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Sammanfattning 

Stereotyper om våld har genom historien inneburit att mannen ofta förknippats som utövare 

och kvinnan som ett offer, vilket innebär svårigheter då det är motsatta roller. Mitt syfte med 

denna studie har varit att undersöka mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära 

relation. Frågeställningarna som jag förhållit mig till har varit hur män hanterar att utsättas för 

våld i nära relation samt hur de påverkas av normer om offerskap och maskulinitet. Jag har 

haft tre semistrukturerade intervjuer samt en uppföljande intervju med en av de våldsutsatta 

männen. Mina teoretiska utgångspunkter har varit normaliseringsprocessen samt normer om 

maskulinitet och har därmed analyserat hur männen hanterat och påverkats av att vara utsatt 

för våld. I min teori har även våldet och offerskap tagits upp. Männen hade olika 

tillvägagångssätt för att acceptera våldet. Överlag berättade männen att de inte hade 

reflekterat över det psykiska våldet som våld, även då det i ett av männens fall var det som 

primärt användes. Fysiskt våld var lättare för männen att ta, samtidigt som det även var det 

våld som främst hotade deras manlighet. Det var viktigt för männen att visa att deras 

manlighet fortfarande var intakt vilket de gjorde då de menade på att de fortfarande var fysiskt 

starkare. Slutsatsen som jag drar utifrån männens berättelser är att normer om maskulinitet 

spelar in, både då det kommer till hur männen själva reagerar på våldet, men även då det 

kommer till hur våldsutövaren samt omgivningen hanterar våld i nära relation då rollerna är 

ombytta.  
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Att skriva en kandidatuppsats är en process som tar tid. Den innebär även att personen som 

skriver ska hitta ett ämne den brinner lite extra för samt att den ska lära sig vad det innebär att 

skriva en vetenskaplig text. Det är nämligen inte det lättaste. Ett avsnitt ska formas på ett visst 

sätt men nästa avsnitt utifrån ett annat. Det har givit mig huvudbry och en hel del 

omskrivningar. Jag hade dock ett material som jag var intresserad över och ett ämne som jag 

har brunnit för och det har underlättat. Jag är väldigt glad och tacksam för att min familj har 

stått ut med mig, då det stundvis varit svårt att koppla bort uppsatsen. Den har ockuperat 

merparten av mitt huvud och min tankeverksamhet och det har ibland känts som att jag haft 

ytterligare ett barn som jag tagit hand om. Tack min familj och alla i min närhet för att ni stått 

ut med mig då varje samtalsämne tyckts landa i att jag börjat prata om min uppsats. Det 

största tacket förtjänar dock de män jag intervjuat. Utan er hade inte uppsatsen varit möjlig 

och jag har gjort mitt yttersta för att på bästa sätt förvalta era berättelser. Så TACK för det 

förtroende ni givit mig. Tack även till min handledare för att du stöttat och pushat mig till att 

förbättra min text. Det har krävts tid och det har stundvis känts frustrerande men jag är oerhört 

nöjd över det slutgiltiga arbetet. Slutligen vill jag rikta ett tack till de myndigheter som jag 

varit i kontakt med och de yrkesverksamma som jag mött. Även om era intervjuer inte 

användes i studien så är jag tacksam för att ni tog er tid och jag bär med mig det ni 

förmedlade.   
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1. Inledning 
 

Våld i nära relation har genom tiderna gått från att ses som en mans maktutövning och 

familjens privata angelägenhet till att innebära ett brott. Det var inte förrän sena 1900 tal som 

det klassades som våld och därmed även som ett brott (Liliequist, 2001). Historiskt nämner 

George (1994) hur män blev offentligt förlöjligade om de hade utsatts för våld i nära relation. 

Cardia (2012) anger att våld i nutid ses som ett folkhälsoproblem och det konstateras 

dessutom att det växer i omfattning världen över. Våld sker oavsett kultur, ekonomisk status 

eller sociala grupper. I min studie om mäns erfarenheter om våld i nära relation har jag utgått 

från det mellanmänskliga våldet vilket innebär det våld som sker mellan personer (Cardia, 

2002). Boethius (2015) tar upp att våld i nära relation kan innebära att förövaren är en partner 

eller en familjemedlem. Jag har valt att avgränsa våld i nära relation till att i denna studie 

förknippas med en partner och utifrån våldsformerna fysiskt, psykiskt samt materiellt våld 

(Cardia, 2002; Isdal, 2001).  

Fysiskt våld innebär enligt Isdal (2001) det som gör att den utsatta hindras från att göra det 

den vill vilket sker genom att våldsutövaren tillfogar smärta, rädsla, kränker och/eller skadar 

den utsatte. Vidare förklaras det att det psykiska våldet innehåller vissa liknande inslag som 

vid det fysiska våldet men att våldet snarare sker genom att våldsutövaren tillfogar rädsla, 

skada eller kränkning men mer psykiskt. Det kan till exempel röra sig om att isolera eller 

förödmjuka den utsatte. Materiellt våld handlar således om att det fysiska våldet sker mot 

exempelvis en möbel, vilket i sin tur skrämmer eller kränker den som blir utsatt (Isdal, 2001). 

Problemformulering 

Det finns en begränsad mängd av forskning då det kommer till män som upplevt våld i nära 

relation och jag anser att det finns ett behov, vilket även konstaterats av George (1994) och 

Hradilova Selin (2009). Fokus har länge legat på kvinnors utsatthet vilket till viss del 

inneburit att våldsutsatta män blivit bortglömd (Hradilova Selin, 2009; Mechem, Shofer, 

Reinhard, Hornig & Datner, 1999; George, 1994). Våldsutsatta män behöver få möjlighet till 

stöd och hjälp och Hradilova Selin (2009) menar att det inte finns nog med kunskap då det är 

mannen som utsatts för våld i nära relation. Lövkrona (2015) påpekar vidare att det finns ett 

behov av att synliggöra det våld som kvinnor utför. Våldet behöver normaliseras och erkännas 

för vad det är – våld som brukas av kvinnor. Genom att lyfta fram en annan version av våld i 

nära relation, öppnas även möjligheten till att skapa eller förbättra befintliga insatser vilket 

innebär att studien har en stor relevans för det sociala arbetet.  

Dutton och White (2013) påpekar att det finns ett behov av att forska vidare i kvinnors våld 

mot män. Vidare menar de att tidigare forskning haft en tendens att inte ställa uttömmande 

frågor vilket inneburit att mäns utsatthet inte haft möjligheten att uppmärksammas. Det finns 

nämligen nästintill likvärdiga siffror mellan könen enligt Frenzel (2014), då det kommer till 

våld i nära relation. Skillnaden är dock att kvinnor främst utsätts för fysiskt våld medan 

mannen utsätts för psykiskt våld. Jag vill bidra till möjligheten att vidga synen då det kommer 

till personer som utsätts för våld. En förövare kan vara av både manligt och kvinnligt kön men 
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jag har i denna studie valt att lyfta fram män som utsatts för våld i nära relation och deras 

upplevelser kring det. 

Syfte och frågeställningar     
Mitt syfte är att undersöka mäns erfarenheter kring att vara utsatt för våld i nära relation. 

För att syftet ska kunna besvaras har jag dels ställt mig frågan hur männen hanterar att 

utsättas för våld i nära relation. Den andra frågeställningen är hur männen påverkas av 

normer om offerskap och maskulinitet.  

1. Tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en kort resumé kring hur forskningen sett ut över tid och hur det påverkat 

lagar och normer. Hur våld kan klassas olika utifrån person och samhälle tas upp men även 

vilket våld som är typiskt för de olika könen. Därefter kommer en förklaring kring att anmäla 

eller inte och vad det beror på samt om problematiken att uppmärksamma våldsutsatta män. 

Slutligen tas mäns erfarenheter om våld i nära relation upp.  

En stereotyp växer fram 

Som Hradilova Selin (2009) samt George (1994) förklarar så finns det gedigen forskning då 

det gäller mäns våld mot kvinnor med mannen som förövare och kvinnan som våldsutsatt. 

Forskningen ligger sedan som grund till rådande normer och lagar. Det har, enligt George 

(1994) studie, skapat en stereotypisk bild kring det typiska offret. Det typiska offret 

kännetecknas oftast som en kvinna och Mechem m.fl. (1999) visar på de svårigheter som det 

innebär. Bland annat kan det röra sig om en stigmatisering eller svårigheter att se en man som 

utsatt. Dutton och White (2013) menar i sin studie att det kan gå att tolka tidigare forskning 

som att kvinnors utsatthet klassats högre än mäns utsatthet. I en studie gjord av Allen och 

Bradley (2018) förklaras det att våld kan klassas olika beroende på kön. Då våldet sker av en 

kvinna mot en man tenderade omgivningen att klassa våldet mindre allvarligt och sällan sågs 

det som ett brott. Även när det kom till yrkesverksamma fanns skillnader då det visade sig att 

psykologer bedömer våld olika. Våld som skedde mot kvinnor klassades lättare som våld än 

då den våldsutsatta var en man (Allen & Bradley, 2018).  

Skillnader 

Mattsson (2013) uppmärksammar i sin studie att män och kvinnor ser olika på våld, vilket kan 

innebära svårigheter för personal, men även för den våldsdrabbade. Dutton och White (2013) 

menar att män inte ska prata om sina problem utan snarare dölja dessa. Dock finns forskning 

som visar på att aggressivitet är lika oavsett kön men att den kan te sig olika beroende på 

utförare (Boethius, 2015; Kordon & Wetterqvists, 2010; Hradilova Selin, 2009). Forskning 

visar att män främst gör upp med knytnävarna (fysiskt) medan kvinnorna gör det med munnen 

(psykiskt) – och det finns även en social acceptans för kvinnors användning av våld 

(Dackemo, 2012; Kordon & Wetterqvist, 2010; George, 1994).  

Att anmäla 

Dutton och White (2013) konstaterar i sin studie att få män anmäler att de varit utsatt för ett 

våldsbrott. Anledningen till att män inte anmälde berodde bland annat på att dom inte såg sig 

själva som utsatt. Det överensstämmer även med det som Nilsson och Lövkrona (2015) 
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konstaterar - det psykiska våldet ger inte fysiska märken. Anledningen till att få män söker 

hjälp kan även bero på att männen inte vet var de ska vända sig, eller att skyddade boenden 

för våldsutsatta män endast finns i liten utsträckning. En till faktor som påverkar ifall en utsatt 

anmäler är anhöriga och där menar Allan och Bradley (2018) att normer och värderingar i 

allra högsta grad inverkar. Om en anhörig inte ser våldet som fel, så kommer den heller inte 

rekommendera att den utsatta anmäler och detsamma gäller för den utsatta själv, samt 

eventuella vittnen. Frenzel (2014) presenterar i sin rapport att männen som valde att inte 

anmäla angav att det bland annat berodde på att de såg på våldet som en småsak samt att de 

redde ut det själv i förhållandet. Det sistnämnda sker ofta då det främst är psykiskt våld som 

är dominerande och det visar även på hur svårt det är för den utsatte att skilja mellan grovt 

eller mindre grovt våld. Det som även var synbart i rapporten var att män inte ville att 

händelsen skulle polisanmälas (Frenzel, 2014).  

Att söka stöd/vård 

Dutton och White (2013) menar att normer påverkar vilka stöd/vård insatser som finns 

tillgängliga. De förklarar även att kvinnliga mottagningar (ex kvinnojour) i regel ställer en 

ensidig fråga kring våldet, vilket betyder att kvinnan får frågan om hon blivit utsatt för våld, 

men inte om hon i sin tur utsatt någon för våld. På det sättet menar Dutton och White (2013) 

att det är svårt att uppmärksamma då det är mannen som blir utsatt för våld. Wallace, 

Wallace, Kenkre, Brayford och Borja (2019) tar i sin studie upp att insatserna kan ses som 

bristfälliga mot våldsutsatta män även om forskning kring fenomenet börjar växa. De 

understryker vikten i att män behöver veta att deras utsatthet är viktigt, att de syns och 

accepteras. De menar även att det behövs en gemensam strategi mellan myndigheterna för att 

på så sätt ge de utsatta männen självförtroendet att söka hjälp och anmäla sin partner. 

Att vara man och utsatt 

Boethius (2015) konstaterar i sin rapport att de manliga studiedeltagarna upplevde en 

orättvisa. De våldsutsatta männen ansåg att våldet accepterades då det var en kvinna som 

utförde det. Männen hade en tendens att förminska våldet och därmed även normalisera det. 

Det framkom även att männen inte kände rädsla under våldstillfällena utan ansåg att de hade 

möjligheten att avbryta våldet om de ville. Burcar (2005) ger förklaringen i sin studie att 

känslan av att vara en aktiv aktör i våldet kan innebära att den utsatte inte ser på sig själv som 

ett offer. Dutton och White (2013) menar dessutom att män som offer har svårt att få stöd på 

grund av att de automatiskt ses som utövare och att det innebär svårigheter att söka hjälp. 

