande. Detta styrker 

resultatet från denna studie, där männens livsvärldsperspektiv påverkade deras 

uppfattning om sig själva, deras syn på våldet och hur de hanterade situationen. 

 

Resultatet belyser att majoriteten av männen upplevde dåligt bemötande och dåliga 

vårdrelationer från och med sjukvårdare. Vårdrelationen är enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) beroende av att vårdaren visar professionellt engagemang, 

professionell kunskap och absolut närvaro för att kunna tillgodose patientens behov 

av vård och lindra dess lidande samt främja hälsoprocessen. Det vårdande som 

beskrivs i denna studies resultat karaktäriseras av majoriteten av offren som 

bristfällig, på grund av kompetensbrist och förutfattade meningar gentemot männen. 

Detta kan bero att vårdaren inte uppnår kraven på vad en god vårdrelation innebär, 

genom att inte engagera sig helt i patienten på grund av sina förutfattade meningar 

och sin kompetensbrist, och därigenom heller inte kunna främja offrets hälsa 

Dahlberg och Segesten (2010). Även om upplevelser av goda och tillitsfulla 

relationer och bra bemötande återfanns i denna studiens resultat så stod dessa i klar 

minoritet. När offren väl sökte hjälp för sin utsatthet upplevde de att de möttes av 

misstro, inadekvata åtgärder och ibland öppen fientlighet. En studie redogör för att 

rädslan för detta bemötande ofta hindrade offren från att söka hjälp (Machado, Matos 

& Hines, 2016). Enligt ICN:s kod för sjuksköterskor ska omvårdnad ges respektfullt, 

oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska 

åsikter eller social ställning (ICN 2017). Sjuksköterskans uppgift är att på ett 

holistiskt sätt, och genom öppenhet och följsamhet, kunna möta varje individ utifrån 

just dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlborg Lyckhage, Lau och 

Tengelin (2015) framhåller hur alla människor, även vårdare, socialt formas sedan 

tidig barndom till att förvänta sig olika saker från olika människor utifrån sina 

normer. Problematiken med detta återfinns när mannen bryter mot den förväntade 

normen, då det finns risk för att sjuksköterskan ger ojämnställd vård och bildar en 

dålig vårdrelation med offret (Dahlberg och Segesten 2010; Dahlborg Lyckhage, Lau 

och Tengelin, 2015). Det lidande som belyses i resultatet av denna studie, som 

orsakats av dålig bemötande, beror på liknande orsaker. Där ibland hur vårdare inte 

tagit männen på allvar, visat misstro och respektlöshet. 

En allmänsjuksköterska ska fastställa förekomst av VNR och agera på ett korrekt sätt 

vid funnen utsatthet (Bradbury-Jones, & Clark, 2016). En intressant aspekt av 

resultatet från denna studie är dock att offren i majoriteten av fallen upplever att de 

inte erhållits adekvat hjälp när de sökt hjälp för sin utsatthet. Resultatet från en annan 

studie redogör för hur sjuksköterskor har svårigheter med att fråga sina patienter om 

VNR (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). Svårigheten återfinns 
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enligt dem i att inte veta hur frågan bäst bör formuleras eller hur de ska agera om de 

får ett jakande svar. Även att de inte ville kränka offrets integritet eller inkräkta på 

dess privata liv. Endast femtio procent av sjuksköterskorna uppgav att de frågat om 

VNR, och då endast om offret haft synliga skador (ibid). I resultatet från denna 

studie blir det synligt att även om offren avslöjat att de var utsatta och även om de 

hade synliga skador, så negligeras detta i många fall. Detta visar på 

sjuksköterskornas osäkerhet och inkompetens kring hur de ska hantera situationen. 

En högre öppenhet och följsamhet kan bidra till att sjuksköterskan bemöter patienten 

mer fördomsfritt och professionellt (Dahlberg och Segesten, 2010), vilket hade varit 

önskvärt i dessa fallen för att minska lidande.   

