
 
 

 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

KURS VK12, 15 hp 

VT 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnors våld mot män 
Våld i nära relationer 

 

 

Women’s violence against men 
Intimate partner violence 

 

 

 

 

Domenica Landaverde & Linda Nyberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: 

Examinator: 



 

Sammanfattning 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt samhällsproblem som leder till fysisk 

och psykisk ohälsa. Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt. Män 

upplever rädsla att förlora sin manliga identitet samt att bli förlöjligade när de söker 

hjälp. Det finns ringa forskning kring män som är utsatta för våld i nära relationer. 

Förståelsen och medvetenheten om mäns erfarenheter av våldet, samt deras behov av 

stöd och hjälp, är begränsade. Syfte: Att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskap och attityder gällande män som är utsatta för våld i nära relationer. Metod: 

En litteraturöversikt baserad på tre kvalitativa studier, sex kvantitativa studier och en 

mixad studie. Resultat: Tre teman kunde urskiljas utifrån syftet; Kunskap, Attityder 

och Upplevelser. Ur dessa teman urskiljdes fyra subteman; Teoretisk kunskap och 

utbildning, Praktisk kunskap, Upplevda hinder och Upplevd frustration. Slutsats: 

Kompetensen om våld i nära relationer hos hälso- och sjukvårdspersonalens är 

bristfällig. Fortsatt forskning kan leda till att ämnet belyses och hälso- och sjukvården 

får större beredskap, vilket kan leda till bättre omvårdnad för patienten. Klinisk 

betydelse: Ökad kunskap om män utsatta för våld i nära relationer kan leda till 

förbättrad attityd gentemot utsatta män. Kunskapen kan till exempel integreras i 

sjuksköterskeutbildningen genom att vid utbildning om våld i nära relationer ge 

männens utsatthet större uppmärksamhet. 

 
Nyckelord: Män, våld i nära relation, kunskap, attityder, hälso- och 

sjukvårdspersonal 

  



 

Abstract 

Background: Intimate partner violence is a global health problem which leads to 

physical and mental illness. The violence can be physical, psychological and/or 

sexual. The men experiences fear to lose their male identity and also to be ridiculed 

when they seek help. There are few researches about men exposed to intimate partner 

violence, which has led to limited understanding and consciousness about men’s 

experiences of violence and their needs of support and help. Aim: To illuminate 

health care professional´s knowledge and attitudes regarding men exposed to intimate 

partner violence. Method: A literature review based on three qualitative studies, six 

quantitative studies and one study with mixed method. Result: Three themes could be 

identified based on the aim; Knowledge, Attitudes and Experiences. Out of these 

themes four subthemes could be identified; Theoretical knowledge and education, 

Practical knowledge, Perceived barriers and Perceived frustration. Conclusion: 

Health care professional´s competence of intimate partner violence is inadequate. 

Further research would bring more knowledge on the topic and give the health care 

greater preparedness, which in turn would result in better care for the patient. Clinical 

significance: Increasing the knowledge about men exposed to intimate partner 

violence can result in improving the attitude against these exposed men. For example, 

such knowledge could be integrated in the nursing program and bring more attention 

about intimate partner violence and men´s vulnerability.  

 

Keywords: Men, intimate partner violence, knowledge, attitudes, health care 

professionals 
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1 Inledning 

Våld i nära relationer är enligt forskning ett globalt samhällsproblem som leder till 

fysisk och psykisk ohälsa. Den vanligast förekommande forskningen fokuserar på 

kvinnan som utsatt och mannen som våldsutövare. Den senaste tiden har kvinnors 

våld mot män varit ett omdiskuterat ämne i media, vilket har väckt vårt intresse. Vi 

tycker att detta är ett viktigt ämne att belysa eftersom det är tabubelagt att vara utsatt 

för våld i en nära relation. Vi har en uppfattning om att samhällsnormerna försvårar 

dels för mannen att uttrycka sin utsatthet, dels för hälso- och sjukvården att se mannen 

som våldsoffer i en nära relation. 

2 Bakgrund 

2.1 Definition på nära relationer 

Med en nära relation menas personer som är eller har varit gifta, samboende, 

särboende, eller som har gemensamma barn. Andra som kan räknas som närstående i 

en nära relation är barn, syskon och föräldrar (http://www.polisen.se). I den här 

studien ligger fokus på heterosexuella gifta par, särboende samt samboende. 

2.2 Definition på våld i nära relationer 

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] (2014a) karaktäriseras våld i nära 

relationer av att den drabbade har starka känslomässiga band och därmed en nära 

relation till förövaren. Den nära relationen gör det svårare för offret att göra motstånd 

och ta sig ur förhållandet. Förövarens uppsåt med våldet är att genom hot och våld 

skapa sig makt och kontroll över offret. Oftast utövas våldet i hemmet och det 

tenderar att med tiden eskalera. Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt och/eller 

sexuellt. Fysiskt våld kan ges uttryck i form av knuffar, sparkar och slag, medan 

psykiskt våld kan manifesteras som kränkningar, hot om våld och isolering från släkt 

och vänner. Våldtäkt och tvång till andra sexuella handlingar utgör sexuellt våld 

(NCK, 2014a). Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld ingår i definitionen Våld i nära 

relationer, varför benämningen våld i denna studie syftar på dessa tre typer av våld. 

 

Världshälsoorganisationens [WHO] definition på våld lyder: ”Våld är avsiktlig 

användning av fysisk styrka eller makt, hotande eller faktisk, mot sig själv, en annan 

http://www.polisen.se/
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person, eller mot en grupp eller samhälle, som antingen resulterar i eller har en hög 

sannolikhet att resultera i skada, död, psykisk skada, underutveckling, eller förlust.” 

(http://www.who.int/topics/violence/en/) 

2.3 Lagar och styrdokument 

God hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen är ett av Hälso- och 

sjukvårdslagens (HSL, SFS 1982:763) 2§-mål. Varje människas värdighet och lika 

värde ska respekteras av vården, respekt för patientens självbestämmande och 

integritet ska även tas i beaktande. Ett annat mål är att främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, samt att förhindra ohälsa. 

 

Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att i kontakt med patienter ställa frågor om våld, 

för att identifiera patienter som utsätts för våld i nära relationer och därmed kunna 

erbjuda behandling (NCK, 2014b). Att tillfråga enbart kvinnor om de är utsatta för 

våld i en nära relation kan leda till att män som lever i våldsamma förhållanden 

förbises av hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att rutinmässigt screena, det 

vill säga ställa våldsrelaterade frågor, till alla patienter oavsett kön (Höglund, 2010). 

 

Den 12 april 2012 tog regeringen beslut om att tillsätta en nationell samordnare för att 

motverka våld i nära relationer, samt för att ge frågan större uppmärksamhet. I 

uppdraget ingår bland annat att samla och ge stöd till berörda myndigheter, 

kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och 

långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Samordnaren ska aktivt arbeta för 

att förbättra samarbetet mellan berörda instanser och bidra till en ökad samsyn kring 

hur våld i nära relationer bäst kan förebyggas och bekämpas. Särskilt fokus ska ligga 

på hur förebyggande insatser mot våld kan utvecklas och genomföras. I ömsesidigt 

utbyte och samförstånd med de olika instanserna ska den befintliga kunskapen inom 

området spridas för att förbättra effekten. Hur skyddet och stödet till de utsatta kan 

förbättras ska också ses över. I uppdraget ingår också att tydliggöra olika aspekter och 

negativa konsekvenser av våld i nära relationer för både de berörda instanserna och 

allmänheten. Den nationella samordnaren ska vid behov lämna förslag på hur arbetet 

och verksamheten kring våld i nära relationer kan förbättras. Uppdraget ska 

slutredovisas i juni 2014 (http://www.regeringen.se/sb/d/15630/a/191700).  