Drijber, Reijnders och Ceelen (2012) rapporterar att män som blev utsatt för både fysiskt och 

psykiskt våld upplevde det som svårt att polisanmäla på grund av risken att inte bli trodd. 

Männen tenderade att anmäla ifall de blivit utsatt för fysiskt våld med ett föremål som vapen, 

medan det psykiska våldet var svårt att bevisa.  

2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag har valt att utgå från normaliseringsprocessen och normer om maskulinitet. De 

kompletteras sedan av teorier om offerskap. Innan de teoretiska utgångspunkterna presenteras 

kommer jag kort att gå igenom vad våld betyder samt förklara olika metoder för att acceptera 

våldet. Normaliseringsprocessen tar upp vad som händer i en relation där det förekommer 
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våld. Teorier om maskulinitet beskriver hur normer påverkar hur män beter sig och hur de 

exempelvis känner kring våld och utsatthet. Teorier kring offerskap presenteras kort. I den 

avslutande delen följer en förklaring kring hur jag kommer tillämpa dessa teorier i min analys.  

Våldet 

Våld sker för att få makt och är hierarkiskt och alltid utövarens fel (Isdal, 2001). Våldet kan 

ses som intelligent då det sker mot den som inte kan eller mot den som väljer att inte försvara 

sig. Det finns icke tabubelagt och tabubelagt våld. Det icke tabubelagda innebär att våld som 

kan ses som okej, utövaren ser inte våldet som fel och det kan även ge en känsla av mod och 

styrka. Det tabubelagda våldet innebär det våld som inte är socialt accepterat exempelvis där 

utövaren är större än offret. För att sedan förstå våldet så kommer förövaren att tycka att 

våldet antingen beror på yttre förklaringar och beror på någon annan, eller på grund av inre 

förklaringar – känslor inom personen själv som förklaring till våldet. Vanligtvis finns både 

yttre och inre förklaringar men externalisering är det främsta och innebär att våldet händer på 

grund av att utövaren blir provocerad. Det kan även skapas en offerroll då våldsutövaren ser 

sig själv som den utsatte. 

 

Normaliseringsprocessen 

Nilsson och Lövkrona (2015) beskriver att våldet kan smyga sig på män så att de själv inte är 

medveten om den samt att våldet, likt kvinnor i samma sits, föder skamkänslor och en vilja att 

dölja brottet. Den vanliga förklaringen som finns kring att män inte anmäler våldsbrottet är 

skamkänslan kring att vara våldsutsatt man vilket gör att många inte anmäler då det inte 

passar den norm som finns kring hur män ska vara. Enligt Lundgren (1991) sker det i en nära 

relation en normalisering av våldet. Det kan komma smygande men innebär att den som 

utsätts slutligen ser det som ett normalt inslag och påverkar oftast den utsatta till den grad att 

den börjar ta på sig skulden för att våldet sker. Vidare förklaras det att situationen helt 

plötsligt kan ändras till hotfull och våldsam, utan att den utsatta har förstått vad som orsakat 

förändringen. Gränserna suddas ut och försvinner (Lundgren, 1991). 

 

Isdal (2001) förklarar att personer som utsätts för våld kan uppleva våldet som ett trauma 

vilket innebär att kroppen ställs in så att den inte missar detaljer som visar på fara. Personens 

uppmärksamhet riktas mot våldsutövarens och alla dennes signaler läses in. Den utsattas 

kropp befinner sig i ett konstant spänningstillstånd då den agerar utifrån våldsutövaren. I 

förlängningen innebär det vad Lundgren (1991) tar upp, att den utsatta tappar sig själv och 

sina åsikter, vilket benämns som internalisering. Vid det skedet behöver oftast den utsatta 

stöd för att ta sig från förhållandet. Den våldsutsatta har tappat sin röst, sig själv och partnern 

kan i detta skede välja att avsluta förhållandet. Dynamiken i förhållandet har ändrats från att 

innebära två medverkande aktörer till en aktör och ett offer (Lundgren, 1991).  

 

Migliaccio (2002) förklarar fyra tillvägagångssätt för att acceptera våldet. Det ena handlar om 

att personen gör allt för att undvika situationer där våld kan ske. Det andra sättet är att själv 

rätta till/förändra de situationer där partnern ofta tappar humöret. I det tredje sättet handlar 

det snarare om att sticka huvudet i sanden, personen vet om att våldet sker, men har svårt att 

erkänna att det sker. Det fjärde sättet är att personen reagerar fysiskt och ger igen, som ett sätt 
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att stoppa sin partners våld. Isdal (2001) menar på liknande, då han förklarar att den som 

utsätts för våld kan välja att ta emot, bli likgiltig för eller ta ställning mot våldet. Hydén 

(2012) nämner även det inre rummet – dit den utsatta kan vända sig för att skapa motstånd 

mot det våld som den utsätts för och där våldsutövaren inte kan ta sig.  

 

Normer om maskulinitet 

Normer styr och inverkar i hur vi agerar, tänker och känner (Durkheim, 1978). Baier och 

Svensson (2018) förklarar vidare att normer finns för att invånarna av ett samhälle ska veta 

vad som är accepterat och tvärtom. Normerna kring kön uppmärksammas oftast när de inte 

följs. Normen kring den rätta mannen skapas därigenom utifrån flertalet strukturer i samhället 

(Baier & Svensson, 2018) vilket enligt Connell (1999) innebär att de även är föränderliga 

genom de sociala processerna som sker i samhället. Det går att se att normerna skapas utifrån 

vad som anses vara det naturliga, oftast synbart genom det som är icke naturligt (Gottzén & 

Jonsson, 2012).  

Maskulinitet skapades under 1800-talet för att ge män en könsroll, men enligt Connell (1999) 

skapades den även för att visa på könsskillnader mellan mannen och kvinnan. Det är därmed 

även viktigt att se på maskulinitet utifrån den sociala kontext som hägrat – vilket innebär att 

ordets innebörd är föränderligt och ändras över tid beroende på hur omgivningen ser på 

maskulinitet. Det finns inte bara en maskulinitet, då det finns flera olika sätt att tackla den 

manliga könsrollen och dessa sorteras utifrån en hierarkisk ordning och den som är överst 

benämns som den hegemoniska (Connell, 1999). Andersson och Edersson (2019) menar 

vidare att männen i den hegemoniska gruppen är beviset på hur den riktiga mannen ska vara 

och därmed även visar hur den riktiga mannen inte ska vara. Lövkrona (2001) förklarar att 

män via socialisering tar till sig av det typiskt manliga beteendet som hägrar i samhället. För 

närvarande innebär det att vara i kontroll, ha makt och samtidigt vara stor och stark 

(Andersson & Edersson, 2019; Hirdman, 2001).  

Mattsson (2013) menar att femininitet skapades ur maskuliniteten som en motpol och 

Migliaccio (2001) förklarar att ett icke maskulint beteende innebär att vara feminin. Att som 

man göra något ”feminint” passar sig inte och då det sker så kan det innebära en 

marginalisering för mannen, vilket innebär att han halkar ner i den sociala hierarkin. I och 

med det så får mannen därmed inte ta del av sociala resurser på samma sätt som tidigare. Män 

som utsatts för fysisk misshandel kan då på grund av ifrågasättandet av sin maskulinitet, se 

sig som marginaliserad (Migliaccio, 2001). Slutligen så menar Worcester (2002) att män och 

kvinnors våld måste jämföras utifrån den kontext som våldet sker i, samt att det finns 

skillnader utifrån manligt och kvinnligt vilket även det måste beaktas för att få en förståelse 

kring våldet. 

Offer 

Utifrån Isdal (2001) är ett offer en person som utsatts för våld som antingen riktats kroppsligt 

eller mot själen. Offret känner sedan en vanmakt. Även om det inte finns ett ideal på vem som 

är ett offer så nämner Hellgren, Andersson och Burcar (2015) att det finns en idealiserad bild 

vilket genom tiderna inneburit en oskyldig person, svagare än den andra och ofta gestaltad 

som en kvinna. Om det sedan är en kvinna som är våldsutövare menar Kordon och 
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Wetterqvist (2010) våldet behöver förklaras av samhället vilket kan medföra att kvinnor ses 

som offer oavsett om hon är utövare eller utsatt. Då det sedan kom till män, så visar Boethius 

(2015) rapport att män inte vill ses som ett offer. Då de beskrev sin utsatthet så var det inte 

som ett typiskt offer. Burcar (2005) menar nämligen att det typiska kvinnliga offret känner en 

rädsla kring våldstillfällena och männen i både Burcar (2005) och Boethius (2015) empiri 

beskrev ingen rädsla utan snarare en maktlöshet över situationen.   

Användning av mitt teoretiska ramverk 

Under analysen kring det våld som män upplevt, är det viktigt att även ta in och visa vad våld 

betyder och dess mening. Det är även av vikt i min analys kring de olika metoder som de 

intervjuade männen använde för att acceptera våldet de utsattes för av sin partner. Migliaccio 

(2002) förklarar att det finns likheter mellan hur kvinnor och män ser på våldet och därmed 

anser jag att normaliseringsprocessen utifrån Lundgren (1991) är tillämpningsbar även då det 

är mannen som är utsatt. I min analys kommer normaliseringsprocessen att användas som ett 

verktyg för att lyfta fram hur våldet i männens relationer har sett ut, men även hur det 

påverkat dom. Slutligen kommer normer om maskulinitet kontinuerligt under analysen att 

användas men synnerligen för att reflektera kring om männen valt att anmäla eller söka hjälp.  

3. Metod      
I metod delen kommer jag beskriva hur jag gått tillväga, både då det kommer till 

intervjumetod, urval, genomförande, analys, etiska överväganden men även då det gäller 

sökning av tidigare forskning och litteratur. Slutligen reflekterar jag kring min valda metod. 

Tillvägagångssätt 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer i min studie, vilket betyder att jag 

inte använt mig av färdiga frågor, utan att intervjuerna genomförts utifrån övergripande teman 

(Bryman, 2011; Svensson & Starrin, 1996). De tre teman som jag valt har sin utgångspunkt i 

de frågeställningar jag valt för studien. De teman jag valde var; händelsen/händelserna, 

upplevelserna kring våldet samt anmält/sökt stöd eller inte. Bryman (2011) nämner 

semistrukturerade intervjuer som flexibla, då det är intervjupersonens uppfattning om 

frågorna som bestämmer riktningen på intervjun och att det sedan är upp till den som 

intervjuar att följa med.  

Svensson och Starrin (1996) menar att denna intervjuform inte på förväg vet vilka frågor som 

är av signifikans. Johannessen och Tufte (2002) ger även förklaringen att semistrukturerade är 

en blandning mellan flexibilitet och standardisering vilket betyder att man har en 

utgångspunkt men att den kan ändras utifrån intervjupersonens svar. Jag hade mina teman 

som utgångspunkt men männen fick styra intervjuns riktning och jag följde med. Jag hade 

frågor förberedda under samtliga teman, som jag kunde använda mig av vid behov. 

Urval 

Jag var medveten redan när jag valde inriktning på studien att det fanns utmaningar då 

våldsutsatta män kan ses som ett tabuområde vilket även Rumney (2009) nämner i sin studie. 

Det bidrog till att urvalet för studien i ett första skede utgick från samtliga våldsformer och 

inte uteslutande mot våld i nära relation. Jag försökte nå utsatta män direkt men även genom 

verksamheter som kommit i kontakt med våldsutsatta män. I det förstnämnda annonserade jag 
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i en lokaltidning samt hängde upp informationslappar (se bilaga 1). Jag startade även en 

användare på en Community sida på nätet för HBTQ personer, där jag annonserade efter 

intervjupersoner som upplevt någon form av våld. Då det kom till de yrkesverksamma så 

skickade jag med hjälp av e-post ut en kort information om min studie (se bilaga 2). Jag 

bifogade ett informationsbrev som de professionella skulle ge till eventuella våldsutsatta män 

som befann sig hos aktuella verksamheter (se bilaga 3). Jag kontaktade ungefär 30 olika 

verksamheter. Några av dessa var mansmottagningar, mansjourer, brottsofferjourer, 

kvinnofridslinjer, polisen och RFSL runt om i Sverige. Jag ringde dessutom runt till 

kommuner och sökte professionella som mött våldsutsatta män. Att välja vilka som kontaktas 

innebär enligt Bryman (2011) att urvalet för studien var målinriktad - att de som kontaktas är 

de som kan besvara forskningsfrågorna. Då intervjupersonerna som jag sedan fick tag på hade 

upplevt våld i nära relation av en kvinna, så var det även det våld som studien utgått från.  