Upplevelserna i denna studie belyser att offren ser uppfattningen om att endast 

kvinnor blir utsatta för våld som fastställd. Våldsforskning har dock under senare år 

validerat att den tidigare uppfattningen, om en överrepresentation av kvinnliga offer, 

kan ifrågasättas. En översiktsartikel redogör exempelvis för hur endast fyra av nitton 

granskade artiklar talar för könsskillnad gällande förekomst av VNR (Breckenridge, 

Yang & Poon, 2019). Andra studier identifierar könsskillnader och redogör för att 

män oftast erhåller mindre allvarliga skador än kvinnor och att våld mot kvinnliga 

offer är mer systematisk än våld mot män samt att män får mindre psykiska följder 

(Thureau, Le Blanc-Louvry, Gricourt & Proust, 2015). Resultatet i denna studie visar 

att våldet männens utsatts för många gånger var systematiskt och allvarligt i sin 

svårighetsgrad samt gav svåra psykiska konsekvenser, vilket talar mot detta 

påstående. Thureau et al. (2015) reflekterar dock kring möjligheten att 

könsskillnaderna beror på att det finns mer information som är riktad mot kvinnor 

samt att män möter fler hinder under den hjälpsökande processen. Vilket återfanns i 

resultatet då männen ofta hindrades från att söka vård på grund av olika anledningar.  

Det finns stora behov av mer forskning inom området. Just denna studie riktar in sig 

på upplevelser manliga offer har om utsatthet VNR, då kan förslagsvis kvantitativa 

undersökningar med ett annat perspektiv, som till exempel sjuksköterskans, erbjuda 

intressanta infallsvinklar. För att se hur sjuksköterskan upplever situationen av VNR 

och för att jämföra och se utbredning samt för att öka förståelsen av manlig utsatthet. 

Genom att belysa sjuksköterskans perspektiv kan den andra sidan av myntet bli 

synligt, hur sjuksköterskor upplever vårdandet av våldsutsatta män. Ämnet bör 

uppmärksammas mer då män borde känna sig trygga att söka vård och få ett jämlikt 

bemötande. Med mer forskning och ökad förståelse så kan möjligtvis en förändring 

av sjukvårdens föreställning kring detta ske och bidra till att sjukvården kan öppna 

upp ögonen för att även män blir utsatta för VNR.  

 

8. SLUTSATS 

Resultatet visar på att männens utsatthet uppnår en hög svårighetsgrad och att 

konsekvenserna efter våldet påverkar männens hälsa och liv oerhört mycket. Det ger 

en påverkan på hela livet där suicidtankar, värdelöshetskänslor, kroppsskador och 

social utsatthet och isolering är vanligt förekommande. Sjuksköterskans roll är att 

förebygga och lindra lidande vilket inbegriper att se tidiga tecken på att en man blir 

utsatt för VNR samt att bemöta denne med adekvata åtgärder. Därav bör ett 

bemötande med öppenhet och följsamhet praktiseras, där normer, kultur samt 

könsroller bör läggas i bakgrunden, då alla patienter har rätt till jämlik vård. De 

aktuella fynden visar dock på att män fortsatt blir bemötta partiskt med starka 

genomslag av ogillande och misstro. Vilket stämmer överens med en mängd tidigare 
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forskning, trots detta verkar ingen förbättring i den kliniska verkligheten ha skett.  

Det är essentiellt att sjukvård och andra professioner identifierar att detta problem 

existerar. Det är av vikt att sjuksköterskan är medveten om att deras bemötande och 

agerande påverkar offrens hjälpsökande process och bidrar till att färre söker hjälp 

och vård. Framtida forskning kring området behövs för att aktualisera problemet, 

bryta mörkertalet av våldsutsatta, öka förståelsen för prevalens av våldsoffer och 

förbättra bemötandet gentemot våldsutsatta män. Detta är essentiellt för att 

sjukvårdare i framtiden ska kunna praktisera en jämställd, respektfull och öppen 

vård, till alla.  

 

8.1 Kliniska implikationer 

Resultatet visar på att utsatta män bemöts på ett bristfälligt sätt av sjukvårdpersonal. 

