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Vi vill tacka de modiga och ödmjuka män som har ställt upp och försett oss med berikande kunskap 

om hur det är att vara våldsutsatt man i en nära relation.  
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Sammanfattning 
 

Tidigare forskning har huvudsakligen studerat mäns våld mot kvinnor och till stor del 

utelämnat mannen som offer. Detta är en kunskapslucka som behöver uppmärksammas för att 

få vetskap om dess uttryck och omfattning. Kunskap krävs för att se om det finns behov kring 

problematiken våldsutsatta män. Syftet med studien var att synliggöra hur upplevelsen av att 

vara våldsutsatt man i en nära relation kan se ut, med fokus på relationsförlopp, omgivningens 

bemötande och konsekvenser av våldet. Studien utgick från teoretiska utgångspunkter med 

normaliseringsprocessen, socialkonstruktivism och posttraumatisk tillväxt i fokus. Fem 

intervjuer genomfördes och resultatet visar att männen anammade normaliseringsprocessen på 

liknande sätt som kvinnor, de anpassade sig till våldet och såg det till slut som ett normalt 

inslag i vardagen. Konsekvenserna av våldet sträckte sig från negativa hälsokonsekvenser, 

saboterad ekonomi och social isolering till personlig tillväxt på olika plan. Studien visar att 

det inte finns tillräckligt med hjälpinsatser för denna målgrupp och att männen till stor del 

blev misstrodda och förlöjligade i kontakt med myndigheter. Detta kan förstås utifrån att 

schablonbilder om manlighet och kvinnlighet och strategier hos offer och förövare leder till 

att våldet inte identifieras. Schablonbilder, okunskap och språkanvändning kring våld, samt att 

män exkluderas som offer i forskning och samhälle, leder till att våldsutsatta män i nära 

relationer inte uppmärksammas.  
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1.0 Inledning 
Den allmänna uppfattningen av fenomenet våld kopplas oftast samman med fysiska handlingar (Isdal, 

2001). Denna uppfattning är begränsad och bortser från att våld kan skada någon utan fysiska 

handlingar (a.a.). Våld kan uttrycka sig psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, latent, materiellt, sexuellt och 

socialt (Socialstyrelsen, 2013). Gemensamt för de olika våldsformerna gällande våld i nära relationer, 

är att kontroll och makt står i centrum för den våldsutövande och att den våldsutsatte anpassar sitt 

beteende efter våldsutövande part (Karlsson, Näse & Wahlstedt, 2007). När det gäller relationsvåld 

tenderar våldet att utvecklas till någonting som upplevs normalt i relationens vardag (a.a.).  

Den sammantagna bilden av våld i nära relationer kopplas oftast samman med mäns våld mot kvinnor, 

som under decennier utgjort ett globalt samhällsproblem (Hradilova Selin, 2009). Från att ha handlat 

om en privat angeälegenhet till att vara samhällets ansvar, har idag en mängd insatser utvecklats för att 

hjälpa kvinnor som är utsatta för relationsvåld (a.a.). När det kommer till männens roll i forskning om 

våld i nära relationer, har huvudsakligt fokus varit på mannen som gärningsman (Burcar, 2005). Det 

finns därför begränsad kunskap om våldsutsatta män i nära relationer och i vilken utsträckning det 

förekommer (Hradilova Selin, 2009). I Sverige publicerades för första gången en rapport om mäns 

utsatthet i nära relationer av Brottsförebyggande rådet år 2009, där det också framgår att flertalet 

studier tyder på att mäns utsatthet för våld i nära relationer kan vara hög (a.a.). 