  

http://www.who.int/topics/violence/en/
http://www.regeringen.se/sb/d/15630/a/191700
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2.4 Historisk överblick 

Västerländska mäns och kvinnors relationer har genomgått en förändring under de 

senaste 50 åren (Van Lawick, 2013). Maktbalansen mellan män och kvinnor var 

ojämn fram till slutet av 50-talet, då en förändring successivt började utvecklas. 

Under 60-talet strävades mot mer jämställda förhållanden mellan män och kvinnor. 

Dagens västerländska samhälle eftersträvar ett alltmer jämlikt förhållande vad gäller 

fördelningen av kvinnans och mannens sysslor, tid och pengar. Detta leder till en 

ständigt pågående maktkamp mellan könen, tyst eller uttalat. Vidare menar författaren 

att i den västerländska kulturen är det inte längre den styrande pappan eller maken 

som eftersträvas. Mäns våld mot kvinnor är idag inte accepterat, samtidigt som 

förståelsen att även kvinnor är våldsamma mot sina män växer fram. Idag är det 

svårare att fastställa vem i förhållandet som är förövare och vem som är utsatt (Van 

Lawick, 2013).  

2.5 Männens utsatthet 

Det finns ringa forskning kring män som är utsatta för våld i nära relationer, vilket har 

lett till att förståelsen och medvetenheten om mäns erfarenheter av våldet, samt deras 

behov av stöd och hjälp, är begränsade (Stolt, 2010). Hines, Brown och Dunning 

(2007) menar att våld ska ses som ett mellanmänskligt, och inte ett könsrelaterat 

problem. För att våldet ska utrotas måste även det våld som kvinnorna utövar tas på 

allvar. Drijber, Reijnders och Ceelen (2012) påstår att Socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården borde vara mer medvetna om män som utsätts för våld i nära relationer. 

Författarna menar att trots att hälso- och sjukvårdspersonal numera tränas till att 

screena utsatta för våld i nära relationer, fokuserar personalen främst på barn och 

kvinnliga offer. 

 

Hradilovas (2009) rapport visar att det år 2009 var fem år sedan som mäns utsatthet 

för våld i nära relationer för första gången uppmärksammades och redovisades i 

Sverige. Rapporten redovisar sammanlagt 505 händelser av våld i nära relationer, 

rapporterat av 304 personer. Av de utsatta var tjugo procent män. Männen uppgav i 

första hand att de var utsatta för psykiska trakasserier, medan kvinnorna rapporterade 

fler fall av fysiskt våld och hot om våld. Rapporten visar även att förtroendet för 

rättsväsendet i Sverige hos män som är utsatta för våld i nära relationer är betydligt 

sämre jämfört med hos kvinnor (Hradilova, 2009).  
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2.6 Svårigheter att söka hjälp 

Enligt rådande samhällsnormer ska mannen vara fysiskt och emotionellt starkare än 

kvinnan, vilket gör att män generellt tenderar att söka hjälp i mindre utsträckning, av 

rädsla att bli framställda som svaga (Barber, 2008). Rädslan att förlora sin manliga 

identitet gör det komplicerat för mannen att ta steget och söka hjälp, varför det är 

svårare att upptäcka män som utsatts för våld av sin kvinnliga partner. Andra 

anledningar till att mannen stannar kvar i ett destruktivt förhållande är rädslan att 

förlora parets gemensamma sociala nätverk, sitt ekonomiska beroende, samt rädslan 

att förlora vårdnaden om sina barn vid en eventuell vårdnadstvist (Stolt, 2010). En 

studie i USA gjord av Hines et al. (2007) visar att män ofta upplever motstånd och att 

de blir förlöjligade när de väl söker hjälp. När männen vände sig till hjälplinjer för 

personer som är utsatta för våld i hemmet blev många av männen avvisade eller 

anklagade för att vara den egentliga förövaren, och de hänvisades istället till 

organisationer som hjälper män som utövar våld mot sin kvinnliga partner (Hines et 

al., 2007). 

2.7 Fysiska och psykiska konsekvenser av våldet 

Enligt Nayback-Beebe och Yoder (2012) är vanliga psykiska konsekvenser av våld i 

nära relationer depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom. Vidare beskriver 

författarna att både kvinnor och män får en ökad risk för omnämnda psykiska 

konsekvenser när de utsätts för våld i nära relationer. Konsekvenserna har visat sig 

kunna finnas kvar lång tid efter att våldet har upphört, vilket kan resultera i långvariga 

negativa följdverkningar för hälsan. Stolt (2012) beskriver att män som utsätts för 

våld i nära relationer oftare uppger att de utsatts för psykiskt våld än fysiskt våld. 

 

När män utsätts för fysiskt våld i nära relationer kan de konsekvenserna vara brutna 

extremiteter, blåmärken, bitmärken, knivskador och rivsår (Barber, 2008). Många av 

konsekvenserna vid våld kan se lika ut för kvinnor och män. En skillnad är att när en 

man inkommer till sjukhus med blåmärken på kroppen, antar sjukvårdspersonalen att 

skadorna orsakats på arbetet eller vid slagsmål med en annan man. Att blåmärkena 

orsakats av att mannen utsatts för våld av sin kvinnliga partner finns inte i åtanke 

(Plat-Jones, 2006). Studier har visat att män utövar våldsammare och grövre våld än 

kvinnor, samt att kvinnorna löper större risk att skadas än männen (Lövestad & 

Krantz, 2012). 
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2.8 Kvinnornas våldsutövning 

Anledningar till att kvinnor utsätter sina män för fysiskt våld kan ses ur flera olika 

perspektiv, menar Bair-Merritt et al. (2010). Ur feministiskt perspektiv ses kvinnors 

våld som ett resultat av ojämlikhet mellan könen, samt kvinnan att använder våldet 

som självförsvar. Ur ett familjeperspektiv visar forskningen att män och kvinnor har 

samma motiv för att utöva våld, vilket är ilska och viljan att lösa konflikter. Hanson 

Frieze (2005) menar att både män och kvinnor använder fysiskt våld i nära relationer 

för att kontrollera sin partner. Den som i hög grad vill kontrollera sin partner blir 

oftare fysiskt aggressiv, något som yttrar sig hos både kvinnor och män. Vidare menar 

författaren att båda könen beskriver att anledningen till fysisk aggressivitet kan bottna 

i en oförmåga att uttrycka sig verbalt, en önskan att få mer kontroll eller makt över sin 

partner, att få uppmärksamhet, eller som ett sätt att bevisa sin kärlek. 