För att detta ska förbättras bör mer kunskap om fenomenet spridas. Detta kan 

exempelvis ske genom utbildning av sjukvårdpersonal på arbetsplatser där 

fenomenet och betydelsen av sjukvårdspersonalens bemötande samt föreställningar 

diskuteras och problematiseras. Riktlinjer för hur dessa män ska bemötas och vårdas 

bör finnas tillgängliga för alla yrkesverksamma inom sjukvård, för att försäkra att 

männen erhåller adekvat hjälp. Slutligen måste mer information finnas tillgänglig för 

utsatta män om vart dessa kan vända sig för att få hjälp.  
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Granskningsmall från Statens beredning för utvärdering, användes för att 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt över de kvalitativa artiklarna som resultatet byggs på. 
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Qualitative 
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Semistructure
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tolerance and resilience. Participants 

described professional norms of the 
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participants had clear judgments as to 

how they would expect their 
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colleagues because, IPVA 
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its characteristics, creates what may be 
seen as impervious barriers to 
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as a way of coping but also as 
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of the group. Support is heavily bound 

to the context in which military work 
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Disclosure of 
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experiences of 
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survivors of 
intimate partner 
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This study, therefore, 

focuses on the 
individual, 

organizational and 

cultural factors that 
facilitate or prevent the 

disclosure of intimate 

partner abuse when 
experienced by men in a 

Chinese context 

 

Qualitative 

approach. 
Semi-

structured in-

depth 
interviews 

with 8 men.  

The survivors take the severity of the 

abuse into consideration as one of the 
factors that facilitate their disclosure. 

Their perception of the severity may 

be downplayed by their perception of 
the male gender role. Participants 

perceived their victimization 

experiences as unique and exceptional 
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prevented disclosure. The survivors 

made decisions based on the actions of 

the helping professionals, whether 
they would further disclose their 

victimization. Lack of professionalism 

of a professional affects the intentions 
of victims to disclose. Offering 

immediate help, unbiased solutions 

and suggestions can help professionals 
gain the trust of male IPA survivors, 

who would then be more willing to 

disclose. Helping professionals need 

to adopt a neutral position and accept 
that men could be weak in order to 
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secure a relationship of trust. The 

societal expectations of masculine 
competence is perceived to be shared 

among the Chinese community, and 

that nobody would believe that a 
masculine and competent man could 

be abused by his spouse. The 

respondents indicated that their role as 
a man was to protect their partner and 
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a Male 
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Intimate Partner 

Violence: A 
Qualitative 

Case Study 
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of this 
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qualitative case study 
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lived experience of a 
male survivor of IPV 

and the real-life context 
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Three separate themes and one 
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themes related directly to the 
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The survivor described continually 

having to define and redefine his 
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actions of the perpetrator (1). Outward 
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constant external turmoil in the 

survivor’s life (2).  

The identified theme related to the 
experience of leaving the abusive 
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living within and leaving the abusive 

relationship was living with a knot in 

your stomach, a feeling that was 
viewed as a response to the 

confrontation from within and 

without. 

High 

2015  

Ireland 

M. Corbally 
 

Accounting for 

Intimate Partner 

Violence 
 

The purpose of this 

study was to unearth the 

social processes that 
influence how men 

Qualitative 

approach. 

Open 
narrative 

Three dominant narrative strategies 

were used by respondents: the 

fatherhood narrative, the good 
husband narrative, and the abuse 

Medium 

high 
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experiencing IPV 

account for their 
experiences. 

structured 

interview with 
14 men.  

narrative. The abuse narrative had a 

unique narrative form, which reflected 
respondents’ disassociation between 

their identities as men and also as 

abused persons. Dominant conflicting 
discourses of masculinity and intimate 

partner abuse disadvantaged men in 

identifying IPV and secondly in 

responding appropriately. This study 
found that men prefer to use dominant 

discursive identities as legitimate 

means from which to disclose IPV 
experiences. The findings from this 

study illustrate that broad questioning 

by professionals regarding fatherhood 
may be most helpful in promoting 

disclosures of IPV if this is suspected.  

2016 
Sweden 

Nybergh, L., 

Enander, V., 

& Krantz, G. 