Stereotypa bilder av förövare och offer samt manligt och kvinnligt, kan leda till att mannen som offer 

inte uppmärksammas (Burcar, 2005). Detta då en allmän schablonbild av offret som sårbar och 

försvarslös inte stämmer överens med bilden av manlighet. I de fall verkligheten inte stämmer överens 

med rådande föreställningar i samhället kan det få konsekvenser, vad gäller bland annat möjligheten 

till att få stöd och hjälp inom den sociala sektorn. Överlag är praktiskt arbete för män som brottsoffer 

ett underprioriterat område i samhället och inte minst vad gäller män som är utsatta för relationsvåld 

(a.a.). Män som är utsatta för relationsvåld har därför ett litet förtroende för rättsväsendet (Hradilova 

Selin, 2009). Sannolikt är också att de män som söker hjälp inte får den hjälp de behöver, på grund av 

okunskap kring våldets uttryck, en vedertagen syn på våld i nära relationer och att mannen inte 

motsvarar en allmän bild av offer (a.a.). En följd av att kvinnors våld mot män inte uppmärksammas är 

att det döljs och stigmatiseras, att mäns benägenhet till att söka hjälp minskar och att fenomenet 

våldsutsatta män riskerar att förbli dolt (Featherstone, Rivett & Scourfield, 2007).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det finns lite kunskap kring våldustatta män i nära relationer. Detta är en kunskapslucka som behöver 

uppmärksammas för att få vetskap om dess uttryck och omfattning. Kunskap krävs för att se om det 

finns behov kring problematiken våldsutsatta män. Uppsatsens syfte är att studera hur upplevelsen av 

att vara våldsutsatt man i en nära relation kan se ut. Särskild betoning läggs på relationsförlopp, 

omgivningens bemötande och konsekvenser av våldet. Detta allmänna syfte konkretiseras i tre mer 

avgränsade frågeställningar: 

 

- Hur kan förloppet i relationen se ut för en våldsutsatt man? 

 

- Hur upplever våldsutsatta män att de blir bemötta av omgivning och myndigheter? 

 

- Hur präglar männens erfarenheter av att vara våldsutsatta deras nuvarande situation? 
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1.2 Avgränsningar 
Fokus kommer inte att ligga vid mäns våld mot kvinnor, men kommer att beröras för att få en 

förståelse för hur våld i nära relationer uppmärksammats. Denna studie kommer inte att innefatta våld i 

samkönade relationer eller män under 18 år, som har blivit utsatta för våld. Studiens syfte är inte att 

förstå förövares upplevelser, utan att få en förståelse för männens upplevelser av att vara våldsutsatt 

man i en nära relation i dagens samhälle.  

1.3 Definitioner 
Våld definieras i denna studie enligt följande, ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som 

genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot 

sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal, 2001, s. 34). Våld i denna studie definieras 

utifrån dess hela benämning, det vill säga att det innefattar fysiskt, sexuellt, materiellt, psykiskt, 

socialt, ekonomiskt och latent våld (a.a.).  

Fysiskt våld är en våldsform som vanligtvis sker med en tydlig, avsiktlig funktion och inträffar sällan 

slumpmässigt (Isdal, 2001). Denna våldsform har en vid definition och rör allt från att knuffas och 

nypas till att slå ihjäl någon. Oavsett handling kan fysiskt våld i stort förknippas med att handlingen 

framkallar ”vållande av något ont” (a.a., s. 41).  

Sexuellt våld har en vid definition och innefattar allt från oönskad beröring och sexuella trakasserier 

till våldtäkt och sexuell tortyr (Isdal, 2001). Sexuellt våld kan ses som en makthandling och denna 

våldsform kan vara den mest psykologiska nedbrytningsformen, då våldet utförs mot människans mest 

privata delar (a.a.).  

Materiellt våld är handlingar som innefattar föremål och kan ta sig uttryck genom allt från att slå i 

dörrar till att kasta saker (Isdal, 2001). Denna våldsform kan ses som ett alternativt våld och 

våldshandlingarnas gemensamma nämnare är att de kan skrämma eller upplevas med ångest och 

skräck hos den våldsutsatte (a.a.). 