 

Enligt Nayback-Beebe och Yoder (2012) visar flera studier gjorda i USA att kvinnans 

höga konsumtion av alkohol utgör den största riskfaktorn för mannen i ett pågående 

våldsamt förhållande. Kvinnans våld mot mannen visade sig även vara vanligare hos 

par med olika etnicitet. Belknap och Melton (2005) beskriver att kvinnor som utövar 

våld i en nära relation ofta har bevittnat eller själv erfarit våld i sin barndom eller i 

tidigare förhållanden. Kvinnor som bevittnat sin mamma bli utsatt för våld i hemmet 

tenderar att utveckla ett våldsamt beteende i vuxen ålder. 

3 Problemformulering  

Våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem som leder till både psykisk och 

fysisk ohälsa. Forskning inom ämnet baseras främst på kvinnors utsatthet; endast ett 

fåtal studier handlar om mäns utsatthet. Män tenderar att i mindre utsträckning söka 

hjälp när de utsätts för våld av sin kvinnliga partner. Det gör det svårt för hälso- och 

sjukvården att beakta problemet och fånga upp dessa män, men även samhällets 

förutfattade bild av mannen bidrar till problemet. Hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskap och attityder spelar en viktig roll vid bemötandet och omvårdnaden av män 

som är utsatta för våld i nära relationer, därför är det viktigt att belysa denna kunskap. 
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4 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och 

attityder gällande män som är utsatta för våld i nära relationer.  

5 Metod 

5.1 Design 

För att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och attityder kring 

problemområdet har en systematisk litteraturöversikt genomförts. Friberg (2012) 

menar att för att få en översikt över ett kunskapsläge eller ett omvårdnadsområde är 

litteraturöversikt en lämplig design. Att genomföra systematisk litteraturöversikt 

innebär att studera existerande forskning och vilka metoder samt teoretiska 

grundvalar som använts. Författaren menar att ett syfte med en litteraturöversikt kan 

vara att få en grund för en problemformulering genom en överblick av hur existerande 

forskning ser ut (Friberg, 2012). I studien ingår både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. 

5.2 Urval 

Studien inkluderar enbart vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2001-2013, i 

syfte att studera den mest aktuella forskningen. Sökningarna har endast inkluderat 

artiklar som är Peer-Reviewed samt Full Text. Artiklar på svenska och engelska från 

hela världen har tagits med i sökningarna för att få ett globalt perspektiv. Vissa 

artiklar som berör våld endast mot kvinnor har inkluderats om informationen ansågs 

relevant och kunde appliceras på män.  

 

Artiklar som berör barn, äldre män och funktionshindrade män har exkluderats i 

studien. Barn definieras i den här studien som personer under 18 år, äldre män 

definieras som män över 65 år och funktionshindrade män definieras som män som 

behöver hjälp för att klara sina dagliga behov. Homosexuella män exkluderas i 

studien eftersom den här studien belyser kvinnors våld mot män. 

5.3 Datainsamling 

Sökningarna har skett via databaserna CINAHL och Medline i EBSCO Discovery 

Service. Andra sökningar har gjorts i SweMed+, PubMed och i Kungliga Tekniska 

Högskolans [KTH] databas Primo. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ska 
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en systematisk litteratursökning baseras på mer än en databas för att 

litteratursökningen ska ha en godtagbar utbredning. Som komplement har sökmotorn 

Google Scholar använts. Enligt Karlsson (2012) är Google Scholar skapad för att söka 

vetenskapligt granskade examensarbeten, avhandlingar, artiklar och böcker som är 

publicerade på internet. Via sökmotorn har relevant litteratur hittats, som märkts med 

(#) i referenslistan.   

 

Sökorden som användes under sökningarna var abused men, nurs*, domestic violence, 

treatment, battered men, spouse abuse, knowledge, attitude, intimate partner violence, 

och women. Olika kombinationer av sökorden har använts med hjälp av de booleska 

operatorerna ”AND” och ”NOT”. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att 

användning av booleska sökoperatorer kan vara en hjälp att ringa in så mycket 

relevant litteratur som möjligt, samtidigt som sökningen avgränsas till ett speciellt 

område. 

 

Rubrikerna lästes igenom för att få en första uppfattning om artiklarnas relevans för 

syftet. Abstract lästes sedan i samtliga artiklar vars rubriker var relevanta. Genom att 

läsa rubrikerna och abstract har många artiklar kunnat sållas bort eftersom de inte har 

uppfyllt syftet. Efter genomläsning av abstracts återstod 25 artiklar som lästes igenom 

av båda författarna, 10 av dessa artiklar ansågs relevanta varav de valdes ut för 

kvalitetsgranskning. De 10 kvalitetsgranskade artiklarna höll alla hög eller medelhög 

kvalitet, och inkluderades därför i resultatet. Av de artiklar som ingår i resultatet är tre 

kvalitativa, sex kvantitativa och en mixad studie (mixed method). Statens beredning 

för medicinsk utvärderings [SBU] (2013) granskningsmall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik har använts vid granskning av de kvalitativa 

artiklarna. De kvantitativa artiklarna har granskats med hjälp av en kvantitativ 

granskningsmall som Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011 b, s. 173-174) förordar 

för granskning av kvantitativa artiklar. Enbart artiklar med klassning hög eller 

medelhög efter kvalitetsgranskningen har inkluderats i resultatet. Tabell 1 nedan visar 

en översikt över datainsamlingen. 
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Tabell 1. Översikt över datainsamlingen. 

Begränsningar 

och databaser Sökord 

Antal 

träffar 

Utvalda för 

genomläsning 

Utvalda 

artiklar till 

resultat (nr) 

2001-2013 

Peer-Reviewed 

Full Text 

Alla databaser 

Abused men AND 

nurs* 549 12  4, 7 

2001-2013 

Peer-Reviewed 

Full Text 

KTHB Primo 

Intimate partner 

violence, men AND 

nurse, attitudes 878 1  9 

2001-2013 

Peer-Reviewed 

Full Text 

CINAHL och 

Medline 

Domestic violence 

AND nurs* AND 

treatment NOT women 356 1  8 

2001-2013 

Peer-Reviewed 

Full Text 

Alla databaser 

Domestic violence 

AND nurs* AND 

knowledge 5 437 2  1, 2 

2001-2013 

Peer-Reviewed 

Full Text 

CINAHL 

Domestic violence 

AND nurs* AND 

attitude 603 7  3, 5, 6, 10 

 

5.4 Dataanalys 

Målet med dataanalys är att kunna beskriva kärnan i forskningsämnet genom att 

kartlägga och tolka variationer och likheter i den insamlade datan (Forsberg & 

Wengström, 2013). Genom en innehållsanalys har datainsamlingen sammanställts för 

att identifiera vilka olika teman som framkommer ur innehållet, och på så vis kunna 

utläsa artiklarnas mönster. 

 

Dataanalysen i den här studien har skett i fyra steg.  

1. Fyra olika frågor formulerades som författarna ställde till artiklarna för att avgöra 

om artiklarnas innehåll motsvarade syftet. Friberg (2012) menar att följa några 

frågeställningar ger forskaren vägledning för att underlätta analysen. De fyra frågorna 

var:  
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 Hur ser vårdpersonalen på sitt ansvar när det gäller att ta hand om 

våldsutsatta patienter? 