Theoretical 
Considerations 

on Men’s 

Experiences of 

Intimate Partner 
Violence: An 

Interview-

Based Study 

This study aims at 
exploring and 

interpreting men’s 

experiences of intimate 

partner violence (IPV) in 
the light of selected 

current theoretical 

contributions to the 
field, with an emphasis 

on Michael P. Johnson’s 

violence typology 

Qualitative 
approach. 

semi-

structured 

interviews 
with 20 men.  

The men were subjected to a variety of 
physically violent acts and they were 

controlled to different degrees by their 

female and male partners. But they 

were not subjected to the multiple 
control tactics that define the intimate 

terrorism category of Johnson's 

violence typology. Men generally did 
not consider physical violence to be 

threatening when it was perpetrated by 

women. Many of the men had used 
violence and control against their 

partners as well. While the men’s 

female partners’ use of emotional 

abuse constituted a successful control 
tactic, physical and sexual control was 

generally not achieved by the women 

and there were no “perfect fits” with 
IT (and hence, VR) in the opposite-sex 

relationships. The result lends support 

to the argument that women's and 
men's experiences of IPV differ in 

opposite-sex relationships. 

High 

2016 
United 

Kingdom 

McCarrick, 

J., Davis-
McCabe, C., 

& Hirst-

Winthrop, S. 

Men’s 
Experiences of 

the Criminal 

Justice System 

Following 
Female 

Perpetrated 

Intimate Partner 
Violence. 

The current study aimed 
to explore men’s 

experience of the UK 

Criminal Justice System 

(CJS) following female-
perpetrated intimate 

partner violence (IPV), 

The aim of the study 
was to explore the 

experiences of men who 

had lived through 
female-perpetrated IPV 

Qualitative 
approach. 

Unstructured 

interviews 

with 6 men.  

The men had experiences of being 
treated like a perpetrator, despite 

being the victim, and not being heard 

or believed from partner, criminal 

justice system and society (based on 
gender beliefs). The men described 

that their masculine gender identity 

impacted their experiences and how 
they view their own gender and victim 

role. The men described suffering 

from an element of loss of their 
masculine identity. The men suffered 

High 
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from psychological distress as a result 

of the IVP, in form of feelings of rage 
(toward partner and police), PTSD 

symptoms (suicidal thoughts, 

distressing dreams, sleep deprivation, 
depression, high anxiety), feeling of 

isolation and loss of social life and 

cognitive capacities (affecting work 

life). The men moved on after the 
traumatic event by meaning making 

regarding their suffering, by  forming 

new relationships and trying new 
experiences and by trying to help 

other men living through IPV.  

2017  
USA 

Pantalone, D. 

W., 
Valentine, S. 

E., Jackson, 

M. A., 

Andrasik, M. 
P., & Simoni, 

J. M 

Partner Abuse 
Among HIV-

Positive Sexual 

Minority Men: 
“That Was All I 

Deserved . . .” 

aim to explore the lived 
experiences of HIV-

positive sexual minority 

men who have 
experienced partner 

abuse.  

Qualitative 
approach. 

Semistructure

d interviews 
with 24 men.  

Participants reported psychological, 
physical, and sexual victimization 

from partners, varying from mild to 

severe physical abuse and murder 
attempt. Many men perceived 

themselves as fundamentally flawed 

as a result of having become infected 

with HIV, and therefore deserved the 
abuse. These beliefs were often 

reinforced by their partners. Having 

HIV contributed to a willingness to 
partner with men who where sub-

optimal, this same belief  motivated 

them to remain in abusive partnership. 
The men explained how social 

marginalization due to their HIV 

status, as well as their sexual 

orientation, led to severe isolation. 
Lack of perceived and actual social 

support was a source of extreme 

distress which made it difficult to 
leave abusive relationships. The 

violence was perceived as normal or 

expected and  part of a romantic 
relationships. The men had difficulty 

recognizing or identifying potential 

precursors to violence, including a 

misinterpretation of potential warning 
signals. Stereotypical masculinity was 

the most universally valued 

preferences for partners.  

Medium 
high 

2013 

USA 

Valentine, S. 
E., Bankoff, 

S. M., & 

Pantalone, D. 
W. 