Psykiskt våld är alla sätt att få makt att bestämma eller dominera över människor, utom genom direkt 

fysiskt våld (Isdal, 2001). Det kan handla om exempelvis hot, förödmjukande beteende, kontroll, 

utagerande svartsjuka, isolering eller emotionellt våld. Dessa handlingar skadar inte kroppen fysiskt, 

de drabbar istället själen och människans värdighet. Handlingarna leder till en rad olika konsekvenser, 

det kan handla om bland annat begränsad frihet, rörelsefrihet och begränsat livsutrymme. Målet för 

den våldsutövande kan vara att få partnern att känna sig liten och utan värde (a.a.).  

Social utsatthet är en våldsform som genom olika frihetsinskränkningar påverkar den våldsutsatte i 

sociala relationer och det sociala nätverket riskerar att begränsas (Socialstyrelsen, 2013). Isoleringen 

kan även hindra den våldsutsatte att delta i aktiviteter som sker socialt (a.a.) 

Ekonomiskt våld innebär att den våldsutsattes ekonomi delvis eller helt kontrolleras av den 

våldutövande partnern (Sollentunas kvinnojour, 2013).  Den våldsutsatte riskerar att nekas 

självständighet och kan då bli beroende av den våldsutövande partnern (a.a.)  

Latent våld sker i kombination med någon av de andra våldsformerna och är ständigt närvarande på 

grund av risken att våldet inträffar igen (Isdal, 2001). Latent våld kan därför skapa en ständig rädsla 

och det riskerar att bli den våldsutsattes verklighet (a.a.). Den våldsutövande kan ha en stark ilska, som 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sollentunakvinnojour.se/
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kan visa sig i kroppshållning och kroppsuttryck (Rikskriscentrum, 2013) och den våldsutsatte ändrar 

beteende och anpassar sig efter den våldsutövande för att undvika nytt våld (Isdal, 2001).            

    

2.0 Våldet och omgivningen 
I detta kapitel ges en inblick i historia kring hur våldet har uppmärskammants, hur lagtext har 

motiverats, språkanvändning kring våld och föreställningar som råder i samhället. Detta för att ge en 

ökad förståelse av våld i nära relationer, och kvinnors våld mot män, genom att sätta in det i en vidare 

kontext.  

2.1 Våldsforskning  
Brottsforskningen studerades länge utifrån förövarens perspektiv och med fokus på själva brottet 

(Burcar, 2005). Det var på 1950-talet som brottsofferperspektivet blev uppmärksammat. Olika rörelser, 

så som kvinnorörelsen, hade betydelse för att offret uppmärksammades. Forskningen om brottsoffer 

har överlag riktat sig mot kvinnor och barn och tidig forskning uteslöt helt kvinnan som förövare (a.a.). 

Anledningen till varför kvinnor inte har uppmärksammats som förövare inom statistik, har att göra 

med att brottsligheten utgörs procentuellt mer av män (Hollari, 2008). Samtidigt visar brottsstatistiken 

att brottslighet hos kvinnor har ökat markant. Detta gäller framför allt brottsmisstanke gällande hot- 

och våldsbrott, som har ökat med 86 % mellan 1995-2007 (a.a.). Trots den markanta ökningen av brott 

som begås av kvinnor, har dagens forskning fortfarande fokus på kvinnan som offer (Burcar, 2005). 

Ser man till finansiering av forskningsobjekt har övervägande resurser lagts på mäns våld mot kvinnor 

(a.a.).  

Kvinnoförtrycket debatterades med start i våldtäktsfrågan på 1970-talet i USA (Burcar, 2005). I 

Sverige startade debatten 1976, i anknytning till en utredning gällande sexualbrott. I samband med 

detta väcktes frågor som kritiserade den manliga dominansen och skuldbeläggningen av våldsutsatta 

kvinnor. Debatten utmynnade i en utbredd verksamhet för brottsoffer med kvinnojourer och 

kvinnohus. Verksamheter kom att innefatta en bredare målgrupp, som inte enbart riktade sig mot 

kvinnor, i början på 1980-talet och den första svenska brottsofferjouren startades 1984 (a.a.). Våld i 

hemmet synliggjordes i början av 1980-talet (Hradilova Selin, 2009). Tidigare ansågs våld i hemmet 

tillhöra en privatsak, men i och med de offentliga utredningar som utfördes skedde en lagändring 1981 

(Burcar, 2005). Denna lagändring innebar att våld i hemmet kunde falla under allmänt åtal (a.a.).  