 Tillfrågas patienter om våld av vårdpersonalen vid misstanke om detta? 

 Finns det hinder för att vårdpersonalen inte tar upp frågan? 

 Vilken utbildning anser vårdpersonalen att de behöver för att kunna ge en god 

omvårdnad till våldsutsatta patienter? 

Den insamlade datan lästes igenom flera gånger av författarna var för sig vid olika 

tillfällen för att förstå sammanhanget och innehållet i artiklarna, samt för att få en så 

nyanserad bild av innehållet som möjligt. 

 

2. Därefter jämfördes likheter och skillnader som hittades i artiklarna. Dessa redovisas 

i Bilaga 1. Under processen fick författarna en bild av vilka meningsbärande enheter 

som artiklarna hade gemensamt. Artiklarna och deras olika meningsbärande enheter 

diskuterades sedan författarna emellan för att därefter kategoriseras i analysprocessen. 

I analysen kunde olika teman utskiljas, se tabell 2 nedan.  

 

 

 

 

  

Tabell 2. Exempel från analysprocessen vid framtagande av teman. 

Meningsenheter 
Kondenserade 

meningsenheter 
Subtema Tema 

Möten med personer 

med återkommande 

våldsrelaterade 

problem beskrevs som 

frustrerande 

situationer. 

Känner maktlöshet i 

mötet. 

Upplevd 

frustration 
Upplevelser 

Deltagarna hade 

erhållit utbildning om 

män som utsatts för 

våld i nära relationer, 

vilket de uppfattade 

som givande. 

Utbildningen 

upplevdes som 

givande. 

Teoretisk 

kunskap och 

utbildning 

Kunskap 
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Danielson (2012) beskriver att flera ord som har en gemensam innebörd är en 

meningsenhet. Detta innebär att man kan kondensera textmassan för att finna 

gemensamma ord från flera meningar. Dessa gemensamma ord är ett underlag för 

kodning, som sedan kan sorteras in i olika grupper för att bilda teman. 

 

3. Varje tema tilldelades en specifik färg för att författarna lättare skulle få en översikt 

genom färgmarkering i artiklarna. Var och en av författarna läste fem artiklar och 

gjorde färgmarkeringar i dessa, därefter bytte författarna artiklar med varandra för att 

läsa och göra färgmarkeringar i de återstående fem artiklarna. Detta gjordes för att 

undvika att information skulle förbises. 

 

4. Tre teman togs fram; Kunskap, Attityder och Upplevelser. Från två av dessa teman, 

Kunskap och Upplevelser, urskiljdes fyra subteman; Teoretisk kunskap och 

utbildning, Praktisk kunskap, Upplevda hinder och Upplevd frustration. Tabell 3 

nedan visar framtagna teman i artiklarna. 

 

 

 

De kvantitativa artiklarna i studien har analyserats på liknande sätt som de kvalitativa. 

Samma frågor har ställts till de kvantitativa artiklarna som till de kvalitativa 

artiklarna, samt att färgmarkeringar även gjorts i de kvantitativa artiklarna. Dock har 

Tabell 3. Resultatmatris, framtagna teman i respektive artikel.

Attityder

1. Cann et al. (2001) x x

2. Davila (2006) x x

3. DeBoer et al. (2013) x x x

4. Douglas et al. (2011) x

5. Frank et al. (2006) x

6. Hinderliter et al. (2003) x

7. Hogan et al. (2012) x x x

8. Husso et al. (2011) x x x x

9. Robinson (2010) x x x

10. Yonaka et al. (2007) x x x

Tema

                           Subtema

      Artikel

Kunskap Upplevelser

Teoretisk 

kunskap 

och 

utbildning

Praktisk 

kunskap

Upplevda 

hinder

Upplevd 

Frustration
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de kvantitativa artiklarna även analyserats genom att tolka tabeller och statistiska 

beräkningar ifrån de kvantitativa artiklarnas resultatdelar. Genom tolkningarna har 

likheter och skillnader kunnat utläsas i de olika artiklarna. Friberg (2012) poängterar 

att resultat från kvalitativa och kvantitativa studier inte kan redovisas på samma sätt, 

eftersom kvalitativa studier fokuserar på ord och kvantitativa studier på siffror. 

Resultaten från de olika metoderna kan därför inte jämföras och redovisas på samma 

sätt. 

 

I den här studien redovisas de kvalitativa resultaten och de kvantitativa resultaten var 

för sig. 

6 Etiska aspekter  

De etiska aspekter som bör beaktas vid en litteraturstudie är att ta reda på om etiska 

prövningar har gjorts eller om de vetenskapliga artiklarna har fått tillstånd av en etisk 

kommitté. Alla artiklar som ingår i studien, samt alla resultat, ska redovisas oavsett 

om de stämmer överens med hypotesen eller inte (Forsberg & Wengström, 2013). 

Riktlinjer har givits ut av Vetenskapsrådet (2014a), i vilka betonas att fusk och 

ohederligheter inte får förekomma i forskning. Med det menas att plagiat, 

förvrängning, förfalskning och vilseledning behöver uteslutas. För att andra forskare 

ska kunna kontrollera och upprepa forskning måste resultaten av forskningen öppet 

redovisas. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2014b) fyra allmänna huvudkrav på 

forskning. Det första är informationskravet, som innebär att deltagare i forskningen 

ska informeras om syftet med forskningen och vad deras deltagande innebär. Det 

andra huvudkravet är samtyckeskravet. Med detta menas att deltagarens samtycke för 

forskningen måste inhämtas av forskaren. Vidare åsyftar Vetenskapsrådet ett tredje 

krav, konfidentialitetskravet. Med det menas att personuppgifter ska tas om hand så 

att inga obehöriga kan ta del av dem och att uppgifter om deltagare i en studie ska 

tillförsäkras så stor konfidentialitet som möjligt. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket innebär att data som samlats in om enskilda personer endast får 

användas i forskningssyfte. 

  



12 
 

I denna studie beaktas de etiska aspekterna på följande sätt: För att förvrängning eller 

missuppfattning av datainsamlingen inte ska ske, kommer ett lexikon att användas i 

samband med översättningen från engelska till svenska. Vid kvalitetsgranskningen av 

artiklar har författarna även haft i åtanke att granska huruvida artiklarna är etiskt 

granskade.  

7 Resultat  

Hälso- och sjukvårdspersonalen i resultatet består av familjeterapeuter, 

sjuksköterskor, läkarstudenter, läkare, psykologer och socialarbetare. I resultatet 

uttrycks specifikt när resultatet gäller män, är män inte nämnda innebär det att 

resultatet beskrivs oavsett kön. Tre teman och fyra subteman som representerar 

resultatet redovisas nedan i figur 1. Dessa teman svarade mot syftet och flera teman 

framkom i flera av artiklarna. 

 

Figur 1. Presentation av teman och subteman. 

 

 

7.1 Kvalitativa artiklar 

7.1.1 Kunskap 

7.1.1.1 Teoretisk kunskap och utbildning 

Av de sju deltagande sjuksköterskorna i Davilas (2006) studie angav två att de fått 

akademisk utbildning om våld i nära relationer under sin sjuksköterskeutbildning. 