Det fanns svårigheter att finna respondenter så efter några veckors aktivt sökande skickade jag 

även ut e-post till yrkesverksamma, som mött våldsutsatta män. Planen var därmed att göra en 

kombinerad studie med de våldsutsatta männen samt de yrkesverksammas erfarenheter av att 

ha mött våldsutsatta i sin profession. Slutligen intervjuades tre män som upplevt våld i nära 

relation samt fyra yrkesverksamma. Med en av de våldsutsatta männen gjordes även en 

uppföljande intervju. Den har interagerats med dennes första intervju och har därefter 

genomgått samma process som de övriga intervjuerna. Efter att intervjuerna hade genomförts 

fördes en dialog med min handledare och vi kom fram till att utesluta de yrkesverksamma från 

studien. Anledningen till detta var främst att jag inte ville tappa syftet – att lyfta fram mäns 

erfarenheter av våld. Det fanns även en risk att studien skulle uppfattas som ofokuserad. Jag 

kommer därmed inte att gå in på hur de professionellas intervjuer gick till.  

Då det gäller mängden av intervjupersoner förklarar Bryman (2011) att det på förväg är svårt 

att veta hur många som behövs men att det i regel behövs färre om urvalet är en begränsad del 

av populationen. I min studie avgränsades mitt urval från att inkludera alla sorters våld till att 

innebära män som upplevt våld i nära relation av en kvinna, vilket enligt mig innebär ett snävt 

urval, vilket kan motivera till få intervjupersoner. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att 

mängden intervjupersoner beror på syftet av studien, och mitt syfte har inte varit att 

generalisera, utan att lyfta fram mäns erfarenheter kring att vara våldsutsatta. Även 

Johannessen och Tufte (2002) tar upp att mängden intervjupersoner inte är lika viktigt som 

lämpligheten i de intervjuer som görs. Med detta som bakgrund känner jag mig trygg med den 

mängd intervjuer som jag genomfört. 

Genomförande 

Jag hade tillgång till ett rum där samtliga intervjuer gjordes. Ett ljus var tänt på bordet och då 

intervjupersonen kom in hade jag först vad Bryman (2011) benämner som informellt småprat 

där neutrala ämnen som väder eller trafik togs upp. Jag frågade därefter om jag fick spela in 

samtalet, vilket jag för två av männen fick göra. En av männen ville inte bli inspelad via 

diktafonen så då antecknade jag istället. Därefter informerade jag om min forskningsetik, 

vilket förklaras vidare under forskningsetiska överväganden. Jag beskrev hur jag skulle gå 

tillväga med analysen och gav männen möjlighet att ta del av sin analysdel innan uppsatsen 

skickades in. Två av männen ville det, vilket innebar att de fick ta del av sitt material. Bryman 
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(2011) nämner detta som respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna mottar en 

redogörelse av sin empiri. Att låta respondenterna ta del av sitt material ökar trovärdigheten i 

studien då de intervjuade männen fås möjlighet att ändra missförstånd (Bryman, 2011). 

Tiden för samtalet hölls flytande, vilket samtliga män godkände. Innan intervjun startade 

frågade jag om intervjupersonen hade någon fråga kring det som jag precis hade berättat samt 

om han samtyckte. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att de första minuterna är viktig för 

resten av intervjun. Ramarna definierar intervjun och att ges möjlighet till att ställa frågor 

innan intervjuer kan göra att personen känner sig mer bekväm. Jag gjorde mitt bästa för att 

männen skulle känna sig trygga och bekväma med situationen. Att sätta mig själv i fokus till 

en början vill jag tro underlättade för männen att sedan börja berätta. De fick möjlighet att ta 

in rummet, mig och hela situationen innan det var deras tur. De fick även ställa frågor kring 

uppsatsen samt godkänna upplägget, vilket gav de möjligheten att ändra eller godta upplägget. 

De kan ses som medforskare vilket Skærbæk (2012) menar innebär att de fick information om 

studien samt hade möjligheten att påverka.  

Därefter ser intervjuerna lite olika ut, vilket visar hur viktigt det är att själv vara flexibel i sitt 

intervjuande. Genom samtliga intervjuer var det mitt ansvar att försiktigt styra samtalet mot 

valda teman. Männen behövde olika stöd i intervjuerna. En av männen berättade sin historia 

och jag kunde främst använda mig av aktivt lyssnande, med några uppföljande frågor. Det 

aktiva lyssnandet innebär enligt Hägg och Kuoppa (2007) förmågan att verbalt samt icke 

verbalt visa att man lyssnar. De uppföljande frågorna användes för att få en djupare förståelse 

för det som den våldsutsatta berättade vilket är ett typiskt tillvägagångssätt i kvalitativa 

studier enligt Patel och Davidson (2011). Den andra mannen ville ha tydlig struktur och frågor 

som han utgick från. Det innebar i sin tur att jag riktade frågorna mot mina teman. För den 

tredje mannen så räckte det med de teman jag valt samt lite stöttning för att han skulle berätta.  

För mig var det viktigt att männen kände att de fick det stöd de behövde, utifrån att det de 

berättade var känsligt och de fick vid slutet av intervjun frågan om det var något ytterligare 

som de ville ta upp. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att det kan vara bra att avsluta 

intervjuer med denna sort av interaktion där intervjupersonen får möjlighet att lyfta något som 

de funderat på men även att det kan vara ett tillfälle där de frågar mera kring syftet med 

studien. Männen som jag intervjuade ställde vid detta tillfälle fler frågor kring studien. Några 

frågor som kom upp var hur tidigare forskning sett ut och vad som var min ingångsvinkel. En 

ställde sig även frågande till hur jag skulle komma till några resultat med studien då han 

trodde att det var svårt att uppmärksamma att män blev utsatt för våld i nära relation. 

Två av intervjuerna tog cirka två timmar medan en tog ungefär en timme. Den uppföljande 

intervjun gjordes via telefon och tog cirka 40 minuter. Enligt Bryman (2011) kan en 

telefonintervju vara en bra form, så länge den inte är alltför lång, då känsliga ämnen kan vara 

lättare att ta via telefon. Jag räknar telefonintervjun som kort och ett bra komplement till den 

första intervjun, då möjligheten fanns att gå djupare in på vad vi hade pratat om vid den första 

intervjun.  

Intervjupersoner 

För att respektera männens önskemål om att hållas så anonyma som möjligt beskrivs dom 
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kort. De namn som följer är fingerade. Männen har enligt mig varit i olika stadier i det de 

upplevt vilket inneburit att deras berättelser både har likheter men även olikheter. Om männen 

har barn eller inte har jag valt att inte lyfta fram, då barn i min studie inte varit det relevanta. 

Mattias levde i mer än 20 år med sin partner Ida. Även efter förhållandets slut har han känt sig 

styrd av henne. Han beskriver sig själv som en person som förut var spontan och levnadsglad.  

Adam kan beskrivas som en vältalig man som utan problem berättade om sitt förhållande. 

Efter cirka 15 år gjorde han slut med sin partner Anna, vilket inte uppskattades.  

David bad om att bli ledd genom intervjun, han ville ha konkreta frågor att besvara. Han levde 

i ungefär fem år med sin partner Elin och de gjorde gemensamt slut. David är en man som inte 

har problem att berätta men som behövde guidning inför berättandet. 

Bearbetning av det insamlade materialet 

Samtliga intervjuer gjordes med några dagars mellanrum och transkriberades relativt 

omgående så att intervjun fortfarande skulle vara fräsch i huvudet, vilket även Bryman (2011) 

förklarar är en viktig del, men att det även är viktigt att i transkriberingen anteckna även det 

intervjuperson gör under intervjun. Att transkribera innebär just det, att skriva exakt det som 

blivit sagt (Bryman, 2011). Jag skrev ner allt som sas, skrev även in om personen skrattade 

till, tog en paus, var tyst en längre stund eller då han exempelvis knappade med 

fingertopparna på tekoppen. Det underlättade även för mig på det sätt att jag kunde minnas 

tillbaka till rätt tillfälle utifrån de små antecknade detaljerna. Dock förklarar Bryman (2011) 

att det inte är nödvändigt att transkribera de delar i intervjun som inte är av vikt för studien, 

vilket även jag till viss del följde. Då jag hörde sekvenser som inte var relevanta för syftet, 

skrev jag kort i transkriberingen vad sekvensen handlade om, var i inspelningen den gick att 

finna samt hur många minuter den bestod av. En av männen bad mig sedan att utesluta en del 

i hans berättelse, vilket jag respekterade genom att inte skriva upp den i transkriberingen. 

De längre intervjuerna resulterade i cirka 15 sidor och tog omkring 10 timmar att transkribera 

medan den timmeslånga blev på åtta sidor. Den sistnämnda intervjun var den som 

antecknades för hand och även den person som jag hade en uppföljande intervju med. Båda 

överfördes till datorn samma dag som de hade ägt rum för att detaljer inte skulle glömmas 

bort. Den uppföljande intervjun blev på fem sidor och lades ihop med transkriberingen av den 

första intervjun jag gjorde med samma man. 

Vid analysen av empirin, har jag utgått från narrativ analys. Bryman (2011) anger att det är en 

metod som går bra att kombinera med semistrukturerade intervjuer. Personers berättelser är i 

fokus för min studie och en narrativ analys är ett bra sätt att framhäva dessa berättelser. 

Johansson (1999) förklarar att det mest utmärkande med narrativ analys är att utgångspunkten 

är en berättelse. Vidare har jag dragits mot en holistic – form vilket innebär att jag utgått från 

det berättade och i analysen skapat en kronologisk ordning av berättelserna (Johansson, 

1999). För mig innebar det att jag läste igenom den insamlade empirin. Jag markerade de 

meningar som stod ut och flyttade sedan dessa till ett nytt dokument där intervjupersonerna 

fick olika färger på sina citat. Jag skrev ned med ett ord vad varje citat stod för och kunde 

sedan skönja ett mönster. Intervjun som skrevs ner för hand genomgick samma behandling 

och de meningsbärande enheterna flyttades även dom in i ett nytt dokument. Kvale och 
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Brinkman (2014) beskriver att kodning innebär att finna meningsbärande enheter och sedan 

sortera in dessa i kategorier/teman. Bryman (2011) anger att tematisk analys kan ses som en 

modell för narrativ analys, där fokus hamnar på vad och inte hur en person berättar.  

För att få en överblick och underlätta för mig själv tog jag ett stort papper och skrev in alla 

orden i en tankekarta, vilket Widerberg (2003) förklarar som ett effektivt sätt att arbeta 

analytiskt. På så sätt kunde jag lägga till, ta bort och ändra vilket slutligen ledde till teman 

kring orden. Relativt snabbt såg jag kopplingar utifrån teorierna normalisering och normer om 

maskulinitet vilket enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär att min kodning drogs mot 

det deduktiva, genom att de kategorier/teman som valdes utgick från teori. För att synliggöra 

den röda tråden har jag valt att dela in analysen utifrån början, mitten, slutet, vilket innebär att 

empirin fått en kronologisk ordning från då förhållandet startade till där dom slutligen 

befinner sig idag. Även det stämmer in med det narrativa då det utgår från en tidsmässig 

frekvens (Bryman, 2011).   

Jag har valt att ändra i citaten, inte så att kontentan och meningen har försvunnit, utan så pass 

att meningen flyter på. De uttryck som kan vara signifikant för en person har skalats av. För 

att underlätta vid läsningen har uttryck som ”öhm”, ”eh”, ”typ” osv tagits bort. I de citat som 

jag valt att ta med används … för att visa på en längre tystnad i intervjupersonens redogörelse. 

Då jag använder (…) är det för att visa på att citatet inte är i sin helhet, utan att den 

intervjuade sagt saker emellan.  

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna startade funderade jag hur jag skulle kunna agera forskningsetiskt kring ett 

så känsligt ämne som våld i nära relation. Mina intervjupersoner skulle berätta saker som 

kunde påverka dom negativt så det var viktigt att från början aktivt sätta männen i det främsta 

rummet. Vetenskapsrådet (2017) förklarar det som forskarens ansvar att ha individskyddskrav. 

Det innebär att ansvaret ligger på forskaren att både motverka att deltagarna kan kränkas men 

även att de i minsta möjliga mån skadas av deltagandet. För att vara säker på att männen efter 

intervjun inte tog skada, ställde jag frågan om de hade en professionell att ta kontakt med om 

något nytt skulle komma upp på ytan efter intervjun. Jag informerade även om lämpliga 

mottagningar och personer som de kunde kontakta.  

Nästa steg för mig innebar att jag skulle kunna erbjuda männen anonymitet. Jag har därmed 

valt att inte anteckna deras namn, utan har istället gett de fingerade namn redan från början. 

Därutöver har jag inte förklarat var i Sverige de befinner sig, även det för att säkerställa deras 

anonymitet. Vetenskapsrådet (2017) nämner att ett steg för att uppnå anonymitet är att 

identiteten inte röjs men även att citaten inte ska röja personens identitet. Genom att 

säkerställa det skyddas deras integritet. Jag valde citat som inte kunde röja personen eller tog 

bort de delar i citatet som skulle kunna röja identiteten. För mig har det aldrig varit någon 

tvekan, att männen på alla vis ska skyddas och det var även viktigt för intervjupersonerna. 

Vetenskapsrådet (2017) påpekar dock att nackdelen med anonymitet är att ingen kan 

kontrollera uppgifterna som tas fram i studien vilket jag är medveten om även i min studie.  