 

Forskning om våld ur ett könsperspektiv har dominerats av medicinare och samhällsvetare (Lövkrona 

& Meurling, 2005). Detta har inneburit en grundsyn som utgår från naturvetenskapen och att våld 

därför har ansetts ha en kroppslig eller biologisk förklaring. Det är under senare tid som forskningen 

har utvecklats till att studera våld ur konstruktivistiska och strukturella perspektiv, där begrepp som 

genus, kultur och historia har varit betydande. Dessa perspektiv innefattar även att våld skapas och 

konstrueras i samspel med samhälle och individ (a.a.). I många fall utesluts männen som offer i 

undersökningar som utgår från konstruktivistiska och strukturella perspektiv, då de inte passar in i 

offerrollen (Burcar, 2005).  

 

2.2 Lagtext 
Kvinnovåldskommissionen skapades 1993 på regeringens initiativ, som en insats mot mäns våld mot 

kvinnor (Prop. 1997/98:55). I propositionen framgår det att orsaken till mäns våld mot kvinnor är 

relaterad till könsmaktsordningen, där mannen är överordnad och kvinnan underordnad. Enligt lagen, 

http://www.rikskriscentrum.se/
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är på så sätt mäns kränkningar mot kvinnor, en konsekvens av denna könsmaktsordning (a.a.). 

Kvinnofridspropositionen (1997/98:55) skapade lagen om grov fridskränkning och även den 

könsspecifika lagen grov kvinnofridskräkning, med manlig förövare och kvinnligt offer. I 

propositionen framgår det att normaliseringsprocessen hos våldsutsatta kvinnor ligger till grund för 

lagen om grov kvinnofridskränkning (a.a.). Kvinnovåldskommissionen framförde en önskan om att 

hela lagen skulle vara könsspecifik, men regeringen ville inte helt frångå brottsbalkens könsneutrala 

system (Brandt & Wilén, 2010). Första stycket är könsneutralt och andra stycket är könsspecifikt, då 

regeringen ansåg att det var värdefullt att skilja ut just mäns våld mot kvinnor. Detta för att markera 

kvinnan som offer, vilket framgår i propositionen: ”den särskilda form av kränkning som brott av 

förevarande slag mot en närstående kvinna utgör” (Prop. 1997/98:55). Lagen finns nu i 4 kapitlet 4 § 

Brottsbalken [BrB], där det framgår att,  

1st. Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kapitlet mot en närstående eller tidigare 

närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av 

personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för 

grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.  

2st. Om gärningen som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller 

har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 

förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. 

I propositionen (1997/98:55) framgår även att socialtjänsten bör komplettera lagen när det gäller att 

hjälpa utsatta kvinnor. I Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453) framkommer det i 11 § 2 stycket 

under rubriken ”brottsoffer” att, ”Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit 

utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra 

sin situation”.  

2.3 Språket 

En viktig faktor för synliggörandet av våld i nära relationer, är hur det talas om våld i allmänhet 

(Coates & Wade, 2007). Studier har visat att det sätt samhället pratar om våld kan leda till att ansvar 

läggs över på offret, att offret nedvärderas och att våldet döljs. Problematiken med våld är på så sätt 

direkt kopplat till hur det presenteras av omgivningen (a.a.). 

