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Abstrakt  
 
Bakgrund: Våld i nära relationer är ett omdiskuterat och välkänt samhällsproblem. Ofta handlar 
dialogen om mäns våld mot kvinnor och det talas sällan om att en man utsätts för våld av en 
kvinnlig partner. Syfte: Syftet med examensarbetet var att beskriva mäns erfarenheter av att vara 
utsatta för våld av en kvinnlig partner i en nära relation. Metod: En litteraturöversikt gjordes där 
fem kvalitativa och tre kvantitativa artiklar inkluderades. Databaserna som användes var 
CINAHL, PsycInfo och PsycArticles. Dataanalysen utgick från en trestegsmodell och samtliga 
artiklar granskades genom en kvalitetsgranskningsmall. Resultat: Under analysen framkom 
huvudkategorierna “Erfarenheter och konsekvenser av våldet”, med subkategorier “Fysiska 
våldshandlingar”, “Psykiska våldshandlingar”, “Hälsoeffekter” och “Sociala effekter”, 
“Omgivningens dubbelhet” med subkategorier “Myndigheters bemötande” och “Närståendes 
förhållningssätt” samt huvudkategorin “Kvinnans makt och kontroll”. Resultatet visar att män 
upplever både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld från en kvinnlig partner i en nära relation. Det 
framkommer även att underliggande genusnormer och stereotypiska antaganden hindrar män från 
att betraktas som egentliga offer. Konklusion: Mäns utsatthet för våld i en nära relation är en 
komplex problematik som är starkt förknippad med samhällets normer och antaganden om 
maskulinitet. Professionella brister i sitt bemötande av våldsutsatta män vilket kan få stora 
konsekvenser för mannen. För att få mer kunskap och bättre förståelse för mäns utsatthet av våld 
i en nära relation behöver problemet synliggöras ytterligare och diskuteras på både individ- och 
samhällsnivå. Praktiska implikationer: Adekvat utbildning kan bidra till att professionella får 



 
 

rätt verktyg för att bemöta våldsutsatta män vilket kan leda till en minskad utsatthet och ökad 
hälsa hos utsatta män. Examensarbetet kan bidra till att förbättra det preventiva arbetet inom till 
exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst för att förhindra att män faller offer för våld, då 
dessa myndigheter ofta har en betydande roll i att upptäcka våldet. Förslag till fortsatt 
kunskapsutveckling: Ytterligare forskning krävs kring mäns utsatthet för våld i nära 
heterosexuella relationer för att bryta stigmatiseringen kring utsattheten och bidra med kunskap 
till professionella inom människobehandlande yrken som möter dessa män.  
 
Nyckelord: genusnormer, kvinnliga våldsutövare, kvinnors våld mot män, manliga offer, våld i 
nära relationer 
 
 
Abstract  
 
Background: Domestic violence is a debated and well-known social problem. Often, the 
dialogue is about men's violence against women and it is rarely mentioned that a man is subjected 
to violence by a female partner. Aim: The aim of the study was to describe men's experiences of 
being subjected to violence by a female partner in an intimate relationship. Method: A literature 
review was conducted which included five qualitative and three quantitative articles. The 
databases used were CINAHL, PsycInfo and PsycArticles. The data analysis was based on a 
three-step model and all articles were reviewed through a quality assessment template. Findings: 
During the analysis one main category that emerged was “Experiences and consequences caused 
by violence”, with the sub categories “Physical acts of violence”, “Psychological acts of 
violence”, “Health effects” and “Social effects”, another main category was “The ambiguity of 
the environment “ with sub categories “The response of authorities ” and “The approach of 
relatives” and the last main category was “The woman’s power and control”. The results show 
that men experience both physical, mental and sexual violence from a female partner in an 
intimate relationship. It also appears in the study’s findings that underlying gender-based norms 
and stereotypical assumptions prevent men from being considered as actual victims. Conclusion: 
Men's exposure to violence in an intimate relationship is a complex problem that is strongly 
associated with society's norms and assumptions about masculinity. Professional shortcomings in 
the treatment of abused men can have major consequences for the man. In order to gain more 
knowledge and a better understanding of men's exposure to violence in an intimate relationship, 
the problem needs to be further visualized and discussed at both individual and societal levels. 
Practical implications: Adequate education can help professionals get the right tools to deal 
with abused men, which can lead to reduced vulnerability and increased health of abused men. 
The study can help to improve preventive work in, for example, health care and social services to 
prevent men from falling victim to violence, as these authorities often have a significant role in 
detecting violence. Suggestions for continued knowledge development: Further research is 
required on men's exposure to violence in intimate heterosexual relationships to break the stigma 
around the exposure of violence and to contribute with knowledge to professionals in the human 
treatment professions who encounter these men. 
 
Keywords: domestic violence, female perpetrators of violence, gender norms, male victims, 
women's violence against men  
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Inledning 
Våld i nära relationer är i dagens samhälle ett omdiskuterat och omfattande politiskt känt 
samhälls- och folkhälsoproblem (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Vidare är det ett känsligt och 
kontroversiellt ämne som kan orsaka ett lidande hos de människor som bevittnat eller upplevt 
våld på nära håll. Våld i nära relationer symboliserar för många en bild av hur en aggressiv, 
fysiskt överlägsen manlig våldsutövare slår sin försvarslösa kvinnliga partner med sina bara 
händer. Få människor ser en bild av en våldsutövande kvinna och en våldsutsatt man. Samhällets 
normer och genusperspektiv vidmakthåller och stärker bilden av män som starka, överlägsna och 
kapabla till att försvara sig i alla situationer. Manliga offer för våld i nära relationer upplever en 
begränsad förståelse och empati hos allmänheten och myndigheter vilket leder till att många män 
lider i tystnad. För att belysa mäns utsatthet och bidra med förståelse och ytterligare kunskap 
kommer detta examensarbete handla om mäns utsatthet för våld i en nära relation av en kvinnlig 
partner.  
 
Intresset för det valda ämnet väcktes när författarna från början hade tänkt göra ett arbete om 
skillnader i kvinnor och mäns våldsutövande i nära relationer. Författarna upptäckte då att det 
fanns få studier om mäns våldsutsatthet och tyckte att det var ett ämne som behöver 
uppmärksammas och utforskas ytterligare. Att som man vara offer för en kvinnlig våldsutövare är 
tabubelagt. Att bidra med kunskap om detta ämne kan resultera i att stigman minskar och att fler 
män känner att de kan anförtro sig och dela med sig av sina upplevelser. 

Bakgrund  

Våldets karaktär  
“Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker 
påverka annan person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal, 
2017, s. 33). Våld är ett multidimensionellt begrepp såväl inom forskning som i praktiken och 
kan definieras på varierande sätt. Våldets karaktär kan bestå av grova våldsbrott men kan även 
innebära handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som ett brott. Det kan 
exempelvis röra sig om sexistiska kränkningar, isolering från anhöriga samt emotionell 
utpressning (Socialstyrelsen, 2016). Våld kan innebära ett brett spektrum av kränkande 
handlingar som ofta är en kombination av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Fysiskt våld innebär 
att våldsutövaren utsätter offret för knuffar, sparkar eller slag. Psykiskt våld innebär att 
våldsutövaren utsätter offret för en psykisk utsatthet genom direkta och indirekta hot eller hån. 
Denna form av våld inkluderar även våld eller hot om våld riktat mot offrets husdjur. Sexuellt 
våld innebär att våldsutövaren genom våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar kränker 
och förnedrar offret (Socialstyrelsen, 2019). 

Våld i nära relationer 
En nära relation definieras som en relation med en närstående i form av en pojkvän, flickvän, 
make eller maka, oavsett om personerna delar bostad eller inte (Frenzell, 2014). Begreppet 
närstående är ett könsneutralt ord som syftar till varje person som den våldsutsatta eller 
våldsutövaren har en nära relation till (Socialstyrelsen, 2016). Våld i nära relationer kännetecknas 
av ett handlingsmönster som sträcker sig från knappt märkbara handlingar till grova brott. Det 
kan exempelvis innebära att offret utsätts för hån, våld eller hot om våld (Socialstyrelsen, 2019).  
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Våld i nära relationer betraktas som ett omfattande politiskt erkänt samhälls- och 
folkhälsoproblem (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Cirka en femtedel av Sveriges befolkning har 
någon gång under sin livstid blivit utsatt för brott i en nära relation (Frenzell, 2014). Under 2018 
var 7160 personer misstänkta för misshandel mot en kvinna som de levde eller hade levt i en nära 
relation med. Av dessa 7160 personer var 96 procent män. Samma år var 1530 personer 
misstänkta för misshandel mot en man i en nära relation, av dessa 1530 personer var 85 procent 
kvinnor (Brå, 2019). Det är vanligt förekommande att mäns våld mot kvinnor symboliserar en 
ensidig bild av våldet som utspelar sig i nära heterosexuella relationer. Mäns våld mot kvinnor 
dominerar inom den existerande empiriska forskningen om våld i nära relationer. Det finns 
studier om bland annat våldets förekomst, sociala- samt hälsorelaterade effekter och hur det, som 
våldsutsatt kvinna, är att leva med våld (Nybergh, 2013).  
 
Frenzel (2014) rapporterar att män främst utsätts för våld på offentliga platser, utomhus och av en 
okänd gärningsperson. Trots uppfattningen att män är mindre utsatta för våld i nära relationer 
finns det studier som tyder på att män och kvinnor utsätts i ungefär lika stor utsträckning 
(Frenzel, 2014). Redan 1974 gjorde Gelles (1974) en studie om partnervåld mellan gifta 
heterosexuella par och fann att män och kvinnor utsattes för våld i relationen i liknande 
omfattning. Nybergh, Taft, Enander och Krantz (2013) gjorde en populationsbaserad studie i 
Sverige där kvinnor och män mellan 18–65 år deltog. Resultatet visade att utsatthet för våld i nära 
relationer rapporterades i liknande utsträckning av både män och kvinnor. Kvinnor rapporterade 
dock att de utsatts för våld tidigare i livet än vad män gjorde, men utsatthet för våld under de 
senaste åren var liknande för både män och kvinnor. Fyndet pekar på att det är viktigt att ta 
hänsyn till när i livet som utsattheten skett vid bedömningar om könsskillnader i våld i nära 
relationer. Vidare forskning om maskulinitet, femininitet, makt och könsroller skulle vara 
fördelaktigt för att förstå genusfrågorna kring våld i nära relationer (Nybergh, Taft, Enander & 
Krantz, 2013).  
 
Genusperspektiv  
Könsmaktssystem eller genussystem är ett begrepp som tenderar att dyka upp i olika 
sammanhang. Dessa begrepp används globalt inom forskning om vad det betyder att vara kvinna 
respektive man. Sammanfattningsvis innebär könsmaktssystemet att samhället är ett patriarkalt 
system som inordnar människor efter vilket kön de har. Män värderas högre än kvinnor vilket 
innebär att de tilldelas mer makt och resurser än kvinnor. Båda könen bidrar till att bibehålla en 
bild av män som högre rankade och mer värda än kvinnor, samt agerar utifrån normen för att 
passa in i bilden. Könsmaktssystemet handlar om ett samhällssystem vars grundprincip utgörs av 
att kvinnor underordnas och män överordnas. I systemet finns ett krav på att under- och 
överordning ska ske i tystnad och inte märkas. Att gå emot förväntningarna och strukturerna 
innebär att personen blir synlig och sårbar samt att personen kan bli sedd som avvikande och 
därmed får utså samhällets sanktioner. En princip är att det som anses vara manligt också anses 
vara det som är mer normalt och är mer eftersträvansvärt. Det bygger på en etikettering och 
stereotypisering som många män och kvinnor finner obehaglig och opassande för deras situation 
(Thomsson & Elvin- Nowak, 2003).  
 
Enligt Stolt (2010) bidrar samhällets normer till att skapa tabu och rädsla för att inte vara ett 
trovärdigt offer som leder till att många män inte anmäler det våld de utsätts för. Det är särskilt 
tabubelagt för en man att bli utsatt för våld av en kvinnlig partner. Att ses som offer i en utsatt 
situation är för många negativt och ses som motsatsen till att vara stark och kapabel till att 
försvara sig själv. Samhällets normativa föreställningar om män och maskulinitet försvårar mäns 
väg till att söka hjälp och stöd, vilket innebär att det kan vara svårt att upptäcka män som utsätts 
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för våld i nära relationer. Män tenderar därför att försöka lösa situationen på egen hand utan 
utomstående hjälp (Stolt, 2010). Stereotypiska uppfattningar bidrar till att bibehålla både 
underförstådda och tydliggjorda attityder mot offer för våld i nära relationer. Attityder mot 
manliga offer är inte till männens fördel då samhället inte uppmärksammar våld i nära relationer 
mot män på samma sätt som mot kvinnor och även accepterar våldet mot män i en större 
utsträckning (Bates, Kaye, Pennington & Hamlin, 2019).  
 