Innan intervjun informerade jag intervjupersonerna om mina etiska överväganden. Det finns 

fyra principer för att uppnå individskyddskravet: Jag beskrev studiens syfte och 
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frågeställningar, samt påpekade att intervjun var frivillig, vilket Bryman (2011) förklarar som 

informationskravet. Materialet skulle förvaras på ett säkert ställe och enbart jag skulle ta del 

av det i sin helhet, vilket förklaras som konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Jag 

informerade även om att intervjuerna och transkriberingen av dessa, skulle raderas efter att 

uppsatsen lämnats in, vilket betyder att jag följde nyttjandekravet som enligt Bryman (2011) 

innebär att materialet inte får användas till en annan studie. Slutligen när jag var klar med min 

inledning på intervjun frågade jag om samtycke till det jag hade berättat. Bryman (2011) 

förklarar samtyckeskravet med att intervjupersonen ska vara medveten om att det är han som 

själv avgör om han vill vara med eller inte.  

Att informera om ramarna för studien är en del för att etiskt förklara sin studie, men det är 

även viktigt då det kommer till att få intervjupersonen att känna sig trygg i situationen, vilket 

Svensson och Starrin (1996) förklarar som extra viktiga då det är ämnen av känslig karaktär 

som ska tas upp. De två punkterna som tas upp är nämligen att den som intervjuar ska visa att 

den kan ta emot berättelsen men även att intervjupersonen ska känna sig trygg med att lämna 

den ifrån sig (hur empirin förvaras). Jag behövde ”bevisa” att jag kunde härbärgera (ta in) 

deras berättelser vilket jag gjorde genom att jag lyssnade, nickade, hummade samt hade 

ögonkontakt om det var vad som önskades. Var det något som var oklart så frågade jag upp 

om det och jag avbröt inte då de berättade något, vilket Kvale och Brinkmann (2014) förklarar 

är några av förhållningssätten som ökar chanserna för att få en bra och etisk försvarbar 

intervju. Det etiskt försvarbara innebär att de bästa förutsättningarna skapats för de 

omständigheter som råder (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Slutligen finns det ett ansvar för en forskare som rör det material som samlats in. Etik hänger 

ihop med normer – normen ska enligt vetenskapsrådet (2017) vara väldigt precis och 

klargjord. Den står för det som en person anser som rätt, vilket även gör att det hänger ihop 

med en persons moral och därav även är föränderlig, beroende på person. Skærbæk (2012) 

menar att det moraliska ansvaret för forskaren innebär förmågan att både skriva ner det som är 

synligt men även det som inte syns i intervjun. Som forskare görs en tolkning av verkligheten 

och då är det viktigt att ha med alla delar (Skærbæk, 2012). För mig har det inneburit att jag 

använt mig av transkriberingen som underlag och att teorin sedan blivit mitt verktyg för att nå 

ny kunskap, vilket kommer vara vad som presenteras i analys och resultat. 

Litteratur och artikelsökning 

Den litteratur jag sökte efter var främst böcker kring våld, maskulinitet, normer, 

normaliseringsprocessen samt kring hur man genomför kvalitativa intervjuer och kvalitativ 

metod. Jag sökte efter tidigare forskning på scholar google samt på socINDEX och swepub. 

Några av de sökord som användes var ”man som offer”, ”male rape”, ”maskulinitet”, 

”violence against men”, ”men as victim”, ”Male victims experience of domestic violence”.  

Avslutande reflektion 

Även om exempelvis Kvale och Brinkmann (2014) nämner att kvalitativa intervjuer kan ses 

som godtrogna, så har jag inte trott att männens erfarenheter är den enda sanning som 

existerar. Den sanningen står för männen vilket innebär att kvinnorna har sin sanning och 

paret tillsammans har den tredje sanningen. Jag har valt att lyfta fram männens erfarenheter i 

denna studie, då det varit den del som jag haft ett stort intresse för. Jag presenterar sedan i 
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analysen en möjlig tolkning av det berättade. Fördelar med min ingångsvinkel har varit att jag 

har fått möjligheten att fokusera på en del och nackdelen är att den inte blir en hel sanning. 

Jag har fått en bit av kakan presenterad för mig och det är även den jag utgått från i 

kommande avsnitt. 

Det hade gått att strukturera intervjuguiden mer, men med facit i hand var det ett bra beslut att 

utgå från teman, då det var tre unika individer som på olika sätt behövde stöd. Risken hade 

varit att jag hade fastnat i de färdiga frågorna vilket inte hade möjliggjort för 

intervjupersonernas individualitet. Nu då jag ändå hade med frågor i guiden, om de behövdes 

så innebär det att intervjuerna var som jag nämnt, semistrukturerade. Att endast utgå från 

teman under intervjun drar mer mot det narrativa hållet (Bryman, 2011).  

Det hade varit möjligt att göra en analys utifrån grounded theory vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att jag hade analyserat empirin allteftersom intervjuerna gjordes för att finna 

samband. Empirin kodas i två alternativt tre nivåer beroende på vilken teori jag hade utgått 

från. För min insamlade empiri hade denna metod varit svår, då jag hade ett begränsat antal 

intervjupersoner och en del av grounded theory innebär enligt Bryman (2001) att man kan 

samla in empiri tills man uppnår teoretisk mättnad – alltså att nya intervjuer inte kan tillföra 

ny kunskap. Däremot liknar min analys den tematiska, att analysen av empirin sker utifrån att 

man bland annat finner likheter och skillnader mellan intervjuerna (Bryman, 2011).  

I min analys följer en tolkning av vad jag fått berättat för mig och Johansson (1999) menar att 

det följaktligen är svårt att utgå från de kvantitativa kvalitetsbegreppen. Däremot går det att 

använda fyra andra begrepp. För att visa på ett djup och alternativa tolkningar är det lämpligt 

att presentera flera citat med forskarens tolkning av empirin. Det möjliggör för läsaren att 

göra sin egen tolkning. Läsaren kan få en ny insikt utifrån analysen och forskarens uppdrag är 

att skapa ett djup i materialet som annars kan ses som tunt. Det sista som forskaren behöver 

kunna göra handlar om hur berättelsen hänger ihop och om den går att jämföra med annan 

forskning (Johannson, 1999). Dessa punkter har jag försökt använda mig av i kommande 

avsnitt och då jag förklarat mitt tillvägagångssätt tydligt så anser jag att det sammantaget 

skapar en god kvalité på min studie. Det finns möjlighet för egen tolkning av de presenterade 

citaten, jag har försökt visa på ett djup i mina tre intervjuer, jag har presenterat tidigare 

forskning och gjort paralleller mot dessa och jag hoppas att min analys ger läsarna en ny 

förståelse. Jag har sedan förklarat noga hur jag gått tillväga. Att ge en fullständig förklaring av 

faserna som gåtts igenom i en studie, ger enligt Bryman (2011) pålitlighet.  

4. Resultat och analys av intervjuerna  
 

Då det är möjligt att se på det som männen genomgått som en process, har jag valt att 

kronologiskt följa de våldsutsatta männens förhållandena i detta avsnitt. Att använda sig av en 

kronologisk följd kan ytterligare skapa en tydlighet kring normaliseringsprocessen. Även vad 

den kan innebära för inblandade aktörer. Jag har valt att lägga upp resultaten utifrån en 

kronologisk ordning och i den första delen, början, får vi reda på hur våldet kom in i 

förhållandena och hur våldet såg ut. I mitten går vi vidare till vad våldet gjorde med 

förhållandet. I den avslutande delen, slutet, tar vi reda på vad våldet ledde till samt kring hur 
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männen själva ser på att anmäla eller söka stöd för det de upplevt. Under samtliga delar så har 

empiri och analys sammanvävts med teori och tidigare forskning.   

Början  

Hur våldet smyger sig på 

Det var svårt att beskriva hur våldet började för de män som intervjuades i studien. Utifrån 

deras berättelser så kan jag dock dra slutsatsen att det fysiska våldet inte fanns till en början 

utan att det smög sig på, vilket även tidigare forskning tyder på, att våld som sker mot män 

kan ske smygande (jfr Nilsson & Lövkrona, 2015). Männen berättade om en partner som på 

olika vis behövde mycket uppmärksamhet vilket kan analyseras utifrån vad Lundgren (1991) 

nämner som roller i ett förhållande. Samtliga män beskrev hur kvinnorna hade en förväntan, 

kring hur sin partner borde vara och hur förhållandet borde se ut och då männen inte levde 

upp till deras förväntning så kom våldet. Adam som levde med sin partner Anna i ungefär 15 

år beskrev hur det kunde börja: 

 

Hon hade gjort en fin middag, men jag var så trött efter en hel dag på jobbet så jag 

gick och la mig…. Då slog hon mig i ansiktet, för jag var inte nog kärleksfull och 

för att jag inte uppskattade det hon hade gjort. 

 

Citatet visar på just det, Anna, Adams partner hade förväntat sig ett visst bemötande, men då 

den inte var nog lik den bild hon hade så slutade det med att hon valde att använda sig av 

fysiskt våld. Adam förklarar hur han inte hade visat henne nog med uppskattning. Liknande 

erfarenheter berättar även David om. David var tillsammans med sin partner Ida i fem år och 

han tar upp den frustration som Ida kände, för att han inte reagerade som hon hade tänkt: 

 

Hon berättar att hon insett att det är fel på det sätt hon betett sig, men så händer det 

ändå, gång på gång. Ofta startar det med att hon är frustrerad… hon försöker 

provocera men då jag inte svarar på det så slutar det med att hon sparkar och slår.    

 

David berättar hur hans partner Ida kan erkänna att hon gått för långt, att hennes beteende inte 

är okej. Frustrationen byggs upp inom henne tills hon behöver få utlopp för den och i hennes 

fall blev det genom fysiskt och psykiskt våld. Hon försöker verbalt att få fram en reaktion 

men när det inte går vägen så använder hon sig av sparkar och slag. Isdal (2001) förklarar att 

frustration kan ses som aggression, vilket kan tolkas in i de intervjuade männens berättelser, 

då samtliga nämnt att deras partner haft en frustration innan våldet skett. Våldet som utförts 

kan även analyseras som en metod för kvinnorna att få sin vilja igenom och då det fungerat 

har våldet fortsatt (jfr Isdal, 2001). Mattias som separerade med Ida efter mer än 20 år 

reflekterar över våldet:  

Det hade varit en annan sak om det har varit en annan, än den person du tycker om. 

Det hade varit enklare om det hade varit en person du bara hade kunnat säga ´stick 

och brinn´ till.  
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Mattias menar på att det blev svårare att hantera våldet då det var en person som han stod 

nära. Även det går in i vad Lundgren (1991) menar om normalisering av våldet. Våldet sker 

av någon som har två sidor och det är svårt att hantera och förstå att den våldsamma även är 

en älskad person av den utsatta. Mattias visar på problematiken med våld i nära relation. 

Samtliga män gav beskrivningar kring att de inte hade betett sig som deras respektive velat 

och att det resulterade i våld. Männen tog på olika vis på sig att våldet berodde på något som 

de hade, eller inte hade, gjort.  

Hur våldet såg ut 

Upplevelserna kring våldet har sett olika ut för de intervjuade männen. Mattias beskriver hur 

våldet, främst psykiskt, började nästan direkt då han inledde förhållandet. Adam upplevde 

både fysiskt, psykiskt och materiellt våld. För David var det främst fysiskt våld med inslag av 

psykiskt, ofta i kombination med det fysiska våldet. David har svårt att minnas allt våld, vilket 

även innebär i denna analys att det är svårt att veta hur frekvensen sett ut då det kommer till 

våldet.  

Det fysiska våldet 

Samtliga tre män som intervjuades beskrev ett våldstillfälle med fysiskt våld som jag klassar 

som det mest minnesvärda för männen, det som etsat sig fast i deras huvuden och Isdal (2001) 

menar även på att våld påverkar en person så pass att våldstillfällena inte glöms bort. Adam 

beskriver ett våldstillfälle på följande sätt:  

 

Jag ligger på mage i soffan och hon går runt i rummet. Vi pratar om något som jag 

inte minns längre och hon är irriterad. Helt plötsligt svartnar det för ögonen och då 

jag vaknar till så ringer det i öronen och dunkar (…) Jag känner mig snurrig och det 

visar sig att hon hade slagit mig i huvudet så att jag svimmade.                     