 

Språket kan skapa utrymme för maktutövning (Coates & Wade, 2007). Inom media eller i politiska 

sammanhang, kan det skapas en allmän uppfattning om att saker och ting ses som ”naturliga”. Detta 

genom hur händelser eller sociala relationer diskuteras. I regel är graden av maktutövning avgörande 

för hur väl något behöver motiveras eller döljas. Det kan bland annat handla om att framhäva vissa 

definitioner och att dölja andra. Denna typ av vilseledande är vanligt när det gäller olika typer av våld i 

nära relationer, bland annat gällande sexuellt, fysiskt och psykiskt våld. Vilseledande och förvrängning 

sker vanligen av både samhälle, förövare och offer, men av olika anledningar. Språket kan användas av 

förövaren i syfte att manipulera allmänheten, snärja offret, dölja våld och för att undvika ansvar. Av 

denna anledning kan våld fortgå under lång tid och förvärras, då förövaren samtidigt målar upp en 

förvrängd bild av sig själv inför omgivningen. Offret förminskar våldet i syfte att undvika våldet och 

skydda sig själv, men också för att försöka behålla kontroll över sina omständigheter och minska 

risken för fördömande från omgivningen. Slutligen avgörs tolkningen av våldet av omgivningen 

utifrån politik och media, maktutövning samt vilseledande och olika språkanvändning av professioner, 

offer och förövare (a.a.).  
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Det är viktigt att förstå våldets innebörd som en ensidig handling (Coates & Wade, 2007). Våld utövas 

av en individ mot en annan individs vilja och välmående. Ändå pratas det om våldet i termer som gör 

att det kan betraktas som en ömsesidig handling. Utifrån verbalisering av händelser tenderar en 

våldsam handling övergå i termer som exempelvis ”en destruktiv relation”, eller ”bråk”, vilket 

resulterar i att våldet minimeras och att ansvar läggs över på offret. De strategier som förövaren 

använder för att minimera offrets motstånd är exempelvis isolering av offret, inställsamt beteende och 

förnedring, vilket tyder på att våldet är avsiktligt. Det finns också studier som visar att offret använder 

strategier för att försvara sig mot våldet, eftersom försvar förknippas med att offret lyckas stoppa 

våldet identifieras det ofta inte. Offret kan använda en rad olika strategier, som kanske inte förhindrar 

våldet, men som är viktiga för integritet och självrespekt (a.a.). Enligt Burcar (2005) kan ord som väljs 

förstärka eller förminska allvaret i våldet. Genom att prata om våld som något vardagligt, i termer som 

exempelvis ”alla slåss”, betonas frekvensen av våldet samtidigt som allvaret i våldet förminskas (a.a.). 

2.4 Föreställningar 

Genom synen på manlighet som social konstruktion har det, utifrån olika tidsepoker och kulturer, 

synliggjorts ett särskilt sätt att vara manlig (Burcar, 2005). Både en man och en kvinna kan vara 

manliga. Med anledning av att det är utifrån den biologiskt födda mannen som idéerna om manlighet 

har skapats, förknippas därför manlighet oftast med en man. Historiskt sett har orden man, manlighet 

och manligt i ett tidigt skede varit kopplat med tapperhet och styrka. I de moderna ordböckerna 

framgår att manligt är associerat med aktivitet, styrka och handlingskraft. Den entydiga bilden av 

manlighet har därmed inte förändrats särskilt mycket. Dessa synonymer till manlighet har på många 

sätt framställts i positiv bemärkelse, men i bland annat forskning kring våld har dessa fått en negativ 

bemärkelse, då egenskaperna kopplas samman med bilderna av en förövare. Kvinnlighet associeras 

med motsatsen till manlighet och kännetecknas bland annat med sympati, svaghet och ömhet (a.a.).  