Våld i nära relationer porträtteras ofta olika beroende på om våldsutövaren är en man eller 
kvinna. Vanligt förekommande antaganden om våld i nära relationer baseras ofta på stereotypiska 
genusnormer där manliga våldsutövare antas utöva ett mer fysiskt aggressivt beteende till 
skillnad från kvinnliga förövare som anses utöva ett verbalt aggressivt beteende. Kvinnliga 
våldsutövare tillskrivs ofta egenskaper som överkänsliga och emotionellt instabila, vilket innebär 
att de utövar ett våldsamt beteende på grund av sina känslor, rädsla eller i självförsvar. Mäns 
våldsamma beteenden däremot normaliseras och legitimeras av att män är oförmögna till att 
hantera ilska. Dessa stereotypiska antaganden kan vara problematiska då kvinnliga våldsutövare 
associeras med en överdriven känslomässighet samt avsaknad av en fysisk överlägsenhet medan 
manliga våldsutövare förknippas med rationalitet och en överlägsen fysisk styrka. Det genererar 
ett antagande som berör manlighet och kvinnlighet och som bidrar till att vidmakthålla en idé om 
att män har endimensionella känslolägen, som präglas av ett våldsutövande baserat på 
aggressivitet och inte rädsla eller nervositet. Inramningen av manliga förövare bidrar till att män 
som är offer för våld i nära relationer kan ha svårt att uttrycka rädsla och väljer att leva i 
förnekelse av våldet. En avsaknad av förståelse från allmänheten bidrar till att manliga offer av 
våld i nära relationer kan förlöjligas och förminskas (Scarduzio m.fl., 2017). Bennett (2007) 
beskriver att mäns upplevelser av samhällets förväntningar är att de ska ha ett gott 
självförtroende, vara självständiga och starka. De förväntas hålla tillbaka både fysiskt och 
emotionellt lidande samtidigt som de ska utöva kontroll och påvisa makt (Bennett, 2007).  

Bakomliggande orsaker till våldet  
Personer som utsätter en partner för våld kan agera impulsivt och ha svårt att kontrollera sina 
impulser samt hantera starka känslor. Impulsivitet är en riskfaktor för att en person ska använda 
våld mot sin partner eftersom impulsivitet karaktäriseras av att personen har svårt att reglera vissa 
beteenden, till exempel aggressivitet. Både män och kvinnor som utövar våld mot en partner har 
ofta bristande impulskontroll (Ceatano,Vaeth & Ramisetty- Mikler, 2008). Att utsätta en partner 
för våld kan även handla om ett behov av att utöva makt och kontroll över sin partner. Våldet kan 
utövas i syfte att visa maktövertag eller att återta förlorad kontroll. Våldsutövaren upplever 
vanligen känslor av rädsla och ilska över att de inte har makt eller kontroll, eller att de är på väg 
att förlora den (Vigansky & Timor, 2017). Personer som själva blivit utsatta för våld under sin 
uppväxt löper större risk att utsätta sin partner för våld i vuxen ålder. Det upplevda våldets 
allvarlighetsgrad har också en tydlig påverkan på sannolikheten att utöva våld mot en partner 
(van Wijk & de Bruijn, 2016). I cirka hälften av de rapporterade fallen av våld i nära relationer år 
2009 var våldsutövaren enligt offrets uppfattning berusad, troligen berusad eller under påverkan 
av andra substanser än alkohol. Vilket visar att alkohol eller substansmissbruk har en stor roll i 
utövandet av våld i nära relationer (Brå, 2009).  

Konsekvenser av våldet  
En rapport om våld i nära relationer från Socialstyrelsen (2016) visar att vanligt förekommande 
fysiska skador och besvär hos någon som blivit utsatt för våld i en nära relation är blåmärken, 
sönderrivna kläder, sömnstörningar, ätstörningar, oro och andra psykosomatiska besvär. 
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Utsattheten kan medföra både kort- och långvariga psykiska besvär som exempelvis depression. 
Det kan även bidra till att en person får sämre självförtroende eller förändrar sin personlighet 
genom att bli tillbakadragen och isolera sig. Den våldsutsatta kan också bli utåtagerande och 
utöva våld mot andra eller bli självdestruktiv. Våldet kan få en rad olika sociala och ekonomiska 
konsekvenser för den våldsutsatta, som tillitsproblem till sig själv och andra, isolering, akuta 
bostadsproblem och skuldsatthet, orsakad av våldsutövaren (Socialstyrelsen, 2016). 
 
En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet kopplat till hälsa, visar att 
personer som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld någon gång i livet har en ökad 
risk för att utveckla olika former av psykisk och fysisk ohälsa. Posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD), depression, självskadebeteende och riskbruk av alkohol är olika former av psykisk 
ohälsa som är vanligt hos personer som någon gång i livet blivit utsatta för våld. Psykosomatiska 
symtom som är vanliga hos både kvinnor och män är huvudvärk, mag- och tarmbesvär, smärtor i 
nacke och axlar samt yrsel. Dessa fysiska besvär kan kopplas till psykisk oro, ångest, 
nedstämdhet eller stress och kan tyda på ett så kallat somatiseringssyndrom där den psykiska 
ohälsan visar sig genom fysiska besvär (NCK, 2014).  

Professionellas betydelse  
Enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) ska Socialnämnden verka för att den som blivit 
utsatt för brott och dennes närstående får stöd och hjälp (SFS 2001:435). Socialnämnden ska ta 
särskild hänsyn till att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av en 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation (SFS 2001:435). 
Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda insatser till den våldsutövande för att förebygga att våldet 
upprepas (Socialtjänsten, 2016). Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på 
lika villkor för hela befolkningen, samt att arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 2017:30). Hälso- 
och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våld, erbjuda våldsutsatta 
vård och omvårdnad eller hänvisa till andra aktörer som kan erbjuda mer adekvata stöd- och 
hjälpinsatser (Socialtjänsten, 2016). 
  
I en studie av Morgan, Williamson, Hester, Jones och Feder (2014) beskriver män att de sällan 
blir tillfrågade av hälso- och sjukvårdspersonal om de blivit skadade eller hotade av en partner. 
Studien visar att män är positivt inställda till att få frågor om både utsatthet och utövande av 
våldsamt beteende. Mötet med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal anses som ett 
bra tillfälle att berätta om sådana upplevelser då vården är relativt lättillgänglig, att de kan 
erbjuda den hjälp som behövs vid både fysiska och psykiska skador av våldet samt den 
tystnadsplikt som råder. Tystnadsplikt skapar en trygg möjlighet för männen att berätta och 
majoriteten ansåg att om det fanns anledning att tro att någon blivit utsatt för våld i en nära 
relation bör professionella ställa frågan. Studien visar att hälso- och sjukvårdspersonal behöver 
utbildning i att fråga och uppmuntra potentiella offer, men även förövare, att berätta om sina 
upplevelser av våld i nära relationer och vid upptäckten av sådant våld agera på ett lämpligt och 
säkert sätt. Misslyckandet att uppmärksamma potentiellt våldsamma beteenden kan bidra till den 
motvilja som redan finns hos män att söka hjälp. Utbildning av professionella samt tydlig 
information till männen om att vårdmiljön är en trygg miljö att prata om våld i nära relationer kan 
bidra till manliga patienters behov i relation till de hälsokonsekvenser en våldsam relation kan 
medföra (Morgan m.fl., 2014).  
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Vårdvetenskapligt perspektiv 
Vårdvetenskapen bygger på fyra grundbegrepp, människa, hälsa, miljö och vårdande, som alla är 
väsentliga för forskningen inom området (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna litteraturöversikt 
fokuserar på konsensusbegreppen människa, hälsa och vårdande. Ett vårdvetenskapligt perspektiv 
handlar om att främja och stärka människors hälsa med deras behov i fokus. Vårdvetenskapen är 
förknippad med professionerna inom hälso- och sjukvården, men det är även ett 
professionsneutralt begrepp och kan användas inom andra människovårdande verksamheter, till 
exempel inom socialt arbete (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Konsensusbegreppet människa innebär att ha en helhetssyn på människan som innefattar både 
kropp, själ och ande. Detta innebär att vården ska tillgodose alla aspekter av människan 
oberoende av det aktuella hälsotillståndet (Eriksson, 2018). Bergbom (2012) använder 
benämningen person som inom vårdvetenskapen syftar till människan och människan som person 
i en vårdande kontext som kan innefatta familj, samhällen eller andra grupper som deltar i 
vården. Begreppet patient är inte ett konsensusbegrepp men kan förekomma i vissa fall där 
människan är mottagare av vård och kan då ses som ett kliniskt grundbegrepp då 
vårdvetenskapen syftar till att bidra med kunskap om hur det är och vad det kan innebära att vara 
patient (Bergbom, 2012). Ursprungligen betyder begreppet patient ”den lidande”. Begreppet är 
inte beroende av en speciell vårdkontext och kan därför användas för att karaktärisera en person 
som på något sätt har kontakt med vårdsystemet i en vidare bemärkelse, vilket kan innefatta 
sluten- och öppenvård, annan hälsovård och social omsorg (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Professioner som möter män som utsätts för våld i en nära relation bör bemöta dem med 
öppenhet och utan stereotypiska förutfattade meningar, annars kan det leda till att de 
professionella misslyckas att se hela människan bakom mannen och dennes behov av hjälp och 
stöd vilket vidare kan leda till allvarliga konsekvenser för mannen (Hines, Brown & Dunning, 
2007).  
 
Världshälsoorganisationens definition av hälsa från 1946 beskriver hälsa som ett tillstånd av 
fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Inom 
vårdvetenskapen innebär begreppet hälsa en persons tillstånd och känsla av välbefinnande. Hälsa 
innefattar tillstånd när en person är frisk och mår bra, men även när en person är allvarligt sjuk 
eller till och med döende (Bergbom, 2012). Utsatthet för våld påverkar mäns fysiska, psykiska 
och sociala välbefinnande. Det är vanligt att män inte söker hjälp på grund av rädsla, för att det 
inte finns tillräckligt adekvat hjälp eller för att de inte är medvetna om den hjälp som finns. 
Många lider i tystnad och får därför inte den vård och hjälp de behöver vilket kan komma att leda 
till långvarig ohälsa (Tsui, Cheung & Leung, 2010).  
 
Begreppet vårdande (i vissa fall benämnt som omvårdnad) syftar till de handlingar som 
vårdpersonal planerar och utför åt en person eller i samarbete med personen och innefattar även 
de mål eller resultat som vårdandet ska komma att ge. Vårdande är ett nyckelbegrepp inom 
vårdvetenskapen där kunskap och förståelse söks i frågorna vad, hur och varför (Bergbom, 2012). 
Tsui, Cheung och Leung (2010) skriver att ny forskning bidrar till ny kunskap om mäns utsatthet 
för våld. Det krävs en ökad allmän kännedom för att minska stigmatiseringen av manliga offer 
för våld i nära relationer. För att kunna planera, erbjuda och genomföra vård för män som utsätts 
för våld i en nära relation behövs kontinuerligt uppdaterad kunskap om mäns utsatthet i form av 
utbildning för professionella inom människobehandlande yrken.  
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Problemformulering 
Våld i nära relationer associeras ofta med mäns våldsutövande mot kvinnor i en heterosexuell 
relation och är ett tämligen välstuderat ämne. Det är dock relativt sällsynt att kvinnors våld mot 
män i en nära relation diskuteras i en samhällelig kontext, vilket leder till att detta våld ofta 
osynliggörs. Manliga offer tenderar att bli misstrodda och förvisade av samhället, vilket innebär 
att de löper en större risk att inte få hjälp eller stöd för sin utsatthet. Det är därmed viktigt att 
belysa att även män i heterosexuella relationer utsätts för våld av sin kvinnliga partner men att 
dessa män ofta försummas och förminskas av samhällets normer. Vårdvetenskapens syfte är att 
bidra med kunskap om hälsa och vårdande och verksamheternas uppgift är att använda denna 
kunskap för att kunna ge bästa möjliga vård och stöd till personen. All personal som arbetar inom 
människovårdande yrken behöver ständigt öka sin kunskap genom aktuell och relevant forskning 
för att kunna erbjuda adekvat hjälp och stöd till våldsutsatta män som lever i en relation med en 
våldsutövande kvinna. I detta examensarbete skildras mäns utsatthet av våld för att skapa en mer 
nyanserad bild av hur våld i nära relationer kan se ut i dagens samhälle.  

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att beskriva mäns erfarenheter av att vara utsatta för våld av en 
kvinnlig partner i en nära relation.  

Metod  
För att svara på syftet valdes en litteraturöversikt som metod, med både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Enligt Friberg (2017) innefattar en översikt både kvalitativa och kvantitativa 
studier i syfte att få en bred överblick av det aktuella forskningsområdet. Aveyard (2014) menar 
att genom att analysera, jämföra och sammanställa en helhetsöversikt av tidigare forskning inom 
det valda området kan ny information och fakta framkomma. Denna metod ger en fördel genom 
att andra som är intresserade av området kan hitta den sammanställda forskningen för det 
specifika området på ett ställe, istället för att behöva läsa varje forskningsbidrag separat. En 
väsentlig del i att kunna erbjuda bästa möjliga vård är att vårdpersonal alltid är uppdaterade på 
den nyaste forskningen inom ett visst område. Det kan dock vara svårt att hitta tid till att läsa all 
ny forskning och därför görs litteraturöversikter med en sammanställning av all relevant 
forskning inom specifika områden (Aveyard, 2014).  