Ytterligare utbildning om våld i nära relationer hade erhållits på arbetsplatsen i form 

av workshops. På frågan om deltagarnas kunskapsnivå gällande våld i nära relationer 



13 
 

svarade fyra av deltagarna att kunskapen var medelmåttig, två svarade att kunskapen 

var låg och en svarade att den inte hade någon kunskap inom området alls. Ingen av 

deltagarna svarade att de hade hög kunskap. Vidare beskriver författaren 

sjuksköterskornas medvetenhet om incidensen och prevalensen av våld i nära 

relationer och dess påverkan på hälsan. De hade kunskap om vad som karaktäriserar 

en förövare och en utsatt och kände sig säkra i utförandet av screening (Davila, 2006). 

I en annan studie utförd i USA kunde fem av de 13 sjuksköterskorna återge att de 

hade utbildning om våld i nära relationer och tre deltagare angav att de genomgått 

vidare utbildning i ämnet under sitt arbete som sjuksköterska. Vidare fann författaren 

att majoriteten av sjuksköterskorna inte var medvetna om sin arbetsplats egna 

riktlinjer för screening av våld i nära relationer: ”I don’t think we’ve been educated as 

far as what questions to ask, who we contact, or what to look for” (Robinson, 2010, s. 

574). 

 

7.1.1.2 Praktisk kunskap 

Hälso- och sjukvårdspersonalen kände sig obekväma och otillräckliga gällande den 

praktiska delen- att påtala, identifiera och ingripa vid våld i nära relationer (Davila, 

2006; Husso et al., 2012). En del av deltagarna kände att det behövdes förbättrade 

färdigheter i samtalsteknik för att förbättra omvårdnaden av individer utsatta för våld i 

nära relationer (Davilas, 2006). Hälso- och sjukvårdspersonalen i Finland var ofta 

osäkra på var de skulle hänvisa patienter som hade problem relaterade till våld i nära 

relationer (Husso et al., 2012). Ett av de stora problemen var att hälso- och 

sjukvårdens resurser för interventioner för våld i nära relationer utarmats, vilket lett 

till stora regionala skillnader i landet. Vidare beskriver författarna att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kände sig osäker på uppdelningen av ansvaret, och vems 

ansvaret var att involvera sig i fall gällande våld (Husso et al., 2012). Även deltagarna 

i en studie från England gjord av Hogan, Hegarty, Ward och Dodd (2012) beskriver 

att de var omedvetna om vilka resurser och stöd som fanns tillgängliga för manliga 

utsatta. Deltagarna beskrev att deras tidigare erfarenheter av att arbeta med kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer kom att bli av stort värde i deras arbete med utsatta 

män. Vidare menar författarna att kvinnliga familjeterapeuters arbete påverkades på 

ett speciellt sätt, då de arbetade med män som har varit utsatta för våld av sin 

kvinnliga partner under en lång tid och därmed uttryckte rädsla av att vara med 
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kvinnor. Detta ledde till att de kvinnliga terapeuterna arbetade för att ge den utsatta 

mannen en erfarenhet av att ha en tillitsfull relation till en kvinna:  

 

He’d fear being with women really, and of course I was a woman with a fair 

bit of power in the room as a counsellor, which was something for us to think 

about. The expectation was well, why would I be different from anyone else? 

(Caroll) (Hogan et al., 2012, s. 48). 

 

7.1.2 Attityder 

Från intervjuerna framkom att sjuksköterskorna antog att personer utsatta för våld i en 

nära relation inte följer rekommenderade hänvisningar och inte heller är uppriktiga 

med vårdpersonalen gällande sin utsatthet. Sjuksköterskorna tyckte även att våld i 

nära relationer är ett socialt problem och inte ett hälsoproblem (Robinson, 2010). 

Även vårdpersonal inom medicinsk omvårdnad ansåg att våld i nära relationer var ett 

socialt problem som hörde till socialtjänsten och psykiatrin (Husso et al., 2012). I 

intervjuerna framkom att personalen inte tog upp frågan om våld eftersom det ansågs 

olämpligt samt av rädsla att bli involverad. Det uttrycktes även en syn hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen, att personer som utsätts för våld i nära relationer själva har en 

skyldighet att ta tag i sin situation (Husso et al., 2012; Robinson, 2010). Beträffande 

attityder om screening ansåg endast två av tretton sjuksköterskor i Robinsons (2010) 

studie att det var deras uppgift att screena för våld i nära relationer. Resterande 

sjuksköterskor satte sin tillit till att uppträdandet hos patienten visar huruvida denne är 

utsatt för våld i nära relationer.  Först när beteendet hos patienten väckte misstanke 

ställdes särskilda frågor relaterade till våld. Dessa sjuksköterskor förlitade sig på att 

genom iakttagelse kunna avgöra om patienten var utsatt för våld. ”You have to look at 

the patient´s demeanor and the demeanor of the person that is with them. Do they (the 

person accompanying the patient) have a dominating personality and is the patient shy 

and quiet?” (Robinson, 2010, s. 574). 

 

7.1.3 Upplevelser 

7.1.3.1 Upplevda hinder 

Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde hinder såsom brist på tid och resurser och 

korta möten med patienten (Husso et al., 2012). Hogan et al. (2012) beskriver 

deltagarnas upplevelse av att samhällsnormerna uppmuntrar män att inte berätta om 
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sin utsatthet, vilket ökar problemet samt leder till brist på förståelse att män kan vara 

utsatta för våld i nära relationer. Även i denna studie upplevde deltagarna att bristen 

på resurser och stöd för kvinnliga våldsutövare blev ett hinder i arbetet. Ett annat 

hinder som identifierades av Husso et al. (2012) var hälso- och sjukvårdspersonalens 

kön. Personal med samma kön som den utsatte visade sig ha en positiv inverkan på 

omvårdnaden. Även i Hogan et als. (2012) studie uttryckte deltagarna att könet på 

personalen hade betydelse. Den förväntade machobilden av män i samhället 

avspeglades i de utsattas sätt att våga eller inte våga öppna sig för manlig hälso- och 

sjukvårdspersonal, av rädsla att bli förlöjligade. 

 

Husso et al. (2012) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde osäkerhet 

vid behandlingen av det trauma som våldet kan orsaka hos utsatta för våld i nära 

relationer. Samtidigt som traumat bör behandlas, fanns rädslan för att orsaka mer 

skada genom att tvinga patienten bearbeta den tidigare traumatiska upplevelsen. En 

deltagare i studien uttrycker: “It’s no use, necessarily, to open up old wounds here” 

(Husso et al., 2012, s. 352). 

  

7.1.3.2 Upplevd frustration 

Sjuksköterskorna uttryckte frustration över att inte kunna lösa problemet omedelbart 

på plats, samt en generell hjälplöshet vid hanteringen av utsatta för våld i nära 

relationer: ”If they do say yes, what’s the point? What are we going to do? Nothing. 

Where are we going to send them? Nowhere” (Robinson, 2010, s. 574). 