Det finns ingen allmän definition av vem som utgör ett offer (Burcar, 2005). Idealisering av offer sker 

dock hela tiden och vissa grupper kan lättare liknas vid offerbilden. Bilden av kvinnor, som extra 

utsatta och som lätta att sympatisera med, stämmer överens med en allmän schablonbild av offer som 

sårbara, försvarslösa och oskyldiga. Kvinnan är det ”ideala offret”, vilket kan liknas med när en liten, 

äldre dam blir rånad av en stor kille. När en man blir nedslagen på en bar av sin kompis är det svårt att 

se den unga mannen som ett offer. Ett ”idealt” offer är den som oftast får offerstatus vid brott. En 

grupp som löper stor risk att utsättas för våld är unga män som deltar i nöjesliv, få av dessa väljer att 

anmäla brotten. En del av förklaringen kan ligga i att våldet i sådan miljö betraktas som ”naturligt” och 

en annan kan vara att de som utsätts är påverkade av alkohol. Våldet i sig är inte mindre verkligt, men 

huruvida den utsatte ses som ett ”lämpligt offer”, kan styra hur det uppmärksammas i samhället. Det är 

svårt att förställa sig den unge mannen som sårbar och någon som förtjänar sympati, detta riskerar 

medföra att den unge mannen inte får någon offerstatus (a.a.). 

 

Stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt kan vara en av orsakerna till att män, i forskning 

och i allmän debatt, framställs som gärningsmän (Burcar, 2005). Schablonbilder av offer och förövare 

kan också medverka till att mannen som offer inte uppmärksammas. Forskningen, som i huvudsak 

fokuserar på mäns våld mot kvinnor, förstärker dessutom ovanstående föreställningar. Det är ingen 

tvekan om att manliga egenskaper går att likna vid bilden av en typisk gärningsman, likaväl som det 

typiska offret inte stämmer överens med manliga kännetecken. Problem kan uppstå när dessa 

schablonbilder inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Det finns en motvilja mot att prata 
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om män som offer och en slags vedertagen syn på att män inte är offer för vissa brott. För att denna 

grupp ska få offerstatus krävs det att någon har intresset för det och framför gruppens talan (a.a.). 

 

3.0 Våld i nära relationer 
I detta kapitel beskrivs olika förklaringsmodeller gällande våld i nära relationer och effekter av våldet, 

med övergång till forskning kring mäns utsatthet inom relationsvåld.  

 

Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Detta våld skiljer sig från 

”vanligt gatuvåld” gällande orsaker, konsekvenser och åtgärder (Rikscentrum, 2013). Våld 

förekommer i alla slags relationer, som mellan makar, sambor och andra närstående (Falun 

socialförvaltning, 2013). Det är vanligt att den första tiden av förhållandet är kärleksfull och den som 

senare är våldsutövare har en tendens att vara extra uppvaktande till en början (Prop. 1997/98:55). 

Sedan sker en process i olika steg enligt den så kallade normaliseringsprocessen, som innebär att 

våldet kommer succesivt och vidmakthålls och till slut uppfattas som normalt för både våldsutsatt och 

våldsutövande part (a.a.). Normaliseringsprocessen är en modell som är skapad utifrån det strukturella 

perspektivet (Kero, 2012). Det strukturella perspektivet är en av förklaringsmodellerna till våld i nära 

relationer och utgår från samhällsstrukturens maktskillnader, att män är överordnade och kvinnor 

underordnade. Föreställningarna om manligt/kvinnligt och dominans/anpassning ses som ett 

samhällsmönster som upprätthåller våldet. Våldet i relationen är ett medel som ger makt till den 

våldsutövande partnern, enligt det strukturella perspektivet. En annan förståelsemodell är 

individperspektivet som framhäver att det är den våldsutövande partnerns uppväxtvillkor och 

erfarenheter som leder till våldet (a.a.). Vidare kan våldet, enligt detta perspektiv, förklaras i 

socialpsykologiska skillnader och som ett resultat av samspel mellan individer (Hradilova Selin, 2009).  

Det är viktigt att se våld i nära relationer från flera perspektiv, där strukturella och indivduella 

förhållanden kan samverka och påverka varandra. För att bland annat förebygga våld i nära relationer 

kan det vara relevant att se till flera faktorer. Det kvinnliga könet kan innebära en riskfaktor för våld i 

nära relationer, samtidigt som andra riskfaktorer behöver uppmärksammas, så som att relationsvåld 

många gånger utövas under alkoholpåverkan. Genom att se till flera faktorer öppnas möjligheten till att 

på bästa sätt motverka våldet (a.a.)  