 

De intervjuade männen beskrev det grova våldet sakligt och noga, vilken kan överstämma 

med vad Isdal (2001) menar, att en våldsutsatt kommer ihåg själva händelsen, inte det runt 

omkring. Adam minns inte vad de pratade om men han minns våldet. Samtliga män kunde 

beskriva våldet men inte mer än så. Det i sin tur överensstämmer med vad Dutton och White 

(2013) beskrev - män ska inte prata om sina problem, utan bära det inom sig. Genom att då 

inte lägga in känslor i det upplevda, så presenterar de det inte heller som ett ”problem” utan 

snarare något som hade hänt. Då det sedan kommer till normer om maskulinitet menar 

Durkheim (1978) att normer styr hur vi agerar och enligt Baier och Svensson (2018) visar 

normerna sedan vad som är accepterat i samhället. Maskulinitet tas sedan genom socialisering 

in av männen enligt Lövkrona (2001). För männen som blev intervjuade innebär det att deras 

beteende påverkas av vad samhället anser vara rätt beteende och att de lärt sig det genom hur 

deras omgivning gjort. David berättar om ett våldstillfälle: 

 

Det var vid ett tillfälle då hon blev så där arg, så hon började slå. (…) På något vis 

hamnade jag på golvet, jag vet inte hur, har inte tänkt på det. (…) Men jag låg i alla 
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fall där på golvet och då sparkade hon mig i ansiktet. (…) Jag har förträngt mycket 

av händelsen men jag tror även att hon sparkade mig i magen. (…) Jag minns hur 

jag gick ut…. Jag kände mig riktigt mörbultad, då fick jag stryk ordentligt. 

 

David berättar vad som hänt, men berättar även hur han förträngt mycket av våldstillfället, 

vilket överensstämmer med det Hanzen och Öberg (2010) tar upp om tabubelagt våld och att 

det kan leda till förträngning, vilket skulle kunna vara fallet för David. Isdal (2001) menar att 

tabubelagt våld är det våld som inte ses som socialt accepterat. Att bli slagen då man ligger 

ner borde då rimligen kunna räknas in som tabubelagt, samtidigt som det finns ett tabu i att 

vara man och försvarslös. David beskriver en våldssekvens som innebär att han hamnar på 

golvet – utsatt och försvarslös, vilket inte överensstämmer med de manliga normerna om hur 

en man är. Han förtränger mycket men kan mot slutet ändå påpeka att han fick stryk 

ordentligt. David gör det dock med lite humor i rösten, som för att dra förminska händelsen, 

vilket även passar vad Boethius (2015) tagit upp sin studie, att förminskning av våldet är ett 

sätt att normalisera våldet. Jag tolkar vidare att det även går att anta att den kommentaren 

stärker manligheten, att som man vara beredd på att ”ta lite stryk – och ta det som en man”, 

vilket även delvis är vad Burcar (2005) kom fram till i sin studie.  

Det psykiska våldet  

Männen som blev intervjuad upplevde det psykiska våldet olika. Jag tolkar utifrån 

intervjuerna att Adam och David inte la det psykiska våldet på minnet utan att det bara var 

något som skedde, något som de inte reflekterade eller tänkte särskilt mycket på utan att det 

mer var en del av förhållandet, vilket även tidigare forskning stödjer (se Frenzel, 2014; 

Mattsson, 2013). Adam berättar: 

 

Jag har aldrig sett på psykiskt våld som något allvarligt. Men tänker jag så om 

psykiskt våld, att det vore okej, så innebär det ju att jag egentligen förminskar det 

jag varit med om.   

 

Adam har inte reflekterat över att det psykiska våldet skulle vara fel, vilket i förlängningen 

innebär att han inte skulle se det han upplevt som ett brott mot honom. Forskning stödjer det, 

att psykiskt våld kan vara svårt för personen själv att greppa, samt att det psykiska våldet 

oftast är kvinnors signum (Frenzel, 2014; Nilsson & Lövkrona, 2015; Kordon & Wetterqvist, 

2010). Mattias däremot som främst utsattes för det psykiska våldet beskrev hur det sipprade 

igenom inför andra: 

 

Det psykiska våldet, det här att hon hela tiden skulle trycka ner mig, det kunde hon 

inte dölja inför andra. Det fysiska gjorde hon aldrig då någon var i närheten. 
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Då det kom till det psykiska våldet så verkar det vara en annan nivå även för den som utövar 

våldet. Mattias berättar hur Ida kunde kontrollera sig bland folk då det gällde det fysiska men 

inte det psykiska. Utifrån männens förklaringar kan jag tolka att det psykiska våldet inte 

kändes lika allvarligt. Det i sin tur är beklagligt då det enligt Kordon och Wetterqvist (2010) 

är det våld som kvinnor främst använder sig av.   

Det materiella våldet 

Adam och David beskrev att de hade varit utsatt för materiellt våld. För dom så innebar det 

antingen att ilskan riktades mot något annat än dom, något som var deras förstördes eller att 

något kastades mot dom, vilket enligt Isdal (2001) räknas som materiellt våld. Då de beskrev 

dessa sekvenser så var det mer i förbifarten, inte med fokus på just det. Ett sätt att tolka det är 

att det för dom inte varit betydelsefullt utan mer något som bara hände, ungefär på liknande 

sätt som med det psykiska våldet eller som en konsekvens av normalisering, att det blev en 

normal del av vardagen (jfr Lundgren, 1991). David berättar:  

 

Hon ville provocera så hon hällde ut hela förpackningen med mjöl på golvet. Det 

blev så extremt så jag undrade mest vad hon höll på med, innan jag började plocka 

upp. 

 

Davids partner häller ut en hel förpackning med mjöl på golvet och David börjar själv att 

städa efter henne. Hon häller ut något, han ställer sig och tar upp det. Hur kommer det sig? 

Går det att koppla ihop med vad som sker då en person försöker acceptera våldet? Han ville 

inte att det skulle bli ett bråk så han valde att rätta till situationen för att därmed eventuellt 

undvika att partnern fick ett utbrott som innebar annat våld. Det överensstämmer med en av 

Migliaccios (2002) sätt att acceptera det våld som sker i förhållandet, nämligen genom att 

försöka förändra tillfället, för att våldet inte skulle eskalera. Isdal (2001) menar sedan att 

våldet kan tas emot av den utsatta. Jag tolkar det som att våldet mycket väl togs emot av 

David och att han försökte få sin partner att varva ner genom att inte reagera. Han berättade 

även att han vid de flesta tillfällena som hon tappade humöret själv höll sig väldigt lugn och 

samlad. Adam berättar hur en möbel kastades mot honom, men även det våldet beskrivs i 

förbifarten, som en del av berättelsen bara, inget som han la ner energi på. Eller innebär 

Adams agerande även att han i situationen valde att låta det vara, för att undvika vidare våld. 

Det är svårt att veta, men utifrån Isdal (2001) kan en tolkning vara att han tog emot våldet 

som metod för att hantera det.  

Mitten 

Vad gjorde våldet? 

För samtliga av intervjupersonerna så smög sig våldet på och blev efter ett tag likvärdigt. 

Våldet kan ske utan förvarning och Mattias har svårt att greppa de snabba skiftningarna 

mellan den ömmande och den våldsamma partnern. Samtliga män förklarade även våldet som 

att det i grunden skulle ha varit deras fel, för att de inte visade nog med uppskattning, inte var 

nog kärleksfull vilket innebar att deras partner blev frustrerad och använde sig av våld. Adam 

beskriver våldet:  
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Det var ju bara en smäll, och sen blev hon ångerfull och ja jag tänkte att det var sånt 

som hände, från början då. 

 

Det går att tolka utifrån denna kommentar att det fanns ett behov av att bortförklara våldet i 

början, men att det efter ett tag var något som bara skedde i förhållandet, vilket även Mattias 

ansåg då han i början tänkte att det skulle gå över och bli bättre med tiden. De har genom att 

förminska våldet fått en normaliserande effekt på det, de har inte tyckt att det varit så farligt 

(jfr Nilsson & Lövkrona, 2015; Lundgren, 1991). Våldet slutade inte för någon av 

intervjupersonerna. Det blev inte bättre, deras partner började inte må bättre. Mattias berättar: 

 

Då en situation går från att vara fin, alldaglig och positiv och så händer det. Man 

förstår inte hur det kunde bli så allvarligt. Reaktionen stämmer inte med situationen. 

Då handlar det inte om att bråka, utan det första du får är smällen. Du är egentligen 

inte med i konflikten, men du får ut det.  

 

Mattias beskriver hur en vardaglig situation på en sekund slår över till att bli våldsam, vilket 

tyder på att våldet funnits ett tag i förhållandet, utifrån tolkning av Mattias ord och det som 

Lundgren (1991) förklarar som ett vanligt förekommande steg. Lundgren (1991) förklarar 

nämligen att situationen i förhållandet snabbt kan växla till våldsam och att det är svårt för 

den utsatta att i detta läge hinna med. Det fanns olika sätt att acceptera det våld som de var 

med om och David beskriver ett tillfälle så här:  

 

Jag har mer bara tänkt att ’det var det’ och så har jag gått vidare” (…) Den sista 

gången, då kände jag att ’nej, nu får det vara nog’ så då tog jag tag i hennes armar, 

så hon fick blåmärken (…) Jag gick sedan efter henne och använde en massa fula 

och nedtryckande ord. Jag var less … Hade fått nog. 

 

Han fick nog, ville inte vara med om våld igen, vilket enligt Migliaccio (2002) handlar om 

fysisk respons, ett sätt att acceptera våldet. Isdal (2001) kallar det för motvåld. David fick nog 

och för att aldrig mer behöva uppleva våldet igen, använde han det tillbaka, både fysiskt, 

genom att ta tag i hennes armar, samt psykiskt, genom hårda ord. Han beskriver även att det 

inte passar in på den han egentligen var vilket innebar att han blev rädd för sig själv och för 

vad han hade gjort. Isdal (2001) nämner att ett offer känner vanmakt över situationen och jag 

tolkar i Davids berättelse att han kände en vanmakt över situationen. Han visste inte hur han 

skulle ta sig ur förhållandet men kände till slut att det var nog, vilket även hänger ihop med 

vad Isdal (2001) nämner som att ta ställning mot våldet. Mattias däremot beskriver hur han 

gjorde sitt bästa för att hans partner skulle må bra, för att hon inte skulle bli våldsam: 
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Jag har försökt göra allt jag kan för att hon skulle må bra. Jag såg våldet som att ’det 

kommer gå över’, bli bättre. (…) Hon mådde dåligt så då ville jag lösa det. 

 

Han såg att hans partner inte mådde bra, så han försökte få henne att må bättre. Min tolkning 

av hans beteende är att han på alla medel möjliga försökte förändra situationerna i deras 

vardag för att våldet inte skulle ske (jfr Migliaccio, 2002). Våldet i förhållandet fortsatte och 

Mattias beskriver att: 

 

Jag blev helt enkelt hennes åsikter. Jag blev i stort sett tillintetgjord, tappade mig 

själv och tappade mitt självförtroende (…) Om hon inte sedan hade gjort slut, hade 

jag nog varit helt utplånad idag. 

 

Även det här steget är en naturlig del i normaliseringsprocessen. Våldet blir mer och mer en 

vardag, samtidigt som han börjar tappa bort sig själv, men han har inte själv förmågan att göra 

slut, då han tappat sig själv. Slutligen gör Mattias partner Ida slut och han kan sakta men 

säkert ta avstånd från henne. Han medger själv att han inte hade klarat av det själv, vilket 

utifrån Lundgren (1999) kan tyda på en internalisering. Isdal (2001) förklarar även denna fas 

som en konsekvens av våldet, att våldet ses utifrån ett trauma, att Mattias för att skydda sig 

mot våldet slutligen utgår från sin partners behov och därmed tappar sig själv, han fokuserar 

på hur och vad Ida gör, vilket innebär att han tappar sig själv. Jag förmodar även att sättet att 

hantera våldet även påverkar hur männen går vidare. David hade förmågan att se vem som bar 

skulden till våldet och har förmodligen på grund av det inte heller påverkats i samma 

utsträckning som för de andra männen, som tog på sig skulden för våldet. 

Normaliseringsprocessen är lurig på det viset, vilket även Lundgren (1991) tar upp, ett vanligt 

steg är att skulden flyttas till de som utsätts för våldet. 

Vad innebar våldet? 