Finding 

meaning after 

same-sex 
partner abuse: a 

content analysis 

of experiences 

aim to qualitatively 

explore the ways in 

which sexual minority 
men find meaning 

following their 

experiences of PA. 

Qualitative 

approach. 

Structured 
interviews 

with 28 men.   

 

The men experienced partner abuse 

including emotional, physical, and 

sexual abuse.  Participants discussed 
negative precursors and consequences 

of their PA, including chaotic 

childhoods, histories of multiple abuse 
experiences, mental health and 

Medium 

high 



2VÅ61E   Paulina Berg & Nathalie Sköld 
 

41 
 

of men with 

HIV 

substance abuse problems, societal 

marginalization, and negative 
consequences of disclosing their 

sexual minority or transgender 

identity. The men`s meaning making 
was as a process where one can (a) 

restructure life priorities and purpose 

and (b) enact change postabuse. 

In general, most men reported a sense 
of personal strength, personal growth 

and maturation from having endured 

and survived PA. The men did not link 
their postabuse recovery experiences 

to their sexual minority identity nor to 

their HIV status. Some men 
mentioned an increased sense of 

agency and attention to their own 

needs and healt in their postabuse 

lives. With the exception of positive 
relationships with providers, the men 

described little use of peer or family 

support and an ongoing social 
isolation. 

The men view themselves as being 

able to more effectively communicate 

their expectations and desires in 
relationships. Participants had a desire 

for healthier and more meaningful 

romantic relationships and 
relationships in general postabuse. 

 

2017 
Canada 

Brooks, C., 

Martin, S., 
Broda, L., 

Poudrier J. 

"How Many 

Silences Are 

There?" Men's 

Experience of 

Victimization 

in Intimate 

Partner 

Relationships 

 

aims to contribute to the 
underrepresented 

literature, focusing on 

men’s understanding of 
their own victimization. 

Qualitative 
approach. 

In-depth 

interviews 
with 9 men.  

All nine experienced ongoing physical 
and psychological violence, ranging in 

severity. The men openly discussed 

their fears of being killed, unease 
about their partners stalking them, and 

panic about being unable to defend 

themselves. The men discussed 
trepidation to enter future 

relationships, being watchful at all 

times, being incapable of trust, and 

isolating themselves. Masculine norms 
were apparent in the ways the men 

describe their victimization. While 

some of the men sought support either 
through informal or formal sources 

and expressed a willingness to 

disclose their victimization and fear, 

all talked about how difficult this was 
due to perceptions of their families 

and communities. The men’s stories 

show the influence of masculine 
norms on their behavior and how 

Medium 
high 
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much they shared. The men 

understood the women’s previous 
history of violence against them as 

linked to their own use of violence as 

well as the larger context of 
communities where violence is 

normalized. All of the men talked 

about wanting a safe place for men to 

talk about their victimization and to 
break the silence of this forbidden 

narrative.  
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Bilaga 3 
Sökschema med tillhörande sökord, dessa sökord bidrog till att finna resultatets 

artiklar från tre databaser. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

Abstracts 

Lästa i 

Fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultat 

Cinahl 

 

intimate partner 

violence, AND 

woman, AND 

against men 

77 8 4 2 1 

Cinahl Intimate partner 

violence 

AND men 

AND gender role 

79 14 8 4 1 

Cinahl intimate violence 

AND men AND 

help seeking 

27 11 7 5 2 

Cinahl 

 

intimate partner 

violence AND 

against men AND 

by women 

80 13 3 2 0 

Cinahl 

 

Domestic 

violence AND 

against men 

65 7 3 2 1 

Pubmed 

 

Male experience 

AND intimate 

partner violence 

AND Qualitative 

research  

161 10 4 2 2 

Pubmed 

 

Intimate partner 

violence AND 

experience AND 

by men 

507 11 3 2 1 
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PsycInfo intimate partner 

violence 

AND 

men 

AND 

experience 

8 2 1 1 1 

Cinahl partner abuse 

AND men 

AND 

experience 

19  3  2 2 2 

 