 

Det är många gånger oerhört svårt att lämna den våldsutövande partnern (Holmberg & Enander, 2010). 

En av anledningarna kan förklaras med den traumatiska bindningen som skapas mellan partnerna. En 

ojämn maktbalans och återkommande våld är två saker som krävs, för att en traumatisk bindning ska 

kunna uppstå. Den starkaste bindningen uppstår om den våldutövande utsätter den underordnade 

partnern för både omväxlande positiva och negativa stimuli, det vill säga, växlar mellan värme och 

våld. Den traumatiska bindningen kan ses som flera sammansatta, flätade band, vilket leder till att 

bindningen blir kraftigare och mer hållbar. Vilka band som den våldsutsatte utvecklar till den 

våldsutövande är individuellt, de kan bestå av bland annat kärlek, rädsla, hat, medlidande, vilja att 

förstå och hopp. Konsekvenserna av den traumatiska bindningen är att den emotionella frigörelsen är 

svår, på grund av den starka känslomässiga bindningen som uppstått mellan partnerna (a.a.). 

 

De som levt i en våldsrelation påverkas även efter att relationen avslutats (Norlén, 2012). En 

konsekvens kan vara att den våldsutsatte utvecklar ett trauma. Ett trauma är inte själva händelserna i 

sig, utan de konsekvenser som händelserna medför (a.a.). Trauma uppstår när varken kamp eller flykt 

är möjligt och självförsvarssystemet är satt ur spel (Norborg, 2012). Trauman som uppstår vid 

regelbundet våld av närstående är djupa, allvarliga och ofta svårläkta. De kan även påverka individerna 
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efter att de tagit sig ur relationen, exempelvis i form av flashbacks, det vill säga påträngande minnen 

som gör att individen återupplever situationen psykiskt igen. Detta kan leda till att individen ändrar sitt 

beteende för att situationen inte ska inträffa igen, exempelvis genom att inte lita på människor för att 

inte bli sviken igen. Traumats konsekvenser kan leda till att minnen helt trängs bort eller att känslor 

och minnen inte sammankopplas (a.a.). Upplevelser av våld i nära relationer kan i vissa fall också ge 

positiva effekter och medföra att individen stärks och får bättre förståelse för sig själv och 

omgivningen (Gibbons, Murphy & Joseph, 2011).  

3.1 Kvinnors våld mot män 
Ett synsätt som präglar kvinnors våld mot män är att det, utifrån könsmaktsordningen, sker i kvinnans 

självförsvar (Hradilova Selin, 2009). Kvinnors våld mot män är överlag ett outforskat ämne, därför 

finns det lite kunskap kring dess utsträckning och uttryck. De studier som finns kring mäns 

våldsutsatthet är få och dessa studiers resultat varierar mycket, beroende på vad som efterfrågas och i 

vilket sammanhang. Om syftet med studien efterfrågar brott, visar resultat på att kvinnor är utsatta 

oftare än män. Fokuserar studien istället på konflikter, visar resultat på en liten könsskillnad vad gäller 

relationsvåld. Det våld som män främst rapporterar handlar om trakasserier och de flesta har drabbats 

mer än en gång (a.a.). Inom relationsvåld där mannen varit utsatt, har det konstaterats att kvinnan har 

ett kontrollerande beteende (Douglas & Hines, 2011). Det är vanligt att mannen isoleras från familj 

och vänner och utesluts från hushållsekonomin samt upplever ett påtagligt psykiskt våld (a.a.). En stor 

sannolikhet vad gäller våldsutsatta män i nära relationer, är att det är få som väljer att anmäla våldet 

(Hradilova Selin, 2009).  