 

Genom att fokusera på fysiska skador som kan behandlas kunde hälso- och 

sjukvårdspersonalen agera praktiskt istället för att uppleva frustration över oförmågan 

att ta tag i det bakomliggande problemet- våldet (Husso et al. (2012). Personer som 

återkommer med problem relaterade till våld i nära relationer skapade en frustration 

hos vårdpersonalen. Det uppkom även frustration över att utsatta, oftast kvinnor, inte 

var kapabla att själva ta sig ur situationen som så märkbart påverkar deras hälsa och 

välmående (Husso et al., 2012; Robinson, 2010). Denna frustration kan leda till att 

personalen väljer bort att screena för våld i nära relationer (Robinson, 2010). 
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Hogan et al. (2012) beskriver att många deltagare upplevde svårigheter under arbetet 

med män som utsatts för våld i en nära relation av sin kvinnliga partner. Svårigheterna 

upplevdes som osäkerhet, frustration och rädsla för patientens säkerhet. Allt detta var 

kopplat till patientens bristande insikt att de var utsatta, men även till bristen på 

resurser och stöd för de utsatta männen: ”It was quite frustrating seeing how difficult 

he found it not to discount what was going on and accept that it was something that 

was harmful (George)” (Hogan et al., 2012, s. 49). 

 

7.2 Kvantitativa artiklar 

7.2.1 Kunskap 

7.2.1.1 Teoretisk kunskap och utbildning 

Sjuksköterskorna uttryckte skillnader i utbildningsnivån (Davila, 2006; DeBoer, 

Kothari, Kothari, Koestner och Rohs, 2013; Hinderliter, Doughty, Delaney, Pitula & 

Campbell, 2003). Bland akutsjuksköterskorna i DeBoer et als. (2013) studie utförd i 

USA uttryckte 56 procent av de 156 deltagarna att de hade tillräcklig utbildning för 

att kunna identifiera symtom och tecken på våld i nära relationer. Fyrtiofyra procent, 

nästan hälften, tyckte att de inte hade tillräcklig utbildning. I en annan studie gjord i 

USA av Hinderliter et al. (2003) angav nästan 80 procent av 557 specialistutbildade 

sjuksköterskor att de fått utbildning om våld i nära relationer under sin 

sjuksköterskeutbildning. Enligt studien var det mer troligt att barnmorskor fått 

utbildning om våld i nära relationer än att distriktsköterskor fått det. Författarna 

beskriver vidare att de deltagare som inte hade fått någon utbildning inom våld i nära 

relationer var mindre förberedda och kände sig mindre kapabla att diagnostisera och 

behandla patienter utsatta för våld i nära relationer än deltagare som fått sådan 

utbildning inom ramen för både grundutbildningen och specialistutbildningen 

(Hinderliter et al., 2003). 

 

I DeBoer et als. (2013) studie höll 43 procent av sjuksköterskorna med i påståendet 

om att det var svårt att identifiera utsatta, medan resterande inte höll med. Av de 41 

akutsjuksköterskor som deltog i Davilas (2006) studie ansåg 29 av deltagarna att de 

hade låg eller ingen utbildning alls om våld i nära relationer. Efter att deltagarna i 

studien genomgått ett utbildningsprogram visades ingen signifikant skillnad i 
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kunskapsnivån hos deltagarna, däremot en signifikant skillnad i kompetensnivån. Vad 

gäller läkarstudenter i USA angav 91 procent av 1 737 sistaårs -studenter i Frank et 

als. (2006) studie att de fått någon form av utbildning om våld i nära relationer- en 

femtedel angav att de fått omfattande utbildning. Upplevelsen av att kunna tala om 

våld i nära relationer med patienter var beständig genom hela utbildningen. Trettio 

procent kände sig väldigt säkra i ämnet och tre fjärdedelar av alla deltagarna som 

gjorde praktik tyckte att det var ett viktigt ämne för läkare att ta upp med patienter. 

 

I två av studierna (Yonaka, Yoder, Darrow & Sherck, 2007; Cann, Withnell, 

Shakespeare, Doll & Thomas, 2001) uttryckte hälso- och sjukvårdspersonalen ett 

intresse för mer utbildning om våld i nära relationer. 

7.2.2 Attityder 

I en studie utförd i USA av Yonaka et al. (2007) uppgav 51 procent av de 33 

legitimerade sjuksköterskorna att de rutinmässigt screenade alla patienter för våld. 

Dock svarade 74 procent på en separat fråga att de endast screenade utvalda patienter. 

Författarna menar att detta kan vara ett tecken på att legitimerade sjuksköterskor 

rutinmässigt screenar utvalda patienter med mer tydlig antydan på våld, såsom 

blåmärken och andra synliga skador. I DeBoer et als. (2013) studie ansåg 92 procent 

av sjuksköterskorna att alla patienter måste screenas för våld i nära relationer, oavsett 

om de har skador eller inte. 

 

DeBoer et al. (2013) redovisade att 95 procent av sjuksköterskorna tyckte att 

patienters utsatthet för våld i nära relationer var deras egen angelägenhet, inte endast 

läkarens ansvar. Nittio procent höll samtidigt med i påståendet att våld i nära 

relationer är en viktig aspekt i sjuksköterskearbetet. Cann et al. (2001) visade i sin 

studie utförd i England likaledes att 90 procent av knappt 700 deltagarna inom hälso- 

och sjukvården var eniga om att våld i nära relationer var ett viktigt hälsoproblem. 

Sextionio procent ansåg att de i sin yrkesroll borde vara mer involverade i att 

identifiera fall. Vidare redovisar författarna att grupperna sjuksköterskor, kvinnor och 

psykiatrisk personal hade signifikant mer kunskap och bättre attityder än andra 

grupper. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppernas ålder, även om den 

yngre personalen tenderade att ha bättre attityd. I studien framkom att skillnader i 

attityder grundade sig i skillnader i kunskap hos personalen (Cann et al., 2001). 
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I sin studie redovisade Douglas och Hines (2011) utsatta mäns upplevelse av att söka 

hjälp vid olika instanser i USA. Männen i studien var mest nöjda med stödet de fick 

av familj och vänner. Av de 198 män som sökte hjälp inom psykiatrin upplevde 68 

procent att deras problem togs på allvar av personalen, cirka 30 procent uttryckte att 

personal inom psykiatrin med specialistutbildning försåg dem med information om 

hur de kunde gå vidare för att få hjälp. Bland de 54 män som sökte hjälp från 

sjukvården upplevde ungefär 92 procent att personalen ställde frågor om hur de hade 

fått sina skador, cirka 60 procent av männen rapporterade att de varit ärliga då de 

svarade på frågan. Endast 14 procent av männen fick information från hälso- och 

sjukvårdspersonalen om hur de skulle gå vidare för att få fortsatt hjälp. 

7.2.3 Upplevelser 

7.2.3.1 Upplevda hinder 

Brist på utbildning identifierades i två studier (DeBoer et al., 2013; Yonaka et al., 

2007) som ett hinder för att screena för våld i nära relationer. Yonaka et al. (2007) 

beskriver hur tiden upplevdes som ett hinder för akutsjuksköterskor. I DeBoer et als. 

(2013) studie däremot upplevde akutsjuksköterskorna att tiden inte var ett problem, 

utan brist på möjlighet att screena på grund av familjemedlemars närvaro. Andra 

hinder som kunde identifieras i Yonaka et als. (2007) studie var språkförbistringar 

samt att sjuksköterskan själv varit utsatt för eller upplevt våld inom familjen. 