Forskning visar hur maskulinitet och normer spelar in och påverkar män vilket gör det svårare 

att tänka på sig själv som ett offer när det inte finns inkluderat i den manliga normen (jfr 

Connell, 1999; Åkerström & Wästerfors, 2011; Burcar, 2005). För männen så blev det synligt 

att normer spelade in vilket även är vad flertalet forskare påpekat. I mina intervjuer så blev de 

synliga främst när det de var med om inte överensstämde med den rådande normen. Normer 

påverkar sedan vad som är manligt och samtliga män berättade under intervjun att de aldrig 

hade tappat det fysiska övertaget under våldstillfällena utan att de kunde försvara sig, om de 

hade velat. Mattias berättar: 

 

Det är inte så att jag inte kunde försvara mig. Hon hade det mentala övertaget, men 

aldrig det fysiska. 
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En möjlig analys är att männen jag intervjuade hade sin tro – sin norm, kring hur en man 

borde vara och då den och att vara svag inte överensstämde med varandra, så blev en metod 

att ta emot våldet att se det som att deras fysiska övertag fortfarande var intakt. De kände att 

de kunde återta makten i förhållandet, om de så ville, vilket enligt Isdal (2001) våld handlar 

om, att få makt. Att då inte se sig som svag borde då betyda att de inte tillät kvinnorna att ta 

den makt som de var ute efter. Liknande berättar även Adam: 

 

Jag var aldrig rädd för henne. Jag kände hela tiden att jag hade det fysiska övertaget 

och att jag skulle kunna försvara mig om det behövdes. Det kändes mer irriterande 

att det hände… 

 

För att minska risken att tappa sin manlighet och därmed klassas som feminin så behöll de 

maktkänslan på detta vis (se Migliaccio, 2001). De valde att inte använda våld, vilket även 

borde gett en känsla av kontroll, se Isdal (2001) för mer info om behov av kontroll för den 

våldsutsatta. Även Boethius (2015) nämner liknande, att männen inte beskrev rädsla vid 

våldstillfället och Burcar (2005) förklarar det med att kontrollen fanns kvar hos männen då de 

kände att de hade kvar det fysiska övertaget. Som Andersson och Edersson (2019) menar så är 

kontroll ett viktigt manligt beteende på samma vis som det idealiska offret enligt Hellgren, 

Andersson och Burcar (2015) innebär en svag person. Att det var viktigt för de intervjuade 

männen att visa att de hade kvar det fysiska övertaget kan då tyda på att de då inte skulle ses 

som svag och därmed inte som ett offer. David såg på offerrollen så här: 

 

Offer ser jag som den som inte kan försvara sig. Jag vill inte peka ut mig som ett 

offer… men hade det varit motsatta roller så. Det känns som att en kvinna lättare ses 

som ett offer.  

 

Kan det även vara så att den som utsätts inte ser sig om offer, om den märker att den har 

kontroll över något (jfr Isdal, 2001; Migliaccio, 2002). Även om männen hade den 

möjligheten, det tillvägagångssättet, så har våldet tärt och påverkat dom och gett 

konsekvenser som kan vara svår att greppa. Två av de tre männen har sedan knappt pratat 

med någon om våldet, de har inte velat eller vetat vem de skulle kunna prata med, vilket även 

Dutton och White (2013) nämner som typiskt manligt, att inte prata om sina problem, vilket 

påverkat männen och Mattias berättade att: 

 

Jag har känt en sådan skam kring det jag upplevt, så jag har inte pratat med någon. 

Jag kan inte prata med någon, jag vet inte varför, men jag kan bara inte. 

 

Skam är en vanlig konsekvens av våld, vilket även Nilsson och Lövkrona (2015) nämner. 

Utifrån maskulinitetsteorin så går det att tolka som att utsatt och man inte är kompatibelt med 
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varandra, vilket för Mattias i det här fallet, innebar en önskan att dölja det han varit med om. 

Om ingen vet om det, så har det inte heller hänt, vilket även bland annat Nilsson och 

Lövkrona, 2015 eller Mechem m.fl. (1999) håller med om. Det går även att förmoda att 

offerrollen påverkar hur männen väljer att hantera våldet, då det genom tiderna inneburit 

kvinnor (jfr Hradilova Selin, 2018; Hellgren, Andersson & Burca, 2015; George, 1994)). De 

intervjuade männen var måna om att inte ses som ett offer då det inte alls gick ihop med det 

manliga. Då det kommer till normen om maskulinitet kan en offerroll vara svår att ta, då ett 

offer enligt normen antas vara svagt. Det kan då finnas en risk att en man ser sig som 

marginaliserad på grund av att han bli feminiserad. Enligt Migliaccio (2001) kan det ske om 

en man gör tvärtom mot vad en man ”borde” göra, vilket då innebär att han är feminin, 

motsatsen till maskulin. Med det menas att de intervjuade männen väljer att inte se sig som ett 

offer, då det i samhället i regel har inneburit kvinnor. Om någon av männen skulle ta på sig 

rollen som offer, innebär det då att de inte faller in i vad normen anser att en man bör vara. 

David hanterade våldet på ett annat vis nämligen genom att: 

 

Jag lät det ske. Det var nästan så att jag lutade mig fram och uppmuntrade henne att 

slå. Det var även psykiskt våld, men det brydde jag mig inte om. 

 

Använde David sin manlighet som ett sätt att hantera och acceptera våldet? Var det hans 

metod för att ändå behålla sin mansroll även om han utsattes för våld? David sa även i 

intervjun att han inte var ett offer, vilket tyder på att han var noga med att inte förknippa sig 

som ett offer. Det var viktigt för David att känna att hans maskulina roll bestod vilket innebar 

att han inte riskerade att bli feminiserad (jfr Migliaccio, 2001). Det går dock att konstatera att 

normen om maskulinitet kan ställa till det för männen, vilket Mattias visar då han berättar att: 

 

Om det hade varit mer fysiskt våld hade jag nog känt mig mer förnedrad, men jag 

hade nog mått bättre än vad jag gör idag, då det psykiska kunde komma då du minst 

anade det. 

 

Så även om Mattias tyckte att det psykiska våldet var värre så var det ändå bättre än att ha 

varit utsatt för mer fysiskt våld. Utifrån forskning och teori så tolkar jag det som att det var 

viktigare att ha kvar sin manlighet än att riskera att förlora den, vilket som Mattias förklarar 

det, hade skett vid större mängd fysiskt våld. Även om han blev nedtryckt av det psykiska 

våldet så hade han ändå manligheten intakt. Det är vad maskulinitet till viss del innebär idag, 

att vara stark, ha makt och vara i kontroll (jfr Andersson & Edersson, 2019; Hirdman, 2001) 

och det är även vad Mattias behåller då han hellre tar det psykiska våldet. Han har kvar 

makten och kontrollen och han kan vara stark och försvara sig, om han väljer det. Adam 

däremot som levt med fysiskt våld och sedan efter förhållandet utsätts för mängder av 

psykiskt våld berättar: 
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Jag struntar i om hon skulle komma upp till mig på stan och slå ner mig. Det bryr 

jag mig inte om, utan det hon håller på med nu, att svartmåla mig är mycket värre. 

 

Adams kommentar får mig att fundera om det finns en rädsla i att inte bli trodd? Att de 

rådande normerna kring våldsutsatthet innebär att människor i samhället automatiskt tar 

kvinnans parti vilket innebar att Adam hellre tog fysiskt våldet framför smutskastning? Ja, blir 

min spontana reaktion och utifrån forskning så ändras inte min reaktion, då studier visar hur 

män inte blir trodd (George, 1994; Hradilova Selin, 2018) samt att samhället behöver en 

förklaring till kvinnors våld (Kordon & Wetterqvist, 2010). Adam nämner i intervjun att han 

har svårt att berätta för andra då han tror att deras reaktion först kommer bli att Anna är 

oskyldig. Även Mattias berättar liknande då han menar att omgivningens reaktion skulle 

kunna vara att ta Idas parti. För Adam och Mattias kan det vara så att samhällets behov av att 

få en förklaring till varför kvinnor använder våld för dom innebär att de är rädd för att bli 

misstrodd, att de är rädd för att omgivningen automatiskt ska anta att det är de som 

misshandlar. Då det kommer till omgivningens reaktion berättar Adam:  

 

De såg på när hon kastade möbeln. Jag tänkte inte så mycket på det då, men ingen 

gjorde något. Hade det varit ombytta roller så kanske någon hade reagerat. 

 

Adams erfarenhet tyder även på det som forskning visar, att kvinnors våld är mer socialt 

accepterat (Dackemo, 2012) eller som Allen och Bradley (2018) menar, att det inte ses på lika 

allvarligt som om en man hade gjort samma sak. Min tolkning är även att omgivningen kan ha 

påverkats av den stereotyp som finns i samhället, att kvinnan är ett offer, inte förövare 

(George, 1994). Boethius (2005) förklarar om att det finns en orättvisa om den utsatta är en 

man, då det varit med om inte tas på allvar, vilket även det överensstämmer med det som 

Adam upplevde.  

Slutet 

Vad ledde det till 

Samtliga män har tagit sig ur förhållandet men på olika vis. Ida, Mattias partner, valde att 

separera medan Adam gjorde slut i sitt förhållande och för David så var det ett gemensamt 

beslut mellan honom och Elin. Då förhållandet tagit slut så förklarar Mattias uppbrottet under 

intervjun så här: 

 

Vi flyttade isär. Jag blev irriterad och kände mer. Jag tog det första steget och började 

säga ifrån och stängde ner – stängde henne ute och drog en gräns (…) Ibland 

hamnade vi i samma läge som innan, men jag kan säga ifrån nu då jag dragit den där 

gränsen. 
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Mattias fick distans från förhållandet och kunde därmed sätta ner foten och säga ifrån. Jag gör 

tolkningen att Mattias skapade ett inre rum (jfr Hydén, 2012) vilket för honom innebar att han 

klarade av att efter separation stänga Ida ute. Utifrån det som Isdal (2001) förklarar så tolkar 

jag att Mattias till viss del började tänka på sig själv och på vad han ville, han fick avstånd 

och kunde därmed rikta sin uppmärksamhet på sig själv, istället för mot Ida, som det hade 

varit under förhållandets gång. Han fick möjligheten att börja hitta sig själv och på så sätt 

klarade han av att sätta gränser. Även om Mattias började sätta ner foten så upplevde han ändå 

hur Ida styrde och det psykiska våldet fortsatte till viss del. Kan det vara så att Ida upplevde 

att han blev till en aktör igen i förhållandet och att det då innebär att hon behövde få makten 

tillbaka? Som Lundgren (1991) menar så innebär en del i normaliseringsprocessen att man i 

ett förhållande kan ses som två aktörer men att man mot slutet av ett våldsamt förhållande 

istället blir en våldsutövare och ett offer. Även Adam har liknande erfarenheter vilket får mig 

att anse att det är rimligt att förmoda att våldsutövaren känner ett behov av att återta 

kontrollen och makten genom att kontrollera den tidigare partnern. För Adam och Mattias så 

hotade både Anna och Ida om att ta sitt liv vilket överensstämmer med vad Migliaccio (2002) 

förklarar som en metod för att bibehålla kontrollen. Adam berättar om ett tillfälle då han insåg 

att något var fel i förhållandet och kort därefter tog han sig ur: 

 

Vi åt middag och så sträckte hon sig hastigt efter salladsskålen och då gick det en 

kall kår, det ilade till i ryggen. Jag spände hela kroppen och satte upp armen i 

försvarsposition, utan att jag tänkte på det. Efteråt hade jag kvar den där svindels 

känslan i kroppen i flera minuter. (…) Då jag sedan berättade om det för en kompis, 

så fick hon mig att förstå hur fel det var och efter ett tag gjorde jag slut. Det gillade 

inte Anna. 

 

Att få en kroppslig reaktion på våldet kan ses utifrån det som Isdal (2001) tar upp med att 

kroppen minns våldet. Adams kropp går automatiskt in i försvarsposition på grund av att 

Anna gör en oväntad rörelse, vilket visar att våldet pågått till den grad att kroppen direkt går 

in i försvar. Utifrån Isdal (2001) skulle det då innebära att Adams kropp vid det läget befann 

sig i ett ständigt stresspåslag. Adams fokus låg på Anna och hur hon mådde, för att direkt 

kunna backa om han märkte att Annas humör sjönk. Som Isdal (2001) nämnt är det ett 

påfrestande stadie och Adam hade svårt att själv få hela bilden av sitt förhållande. Efter att 

han hade fått stöttning kunde han separera. Då Anna själv inte var med på det så har hon 

enligt Adam reagerat hårt och valt att fortsätta med det psykiska våldet.  

Om att anmäla eller söka hjälp 

En av männen har anmält sin före detta men det skedde då förhållandet hade tagit slut och 

efter en incident där det slutade med att han misshandlades inför en folksamling. Om inte det 

hade skett är han osäker på om han hade anmält. Ingen av de andra männen har som avsikt att 

anmäla. Mattias berättar: 
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Det har aldrig varit fråga om någon anmälan. Jag har aldrig funderat på det. Det jag 

däremot funderat kring är det att hon mår dåligt och skulle behöva hjälp, som då vi 

var tillsammans och hon hotade om att ta sitt liv för att hon mådde dåligt. Det händer 

fortfarande att hon säger det, men inte lika ofta. Jag blir irriterad nu om hon säger 

det. Fick rådet av min terapeut att polisanmäla då hon pratade om att ta livet av sig, 

men det, jag fick sådan ångest kring det. Jag känner in i det läge hon skulle hamna i 

då, tror jag. Vi är egentligen överens om att hon skulle behöva hjälp, men hon är inte 

där, redo att söka hjälp.   