Litteratursökning  
Först gjordes osystematiska sökningar i databaserna CINAHL, PsycInfo och PsycArticles för att 
få en uppfattning om hur forskningsläget såg ut kring det valda problemområdet. Sökningarna 
gjordes med ord som författarna förknippade med våld i nära relationer och titlar samt abstracts 
lästes översiktligt. Vid sökningarna användes ett helikopterperspektiv för att få en översiktsbild 
av befintligt forskningsområde inom det valda problemområdet. Friberg (2017) förklarar att vid 
tillämpning av helikopterperspektivet läses ett antal abstracts från befintliga studier. Denna 
arbetsprocess karaktäriseras av en öppenhet och kreativitet, vilket innebär att flera aspekter kan 
synliggöras och ett nyanserat arbetssätt implementeras. Detta ger en möjlighet att se studiernas 
karaktär, till exempel om det finns mest kvantitativa eller kvalitativa studier inom området. Det 
bidrar även till en uppfattning om vilka deltagargrupper som är mest representerade, till exempel 
patienter och vårdpersonal. I nästa steg i detta arbete gjordes systematiska sökningar inför 
litteraturöversikten. I en litteraturöversikt söks forskningsartiklar främst via databaser som 
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exempelvis CINAHL och de artiklar som analyseras ska behandla det aktuella fenomenet 
(Friberg, 2017). De databaser som användes i de systematiska sökningarna var PsycInfo och 
PsycArticles som fokuserar på studier inom psykologi och beteendevetenskap. De artiklar som 
valdes och analyserades behandlade alla det aktuella problemområdet. De sökord som användes i 
respektive databas var “women´s violence against men”, “domestic violence OR domestic abuse 
OR intimate partner violence”, “men as victims”, “intimate partner violence”, “men as victims of 
abuse”, “domestic violence”, “female perpetrators of domestic violence”, “male victims of 
domestic violence”, “experience” och “males as victims”. Orden söktes först separat och lades 
sedan ihop i olika konstellationer med ordet ”AND”. Användande av AND gjordes för att koppla 
ihop olika söktermer och OR användes eftersom att det kan finnas flera synonymer till ett ord och 
sökningen gav då träffar på artiklar som innehöll ett eller båda av de sökta orden, detta kallas för 
boolesk söklogik (Friberg, 2017). Användandet av sökord kan vara en av de största utmaningarna 
vid informationssökningsprocessen. I de akademiska databaserna går det inte att söka på 
innebörden av ett ord eller skriva in en frågeställning. Vid sökandet i akademiska databaser krävs 
det att forskarna kombinerar enstaka ord, använder sig av synonymer samt förkortningar av olika 
sökord för att uppnå ett bra resultat(Östlundh, 2017). Avgränsningar som gjordes under 
litteratursökningen var att samtliga artiklar skulle vara publicerade mellan år 2010–2020, att de 
skulle vara peer reviewed, att de skulle vara skrivna på engelska samt vara empiriska. Friberg 
(2017) skriver att vanligt förekommande avgränsningsfunktioner är bland annat tid och språk då 
dessa fungerar som verktyg för att sortera bort oanvändbara artiklar som inte tillhör 
intresseområdet. Avgränsningar i sökningen gjordes för att inkludera relevanta artiklar och 
exkludera icke relevanta artiklar för det aktuella examensarbetet (Friberg, 2017). 
 
Vid genomförandet av en litteraturöversikt är det viktigt att syftet är konkret och tydligt för att 
bilda en röd tråd av begriplighet för läsaren. Därav är det betydelsefullt att litteratursökningen 
görs av relevant litteratur inom valt problemområde för att undvika att hamna på sidospår 
(Billhult, 2017).  

Urval  
Sökningarna gav 319 artiklar. Efter läsning av samtliga titlar, valdes 145 artiklar ut och abstracts 
lästes på samtliga artiklar. Av dessa 145 abstracts var det 16 artiklar som betraktades som 
relevanta samt tillförlitliga för att kunna besvara syftet för litteraturöversikten. Efter en 
kvalitetsgranskning av dessa 16 artiklar var det 8 som valdes ut (Bilaga I). För att kunna besvara 
syftet med en studie krävs det att relevant litteratur undersöks och granskas för att finna ett 
huvudmotiv inom det utvalda området (Billhult, 2017). Syftet med denna litteraturöversikt var att 
beskriva mäns erfarenheter av att vara utsatta för våld av en kvinnlig partner i en nära relation. 
Detta innebar att urvalet baserades på studier som undersöker kvinnliga förövare och manliga 
offer. Våld i nära relationer anses vara ett samlingsbegrepp som berör våld i olika former. I denna 
litteraturöversikt inkluderades fysiskt, psykiskt och sexuellt våld utövat mot manliga offer av en 
kvinnlig våldsutövare i en nära relation.  
 
Inklusionskriterierna för samtliga artiklar i litteraturöversikten var att de skulle vara skrivna på 
engelska samt vara vetenskapligt granskade vid publikation. Ytterligare inklusionskriterier bestod 
av att artiklarna skulle vara empiriskt utförda. Samtliga artiklar skulle även vara publicerade 
mellan år 2010–2020. Denna begränsade tidsram agerade som ett hjälpmedel för att få tillgång till 
aktuell forskning. Friberg (2017) skriver att vetenskapligt material är en färskvara, vilket innebär 
att en begränsad tidsram är nödvändig om studien skall innehålla nutida forskning. Att använda 
sig av en språkbegräsning innebär även att de artiklar som är skriva på ett språk som författarna ej 
är bekanta med sållas bort (Friberg, 2017). De exklusionskriterier som användes vid 



8 
 

artikelsökningarna var artiklar som ej var skrivna på engelska, inte var vetenskapligt granskade, 
inte var empiriskt utförda samt var publicerade före år 2010. Den gemensamma nämnaren för 
samtliga studier är att de studerar en kvinnlig våldsutövare, ett manligt offer eller fall där det 
förekommit en samexistens av en kvinnlig och manlig våldsutövare av våld i nära relationer. 
Detta innebar att alla relationer förutom heterosexuella relationer valdes bort. Studier där det 
förekom fall där enbart mannen utövade våld mot kvinnor exkluderades även. Artiklar som inte 
uppnådde kriterierna i kvalitetsgranskningen valdes bort. De kvalitativa artiklarna granskades i 
enlighet med en kvalitetsmall för kvalitativa artiklar (Bilaga III). De kvantitativa artiklarna 
granskades i enlighet med en kvantitativ kvalitetsmall (Bilaga IV). Vid kvalitetsgranskningen av 
artiklarna poängsattes samtliga artiklar baserat på deras kvalitet. Därefter adderades summan av 
alla poäng som sedan resulterade i en procentsats som representerade tre olika grader av 
tillförlitlighet. Grad I innefattade en kvalitetsberäkning på 80–100 procent, grad II innefattade en 
kvalitetsberäkning på 70–79 procent och slutligen hade grad III en kvalitetsberäkning på 60–69 
procent (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Av samtliga artiklar var det 4 artiklar som 
uppnådde grad I. Ytterligare var det 3 artiklar som uppnådde kvalifikationerna för grad II. 
Resterande 1 artikel uppnådde grad III i den första granskningen som genomfördes. Mallen som 
användes var mer utformad för kvantitativa studier baserade på experiment där blindning av 
patient, vårdare och forskare förekom. Blindning innebär att aktörerna i en studie inte känner till 
vilken behandling som ges, då dessa berörda personers förväntningar kan påverka utfallet eller 
mätningen av utfallet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017). Till följd 
av att de valda artiklarna för denna litteraturöversikt inte innehöll experiment som 
forskningsmetod försämrades deras kvalitetsgrad betydligt. Trots brister i bedömningsmallen 
valdes denna artikel att inkluderas i litteraturöversikten ändå, då den bedömdes vara relevanta 
samt ha en högre kvalitetsgrad än vad som framgick enligt mallen.  
 
Efter sökningarna fanns ett större utbud av artiklar än vad som används i arbetets resultat. 
Eftersom läsning av enbart abstract görs i början av valet av artiklar, för att översiktligt kunna 
exkludera dem som inte passar studiens syfte, innebär det att flertalet artiklar inte passar in i 
studien när de läses i sin helhet. Efter kvalitetsgranskningen valdes ytterligare artiklar bort då de 
inte uppnådde kriterierna och hade en sämre vetenskaplig kvalitet i övrigt. Bortfallet är inte 
oväntat då det kan vara svårt att avgöra om en viss artikel kommer passa studiens syfte av att 
enbart läsa dess abstract. Ett sådant bortfall kallas planerat bortfall och innebär att alla inte passar 
in på de inklusionskriterier som finns och därmed exkluderas (Billhult, 2017).  
 
Enligt Kjellström (2017) är ett etiskt förhållningssätt viktigt genom hela arbetet (Kjellström, 
2017). Majoriteten av de valda artiklarna hade blivit godkända av en etisk kommitté eller hade 
etiska resonemang. De få artiklar som inte innehöll några etiska resonemang inkluderades ändå 
eftersom de hade ett väsentligt värde för arbetet och för övrigt hade en god vetenskaplig kvalitet.  

Analys 
Varje artikel lästes noggrant för att få en helhetsbild av det valda problemområdet. Analysen 
utgick ifrån Fribergs (2017) trestegsmodell. I första steget lästes de valda artiklarna av båda 
författare till detta examensarbete flera gånger samt översattes från engelska till svenska för att 
undvika språkmässiga misstolkningar. Artiklarna sammanfattades även för att det mest väsentliga 
innehållet skulle vara lättillgängligt. Genom att sammanfatta artiklarna genomfördes en 
datareduktion, vilket innebär ett systematiskt sätt att abstrahera data inför den fortsatta analysen 
(Friberg, 2017). Det andra steget bestod av ytterligare en granskningsprocess för att skapa en 
översikt samt identifiera nyckelfynden i samtliga artiklars resultat. Alla artiklar sparades i ett och 
samma dokument, numrerades och organiserades i färgordning för att enkelt kunna se 
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övergripande gemensamma faktorer samt skillnader i alla artiklar. Enligt Friberg (2017) skall 
analysen, när den är klar, presenteras på ett konkret och läsbart sätt för den tilltänkta läsaren och 
det är viktigt som författare att ha uppsikt över olika tolkningsmöjligheter eller motsägelser i 
texten (Friberg, 2017). I tredje steget identifierades likheter respektive skillnader mer ingående i 
artiklarna och en sammanställning gjordes där aspekter i samtliga artiklar som handlade om 
samma sak färgmarkerades och sorterades för att sedan bilda huvudkategorier och subkategorier. 
Namnen på de olika huvudkategorierna samt subkategorierna ändrades och justerades under 
arbetets gång och växte fram av texternas innebörd. Enligt Friberg (2017) är det viktigt att 
författarna vid analysarbetet har ett kreativt sinne för det material som de presenteras inför och på 
detaljnivå granskar materialet (Friberg, 2017). 

Etiska övervägande 
Kjellström (2017) menar att forskningsetik är en väsentlig aspekt vid genomförandet av ett 
examensarbete, vilket innebär att berörda parters lika värde och integritet skall respekteras. Ett 
etiskt förhållningssätt är väsentligt genom hela arbetet och bör eftersträvas från början till slut 
(Kjellström, 2017). Enligt Sandman och Kjellström (2013) är forskningsetiken traditionellt 
baserad på principer om respekt för andra människor och om att göra gott och inte skada 
(Sandman & Kjellström, 2013). Kjellström (2017) menar att oavsett vilken forskningsmetod som 
valts för en studie bör datainsamlingen ske på ett sätt så att de som berörs av den inte upplever 
skada eller kränkning. Även vid litteraturstudier uppstår etiska frågor, något som alla inte har i 
åtanke. Det finns risk för feltolkningar av texter om språkkunskaperna hos författarna är 
begränsade eller om de har begränsade metodologiska kunskaper för att förstå och kunna göra en 
rättvis bedömning av alla artiklar som ska ingå i arbetet (Kjellström, 2017). Eftersom detta 
examensarbete var en litteraturöversikt blev inga personer direkt utsatta för skada eller kränkning 
och i majoriteten av de artiklar som bearbetades i arbetet fanns det information om etik, 
konfidentialitet och anonymitet. För att minska risken för feltolkningar av innehållet i artiklar 
lästes de noggrant och svåra ord översattes till svenska för att få en tydligare förståelse för ordets 
innebörd. 
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Resultat 
Syftet med examensarbetet är att beskriva mäns erfarenheter av att vara utsatta för våld av en 
kvinnlig partner i en nära relation. Resultatet i detta arbete visar på att män utsätts för både 
fysiskt, psykiskt samt sexuellt våld och att både männens hälsa och sociala liv påverkas. 
Omgivningens bemötande och förhållningssätt styrs av stereotypiska antaganden och männens 
utsatthet av att leva med en våldsutövande kvinna.  
 
Under dataanalysen konstruerades tre huvudkategorier och sex subkategorier (Figur 1).  
 
Figur 1 
Huvudkategori  Subkategori 

Erfarenheter och konsekvenser av våldet 
 

Fysiska våldshandlingar 
 

Psykiska våldshandlingar  
 

Hälsoeffekter  
 

Sociala effekter  
 

Omgivningens dubbelhet 
 

Myndigheters bemötande 
 

Närståendes förhållningssätt 

Kvinnans makt och kontroll 
 

 

Erfarenheter och konsekvenser av våldet  
Fysiska våldshandlingar 
Det fysiska våldet tog sig uttryck som hot om fysiskt våld, men främst i slag och sparkar (Walker 
et a.l, 2019; Drijber, Reijnders & Ceelen, 2012). I Drijber, Reijnders och Ceelen (2012) framkom 
att 54 procent av 380 deltagare upplevt huggande med ett föremål, ofta i form av hushållsartiklar 
som knivar, vaser och stolar. Det fysiska våldet kunde även bestå av bett, klösande och stryptag. 
Gemensamt för alla 77 män i Mele, Roberts & Wolfers (2011) studie om män som ansökt om 
skyddsorder mot en tidigare eller nuvarande våldsam kvinnlig partner var att fysiskt våld var den 
vanligast förekommande formen av våld. 82,1 procent (46 av 56) av de män som inte tagit 
tillbaka sin anmälan och 81% (17 av 21) av de män som tagit tillbaka sin anmälan hade upplevt 
fysiskt våld. Resultatet påvisade en historia av upplevt fysiskt våld från en kvinnlig partner, vilket 
betydde att det inte var en engångsföreteelse (53,6% respektive 57,1%). Det fysiska våldet 
sträckte sig från milt till allvarligt, då de våldsutövande kvinnorna hade en tendens att attackera 
mannen när de visste att risken för hämnd var låg. Till exempel var det vanligt förekommande att 
kvinnan attackerade mannen bakifrån, kastade tunga föremål eller använde vassa knivar, 
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attackerade när mannen sov, genom en tredje person eller när barn var närvarande (Entilli & 
Cipolletta, 2017).  
 