Därutöver upplevdes sjukhusmiljön som ett hinder. Avsaknaden av enskilda rum gör 

att patienter ofta måste dela rum med andra patienter, miljön är inte alltid anpassad för 

hälso- och sjukvårdspersonalen att kunna ställa frågor om våld (DeBoer et al., 2013).  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Systematisk litteraturöversikt är den valda designen för denna studie. Detta för att 

skapa en bild av hur den befintliga kunskapen i ämnet ser ut. Få studier om mäns 

utsatthet för våld i nära relationer har genomförts, vilket försvårat att hitta studier som 

enbart fokuserar på mäns utsatthet. Det är första gången författarna genomför en 

systematisk litteraturöversikt, vilket kan påverka studiens genomförande. En annan 

aspekt som också bör beaktas är tidsbegränsningen. Medvetenhet finns om att de fyra 

frågorna som formulerades för att välja ut artiklar motsvarande syftet kan ha grundat 

sig på författarnas förförståelse om ämnet.  

 

Syftet har varit att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper och attityder 

gällande män som är utsatta för våld i nära relationer, författarna anser att syftet har 

uppnåtts. Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper och attityder har kunnat 

redovisas. Dock har bristen på studier som fokuserar på män lett till att författarna 

varit tvungna att välja studier som kan appliceras på båda könen, och endast ett fåtal 

studier som berör män har inkluderats. Tilläggas bör att studier som berör hälso- och 

sjukvårdens kunskaper och attityder gällande enbart kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer noga valts bort. Detta har inneburit en begränsning av vetenskapliga 

artiklar, eftersom den stora medparten av forskningen inom ämnet har kvinnor som 

studieobjekt. Med tanke på dessa begränsningar och svårigheter med datainsamling 

har författarna reflekterat över om en empirisk studie hade lämpat sig bättre. En av 

studiens styrkor är emellertid att datainsamlingen gjorts i flera olika databaser. Det är 

sällan tillräckligt att göra en sökning i en databas. Sökningar i flera databaser ökar 

sannolikheten att finna relevanta artiklar, samt ökar studiens validitet och trovärdighet 

(Karlsson, 2012; Henricson, 2012). 

 

I urvalet var tänkt att ingå artiklar främst på engelska men också på svenska. Inga 

artiklar på svenska hittades, därför ingår endast engelskspråkiga artiklar i studien. 

Eftersom författarnas modersmål inte är engelska finns en medvetenhet om att 

språkliga missförstånd kan ha uppstått vid tolkningen av artiklarnas resultat, vilket 

också kan ha påverkat resultatet. Eftersom ett engelskt lexikon använts har den risken 
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minimerats. Sju av artiklarna i resultatet utfördes i USA, två i England och en i 

Finland. Författarna är medvetna om att detta riskerar att ge en vinklad bild av 

resultatet. Intention var att få ett mer globalt perspektiv i studien, men detta kunde 

inte förverkligas, eftersom funna artiklar som berörde andra delar av världen endast 

fokuserade på kvinnors utsatthet. Anledningen till att artiklar som berör barn, äldre 

män och funktionshindrade män har exkluderats i studien är att personer i dessa 

kategorier tenderar att vara i en etablerad beroendeställning och därför har en större 

risk att utsättas för våld. Studien har belyst både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Borglin (2012) menar att genom sammanföring av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

i en studie kan respektive studies begränsningar minskas och styrkorna stärkas. 

Författarna anser att studiens reliabilitet är god. Urval, datainsamling och dataanalys 

är tydligt beskrivna i metodavsnittet, vilket utgör en möjlighet att regenerera studien. 

Henricson (2012) beskriver reliabilitet som en litteraturöversikts pålitlighet, och 

möjlighet att återskapas. Vidare menar författaren att när flera forskare i dataanalysen 

granskar samtliga artiklar och sedan jämför granskningarna stärks reliabiliteten. I 

denna studie har granskningarna av artiklarna genomgått på det beskrivna sättet. 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet av denna studie framkom att både teoretisk och praktisk kunskap 

påverkade hälso- och sjukvårdspersonalens attityder. Olika upplevelser av frustration 

som kunde identifieras i vår studies resultat utgjordes av dels känslan av maktlöshet i 

att inte kunna komma tillrätta med problemet, dels upplevelsen att de utsatta var 

oförmögna att själva ta sig ur situationen. Brist på utbildning, tid, resurser, 

sjukhusmiljön, språkförbistringar samt att själv ha varit utsatt för våld identifierades 

som några av de upplevda hinder som fanns för att ta upp frågan om våld med 

patienten. 

8.2.1 Kunskap 

Författarna till den här studien har under arbetets gång blivit medvetna om vikten av 

kunskap inom ämnet våld i nära relationer för hälso- och sjukvårdspersonal. I 

resultatet framkom att kunskapsnivån hade stor inverkan på personalens attityder. 

Detta resultat får stöd av Björck (2010) som menar att fördomar, värderingar och 

attityder om våld kan grunda sig i brist på kunskap. För att kunna påverka attityder 

måste en ökad självinsikt hos hälso- och sjukvårdspersonalen infinna sig. Vidare 

hävdar författaren att grundläggande kunskaper om våld i nära relationer är en 
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förutsättning för att kunna identifiera och ställa relevanta frågor i ämnet till patienter. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver känna till våldets omfattning, 

hälsokonsekvenser och den process som leder till att våldet normaliseras och gör att 

uppbrottet försvåras. I denna studies resultat framkom att majoriteten av 

sjuksköterskorna inte kände till vilka policys deras arbetsplats hade för screening för 

våld i nära relationer. Liknande resultat har framkommit i Allen, Lehrner och 

Mattisons (2007) studie, där en fjärdedel av deltagarna svarade felaktigt på frågan om 

deras organisation hade eller inte hade policys angående screening för våld i nära 

relationer. 

8.2.2 Attityder 

Berglund och Stenson (2010) menar att hälso- och sjukvårdspersonalens egna 

förutfattade meningar och attityder om vilka som är utsatta kan utgöra ett hinder. 

Sådana förutfattade meningar kunde identifieras i vår studies resultat. 

Sjuksköterskorna ansåg sig kunna identifiera utsatta för våld i nära relationer bara 

genom att studera patientens uppträdande. Ett annat resultat i denna studie var att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte såg våld i nära relationer som ett hälsoproblem 

utan som ett socialt problem. Lindblom, Castrén och Kurland (2010) bekräftar detta 

och beskriver att det finns en attityd hos hälso- och sjukvårdspersonal att det inte är 

deras uppgift att ta reda på vad som är orsaken till patientens skada. Vidare menar 

författarna att attityden finns att patienten enbart är ett offer om patienten själv väljer 

att vara det. Detta resultat har även framkommit i vår studie, där hälso- och 

sjukvårdspersonalen ansåg att patienten själv har en skyldighet att ta tag i sin 

situation.  