 

Att separera innebär inte att ansvaret över den andra försvinner, vilket Mattias visar. Han vill 

inte anmäla Ida för det hon gjort och då han funderat på att anmäla hennes självmordstankar 

så får han ångest, vilket visar på att han till viss del fortfarande till viss del är kvar i att Idas 

mående är i fokus (se Isdal, 2001 vidare för spänningstillstånd vid trauma). David var väldigt 

noga med att han inte hade några planer på att anmäla, att han inte ville det, vilket 

överensstämmer med Frenzel (2014) rapport – män vill inte anmäla. Adam däremot som har 

anmält visar på hur det kan se ut: 

Jag driver mest processer just nu mot myndigheter. Jag hinner inte bearbeta det jag 

varit med om. (…) Det började med att jag satte ner foten, drog en gräns då hon 

hotade om att ta livet av sig och efter några polisanmälningar så slutade hon ringa 

om det. (…) Jag vet inte om processen jag är uppe i nu är värt det. Det har varit flera 

år av stress. Jag har lärt mig mycket på vägen men om allt skulle lägga ner, så vet 

jag inte… all tid det tagit. Bemötandet har varit, nästan förvånande faktiskt, väldigt 

stöttande.   

Adam har både polisanmält sitt ex för misshandel men även för det psykiska våldet som skett 

efter att förhållandet tagit slut. Då de var i förhållandet ville han inte anmäla, då ville han att 

förhållandet skulle bli bra. Adam är nöjd med det bemötandet han mottagit. David har upplevt 

en annan sida: 

Efter att jag hade tagit tag i henne så att hon fick blåmärken så anmälde hon mig. Då 

jag satt där med polisen och de frågade om relationen så berättade jag om gången då 

jag låg ner och hon sparkade, men det var inte intressant. Så polisen visste om våldet, 

men de gjorde ingen anmälan av det vilket de egentligen skulle göra och det är 

nästintill häpnadsväckande. Poliserna lever också med dessa normföreställningar. 

Man tar noll hänsyn till vad som egentligen hänt. (…) Jag får för mig att kvinnor 

som begår våldet att de rättfärdigar våldet för de har backupen från samhället, att 

våldet utifrån samhället är okej.   

David resonerar själv kring de existerande normerna och påpekar hur han tror att våldet blir 

rättfärdigat genom samhällets inverkan, men att även poliser kan fastna i samma normtänk där 

det är mannen som är förövare, så pass att de missar vad han själv utsatts för. Mycket 

forskning nämner liknande resonemang som David har, se bland annat Hradilova Selin (2018) 

eller Allen och Bradley (2018) som på liknande sätt menar på att stereotyper styr vad vi anser. 

Om det i samhället automatiskt antas att kvinnan är den utsatte eller att det behövs en 

förklaring till varför hon varit våldsam som Kordon och Wetterqvist (2010) påpekar, så är 
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även polisernas förhållningssätt mot det David berättade en naturlig reaktion. Som George 

(1994) förklarar så har även den stereotypa bilden av kvinna som offer påverkat lagar och 

normer. Betyder det då att de inte ansåg att det David berättade var ett brott mot honom utan 

bara en förklaring till varför hon slog och inte som ett agerande i självförsvar från Davids 

håll? Svårt att veta utifrån kommentaren, men utifrån forskning så stödjer den det David 

berättade, att lagar och normer styrs av stereotypen där kvinnan per automatik ses som offer. 

David tar även upp då Elin besökte kvinnojouren: 

De frågade henne bara när det skulle ske igen? Det var så frustrerande för mig då 

jag insåg att hon aldrig skulle ta ansvar för sina handlingar. Jag förstår kvinnojouren 

till viss del men samtidigt tycker jag att det är oprofessionellt att de inte undrar vad 

som hänt, att de inte ställde frågor kring hur det såg ut i hemmet, hur det är och så 

vidare.   

Jag tolkar Davids förklaring till Elins möte hos kvinnojouren som ett uppgivet konstaterande 

att Elins beteende aldrig kommer förändras, då det inte uppmärksammas, samt att han själv 

inte blev trodd i det han berättade. Att sedan som mottagning fokusera på våldet som 

personen upplevt är utifrån deras roll fullt förståeligt men det överensstämmer även med det 

som Dutton och White (2013) förklarade kring att ensidiga frågor som ställs på mottagningar 

vilket slutligen kan leda till att män som utsätts inte uppdagas. Att endast ställa frågan om vad 

de upplevt men inte om de själv utfört våld.  

Då det sedan kom till bemötande från andra myndigheter så är männen överens om att de fått 

ett bra mottagande. En av männen berättar att det var svårt att hitta rätt stödinsatser, att han 

länge fick söka på internet för att hitta något. Mattias har inte haft kontakt med polis, men han 

har reflekterat lite i skillnader mellan professionella som är utbildad för att arbeta med 

våldsutsatta mot en som inte har den kunskap. Så här berättade Mattias:  

 

När jag pratar med en terapeut om det här, så känns det som att jag drar ner på det 

som hänt. Terapeuten har varit försiktig kring ämnet medan de gånger som jag pratat 

med yrkesverksamma så har de varit väldigt tydliga, rakt på och det har varit väldigt 

värdefullt då jag någonstans inte har kunnat plocka fram det själv. Jag hade behövt 

det tidigare tror jag.   

 

Även det här med att inte klara av att sätta ord på det han upplevt kan vara en del av de 

normer som handlar om maskulinitet - att män inte ska prata om sina problem. Det framstår 

även utifrån normaliseringsprocessen, att det blivit till en normal del av förhållandet så pass 

att det efteråt är svårt att sätta ord på det som hänt. Sedan kan även skam styra även i detta 

fall, att det inte ska pratas om, vilket bland annat Nilsson och Lövkrona (2015) tar upp. 

5. Slutsatser 
Det har varit svårt för männen att beskriva hur våldet började, det går därmed att dra en 

parallell med tidigare forskning (se Nilsson & Lövkrona, 2015) som poängterar att våld mot 

män kan komma smygande vilket innebär att det är svårt att greppa. De intervjuade männen 
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beskrev en svårighet att greppa våldet och Mattias beskrev hur våldet helt plötsligt kunde 

uppstå från ingenting. David berättade hur hans partner även hon hade svårt att förstå vad som 

skedde, även hon var ambivalent till våldet, men ändå skedde våldet om och om igen.  

Våldet som varierade för männen och innefattade allt från det psykiska, fysiska och till det 

materiella eskalerade. För David innebar det att han blev rejält mörbultad, men han hade ändå 

behovet av att visa att det inte påverkade honom – han hade kvar sin manlighet. Våldet 

förminskades och normaliserades därmed. För Mattias var våldet främst psykiskt och 

påverkade honom hårt. Adam utsattes främst för fysiskt våld, det psykiska reflekterade han 

inte över under tiden han var i förhållandet. Det var inte förrän förhållandet tog slut som det 

psykiska våldet blev påfrestande.  

Männen hamnade i en normaliseringsprocess som påverkade dom på olika vis. De beskrev 

hur våldet till viss del berodde på något som de själva hade gjort och i början fanns det ett 

behov av att bortförklara våldet. Mattias hamnade i våldspiralen så pass att han inte själv hade 

förmågan att ta sig ut då han beskriver hur han tappade sig själv och den han var och nådde 

därmed den internalisering som Lundgren (1991) nämner. Mattias styrdes utifrån hur hans 

partner Ida mådde. Ida valde att separera och Mattias beskriver att han hade svårt att finna sin 

röst igen och berättar hur han fortfarande kan tänka på hur hon mår och därmed oroa sig för 

hennes mående.    

Då det sedan kom till att acceptera våldet utgick min analys från Migliaccios (2002) fyra olika 

tillvägagångssätt samt Isdals (2001) tre sätt. Mattias försökte förändra situationerna där våld 

skulle uppstå, genom att han befann sig i ett spänningstillstånd – han tog in sin partners humör 

för att veta var de stod. Mattias beskriver även hur han agerade för att hon skulle må bra. 

David däremot kom till det läge där han ville att våldet skulle ta slut och använde då fysisk 

respons (Migliaccio, 2002) eller som Isdal (2001) kallar det, motvåld. David härmade sin 

partners beteende genom att ta tag i hennes armar och sedan använda nedtryckande våld. Till 

skillnad från det våld som han själv upplevde, då minns han det våld han själv använde sig av. 

Innan David gav fysisk respons beskriver han dock tillfällen då han snarade försökte undvika 

att våldet skulle eskalera genom att ta emot våldet som vid det tillfället var av psykisk och 

materiell form (Isdal, 2001). Adam däremot beskriver hur en möbel kastades mot honom och 

hur han sedan låter det vara, vilket även det kan tolkas som en metod för att undvika att våldet 

eskalerar, vilket överensstämmer både med Migliaccios (2002) accepterande genom att 

undvika våldet och enligt Isdal (2001) att ta emot våldet som han utsattes för. 

Genomgående genom männens intervjuer fanns en vilja att visa att deras maskulinitet var 

intakt. Det visade sig genom att de beskrev hur de inte var rädd då våldet skedde, samt att de 

hade det fysiska övertaget och därmed kunde förändra situationen om de ville, vilket utifrån 

teorier och tidigare forskning går att tolka som att de behöll kontrollen (jfr Boethius, 2015; 

Burcar, 2005) och därmed inte kunde ses som svag. Att vara svag är en beskrivning av att 

vara ett offer (jfr Hellgren, Andersson & Burcar, 2015) och som bland annat Frenzel (2014) 

nämner är det inte något som män generellt vill ses som. Mattias beskrev som exempel att han 

hade blivit mer förstörd om det varit mer fysiskt våld än det han upplevde, samtidigt som han 

medger att det psykiska våldet påverkat honom hårt. Det går därmed att tolka att han hellre 

blev nedkörd till botten av psykiskt våld än utsatt för fysiskt våld, då det påverkade hans 
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maskulinitet. Normer om maskulinitet påverkar männen på det sätt att de inte vill framstå som 

svag. Att vara utsatt kan då tolkas att det förknippas som svag.  

Då förhållandena var avslutade har männen olika erfarenheter. David blev anmäld för 

misshandel medan hans partner Elin inte blev det. David berättar att han aldrig tänkt på att 

anmäla och inte heller söka hjälp för det han upplevt. David beskriver även bemötande som 

inte varit mottagen för en annan sanning, genom att samtliga som han beskriver det, har tagit 

Elins parti, vilket visar på komplikationerna då det kommer till att vara utsatt, man, och sedan 

ge motvåld. Normerna i samhället styr och bland annat Allen och Bradley (2018) menar att 

det kan påverka hur män bemöts då normen inte är att vara man och utsatt. Mattias känner oro 

över att anmäla sin partner och vill i dagsläget inte göra det. Han känner även en oro kring att 

inte bli trodd av nära och kära. Däremot har han sökt hjälp för sin egen del. Adam är den av 

männen som anmält sin före detta och upplever hur han mer driver processer än bearbetar det 

han varit med om. Han beskriver hur han sökt efter och testat olika stödinsatser och hur han 

känner en skam kring att ha varit utsatt och svårigheterna att prata om det upplevda. 

Slutligen går det att tolka som att normer om maskulinitet styr både då det kommer att 

anmäla, söka hjälp men även att som man acceptera att de varit utsatt för våld i nära relation. 

Normen om manlighet och normen om kvinnlighet påverkar i allra högsta grad vad som 

skedde i förhållandet, men även kring hur omgivningen valde att se på våldet. Adam beskriver 

nämligen hur folk i omgivningen valde att ignorera våldet vilket även till viss del är vad 

David sa. Att vara ett offer var inte något som männen utifrån min tolkning förknippade sig 

som. Det var endast en av männen som nämnde ordet offer.  

6. Avslutande diskussion 

Det har i min studie varit tydligt att männen reagerat annorlunda mot vad forskningen visar att 

kvinnor i samma sits reagerar (se Frenzel, 2014). Dock bör inte det ses som ett argument till 

att våld mot män som sker av kvinnor inte är lika allvarligt som då det sker av en man mot en 

kvinna. Männen i studien har visat att deras maskulinitet varit en viktig egenskap som de inte 

velat förlora. En tolkning är att det är svårt för männen att se sig som utsatt då det per 

automatik innebär att de kan ses som feminin. Det i sin tur skulle öka risken för 

marginalisering vilket Migliaccio (2001) menar innebär att mannen riskerar att tappa 

positionen i sin tillhörighetsgrupp. Maskulinitet handlar även om att ha en könsroll, att känna 

tillhörighet och gemenskap med andra likasinnade. Utifrån hur männen berättade om sina 

upplevelser tolkar jag att det är viktig roll att ha kvar. Det får mig att känna att det står mycket 

på spel och att männen inte var beredd på att offra den delen av sig själv.  

Det kan då förklara att samtliga män beskrev att de inte var rädd, att de kunde skratta då de 

beskrev det de varit utsatt för samt på andra sätt förminskade det upplevda, då det inte var värt 

att tappa sin könsroll för. Som jag sa i metod delen har jag presenterat en sanning, men det är 

även värt att påminnas om att det är männens egna beskrivningar om det skedda som jag 

tolkat. Att männen är noga med att förklara att de inte var rädd, betyder inte att det är sant i 

alla hänseenden. En av männen beskrev hur han åkte på ”storstryk” och att han var tvingad att 

ta sig från lägenheten vilket enligt mig tyder på en rädsla för vad hans partner skulle ta sig till. 