Psykiska våldshandlingar 
Det psykiska våldet definierades som beteenden som kunde orsaka psykiskt trauma, som ångest, 
kronisk depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det psykiska våldet bestod av 
kontrollerande beteende, manipulation, dominerande beteende, förnedring, stalking och hot 
(Walker et al., 2019; Entilli & Cipolletta, 2017; Drijber, Reijnders & Ceelen, 2012). 
Kontrollerande beteende kunde innebära isolering från familj och vänner, kontroll över 
gemensam inkomst och begränsande av mannens personliga utrymme. Manipulation inkluderade 
emotionell utpressning genom att neka intimitet samt använda sig av verbala hot i syfte att få sin 
vilja genom. Det dominerande beteendet karaktäriserades av en passiv aggressivitet från den 
kvinnliga våldsutövaren och kunde innebära att mannen blev behandlad som underordnad 
kvinnan och bemött med ett avvisande beteende. Kvinnorna brukade fokusera sin förnedring på 
männens löner, yrke eller sexuella prestation (Walker et al., 2019; Entilli & Cipolletta, 2017). Det 
psykiska våldet utövades i syfte att isolera offret från familj, vänner och kollegor, vilket kunde 
leda till att mannen i slutändan inte hade något socialt eller emotionellt stöd kvar (Entilli & 
Cipolletta, 2017). Rättsligt eller administrativt våld kunde ta sig uttryck genom att den kvinnliga 
våldsutövaren falskt anklagade mannen för till exempel våld i nära relation eller pedofili mot 
deras egna barn med avsikt att få ensam vårdnad om barnen (Entilli & Cipolletta, 2017). Vissa 
män beskrev även indirekt våld, vilket innebar ett våld som inte var riktat specifikt mot dem utan 
framförallt mot deras barn. Barn brukades ofta som maktmedel mot männen vilket gjorde att de 
kände sig maktlösa i och med rädslan av att förlora kontakten med sina barn. Det kunde ske 
genom att kvinnan till exempel baktalade mannen inför barnen i syfte att minska deras respekt för 
honom eller att kvinnan utsatte barnen för emotionellt våld för att indirekt orsaka lidande för det 
manliga offret (Machado, Santos, Graham- Kevan & Matos, 2017; Walker et al., 2019; Drijber, 
Reijnders & Ceelen, 2012). Mele, Roberts och Wolfer (2011) skriver att även fast psykiskt och 
emotionellt våld var mindre vanligt förekommande hade en tredjedel (39, 3%) av männen som 
inte tog tillbaka sin anmälan anmält det och ungefär en fjärdedel (28,6%) beskrev en historia av 
psykiskt och emotionellt våld. Nästan hälften (47, 6%) av männen som tog tillbaka sin anmälan 
angav att de blivit allvarligt hotade av den kvinnliga våldsutövaren och flera av dem (6 st) 
berättade att de blivit hotade med ett vapen. Precis som för de män som inte tog tillbaka sin 
anmälan var psykisk misshandel mindre förekommande (42,9%) (Mele, Roberts & Wolfer, 
2011). Sexuellt våld kunde innebära att kvinnan tog sig friheten att antasta männens könsorgan 
eller nedvärderade deras sexuella förmåga. Deltagare beskrev även att de haft samlag under tvång 
och utpressning. Det framkom att kvinnliga förövare använt sig av graviditeter som maktmedel 
för att få mannen att binda sig eller ta tillbaka kvinnan efter en avslutad relation (Walker et al, 
2019; Entilli & Cipolletta, 2017). Ingen av samtliga deltagarna i Mele, Roberts och Wolfers 
(2011) studie hade upplevt sexuellt våld.  
 
Hälsoeffekter 
Det finns en könsbaserad stereotypisk uppfattning om att våld från kvinnor inte har en betydande 
fysisk eller psykisk påverkan på det manliga offret. Männen beskrev skador som nedsatt syn, 
symtom på hjärnskador, PTSD och Traumatic brain injury (TBI) (Bates, 2019). Konsekvenser av 
psykiskt våld kunde innebära att offret drabbades av psykiskt trauma som ångest, kronisk 
depression och PTSD (Drijber, Reijnders & Ceelen, 2012). Mest påverkan hade våldet på offrets 
psykiska hälsa och välbefinnande. En av männen hade gjort ett självmordsförsök, andra män 
berättade om långvariga psykiska men som visade vilken stark effekt våldet faktiskt kunde ha. 
Att försvaga offrets självuppfattning och självkänsla kunde försämra offrets hälsa signifikant 
(Bates, 2019) Majoriteten angav att det psykiska våldet hade större betydelse för dem än det 
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fysiska (Machado, Santos, Graham- Kevan & Matos, 2017). De flesta män sökte sjukvård för 
mindre allvarliga till svåra skador som blåmärken, brutna fingrar, blåtiror och skador i ansiktet 
från vassa föremål. En av deltagarna beskrev ett överfall av en okänd person som var en handling 
på upphov av hans kvinnliga partner, efter det låg han på sjukhus i flera månader. En annan man 
fick en permanent skada i sin hand. Trots detta, led männen mest av den psykiska utsattheten, 
eftersom skadan inte syntes utanpå men hade stor påverkan på personens identitet och sociala 
nätverk (Entilli & Cipolletta, 2017). 
 
 
Sociala effekter 
I Bates (2019) berättade männen att våldet sträckte sig längre än deras egen hälsa och påverkade 
andra relationer. Männen hade svårt att gå vidare och påbörja nya intima relationer på grund av 
att de hindrades av känslorna från deras tidigare våldsutsatta relation som fortfarande spelade en 
stor roll i deras liv. Hos män som började dejta igen påverkade den tidigare relationen den 
nuvarande, till exempel genom att mannen hela tiden var på sin vakt när kvinnan kramade eller 
kysste honom. Många män kände sig ensamma och isolerade efter att ha upplevt hur relationer 
med familj och vänner manipulerats av deras tidigare partner. Männen kände sig ensamma, 
isolerade och rädda, både fysiskt och psykiskt, och utövandet av våld upplevdes som terror på 
många sätt, inte enbart fysiskt. Mäns försiktighet och rädsla för att söka stöd i nära relationer var 
inte förvånade med tanke på det psykiska och emotionella våld de upplevt (Bates, 2019). Våldet 
påverkade männens liv och välmående negativt. Förutom det påverkades deras arbetsförmåga, 
dagliga rutiner, föräldraskap samt ekonomi. Männen rapporterade att våldet hade en negativ 
påverkan på deras barn, både direkt och indirekt, vilket även innefattade männens relation med 
sina barn. Män hade upplevt separation och att bli ofrivilligt åsidosatt som förälder. För vissa var 
detta den värsta upplevelsen. Upplevelsen av separation från sina barn sågs som ett resultat av 
falska anklagelser och manipulation av rättssystemet från förövarens sida. Det kunde leda till att 
fadern blev fråntagen rätten till vårdnad av sina barn (Bates, 2019; Machado, Santos Graham- 
Kevan & Matos, 2017).  

Omgivningens dubbelhet 
Myndigheters bemötande  
Männen beskrev att de inte upplevde en rädsla för den våldsutövande kvinnan även fast de fått 
utstå psykiskt och fysiskt våld samt vapenhot (Hester, 2012; Durfee, 2011). Hester (2012) 
förklarar att det kunde bero på att många av männen kände sig fysiskt överlägsna och därmed 
hade kontroll över våldet som brukades mot dem då de var kapabla till att försvara och avvärja 
fysiska attacker från kvinnan. De män som uttryckte rädsla för sin kvinnliga partner upplevde ett 
så allvarligt våld att de ansökt om skyddsorder, vilket antydde att deras situation var så pass 
allvarlig att det krävdes rättsliga åtgärder (Hester, 2012). Mele, Roberts och Wolfers (2011) 
studie visade att både män som fullföljde ansökan och de som tog tillbaka sin ansökan beskrev en 
direkt fara för sina liv. Gemensamt för männen var att fysiskt våld var den vanligaste anledningen 
till att de anmälde sin nuvarande eller före detta partner. De flesta av männen (71,4% av de som 
inte tog tillbaka sin anmälan och 61,9% av de som tog tillbaka sin anmälan) ansökte om 
skyddsorder på grund av ett flertal upprepade incidenter av våld och inte på grund av en 
engångsföreteelse. Samtliga män som inte tog tillbaka sin ansökan fick beviljad skyddsorder mot 
våld, stalking och hot även fast de inte specifikt ansökt om det (Mele, Roberts & Wolfers, 2011).  
 
Män sökte hjälp hos olika hjälpinsatser och ibland hos flera på samma gång. De hade sökt mer 
formellt stöd än informellt, men menade att den hjälp de fått från myndigheter och andra formella 
insatser inte var bra nog, speciellt från rättssystemet (Bates, 2019). Männen ansåg ibland att de 
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professionella hade otillräcklig kompetens, fördomar och fientlighet mot utsatta män. De män 
som sökte hjälp från myndigheter och hjälporganisationer upplevde att de kände sig mer som ett 
offer. Det fanns uppfattningar om att en del myndigheter, som polisen, antydde att de förtjänade 
våldet eftersom det säkert berodde på något de gjort eller sagt till sin kvinnliga partner. De 
deltagande männen beskrev en skuld och skam av att vara ett manligt offer för våld i nära 
relationer av en kvinnlig våldsutövare. Deltagare upplevde även att de inte var någon idé att 
anmäla våldet på grund av rädslan för att inte bli tagen på allvar, samt avsaknad av vittnen. De 
berättelser som de våldsutsatta männen delade med sig av ansågs som icke trovärdiga och 
förlöjligades och förminskades av polisen. Andra män beskrev en rädsla av att bli misstagen som 
den våldsutövande och bli skild från sina barn och berättade därför en annan historia för de 
professionella även fast de upplevdes vara öppna och icke- dömande (Entilli & Cipolletta, 2017; 
Bates, 2019; Walker, et al, 2019; Machado, Santos, Graham- Kevan & Matos, 2017). Drijber, 
Reijnders och Ceelen (2012) beskriver i sin studie att mindre än 32 procent av de 380 deltagande 
männen i deras studie pratade med polisen om det våld som de utsatts för och enbart 15 procent 
av de manliga offren valde att officiellt anmäla våldet. 42 procent av det deltagande männen som 
valde att rapportera våldet gjorde det med anledning av att de önskade att våldet skulle upphöra 
med hjälp av polisen. Ytterligare var det 42 procent av männen som valde att anmäla våldet på 
grund av att deras barn var involverade och 40 procent uppgav att de var i behov av hjälp. Motiv 
för att inte anmäla våldet hos de deltagande männen i studien var främst antagandet om att 
polisen inte skulle agera (41%), på grund av rädsla för att våldet skulle eskalera eller förvärras 
(17%) samt av rädsla för att den kvinnliga våldsutövaren skulle hämnas (19%) (Drijber, 
Reijnders & Ceelen, 2012).  Män menade också att det fanns en skillnad i hur de blev behandlade 
av formella myndigheter jämfört med utsatta kvinnor och att de såg begränsningar i rättssystemet, 
främst när det gällde den hjälp som erbjöds av rättssystem och polis. Kvinnans roll som offer 
uppfattades som en bestämd och oföränderlig roll. Bemötandet från polis och andra myndigheter 
påverkade männens vilja att berätta om sin utsatthet och göra sin röst hörd (Machado, Santos, 
Graham- Kevan & Matos, 2017; Entilli & Cipolletta, 2017). Få män beskrev bra upplevelser av 
kontakt med polisen (Entilli & Cipolletta, 2017; Bates, 2019).  
 
Närståendes förhållningssätt  
Första steget av hjälpsökande för manliga offer var ofta informell hjälp som familj, vänner samt 
arbetskollegor och ibland kunde de hjälpa männen vidare till formella hjälpinsatser, något som 
männen värdesatte (Machado, Santos, Graham- Kevan & Matos, 2017). Männen beskrev olika 
bemötande från familj och vänner när de berättade om sin utsatthet. Vissa män upplevde ett stöd 
från familj och vänner medan andra inte hade lika positiva upplevelser. En av reaktionerna från 
närstående var chock, andra uttryckte misstro och förminskade våldets allvarlighet, en del vänner 
och familj påstod att det var mannens fel och antog att han provocerat fram kvinnans våld. En del 
av de manliga offren berättade att de funnit stöd i familj och vänner genom hela upplevelsen, 
andra menade att de från början haft sina närståendes fulla stöd men att det sedan minskat på 
grund av att de tröttnat på att höra om ”dramat”. Anledningar till att män inte berättade om sin 
utsatthet var att de ville skydda sin kvinnliga partner trots det pågående våldet, att de kände skuld 
och skam, inte uppfattade situationen som våld i nära relation eller av rädsla att bli förlöjligade. 
Andra orsaker till varför män valde att avstå från att berätta om deras utsatthet var på grund av 
omgivningens uppfattning av maskulinitet och sociala roller (Walker et al., 2019; Bates, 2019). 
Drijber, Reijnders och Ceelen (2012) beskriver i sin studie att 62 procent av männen valde att 
dela med sig av sin våldsutsatthet till sin omgivning i form av kollegor, släktingar, 
familjemedlemmar samt läkare. De vanligaste anledningarna till att männen valde att dela med 
sig av sina upplevelser var på grund av känslan av förtroende (31%), för att få hjälp att slussas 
vidare till hjälporganisationer (22%), tystnadsplikt (12%) eller i hopp om att våldet skulle 



14 
 

upphöra (24 %). Ytterligare 9 procent uppgav att det anförtrott sig till sin omgivning på grund av 
andra anledningar.  
 