8.2.3 Upplevelser 

Frustrationer som upplevdes av hälso- och sjukvårdspersonalen var bland annat 

patientens bristande insikt om sin utsatthet. Cook (2009) stärker vårt resultat och 

menar att förnekelse är ett typiskt problem som manliga utsatta uppvisar. Det är 

vanligt att män uttrycker att de kan hantera situationen och att de inte tycker det är 

någon stor sak. Detta resonemang får stöd av Stolt (2010) och Robinson och 

Spilsbury (2008) som beskriver att männens uppfattning om behov av hjälp inte 

överensstämmer med det verkliga behovet. I första hand försöker männen lösa 

situationen på egen hand, och de undviker att söka hjälp utifrån. Stolt (2010) menar 

också att män har svårt att se sig själva som brottsoffer. I vår studie framkom att 
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hälso- och sjukvårdspersonal upplevde frustration även över att känna sig oförmögna 

att ta tag i den våldsutsattes egentliga problem- våldet. De fokuserade istället enbart 

på att behandla de synliga skadorna. Detta fenomen framkom även i Robinson och 

Spilsburys (2008) studie. Där beskrevs att hälso- och sjukvårdspersonalen tenderade 

att behandla de fysiska skadorna som uppkommer vid våld i nära relationer, utan att 

försöka involvera sig i eller förstå de bakomliggande orsakerna (Robinson & 

Spilsbury, 2008). I vår studies resultat framkom frustration över att utsatta återgår till 

ett våldsamt förhållande vilket kunde leda till att personalen avstod från screening. 

Tönnesen (2010) styrker detta resultat och menar att benägenheten att fråga om våld i 

nära relationer minskar då personalen känner frustration, maktlöshet och hopplöshet 

inför de patienter som fortsätter att leva i ett våldsamt förhållande. 

 
Brist på utbildning, tid, resurser, språkförbistringar, sjukhusmiljön, samt att själv ha 

varit utsatt för våld identifierades som hinder i att ta upp frågan om våld med 

patienten. Det resultatet stärks av andra studier (Allen, Lehrner & Mattison, 2007; 

Berglund & Stenson, 2010; Robinson & Spilsbury, 2008; Tönnesen, 2010; Murphy & 

Ouimet, 2008). I en av studierna redovisas att mindre än hälften, 42 procent, av 

deltagarna ansåg att det fanns tillräckligt med resurser för att kunna screena för våld i 

nära relationer (Allen, Lehrner & Mattison, 2008). Berglund och Stenson (2010) 

menar att tidsbrist är ett hinder, samt att brist på utbildning leder till att frågor om våld 

inte ställs. Också språkförbristning tas upp som ett hinder. Även Robinson och 

Spilsbury (2008) styrker att tidsbrist, brist på utbildning och brist på kunskap om 

interventioner är hinder. Deltagarna i studien beskrev också att den öppna 

sjukhusmiljön upplevdes som ett hinder för att kunna berätta om sin utsatthet, 

eftersom samtalet kunde höras av andra. Tönnesen (2010) och Murphy och Ouimet 

(2008) menar att hälso- och sjukvårdspersonal som själv har varit utsatt för våld eller 

har varit förövare, kan påverkas i sin professionalitet. Ett annat hinder som 

identifierades i vår studie var att hälso- och sjukvårdspersonalens kön har betydelse 

för omvårdnaden vid omhändertagande av utsatta för våld i nära relationer. 

Könstillhörigheten lyfter även Barber (2008) fram, som menar att män som utsatts för 

våld i nära relationer kan vägra låta sig bli fysiskt undersökta av kvinnliga 

sjuksköterskor.  
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9 Slutsats 

Genom att studera hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och attityder gentemot 

män som är utsatta för våld i nära relationer har vi belyst detta viktiga ämne, vilket 

kan skapa nya tankar och reflektioner. Slutsatsen kan dras att även män kan vara 

utsatta för våld i nära relationer. En generaliserbar slutsats av resultatet kan dock inte 

dras, eftersom alla våra studerade artiklar inte berörde enbart mäns utsatthet. 

Kompetensen om våld i nära relationer hos hälso- och sjukvårdspersonalens är 

bristfällig, och okunskapen kan leda till att personal inom hälso- och sjukvården 

avstår från att fråga om våld i nära relationer. Männens utsatthet kompliceras av att de 

själva har svårt att se sig som utsatta, vilket även leder till osäkerhet och frustration 

hos hälso-och sjukvårdspersonalen. Denna bristfälliga insikt hos männen gör att 

hälso- och sjukvården spelar en viktig roll vid omvårdnaden av männen när de väl 

söker hjälp. Vidare forskning inom ämnet kan leda till att ämnet belyses ytterligare 

och hälso- och sjukvården får större beredskap, vilket kan leda till bättre omvårdnad 

för patienten.  

10 Klinisk betydelse  

Genom att med denna studie belysa att även män är utsatta för våld i en nära relation 

vill vi öka kunskapen i ämnet och därmed bidra till att förbättra attityden gentemot de 

utsatta, vilket i sin tur kan påverka omvårdnadens kvalitet. Kunskapen kan till 

exempel ökas i sjuksköterskeutbildningen genom att vid utbildning om våld i nära 

relationer ge männens utsatthet större uppmärksamhet. Vi vill poängtera att 

intentionen med denna studie inte är att förminska kvinnors utsatthet. Genom denna 

studie önskar vi ge läsaren andra perspektiv på våld i nära relationer, att det inte är ett 

könsbundet problem utan ett problem människor emellan. 

11 Förslag på vidare forskning 

Vi har under arbetets gång uppmärksammat kunskapsluckor om kvinnors våld mot 

män i nära relationer. Majoriteten av forskningen som påträffats är utförd i USA, 

varför vi efterfrågar mer forskning inom Europa och Norden. I Sverige har de 

riktlinjer och policys om våld i nära relationer som vi påträffat enbart berört kvinnor 

och barn. Männens utsatthet omnämns ingenstans, vilket vi anser är en stor brist som 

förstärker såväl hälso- och sjukvårdspersonalens som samhällets syn att enbart 
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kvinnor utsätts för våld i nära relationer. Policys och riktlinjer ligger till grund för hur 

hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar när de möter patienter. Styrdokumenten 

påverkar såväl personalens syn på vilka som är utsatta, som utsatta mäns syn på sin 

utsatthet. Det är därför viktigt att i både klinisk- och teoretisk verksamhet 

uppmärksamma männens utsatthet. Vidare forskning om män utsatta för våld i nära 

relationer kan vara av stor vikt för att i ett längre perspektiv få en förändrad syn i hela 

samhället på våld i nära relationer. 
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nära relationer 

hos 

vårdpersonal 

med olika 

specialiteter.

Deltagare : 685 

Kvantitativ studie 
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Mäns mest positiva 

erfarenheter av att söka hjälp 

är från vänner och familjen, 

psykiatrin och hälso-och 

sjukvården. Deras negativa 

erfarenhet kommer från 

jourenheter som är inriktade på 

våld i hemmet.

5 Frank, E., Elon, L., Saltzman, L., 

Houry, D., McMahon, P., & Doyle, 

J. (2006). Clinical and personal 

intimate partner violence training 

experiences of U.S. medical 

students. Journal Of Women's 

Health (15409996) , 15 (9), 1071-

1079. doi:10.1089/jwh.2006.15.1071. 

USA

Att förstå 

läkarstudenters 

attityd, 

erfarenheter och 
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fenomenologisk 
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