En av männen beskrev även hur hans kropp reagerade då hans partner gjorde en kraftig 
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rörelse, vilket också tyder på rädsla. Att upprätthålla att de inte var rädd kan då ha varit en 

efterkonstruktion för att deras maskulinitet inte skulle bli hotad. De blev slagna men de tog 

det som en man. Dock beskrev de rädsla då det kom till risken att inte bli trodd, vilket var en 

anledning till att de inte ville prata om det de upplevt med sin omgivning. De ville inte ses 

som offer, då det betyder att de tappat kontrollen och kontroll är en av de delar som en man 

bör ha i sin roll som maskulin (se Hirdman, 2001). Genom att ha ett sådant förhållningssätt så 

minimerar de det skedda samtidigt som partnern inte kommer förstå att våldet var fel.  

Det för mig in på icke tabu belagt våld. Att våld mot någon som är mindre anses vara fel, det 

är något vi vet om, vilket innebär att det finns en skam i att utsätta någon mindre och 

försvarslös för våld. Däremot att vara större och bli utsatt för våld av någon mindre, däri finns 

en skam att bli utsatt. Den som utövar våldet ser det inte som fel, vilket kan bero på att den är 

mindre än den som utsätts. Jag kan dock anse att det psykiska våldet, som forskning visar att 

kvinnan främst använder sig av (se Dackemo, 2012) där finns ingen skillnad om du är större 

eller mindre, det kräver ingen fysisk styrka för att trycka ner en person. Att det sker en 

normalisering av våldet, sker oftast med en kombination av fysiskt samt psykiskt våld (se 

Lundgren, 1991) och nedtryckningen bidrar till att våldet blir ett normalt inslag i vardagen. 

Slutligen går det då att tolka att normerna i samhället styr och så länge inte kvinnors våld blir 

synligt och uppmärksammat så kommer inte kvinnorna se det som fel (jfr Allen & Bradley, 

2018; Kordon & Wetterqvist, 2013; George, 1994).  

Det går att tolka som att maskulinitetsrollen spelar in och påverkar i många fall. Normerna 

som finns i samhället påverkas i sin tur hur vi anser att en man ska vara, vilket kan ställa till 

det för män som är med om något som inte förknippas med det typiskt manliga. Det kan då 

innebära att personen hellre ignorerar det som hänt, försöker glömma eller inte berätta om det, 

för att på så sätt få behålla sin könsroll. Rumney (2009) tar upp att det finns en hierarkisk 

ordning då det kommer till våldtäkt av män, där en homosexuell man som blir våldtagen inte 

klassas lika allvarligt som då en heterosexuell blir det. Jag tror även att samma hierarkiska 

ordning går att tillämpa då det kommer till personer som blir utsatt för våld. Där hamnar 

kvinnor som blir utsatt över män som blir utsatt. Jag tror att hierarkiska ordningar kan ställa 

till det för personer som utsätts då de kan ha svårt att själv inse att det de upplevt är fel. 

7. Förslag på vidare forskning 

Då jag sökte efter tidigare forskning så fann jag ingen information kring hur män bemöts då 

de uppsöker exempelvis en mansjour. Det hade varit intressant att se om kvinnojourer och 

mansjourer arbetar liknande, eller om båda utgår från att mannen är förövare? Där anser jag 

att det finns ett kunskapsglapp och en vidare forskning skulle behövas.  

Slutligen så kan en vidare forskning även vara angående kvinnors våldsutövande. Allt som 

kan vara till hjälp då det kommer till att förstå olika processer kring våld och att de 

nödvändigtvis inte innebär att det ena utesluter det andra (att mäns våld mot kvinnor existerar 

innebär inte per automatik att kvinnors våld mot män inte existerar).  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationslapp till våldsutsatta män 

 

Hej! 

Är du man och är du eller har du varit utsatt för våld?  

Våldet kan ha skett i en nära relation – alltså med någon du känner som en släkting eller en 

partner, eller någon okänd. Våldet kan ha skett av en kvinna eller av en man. Din ålder spelar 

ingen roll, men du bör vara över 18 år. 

Med våld menar jag fysiskt (exempelvis slag, sparkar), psykiskt (exempelvis begränsad i din 

vardag, nedtryckt med ord), sexuellt (exempelvis att någon tagit på dig på fel sätt- som du inte 

velat, våldtäkt) eller på annat sätt blivit utsatt för våld (exempelvis ekonomiskt) så vill jag 

gärna höra din berättelse.  

Tidigare forskning visar att ni finns, men att ni sällan eller aldrig söker vård eller stöd.  

Jag vill höra DIN berättelse oavsett om du sökt hjälp eller inte.  

För att underlätta intervjun utgår jag från dessa teman: 

Händelsen/händelserna 

Upplevelsen av våldet - Känslor efteråt 

Anmält/sökt stöd eller inte – anledningen 

Då detta ämne kan vara känsligt och jobbigt att prata om så finns det flera sätt som intervjun 

kan gå till på:  

 Vill du berätta men inte träffas/eller avståndet gör det svårt att träffas ansikte mot 

ansikte – då kan vi prata via telefon, sms, mail eller brev. 

 Vill du träffas och avståndet tillåter, då träffas vi. 

Att ställa upp är frivilligt.  

Texten som blir till genom intervjun kommer att göras om så att den inte går att spåra tillbaka 

till dig. Det är bara jag som kommer att ta del av den information jag får in och det insamlade 

materialet (intervjun) kommer att förstöras då C-uppsatsen är klar. 

Syftet med uppsatsen är att få fram de berättelser som gömts under ytan, att ge våldsutsatta 

män chansen att berätta. 

Då en C-uppsats är tidsbegränsad så betyder det att tiden är knapp. Om du känner att du vill 

ställa upp, eller om du har några frågor, kontakta mig på sabe3304@student.umu.se  

  

Tack för din tid   

mailto:sabe3304@student.umu.se
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Bilaga 2: Mail till myndigheter 

 

Jag heter Sara Bengtsson och läser socionomprogrammet i Umeå. Jag ska nu skriva min C-

uppsats och vill skriva om män som blir utsatt för våld.  

 

Jag vill höra deras berättelser, då det finns lite forskning kring ämnet samt att den forskning 

som finns är bristfällig. Sällan anmäler män våldsbrott vilket gör att det är omöjligt att veta 

den korrekta siffran på utsatta. Då det finns svårigheter att nå dessa män har jag valt att 

inkludera allt våld, oavsett i nära relation eller inte och oavsett våldsformen. Jag har tänkt 

intervjuer, antingen ansikte mot ansikte eller via exempelvis mail/brev.  

 

Finns det något ni kan hjälpa mig med?  

Har ni möjlighet att sätta upp ett informationsbrev i erat väntrum/er hemsida eller informera 

de män ni träffar om min studie?  

 

Då det är en c-uppsats är tiden begränsad så tacksam för snabbt svar eller er hjälp om det är 

möjligt, på det sätt som det är möjligt.  

 

Jag bifogar informationsbrevet. Är något otydligt eller om ni har några frågor så får ni gärna 

kontakta mig på sabe3304@student.umu.se  

 

MVH Sara Bengtsson 

 

  

mailto:sabe3304@student.umu.se
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Bilaga 3: Informationsbrev våldsutsatta 

 

Infobrev – Intervjupersoner sökes för C-uppsats kring våldsutsatta män 

Hej! Jag heter Sara Bengtsson och läser den sjätte terminen på Umeå Universitets 

socionomprogram och det har nu blivit dags för mig att skriva min C-uppsats.  

Jag har valt att skriva om våldsutsatta män. Det kan vara i nära relation – alltså med någon du 

känner, släkting eller en partner, eller någon okänd. Våldet kan ha skett av en kvinna eller av 

en man. Din ålder spelar ingen roll, men du bör vara över 18 år. 

Har du eller är du utsatt för våld? Med våld menar jag fysiskt (exempelvis slag, sparkar), 

psykiskt (exempelvis begränsad i din vardag, nedtryckt med ord), sexuellt (exempelvis att 

någon tagit på dig på fel sätt, som du inte velat eller exempelvis våldtäkt) eller på annat sätt 

(exempelvis ekonomiskt eller via försummelse) blivit utsatt för våld så vill jag gärna höra din 

berättelse.  

Tidigare forskning visar att ni finns, men att ni sällan eller aldrig söker vård eller stöd. Jag vill 

höra DIN berättelse oavsett om du sökt hjälp eller inte. Jag har valt att dela upp intervjun 

utifrån teman och inte utifrån frågor då jag vill höra din berättelse, inte själv leda den genom 

frågor. De teman som jag utgår ifrån är:  

Händelsen/händelserna 

Upplevelsen av våldet - Känslor efteråt 

Anmält/sökt stöd eller inte – anledningen 

Då detta ämne kan vara känsligt och jobbigt att prata om så finns det flera sätt som intervjun 

kan gå till på:  

Vill du berätta men inte träffas/eller avståndet gör det svårt att träffas ansikte mot ansikte – då 

kan vi prata via telefon, sms, mail, eller brev - alltså, på det sätt som känns bäst för dig.  

Vill du träffas och avståndet tillåter, då träffas vi. 

Att ställa upp är frivilligt, jag kommer att göra om i texterna så att inget kan gå att spåra 

tillbaka till dig! Det är bara jag som kommer att ta del av den information jag får in och det 

insamlade materialet kommer att förstöras då C-uppsatsen är klar. 

Syftet med uppsatsen är att få fram de berättelser som gömts under ytan, att ge er chansen att 

berätta och därmed synliggöra våldet samt att få fram vilka hjälp- och stödinsatser som finns 

eller som behöver utvecklas för att möta våldsutsatta män. 

Då en C-uppsats är tidsbegränsad så betyder det att tiden är knapp. Om du känner att du vill 

ställa upp, eller om du har några frågor, kontakta mig gärna på sabe3304@student.umu.se 

  

Tack för din tid  Med vänlig hälsning, Sara Bengtsson  

mailto:sabe3304@student.umu.se
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Bilaga 4: Intervjuguide våldsutsatt 

 

Innan vi startar har jag lite som jag måste gå igenom och du får möjligheten att godkänna. Det 

första jag undrar är om du går med på att jag spelar in vårt samtal, ljudet inte filma?  

Då vill jag Först och främst tacka (visa respekt) för att du ställer upp på intervjun, din 

berättelse är värdefull för mitt arbete, ja avgörande kan jag säga. Efter att intervjun är klar så 

kommer jag att transkribera den – vilket innebär att jag ordagrant skriver ner intervjun. 

Under analysen hittar jag i din berättelse en andemening och den kommer jag förmedla, med 

nya ord, i uppsatsen – vilket innebär att dina exakta ord aldrig kommer läsas av någon annan 

än mig. När uppsatsen är klar så raderar jag allt originalmaterial. Jag kommer förvara det 

insamlade materialet – alltså intervjun – inlåst i ett dokumentskåp som innebär att ingen 

annan har tillgång till den än jag. Du kommer vara helt anonym – och inget ska kunna spåras 

tillbaka till dig. Innan någon tredjepart får ta del av materialet så kommer du få möjlighet om 

du vill att ta del av det jag har skrivit och komma med synpunkter innan det delas vidare. 

Det du kommer att berätta för mig kan släppa lös nya känslor som du sedan kan behöva 

bearbeta så vid slutet av vårt samtal kommer du få information om var du kan vända dig om 

du känner att du behöver det.  

Intervjun är frivillig, vilket betyder att du vill göra den och att du när än du känner har rätt att 

avbryta intervjun. Om vi har börjat så får jag däremot använda det du sedan tidigare hunnit 

berätta. Jag vill att du kommer ihåg att det är du som bestämmer och äger det här samtalet. 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hjälpsökandet och upplevelsen kring den och 

jag har även frågeställningar för att kunna besvara syftet: uppfattningen kring hjälpsökandet 

samt vad som spelar in om man ska anmäla/söka hjälp.  

Genom att du ställer upp och hjälper mig då du berättar din historia, så är du även 

medforskare i min studie. Utan dig skulle den inte vara möjlig. 

Har du några frågor? Godkänner du och förstår du allt jag förklarat?   

Intervjun vill jag snarare se som ett samtal. Jag har några teman som jag utgår från men det är 

din berättelse som är i fokus. Tidsåtgången är svår att avgöra, det kan ta allt från 30 minuter 

till flera timmar. Vi får se var den leder, om det är okej för dig? 

Händelsen/händelserna 

- Vad är det som har hänt? 

Upplevelsen av våldet - Känslor efteråt 

- Vad tänkte du när du var uppe i våldet? 

- Står du idag utanför våldet, eller händer det fortfarande? 

- Hur känns det idag? 

Anmält/sökt stöd eller inte – anledningen 

- Har du sökt hjälp/polisanmält? 

o Vill du berätta mer? 

- Kan du beskriva hur du gick tillväga, och vilken hjälp du fått? 

Övrigt 

- Är det något annat du vill ta upp? 