Kvinnans makt och kontroll 
Hester (2012) beskriver i sin studie om våld i nära relationer, där en kvinnlig partner eller båda 
partners i en heterosexuell relation använde våld, att våldet i heterosexuella relationer är 
könsasymmetriskt. Våldet orsakat av kvinnliga våldsutövare framställdes främst som verbalt våld 
och visst fysiskt våld med inslag av hot och trakasserier. Kvinnor var mer benägna att använda 
vapen i syfte att försvara sig själva och framställdes ofta som alkoholister, som blev våldsamma 
när de förtärt alkohol, eller psykiskt sjuka (Hester, 2012). I en studie av Entilli och Cipolletta 
(2017) identifierade männen behov av kontroll som den största anledningen till våld från deras 
partner. Alla kvinnor uppvisade en allmän osäkerhet och extrem svartsjuka. Deltagarna 
rapporterade aggressivt beteende som karaktäriserades av emotionellt och okontrollerat våld, 
vilket ofta beskrivs som ett typiskt beteende hos manliga förövare. När den kvinnliga partnern 
utövade liknande våld rättfärdigades det med att kvinnan var svag, skör eller till och med 
psykiskt sjuk. Återkommande benämningar av den kvinnliga våldsutövaren var “galen”, “dåre”, 
“sinnessjuk” och “vansinnig”. Samtidigt rapporterade deltagarna strategiskt, icke-emotionellt och 
indirekt våldsamt beteende av deras partner, motsatt, men samexisterande med det våld som 
beskrivits innan. Det strategiska våldet utövades under hela förhållandet men hade en tendens att 
bli värre under skilsmässoprocessen, då kvinnan såg en chans att förstöra för deras partner genom 
indirekta handlingar (Entilli & Cipolletta, 2017). Männen beskrev olika indikationer som kunde 
ses om varningssignaler för kvinnans våldsamma beteende. Det kunde vara kontrollerande 
beteende, svartsjuka, problem med barn, press på männen att ta avstånd från sina barn från 
tidigare relationer, social isolering, reaktioner från andra familjemedlemmar och ekonomiska 
problem. De beskrev även ett mönster av utsatthet. I början av förhållandet framställde sig 
kvinnan som svag, vilket fick mannen att känna ett behov av att skydda henne. Tätt inpå 
uppvisade kvinnan ett kontrollerande beteende som förvandlade relationen till en exklusiv och 
stängd relation. Oftast var det kvinnans känsla av förlorad kontroll som gav upphov till utbrottet 
av våld. Kvinnan bad ofta om ursäkt efteråt och lovade att det aldrig skulle hända igen. Ändå 
fortsatte våldets allvarlighetsgrad att öka till den punkt att det kunde vara livshotande för offret. 
Männen rapporterade att dessa mönster av våld ofta började med olika former av psykiskt och 
ekonomiskt våld för att sedan övergå i andra former av våld som blev mer och mer fysiskt. Offer 
som mestadels upplevde psykiskt våld hade ingen erfarenhet av en försoningsfas eller lättnad 
efter en våldshandling av kvinnan. Män beskrev att födseln av ett barn, ekonomiska problem, 
hushållssysslor, brist på respekt, svek och skilsmässor var faktorer som bidrog till att våldet blev 
mer intensivt (Entilli & Cipolletta, 2017; Machado, Santos, Graham- Kevan och Matos 2017).  

Diskussion 

Metoddiskussion  
Syftet med examensarbetet är att beskriva mäns erfarenheter av att vara utsatta för våld av en 
kvinnlig partner i en nära relation. Vid utformningen av problemområdet för denna 
litteraturöversikt diskuteras för- och nackdelar med att utföra arbetet då det utforskar ett känsligt 
och kontroversiellt ämne. En fördel med att utforska ämnet är att även mäns utsatthet av våld i 
nära relationer blir belyst vilket bidrar med kunskap till den generella uppfattningen av våld i 
nära relationer. En nackdel med det valda ämnet är att det kan uppfattas som ett hån mot kvinnor 
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som blivit utsatta för våld i en nära relation av en manlig partner på grund av arbetets skildringar 
av manliga offer och kvinnliga våldsutövare. Ur ett etiskt synsätt är det viktigt att diskutera för- 
och nackdelar med det valda forskningsområdet. En grundprincip är att forskningen ska göra mer 
nytta än skada och kunna bidra till ny användbar kunskap (Kjellström. 2017).  
 
Segesten (2017a) skriver att med hjälp av en litteraturöversikt kan kunskap kartläggas över ett 
specifikt problemområde då både kvalitativa och kvantitativa artiklar söks. En fördel med en 
översikt är att kunskapsläget kan fastställas genom en analys av sammanställningen från valda 
artiklar, vilket genererar en kunskap av hur ett problemområde studerats tidigare. Friberg (2017) 
beskriver att ytterligare en fördel med att tillämpa en litteraturöversikt som metod är att det 
möjliggör för forskaren att söka efter en helhetsförståelse, finna evidens för en åtgärd samt skapa 
en överblick över ett forskningsfält. En litteraturöversikt är ett vanligt val av metod vid ett 
examensarbete på kandidatnivå. Vidare på en magisternivå är det vanligt att forskaren använder 
sig av ett empiriskt arbete (Friberg, 2017). Valet att tillämpa en litteraturöversikt som metod görs 
efter en tids övervägande då författarna anser att det är ett lämpligt tillvägagångssätt. Vid första 
åtanke är dock ett empiriskt tillvägagångssätt tilltänkt. Enligt Segesten (2017b) produceras 
vetenskaplig kunskap med en stor beviskraft genom empirisk forskning. Det yttersta motivet för 
ett evidensbaserat projekt är att finna den för dagen bästa vetenskapliga kunskapen, beprövade 
erfarenheter samt att omvandla teoretisk kunskap till praktiskt användbar kunskap (Segesten, 
2017b). På grund av den begränsade tidsramen samt det syfte som arbetet erhåller väljs ett 
empiriskt tillvägagångssätt bort, främst på grund av avsaknad av ett godkännande från en etisk 
kommitté. Eftersom syftet med examensarbetet är att belysa mäns upplevelser av utsatthet för 
våld i en nära relation är det svårt att få adekvat data för en empirisk studie på grund av avsaknad 
av ett etiskt godkännande för att intervjua våldsutsatta män. Möjligheten finns att intervjua 
professionella inom området men det blir då svårt att fånga mäns upplevelser eftersom de 
professionellas erfarenheter av våld i nära relationer inte är deras egna utan människor de möter i 
sitt arbete. Fokus hamnar vid det valet istället på professionellas bemötande eller egna 
erfarenheter av att arbeta med utsatta män.  
 
I början av litteratursökningen används ett helikopterperspektiv för att få en överblick över 
nuvarande forskning inom det valda problemområdet, vilket är till en fördel. Det är lätt att se 
ungefär hur mycket forskning det redan finns och det syns tydligt vilka sökord som är bra att 
använda sig av för att få fram adekvat material till arbetet Sortering genom helikopterperspektivet 
används troligtvis omedvetet under hela tiden som forskning söks i databaser men det är bra att 
medvetet tillämpa perspektivet redan i början innan de riktiga systematiska sökningarna görs. Då 
finns redan en uppfattning om vad som eftersöks vilket förenklar framtida sökningar. En nackdel 
med helikopterperspektivet kan vara att översikten av forskning blir för ytlig. Det kan leda till att 
forskaren har en uppfattning om att det finns mer relevant forskning till sitt syfte än vad det 
faktiskt finns när en datareduktion sker och det framkommer mer tydligt vad alla artiklar handlar 
om. Många artiklar kan passa syftet utifrån deras titel och till och med abstract men sakna ett 
innehållsrikt resultat, ha andra vetenskapliga brister eller faktiskt inte ens passa syftet i slutändan. 
Friberg (2017) menar att helikopterperspektivet är en effektiv metod vid en litteraturöversikt för 
att få ett brett perspektiv på valt ämnesområde och inte missa väsentliga aspekter.  
 
I litteraturöversikten inkluderas både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. 
Resultaten från artiklarna bidrar till en bred bild av ämnet, med flera olika infallsvinklar och 
perspektiv inom det aktuella problemområdet. Enligt Friberg (2017) görs detta i syfte att få en 
bred överblick av det aktuella forskningsområdet. Det kan eventuellt upplevas vara enklare att 
enbart använda kvantitativ eller kvalitativ forskning, då författarna endast behöver tolka en sorts 
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data vilket kan underlätta analysen. Dock kan kvalitativa och kvantitativa artiklar komplettera 
och stärka varandra vilket kan bidra till ett mer tillförlitligt resultat.  
 
I litteratursökningen användes två databaser, PsycInfo och PsycArticles. Henricson (2017) 
skriver att sökningar i flera databaser bidrar till en hög validitet eftersom det ökar möjligheten att 
hitta relevanta artiklar (Henricson, 2017). I början söktes även artiklar i databasen CINAHL men 
det uppdagades tidigt att denna databas inte hade ett tillräckligt stort utbud av artiklar som var 
relevanta för arbetet. CINAHL är en omvårdnadsdatabas vars innehåll främst riktar sig till 
professioner inom medicinsk omvårdnad som exempelvis sjuksköterskor och läkare (Östlundh, 
2017). Eftersom examensarbetets syfte är att beskriva mäns erfarenheter av utsatthet för våld i 
nära relationer och inte medicinsk omvårdnad av våldsoffer valdes PsycInfo och PsycArticles 
istället. PsycInfo samt PsycArticles innehöll även fler studier med fokus på manliga våldsoffer 
och kvinnliga våldsutövare, vilket svarar till examensarbetets syfte. 
 
De studier som översiktens resultat bygger på är utförda i USA, England och Tyskland. 
Sökningar i ytterligare databaser kan generera ett bredare geografiskt perspektiv, då fler länder 
kan inkluderas. Det hade kunnat innebära att överförbarheten av arbetets resultat ökar. Enligt 
Priebe och Landström (2017) är en studies resultat överförbart om det går att tillämpa utanför den 
specifika studien, det vill säga i andra sammanhang, länder eller miljöer. Eftersom ingen av valda 
studier är genomförda i Sverige kan det vara problematiskt att överföra resultatet till en svensk 
kontext. Dock beskrivs våld i nära relationer som ett världsomfattande hälsoproblem med många 
likheter oavsett vart i världen våldet utspelar sig vilket kan innebära att resultatet ändå skulle 
kunna överföras till Sverige.  
 
I sökningen inkluderas en mängd varierade sökord med ett gemensamt fokus på våld i nära 
relationer för att passa arbetets syfte. Att finna rätt sökord och kombinationer av sökord (boolesk 
sökning) för att få ett adekvat urval av artiklar är tidskrävande. Sökorden översattes från svenska 
till engelska inför sökningen i databaserna, då engelska är det dominerande språket inom 
internationell forskning. När olika sökord kombineras i olika konstellationer återkommer vissa 
artiklar ett flertal gånger. Henricson (2017) menar att när samma studier återkommer vid olika 
sökordskombinationer samt att olika databaser används i sökningen, ökar resultatets sensitivitet 
och därmed trovärdighet (Henricson, 2017). I metoddelen beskrivs även datainsamling och 
urvalsprocess inför examensarbetet. Det är viktigt då det ökar arbetets reducerbarhet och 
överförbarhet (Henricson, 2017). 
 
Exklusions- och inklusionskriterierna har betydelse för arbetets kvalitet. Att endast inkludera 
studier som är peer reviewed ökar validiteten eftersom artiklarna är vetenskapligt bedömda. 
Genom att endast använda studier publicerade mellan 2010–2020 är den forskning som resultatet 
bygger på tidsenlig. Att noga överväga vilka studier som kan exkluderas då de inte behandlar det 
aktuella problemområdet är viktigt för att endast ha artiklar som svarar mot syftet. Friberg (2017) 
påpekar att tydliga avgränsningar genom inklusions- och exklusionskriterier är väsentligt för att 
hitta relevanta artiklar som svarar till syftet. Henricson (2017) menar att valet av 
kvalitetsgranskningsmall påverkar resultatets validitet. De valda mallarna av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011) kan ha upplevts av författarna till detta examensarbete ha sina begränsningar. I 
den kvantitativa mallen fanns kriterier för blindning av patient, vårdare och forskare, vilket är 
relevant vid granskningen av kvantitativa artiklar där experiment använts som metod. Då ingen 
av de valda artiklarna baseras på experiment minskas poängen på en vald artikel. Då denna 
artikel ändå anses ha en hög vetenskaplig kvalitet och vara relevant för arbetet bedömdes den 
igen utan att inkludera dessa tre kriterier och fick då avsevärt högre poäng. En annan 
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granskningsmall skulle kunna användas för att få en mer passande granskning av artiklarna och 
öka resultatets kvalitet.  
 
Valet av analysmodell fungerade bra för att få en helhetsbild av valda artiklar och lära känna 
materialet. Under analysen är det mycket text att analysera och det underlättar om materialet är 
bearbetat. Att sammanfatta texten från artiklarnas resultat underlättar förståelsen. Friberg (2017) 
menar att en ny helhet, det vill säga resultatet, skapas av sammanfattningen av de betydande 
aspekterna i varje artikel. Användning av färgpennor för att markera meningar som svarar mot 
syftet är ytterligare ett bra sätt för att börja sammanställa ett resultat. Något som är bra att ha i 
åtanke inför framtida arbeten är att sammanfattningsfasen av artiklarna kan genomgå en 
ytterligare reducering av dess innehåll. Det gör att textmassan blir ännu mer komprimerad och 
lättare att förstå i sin helhet.  
 
Majoriteten av artiklarna som examensarbetets resultat bygger på har information om etiska 
överväganden. Två artiklar har blivit godkända av en etisk kommitté. I fyra artiklar finns det inte 
lika tydlig information om etik men efter ytterligare läsning syns flera etiska överväganden i 
artiklarna. I de artiklar som inte har blivit godkända av en etisk kommitté finns information om 
informerat samtycke, anonymitet, konfidentialitet, att deltagarna har rätt att avsluta sin 
medverkan under arbetets gång samt att de inte har mottagit mutor för att medverka. Två artiklar 
har inga etiska överväganden men inkluderas i arbetet på grund av att de anses ha värde för 
arbetets resultat. Dessa artiklar baseras på offentliga handlingar som, enligt lag, redan finns 
tillgängliga för allmänheten. Inga personer har blivit direkt utsatta för experiment i dessa studier. 
Kjellström (2017) skriver att vid examensarbeten som handlar om människor är det viktigt att 
undvika att de utnyttjas, skadas eller såras. Det är viktigt i all forskning att kunna redogöra för att 
det som undersöks har en betydelse, till exempel genom att det bidrar till att skapa ny kunskap 
eller förbättra situationen för människor, professioner eller samhället i stort (Kjellström, 2017). 

Resultatdiskussion  
Under huvudkategorin “Erfarenheter och konsekvenser av våldet” framkommer subkategorierna 
“Fysiska våldshandlingar”, “Psykiska våldshandlingar”, “Hälsoeffekter” och “Sociala 
effekter”. Resultatet visar att manliga offer av våld i en nära heterosexuell relation utsätts för 
varierande typer av våld av en kvinnlig våldsutövare. Carlyle, Scarduzio och Slater (2014) 
beskriver att fysiskt våld är den typ av våld som främst används oberoende av våldsutövarens 
kön. Kvinnliga våldsutövare tenderar att utsätta manliga offer för våld med tillhyggen och knivar 
i en större utsträckning. Resultatet i detta arbete visar att de former av fysiskt våld som 
förekommer sträcker sig från en mild till en allvarlig grad och beskrivs som bland annat slag, 
sparkar, huggande med hushållsartiklar och strypningsförsök. Machado, Hines och Matos (2018) 
styrker att kvinnliga våldsutövare använder sig av objekt vid våldsamma handlingar. I deras 
studie urskiljs att 34,8 procent av det deltagande männen har fått ett tillhygge kastat mot sig för 
att orsaka offret skada. En tanke som väckts är om användningen av tillhyggen för att åsamka 
skada möjligtvis kan ses som en kompensation för kvinnans svagare fysiska kroppsbyggnad.  
 
Cho och Wilke (2010) skriver i sin studie att ur den totala studiepopulationen, bestående av 2760 
fall varav 2462 kvinnliga samt 298 manliga offer av våld i nära relationer inkluderades, kunde det 
urskiljas skillnader mellan kvinnors och mäns våldsutövande samt våldsutsatthet. Andelen offer 
som upplever ett allvarlig fysiskt våld som inkluderar stickskador med kniv samt slag med objekt 
är högre hos de manliga deltagarna än hos de kvinnliga, 6 procent av männen respektive 1 
procent av kvinnorna har blivit skadade med kniv och 12 procent av männen respektive 3 procent 
av kvinnorna har blivit slagna med ett objekt (Cho & Wilke, 2010). Resultatet visar att män får 
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fysiska skador som i vissa fall kräver sjukvård, till exempel som brutna ben och skador i ansiktet. 
Hines och Douglas (2010) jämförde våld mellan män och kvinnor i en heterosexuell relation 
utifrån rapporter från män som sökt hjälp för våld i en nära relation. I studien deltog 302 män i 
den hjälpsökande gruppen som jämfördes med en populationsbaserad kontrollgrupp på 520 män.  
I den hjälpsökande gruppen rapporterar männen att de blivit skadade i en signifikant högre grad 
än kvinnorna under det senaste året. Cirka tre fjärdedelar (77,5%) av männen hade fått mindre 
allvarliga skador och 35,1 procent hade fått allvarliga skador, jämfört med kvinnorna där 25,2 
procent rapporterades ha fått mindre allvarliga skador och 7,3 procent hade fått allvarliga skador. 
Männen i studien var mer benägna att erhålla kroniska skador från våldet än kvinnorna (237 män 
respektive 79 kvinnor). Resultatet i detta arbete styrks av Hines och Douglas (2010) studie då det 
framkommer att män kan drabbas av kroniska skador som bland annat nedsatt syn, symtom på 
hjärnskador och TBI. Cho och Wilke (2010) beskriver att andelen offer som upplever ett mindre 
allvarligt fysiskt våld domineras av de kvinnliga deltagarna. Majoriteten av kvinnorna (53%) 
rapporterar att de upplevt ett mindre allvarligt våld jämfört det manliga deltagarna där endast 20 
procent rapporterade liknande utsatthet. Lövestad och Krantz (2012) beskriver i sin studie 
baserad på 173 män samt 251 kvinnor, att män (11%) rapporterar en högre utsatthet för 
exponering av fysiskt våld än kvinnor (8%). Även fast kvinnor (15,9%) rapporterar en högre 
exponering för sådana handlingar än män (11%) under perioder tidigare i livet. Hines och 
Douglas (2010) beskriver att jämfört med den populationsbaserade kontrollgruppen framkom det 
att männen i den hjälpsökande gruppen blir signifikant mer utsatta för alla typer av våld. 
Vanligast förekommande var fysiskt våld. Männen hade i 98,7 procent av fallen upplevt mindre 
allvarligt fysiskt våld och i 90,4% av fallen allvarligt fysiskt våld. Det är intressant att flera 
studier visar att män exponeras för grövre våld i en högre utsträckning än kvinnor. Ändå är mäns 
utsatthet för våld i nära relationer inget som uppmärksammas i samhället på samma sätt som 
kvinnors utsatthet för våld.  
 
Resultatet visar en direkt- och indirekt psykisk våldsutsatthet. Det direkta våldet är riktat mot 
männen och kan innefatta kontrollerande beteende, manipulation och verbala trakasserier.  
I en studie gjord av Machado, Hines och Matos (2018) rapporterar 83 procent av de deltagande 
männen att de upplever att psykiskt våld är vanligast förekommande följt av fysiskt (47,2%) och 
sexuellt våld (29,2%). Beträffande det psykiska våldet inkluderar de vanligaste beteende rop eller 
skrik (73%), förolämpningar eller svordomar (69,7%) och verbala kränkningar i syfte att skapa en 
reaktion hos offret (61,8%).  
 
Cho och Wilke (2010) skriver att under en livstid kan det konstateras att kvinnor löper en större 
risk att bli utsatta för ett kontrollerande beteende av manliga partners samtidigt som en betydande 
andel av männen också rapporterar en sådan exponering (41,4% respektive 37,0%). I resultatet 
går det att urskilja ett våldsmönster som genomsyras av behovet och utövandet av kontroll och 
makt av den kvinnliga våldsutövaren vilket stödjs av resultatet i Cho och Wilkes (2010) studie. 
Resultatet visar att det direkta våldet även inkluderar ett rättsligt våld där barn används som ett 
maktmedel mot det manliga offret i syfte att orsaka ett lidande. Barn används även för att indirekt 
orsaka mannen lidande genom att kvinnan baktalar mannen eller använder emotionellt våld mot 
deras gemensamma barn. Hines, Brown och Dunning (2007) menar att användandet av barn som 
maktmedel i till exempel en skilsmässa är ett sätt för kvinnan att ytterligare kontrollera mannen 
då hon vet att han inte vill förlora vårdnaden eller rätten att träffa sina barn.  
 
Resultatet visar att det sexuella våld som män utsätts för är inte lika vanligt förekommande men 
det sker. Bland annat nedvärderas männens sexuella prestationer, de tvingas till samlag och får 
sina könsorgan antastade. Machado, Hines och Matos (2018) bekräftar att sexuellt våld mot män 
inte är lika vanligt förekommande som sexuellt våld mot kvinnor men att det förekommer och 21, 
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3 procent av männen som ingick i studien upplevde att de blivit tvingade till sex med sin 
kvinnliga partner utan kondom. Ytterligare 14,6 procent av männen upplevde att det haft samlag 
under tvång men upplevde inte att kvinnan var fysiskt hotfull. 
 
Arbetets resultat stärks av Stolt (2010) som skriver att män som utsätts för våld i en nära relation 
kan komma att lida av långvariga konsekvenser som olika typer av psykisk ohälsa samt rädsla. 
PTSD, depression och ångest är vanligt förekommande. Denna studies resultat visar att det 
psykiska våldet har störst påverkan på många av männen och kan leda till långvarig psykisk 
ohälsa i form av depression, ångest och PTSD. Våldet påverkar männen socialt. De kan ha svårt 
att påbörja eller bibehålla nya intima relationer och de känner sig ensamma och isolerade. Våldet 
påverkar deras arbetsförmåga och föräldraskap negativt. Det kan försämra deras relation med 
barnen och många upplever ofrivillig separation från sina barn. Det finns stereotypiska 
antaganden om att kvinnors våld mot män inte påverkar männens hälsa negativt vilket inte 
stämmer enligt detta arbetets resultat. Våldet har också sociala konsekvenser som isolering, 
minskat socialt nätverk och påverkan på deras förmåga att sköta sitt arbete. Stolt (2010) menar att 
det är viktigt att våldsutsatta män får hjälp att berätta om sina erfarenheter av våld och att de tas 
på allvar. Bemötandet från professionella ska grunda sig i fakta och kunskap och inte 
stereotypiska uppfattningar om hur män förväntas vara. Ett negativt bemötande kan leda till att 
den våldsutsatta mannen inte vågar dela med sig av sina erfarenheter och att de därmed lämnas 
obearbetade. Det är viktigt att bland annat hälso- och sjukvård kan erbjuda rätt hjälp och stöd, 
och om de inte kan det, kunna hänvisa männen vidare till andra kontakter som kan erbjuda mer 
omfattande stöd (Stolt, 2010). Konsekvenser av våldet som kan ses mer direkt är de fysiska 
skador som behöver sjukvård.  
 
Machado, Hines och Matos (2018) menar även i sin studie att främst den psykiska hälsan 
(46,1%), relationer med andra människor (43,8%) samt arbetsprestation (32,6%) är det som 
försämras för manliga offer av våld i nära relationer. Livsområden som de deltagande männen 
inte upplever försämras, eller påverkas i en mindre utsträckning, är den fysiska hälsan (82%), 
livsstil (79,8%) samt ekonomisk situation (79,8%). Det är uppseendeväckande att männen i 
Machado, Hines och Matos (2018) rapporterar i en så stor utsträckning (82%) att våldet inte 
påverkar deras fysiska hälsa, eller har en liten inverkan på deras hälsa, då detta arbetets resultat 
visar att det inte är ovanligt att män upplever fysisk ohälsa till följd av våldet.  
 
Det är viktigt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv att vara medveten om att även män åsamkas 
fysiska, psykiska och sociala skador av våldet de får utstå. Dahlberg och Segesten (2010) menar 
att professionella inom hälso- och sjukvården samt andra människobehandlande organisationer 
skall erbjuda och anpassa hjälpinstanser för varje enskild patient. Vårdandets syfte är att stärka 
varje människas livskraft så att denne finner en styrka att arbeta med sin sviktande hälsosituation. 
Det är viktigt att patienten känner en delaktighet under vårdprocessen för att optimera 
möjligheterna till att hälsofrämjande val görs. Det krävs ett vårdande där de professionella strävar 
efter att se den meningssökande och meningsskapande människan som plågas av ett lidande, där 
de försöker få ett grepp om personens hälsosammanhang för att återställa, bevara och stärka 
hälsan och skapa en grund för ett välbefinnande och ett gott liv för patienten.  
 
Under huvudkategorin “Omgivningens dubbelhet” framkommer subkategorierna “Myndigheters 
bemötande” och “Närståendes förhållningssätt”. Resultatet visar att många män inte känner en 
direkt rädsla för sin kvinnliga partner på grund av mannens fysiska överlägsenhet och att de som 
gör det upplever ett så allvarligt våld att de ansöker om skyddsorder för att komma undan våldet. 
Professionellas kompetens anses vara låg och männen upplever att de professionella har fördomar 
om våldsutsatta män. De känner sig ytterligare viktimiserade och får inte tillräckligt adekvat hjälp 



20 
 

eller stöd. Männen uttrycker skam och skuldkänslor som förstärks vid ett dåligt bemötande av 
professionella som de söker hjälp hos. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att vid ett möte med 
en patient som är utsatt för någon form av lidande är det viktigt ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv att de professionella är inkännande, icke-dömande samt har en förståelse för 
situationens komplexitet. Det handlar med andra ord om att en vårdare med hjälp av sin 
expertkunskap och ett öppet sinne kan utveckla en öppenhet samt följsamhet för den individuella 
livsvärld som patientens erfarenhetsvärld utgör. Genom att vårdaren uppmärksammar det 
patienten har att förmedla och visar ett intresse och viljan att förstå och utforska dennes livsvärld 
skapas en förutsättning till en god hälsa. Vårdvetenskapligt vårdande kännetecknas av att den 
professionella förhåller sig inom den angivna kunskapsramen men att denna ständigt måste hållas 
uppdaterad och kritiskt granskas. Stolt (2010) menar att det även är viktigt att fråga män om 
utsatthet för våld i nära relationer. Mäns våldsutsatthet av en kvinnlig partner präglas ofta av 
skuld och skamkänslor samt stigmatisering över att vara utsatt för våld av en kvinnlig partner. 
Detta kan leda till att manliga patienter upplever en större svårighet i att berätta om sina 
erfarenheter. Det är en vanlig uppfattning att män inte utsätts för våld av en kvinnlig partner, då 
de ses som fysiskt överlägsna. Dock har kroppsstorlek eller fysisk styrka ingen betydelse för vem 
som kommer att bli utsatt för våld i en relation. Det är därför viktigt att professionella ser alla 
patienter som potentiella offer för våld i en nära relation och vågar ställa frågor. Detta möjliggör 
att tidigt kunna fånga upp personer som utsätts för våld oavsett om det är i ett tidigt eller sent 
skede.  
 
Resultatet visar att det finns skillnader i hur våldsutsatta kvinnor och män bemöts av 
professionella och myndigheter. Kvinnan har en fast roll som offer och mannen ses ofta som den 
egentliga våldsutövaren. I Sverige finns lagar för hur samhället ska agera för att skydda kvinnor 
som blir utsatta för våld i nära relationer. I socialtjänstlagen (SFS 2001:435) står det att 
socialnämnden ska ta särskild hänsyn till kvinnors behov av stöd och hjälp som är eller har varit 
utsatta för våld i en nära relation. Det finns dock ingen lag i Sverige som direkt behandlar mäns 
rätt till stöd och hjälp vid utsatthet av våld i en nära relation. I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen 
(2001:453) står det att Socialnämnden ska verka för att den som blivit utsatt för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp (SFS 2001:435). Vidare finns i brottsbalken (SFS 1962:700) 
allmänna lagar om olaga hot (4 kap 5 §), misshandel (3 kap 5 §) och sexualbrott (6 kap 1 §). Här 
finns även en lag om grov kvinnofridskränkning (4 kap 4a §) som innebär att om en man bryter 
ett kontaktförbud mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor med eller 
har bott med under äktenskapsliknande förhållanden ska han dömas till fängelse för grov 
kvinnofridskränkning.  
 
Det finns ingen liknande lag som den om kvinnofridskränkning för utsatta män. Det är av stor 
vikt att det finns lagar som behandlar kvinnors våldsutsatthet då den är mer utbredd än männens. 
Enligt en undersökning av Brå utsätts kvinnor för grövre typer av våld i en nära relation som 
leder till ett behov av hjälp och stöd från olika instanser, framförallt sjukvården. Av de som 
utsatts för grov misshandel var det 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen som 
uppgav att de uppsökt, eller var i behov av att uppsöka sjukvård (Frenzel, 2014). En lag, eller 
bättre riktlinjer i redan befintliga lagar, om mäns rättigheter till hjälp kan med stor sannolikhet 
hjälpa fler män att våga yttra sig om sin utsatthet av våld i en nära relation av en kvinna och på så 
sätt kan socialtjänst, sjukvård och andra människobehandlande organisationer ge ett bättre 
bemötande och mer adekvat stöd till männen. Det skulle säkerligen även bidra till att samhället 
får en mer rättvis bild av mäns utsatthet och mörkertalet kan komma att sjunka.  
 
Resultatet visar att stöd från familj, vänner och kollegor har stor betydelse för våldsutsatta män. 
De upplever olika bemötande från sina närstående. Vissa får hjälp och stöd medans andra bemöts 
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med misstro och deras situation förminskas av nära och kära. Män väljer att inte berätta för sina 
närstående av anledningar som att de vill skydda sin kvinnliga partner, att de känner skuld och 
skam över sin utsatthet, de är rädda för att bli förlöjligade av de som står dem nära eller så har de 
inte uppfattat situationens allvar. Stereotypiska uppfattningar om maskulinitet och könsroller har 
stor betydelse. Allen och Bradley (2018) gjorde en studie där 358 studenter på två universitet 
ingick. Alla deltagare fick se ett scenario där en person blev utsatt för obefogat våld av en annan 
person. Resultatet visar att människor i allmänhet ser mer allvarligt på mäns våld mot kvinnor än 
på kvinnors våld mot män. Både män (160 st.) och kvinnor (189 st.) anser att skadan som offret 
utsätts för är signifikant mer allvarlig när en man slår en kvinna än tvärtom. Det var 91 procent 
mindre chans att deltagarna skulle anse att en kvinnas våld mot en man var ett brott än när en 
man var våldsam mot en kvinna (Allen & Bradley, 2018). Frågan är varför människor ser mer 
allvarligt på våld mot kvinnor än mot män och hur det påverkar bemötandet av våldsutsatta män 
från både professionella, myndigheter och närstående? Resultatet av detta examensarbete visar 
tydligt att stereotypiska uppfattningar om manlighet och könsroller har en stor påverkan på hur 
våldsutsatta män bemöts i allmänhet. Både familj, vänner och professionella av olika slag har 
svårt att inse allvaret i våldet av en kvinna mot en man och många har uppfattningar om att en 
fysiskt överlägsen stark man måste kunna försvara sig mot en ofta fysiskt mindre kvinna. För 
många förknippas ordet våld med fysiskt våld som i sig oftast förknippas med en fysiskt 
aggressiv man. Det kan vara en av de stora anledningarna till att mäns våldsutsatthet inte tas på 
lika stort allvar då de ses som den våldsamma och inte kvinnan.  
 
Allen och Bradley (2018) menar att uppfattningar om våldets allvar bland annat påverkas av 
våldsutövaren och offrets kön. En liknande studie gjord av Erickson, Johnson, Langille och 
Walsh (2017) stödjer detta resultat. Studien visar att uppfattningar om våld i nära relationer 
påverkas beroende av offrets kön. Manliga offer anses vara mer ansvariga för deras utsatthet än 
kvinnliga offer och deras situation uppfattas som mindre allvarlig. Våld mot en man ses också 
som mer rättfärdigat. Mäns utsatthet för våld i en nära relation kan ses som mindre allvarligt på 
grund av det patriarkala samhällets uppfattningar om manlighet. Manlig dominans och kontroll 
accepteras och belönas medans manliga offer förminskas och hånas på grund av deras 
underordnade position (Erickson, Johnson, Langille & Walsh, 2017). Dessa stereotypiska 
uppfattningar från närstående, professionella och allmänheten i stort kan leda till att män inte 
vågar prata om sin utsatthet eller söka hjälp. Det kan även bidra till att männen inte får det 
bemötande de behöver av hälso- och sjukvård och andra hjälpinsatser. Dahlberg och Segesten 
(2010) menar att det är viktigt att professionella har en helhetssyn för att kunna bemöta 
människans behov av vård och stöd för att kunna främja deras hälsa.  
 
Resultatet under huvudkategorin “Kvinnans makt och kontroll” visar att en kvinnlig våldsutövare 
ofta skildras som instabil, alkoholiserad eller svartsjuk. Våldet av kvinnliga våldsutövare 
framställs främst som psykiskt och verbalt våld. Det framkommer dock att de även utövar 
aggressivt, okontrollerat våld som ofta förknippas med manliga våldsutövare, ett våld som 
förminskas och rättfärdigas av samhället när det används av en kvinna. Carlyle, Scarduzio och 
Slater (2014) menar att media ofta framställer kvinnliga våldsutövare som onormala och socialt 
avvikande samt att de agerar våldsamt till följd av emotionella brister medan manliga 
våldsutövare ofta agerar rationellt. Kvinnorna framställs i 20 procent av fallen som ledsna och 
ångerfulla över sina våldsamma handlingar, vilket kan bero på stereotypiska antaganden om att 
män är rationella och kvinnor är emotionella (Carlyle, Scarduzio & Slater, 2014). Detta sätt att 
beskriva kvinnliga våldsutövare kan bidra till en redan stereotypisk bild om att män är rationella, 
icke- emotionella våldsutövare som ofta känner lite ånger över sina handlingar samt bilden av att 
kvinnor är känslomässiga och har lättare för att uttrycka skuldkänslor för sina handlingar vilket 
leder till att människor inte fördömer deras våldshandlingar på samma sätt som mäns. Resultatet i  
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Allen och Bradleys (2018) studie visar att kulturella relationsnormer misslyckas att erkänna och 
straffa kvinnliga våldsutövare, speciellt när det gäller våld mot män. De som får höra om olika 
våldshandlingar i efterhand gör olika bedömningar av identiska situationer. När de låter sina 
tankar vandra utanför de beskrivningar som ges är det troligt att mäns våld mot kvinnor 
framkallar mer allvarliga mentala bilder av skador än vid kvinnors våld mot män (Allen & 
Bradley, 2018). I resultaten framkommer det ett mönster i hur kvinnan utövar sitt våld mot sin 
manliga partner. Hon ses i början som svag och liten men början sedan utöva psykiskt och fysiskt 
våld i allt större utsträckning, som kan bli mycket allvarligt och till och med livshotande för det 
manliga våldsoffret. Kvinnan ber ofta om ursäkt och våldet förminskas. Utlösande faktorer som 
kan bidra till att kvinnor utövar ett mer intensivt våld mot sin partner kan vara ekonomiska 
problem, födseln av ett barn, brist på respekt eller skilsmässa. Cho och Wilke (2010) skriver att 
manliga förövare mer frekvent arresterades av polismyndigheten (24%) än kvinnliga förövare 
(18%). En fråga som har väckts är om detta kan vara ett resultat av den bild som samhället har av 
manliga respektive kvinnliga våldsutövare. Allen och Bradley (2018) beskriver hur kulturella 
normer hindrar människor från att identifiera män som offer och kvinnor som förövare vilket gör 
att de är mindre benägna att se kvinnors våld mot män som en brottslig handling som borde 
anmälas, oberoende av tillfogad skada på offret. Examensarbetets resultat visar på att män har en 
rädsla för att bli misstagna som den faktiska våldsutövaren och kan därför komma att berätta en 
annan historia för professionella de möter. Att samhället inte uppmärksammar och fördömer 
kvinnors våld mot män på samma sätt som mäns våld mot kvinnor kan bidra till att män fortsatt 
blir utsatta och att de våldsutövande kvinnorna inte får stå till svars för sina handlingar. Vidare 
bidrar detta synsätt till männens rädsla att ses som förövare och kan hindra dem från att anmäla 
sin våldsamma partner.  
 
Hines och Douglas (2010) skriver att hos de män som sökt hjälp för våld i nära relation 
rapporterades det att kvinnorna var signifikant mer benägna att använda alla typer av våld mot sin 
manliga partner. Det framkom även att kvinnorna var sex gånger mer benägna att uppvisa ett 
aggressivt beteende än männen. De våldsutövande kvinnorna utövade både mindre och mer 
allvarligt psykiskt våld, kontrollerande beteende och mindre och mer allvarligt fysiskt våld i en 
större utsträckning än kvinnorna i den populationsbaserade kontrollgruppen. De var även 5 
gånger mer benägna att insistera till sexuellt umgänge. Cho och Wilke (2010) skriver att generellt 
används vapen i en större utsträckning av kvinnliga våldsutövare (39%) än av manliga (20%), 
även fast båda könen utsattes för likartade allvarliga skador i samma procentuella utsträckning 
(7%). 
 
För att förebygga mäns utsatthet för våld i en nära relation av en kvinnlig partner är det av vikt att 
våldsutövande kvinnor också får hjälp och stöd för att förhindra framtida våld. Dahlberg och 
Segesten (2010) menar att det professionella mötet ska präglas av öppenhet och följsamhet för 
personens situation. Det är viktigt att använda all sin kunskap och alla sinnen för att kunna se, 
lyssna och förstå. Vårdarens intresse för personens egen berättelse och det meningssammanhang 
den uttrycks i och kommer ifrån är ett sätt att visa intresse för personens situation. Ett öppet och 
följsamt vårdande innebär att möta människan på ett förutsättningslöst plan och inte påverkas av 
den förförståelse som finns sedan innan. All förförståelse påverkar hur en person tolkar världen, 
på gott och ont och det är denna som tillsammans med varje människas tidigare erfarenheter styr 
vilken innebörd bemötande får (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är av vikt att även bemöta 
våldsutövare med öppenhet och ett icke- dömande förhållningssätt för att de ska få en chans till 
bästa möjliga hjälp och stöd. Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda insatser till den 
våldsutövande personen för att förebygga att våldet upprepas (Socialtjänsten, 2016). 
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Konklusion 
Resultatet i detta examensarbete visar att mäns utsatthet för våld i en nära relation av en kvinnlig 
partner är en komplex och betydande problematik. Genom att utforska den våldsutsatthet som 
män upplever samt det våld som kvinnor utövar kan problemet synliggöras och förebyggas. 
Resultatet visar att män utsätts för omfattande former av våld, som exempelvis fysiskt, psykiskt 
och sexuellt våld, som kan resultera i direkt och indirekt skada för mannen. Männen upplever 
både ett fysiskt och psykisk lidande till följd av det våld de utsätts för. Myndigheters bemötande 
av våldsutsatta män har stor betydelse och påverkan på männens benägenhet att söka hjälp och 
stöd, även bemötande från familj och vänner har en inverkan på om männen väljer att dela med 
sig av sin våldsutsatthet eller inte. Männens erfarenheter av att leva med en våldsutövande kvinna 
kunde innebära att de bland annat fick utstå kontrollerande och aggressivt beteende. Ett tydligt 
våldsmönster går att urskilja ut männens beskrivningar av sin våldsamma kvinnliga partner. I 
resultatet kan det urskiljas ett tydligt samband mellan mäns utsatthet och de genusnormer om 
maskulinitet och kvinnlighet som präglar samhällsstrukturen, samt de stereotypiska 
uppfattningarna om att män inte är offer för våld i en nära relation. Dessa uppfattningar och en 
bristande kunskap hos professionella kan leda till att män blir utan hjälp och stöd vilket kan få 
stora konsekvenser på en individ- och samhällsnivå. Om mäns våldsutsatthet inte 
uppmärksammas kommer de fortsatt vara utsatta och lida i tystnad.  

Praktiska implikationer  
Under arbetets gång har fokus legat på mäns utsatthet för våld av en kvinnlig partner. Tidigare 
forskning fokuserar främst på kvinnors utsatthet för våld av en manlig partner. Resultatet belyser 
den faktiska problematik som existerar kring mäns våldsutsatthet och den kunskapsbrist som 
finns hos professionella inom människobehandlande yrken kring bemötandet av våldsutsatta män. 
Detta examensarbete kan vara användbar i preventivt syfte inom förslagsvis hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst för att förhindra att män faller offer för våld, då dessa myndigheter ofta kommer 
i kontakt med våldsoffer och därmed har en betydande roll att i ett tidigt skede upptäcka våldet. 
Med rätt verktyg kan våld i nära relationer överlag förebyggas och minska vilket gynnar varje 
enskild människa och samhället i stort. Resultatet visar på ett behov av utbildning av 
professionella som arbetar i närkontakt med våldsutsatta män. Det är viktigt att professionella har 
ett icke- dömande förhållningssätt och kan bortse från samhällets genusnormer och stereotypiska 
uppfattningar om våld i nära relationer. Det är väsentligt att professionella får adekvat utbildning 
så att de är förberedda att möta dessa män i en praktisk kontext.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling  
Examensarbetet visar att det krävs ytterligare forskning kring mäns utsatthet för våld i nära 
relationer eftersom den befintliga forskningen är begränsad. Under arbetet framkom det att 
Sverige är ett av de länder som brister i sin forskning kring våldsutsatta män, vilket är intressant 
med tanke på att Sverige är ett land i framkant av jämställdhet mellan män och kvinnor. En 
ytterligare identifierad brist är det faktum att professionella saknar kännedom om denna 
problematik, vilket bidrar till att mäns behov av hjälp och stöd inte tillgodoses. Vidare menar 
författarna till detta examensarbete att det behövs mer forskning och kunskap om våldsutövande 
kvinnor då aktuell forskning främst fokuserar på våldsutövande män, vilket stärker normerna om 
att kvinnor inte kan vara våldsamma mot en manlig partner samt att män är de egentliga 
förövarna.  
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konkurrerand
e 
diskurser om 
viktimisering, 
hegemonisk 
maskulinitet 
och 
stereotyper 
om våld i nära 
relationer vid 
ansökan om 
ett 
besöksförbud 
mot en 
kvinnlig 
partner. 

Kvalitativ 
studie 
baserad på 
2163 
ansökningar 
om 
besöksförbu
d i ett urbant 
län i USA år 
2000.  
 
 

Totalt 48 
män i 
åldrarna 18 
år och uppåt  
som ansökt 
om ett 
besöksförbu
d mot en 
kvinnlig 
partner 
 
 

Resultatet av 
denna studie 
tyder på att den 
hegemoniska 
maskuliniteten 
påverkar 
männens 
berättelser om 
viktimisering. 
Männen 
skildrar sig 
själva som de 
med makt och 
kontroll i sina 
relationer, även 
om de påstår 
sig behöva ett 
besöksförbud 
mot sin partner. 
Männen i 
studien 
uttrycker även 
att det inte är 
dom som 
utövar våld 
samt inte 
känner en 
rädsla för sin 
kvinnliga 
partner som 
utövar våld.  
 
 

Grad I (80–100%) 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Årtal  
Tidskrift  
Land 

Problem  
Syfte 

Ansats  
Metod 

Urval  
Studiegrupp 

Huvudsaklig
t syfte 

Kvalitetsgranskning 

Walker, A. 
m.fl. 2019. 
Psychology of 
Men & 
Masculinities. 
USA.  

Studien 
syftar till att 
utforska 
mäns 
upplevelser 
av våld i 
nära 
relationer, 
hjälpsökand
e och 
anmälnings-
benägenhet 
med hjälp av 
en ny metod 
inom 
området.  

En 
kvalitativ 
metod i 
form av 
online 
enkät 
med 
öppna 
frågor. 

258 
australiensk
a män i 
åldrarna 18–
77 år-  

Resultatet 
tyder på att 
när 
möjligheten 
till 
anonymitet 
ges, och 
språk som 
inte 
associeras 
med 
uppfattninga
r om man-
mot-kvinna 
våld brukas, 
avslöjar män 
omfattande 
erfarenheter 
av våld i 
nära 
relationer.  

Grad I (80–100%) 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författar
e 
Årtal  
Tidskrift  
Land 

Problem  
Syfte 

Ansats  
Metod 

Urval  
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
syfte 

Kvalitetsgransknin

g 

Hester, 
M. 2012. 
Violence 
Against 
Women. 
USA.  

Studien 
utforskar 
några av de 
sätt som 
heterosexuell
a kvinnor 
framställs 
som förövare 
av våld i nära 
relationer 
baserat på 
polisens 
rapporter i 
England.  

Kvantitativ 
studie baserad 
på fall av våld 
i nära relation 
som 
rapporterats 
av polisen i 
ett 
omfattande 
databassyste
m som 
spårats 
longitudinellt 
under sex års 
tid från april 
2001 i 
Nordöstra 
England.  

128 rättsfall 
där kvinnor 
var ensamma 
förövare i ett 
heterosexuell
t förhållande, 
samt där både 
mannen och 
kvinnan var 
förövare i 
relation till 
varandra.   

Resultatet 
från studien 
visar på att 
våldsamt 
beteende 
mellan 
heterosexuell
a partners i 
kontakt med 
polisen är 
asymmetriskt, 
beroende på 
kön.  

Grad I (80-100%) 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Årtal  
Tidskrift  
Land 

Problem  
Syfte 

Ansats  
Metod 

Urval  
Studiegrup

p 

Huvudsaklig
t syfte 

Kvalitetsgranskning 

Drijber, 
B., 
Reijnders
, U., & 
Ceelen, 
M. 2012. 
Journal 
of Family 
Violence. 
Tyskland.  

Studien syftar 
till att få en 
inblick i de 
problem 
manliga offer 
av våld i nära 
relationer kan 
möta i 
Nederländerna
.   

Kvantitativ 
studie 
baserad på 
ett specifikt 
utformat 
frågeformulä
r via internet.  

Totalt 372 
manliga 
offer av 
våld i nära 
relation 
från 18 år 
och uppåt.  

Studien 
hävdar att 
majoriteten 
av manliga 
offer för våld 
i nära 
relationer 
ofta får utstå 
fysisk och 
psykisk 
misshandel 
av deras 
kvinnliga 
partner och 
inte vågar 
söka hjälp 
hos polisen 
då de ej blir 
betrodda.  

Första granskning: 
Grad III (60-69)  
 
Andra granskning: 
Grad I (80-100%) 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författar
e 
Årtal  
Tidskrift  
Land 

Problem  
Syfte 

Ansats  
Metod 

Urval  
Studiegrup

p 

Huvudsaklig
t syfte 

Kvalitetsgransknin

g 

Machado
, A., 
Santos, 
A., 
Graham- 
Kevan, 
N., & 
Matos, 
M. 2017. 
Journal 
of Family 
Violence. 
Tyskland
.  

Det 
övergripand
e syftet med 
studien var 
att utforska 
mäns 
erfarenhet 
av 
hjälpsökand
e vid våld i 
nära 
relationer.  

Kvalitativ studie 
baserad på 
semistrukturerad
e intervjuer.  

10 
portugisisk
a män i 
åldrarna 
35-75 år 
som alla 
var offer 
för våld i 
en nära 
relation och 
som sökt 
hjälp.  

Denna studie 
antyder 
att våld i 
nära 
relationer 
mot manliga 
offer som 
söker hjälp 
är ganska 
allvarlig på 
både en 
mental och 
fysisk nivå.  
 
 

Grad II (70-79%) 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författar
e 
Årtal  
Tidskrift  
Land 

Problem  
Syfte 

Ansats  
Metod 

Urval  
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
syfte 

Kvalitetsgransknin

g 

Mele, 
M., 
Roberts 
C. J., & 
Wolfer 
L. 2011. 
Partner 
Abuse. 
USA. 
 

Att 
undersöka 
egenskapern
a hos män 
som får 
beviljat och 
tar tillbaka 
en 
skyddsorder 
mot en 
kvinnlig 
partner 
jämfört med 
män som får 
beviljat och 
inte tar 
tillbaka en 
skyddsorder.  

Kvantitativ 
metod 
baserad på 
ett antal 
skyddsorder
. 
 

Alla män 
(77 st.) som 
ansökt om 
skyddsorder 
mot en 
kvinnlig 
partner i 
Nordöstra 
Pennsylvani
a år 2007.  
 

Gemensamt 
för alla 
männen var att 
vanligast 
förekommand
e anledning 
till ansökan 
var utsatthet 
för fysiskt 
våld. Ingen av 
männen hade 
utsatts för 
sexuellt våld. 
De män som 
ej tog tillbaka 
ansökan såg 
på sin 
situation med 
större allvar.  
 

Grad II (70-79%) 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Årtal  
Tidskrift  
Land 

Problem  
Syfte 

Ansats  
Metod 

Urval  
Studiegrup

p 

Huvudsaklig

t syfte 

Kvalitetsgranskning 

Bates A. E. 
2019. 
Psychology 
of Men & 
Masculinities
. England.  
 

Att 
undersöka 
inverkan 
av mäns 
upplevelse
r av våld i 
nära 
relationer.  
 

Kvalitati
v metod i 
form av 
enkät.  
 

161 män 
som hade 
upplevt 
våld i nära 
relationer i 
England, 
20–86 år. 
Av dessa 
hade 
hälften ett 
pågående 
förhållande, 
majoriteten 
hade barn.  
 

Upplevt våld 
påverkade 
männens 
fysiska och 
psykiska 
hälsa, 
framtida 
förhållande 
och 
relationer 
med barn. 
Samhällets 
attityder 
hade en 
signifikant 
påverkan. 
Männen 
hade blivit 
utsatta för 
både fysiskt 
och psykiskt 
våld.  
 

Grad I (80-100%) 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 
Årtal  
Tidskrift  
Land 

Problem  
Syfte 

Ansats  
Metod 

Urval  
Studiegrup

p 

Huvudsakligt 
syfte 

Kvalitetsgransknin

g 

Entilli, L. 
& 
Cipolletta
, S. 2017. 
Journal 
of 
Clinical 
Nursing. 
England.  
 

Att främja ett 
kritiskt synsätt 
på den 
grundläggand
e 
uppfattningen 
om våld i nära 
relationer 
genom att 
undersöka 
upplevelser av 
våld hos män 
som blivit 
utsatta för 
våld i nära 
relation av en 
kvinnlig 
partner.  
 

Kvalitativ 
metod i 
form av 
intervjuer
.  
 

20 män från 
Italien i 
åldrarna 20 
- 60 som 
påstod att 
de blivit 
utsatta för 
våld i nära 
relation av 
en kvinnlig 
partner.  
 

Männen kände 
sig ansvariga för 
sina partners, tog 
en 
omhändertagande 
roll och visade 
extrem tolerans 
även för allvarligt 
fysiskt våld. Av 
rädsla att göra 
situationen värre 
eller att bli sedd 
som den egentliga 
förövaren valde 
männen att ej 
försvara sig. 
Kontroll 
identifierades 
som den största 
anledningen till 
våld. Männen 
upplevde både 
fysiskt och 
psykiskt våld som 
resulterade i både 
fysiska och 
psykiska 
konsekvenser. 
Otillfredsställand
e relationer med 
polis och 
sjukvårdspersonal 
var vanligt 
förekommande.  
 

Grad II (70–79%) 
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Bilaga III 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
  
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall 
presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Vet ej  
Informantkaraktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej  
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Urval 
 
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- Analys tydligt beskriven?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  
 
- Är resultatet logiskt och begripligt?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder analysmättnad?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet  
 
- Är resultatet klart och tydligt?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till  
   teoretisk referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

Genereras teori?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Huvudfynd  
Beskrivs vilket/-n fenomen, upplevelse/mening? 
Är beskrivning/analys adekvat? 

 
 
Ja  
 
Ja  
 

 
 
Nej  
 
Nej 

 
 
Vet ej 
 
Vet ej  

Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%) grad II (70-79%) grad III (60-69%) 
 
 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    angivet  
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Bilaga IV 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod  
 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod är utarbetad av Institutionen 
för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., 
& Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. 
Lund: Studentlitteratur.  
Beskrivning av studien Forskningsmetod 
Kontrollgrupp/-er ……………………………………………………………………………... 
Patientkaraktäristika  
Antal 
Ålder 
 Man/kvinna 
 
Adekvata exklusioner  Ja  Nej  
 
Intervention........................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
 
Vad avsåg studien att studera? (syftet)  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått......................................................  
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................  
Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej  
Representativt urval?  Ja  Nej  
 
Randomiseringsförfarandet beskrivet?  
Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Blindning av patienter?  

Ja  Nej  Vet ej  

Blindning av vårdare?  Ja  Nej  Vet ej  
Blindning av forskare?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Bortfallsanalysen beskriven?  

Ja  Nej   Vet ej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej   
 
Adekvat statistisk metod?  

Ja  Nej   

 
Etiskt resonemang?  

Ja  Nej   

 
Är instrumenten valida?  

Ja  Nej   

Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej   
Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej   
Huvudfynd  
Hur stor var effekten? (statistisk signifikans, klinisk signifikans?) 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%)   grad II (70-79%)   grad III (60-69%)   
 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
   angivet  
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