 

Våld i nära relationer är ett av de brott som kan upplevas som mest integritetskränkande och män är en 

särskild svår grupp att nå inom denna problematik (Hradilova Selin, 2009). Det är en svår och lång 

process att söka hjälp och sker ofta efter mycket tvekan. Detta gör det viktigt med ett gott bemötande 

av bland annat socialtjänst och övriga rättsväsende. Män som är utsatta för relationsvåld har lägre 

förtroende för rättväsendet, i jämförelse med kvinnor som är utsatta för relationsvåld samt i 

förhållande till män som är utsatta för andra typer av våld. Offerverksamheter för män är dessutom 

betydligt färre jämfört med kvinnor (a.a.). Internationella studier visar att män som är utsatta för 

relationsvåld ofta nekas hjälp och ibland själva anklagas för våldshandlingarna, samt riskerar att 

felaktigt förlora vårdnaden om sina barn (Douglas & Hines, 2011). Konsekvenser av att bemötandet 

sviker hos myndigheter har visat sig kunna leda till utökat trauma hos den våldsutsatte. Det kan ta sig 

uttryck i olika symptom, som posttraumatisk stressyndrom och självmedicinering. Negativa 

erfarenheter av att söka hjälp riskerar att hålla kvar den utsatte i relationen och våldet får då fortgå 

(a.a.). 

 

 

4.0 Teoretiska utgångspunkter 
För att få en bredare syn på fenomenet våld i nära relationer, utgår denna studie från tre teoretiska 

infallsvinklar. De teoriramar som används är normaliseringsprocessen, socialkonstruktivism samt 

posttraumatisk tillväxt. Normaliseringsprocessen används som ett verktyg för att studera hur förloppet 

i relationen för de våldsutsatta männen kunde te sig. För att få en förståelse över hur männens 

utsatthet påverkas av samhällets normer och värderingar, utgår denna studie från en 

socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Konsekvenser av våldet studerades bland annat utifrån 

posttraumatisk tillväxt, för att undersöka om det finns eventuella styrkor med att ha erfarenheter av en 

våldsrelation.  
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4.1 Normaliseringsprocessen 
Normaliseringsprocessen innebär ”den process i vilken våld blir ett normalt drag i vardagen och som 

leder fram till att våldet accepteras och försvaras” (Holmberg & Enander, 2010, s. 15). Våldet 

utvecklas, upplevs och accepteras till slut som någonting normalt i relationens vardag och sker i 

samverkan mellan våldsutsatt och våldsutövande part (Karlsson, Näse & Wahlstedt, 2007). 

Strategierna som parterna utvecklar i denna process skiljer sig åt, det är viktigt att komma ihåg att det 

sker i samverkan och att dessa strategier påverkar och påverkas av varandra. För att få en tydligare 

förståelse kan bilaga 3 ”Mall för normaliseringsprocessen” användas tillsammans med texten, då 

denna mall illustrerar normaliseringsprocessen (Kero, 2012).  

 

Den våldsutövande partnern återfinns i alla samhällsklasser (Karlsson, Näse & Wahlstedt, 2007). 

Våldet ses som ett medvetet beteende för att skapa makt och kontroll över partnern. Utvecklingen av 

våldet är en ständigt pågående process, som den våldsutövande partnern har kontroll över, likaväl som 

vidmaktshållandet av makten och kontrollen (a.a.). Kontrollen från den våldsutövande, kan ses som ett 

själsligt förtryck under kärlekens täckmantel (Holmberg & Enander, 2010). Den våldsutövande 

partnerns kontroll över våldet sker gradvis och kan se olika ut (Karlsson m.fl., 2007). Det kan handla 

om kontrollerad isolering, där den våldsutövande partnern kan kräva detaljerade redogörelser, anklaga 

den andre för otrohet och få sig själv att framstå som ovärderlig. Ett annat sätt är att använda sig av 

systematisk nedvärdering. Det kan innebära offentliga kränkningar gällande fel och brister. Vanligtvis 

eskalerar våldet successivt på ett eller annat sätt, på den våldsutövandes initiativ. 

Normaliseringsprocessen handlar mycket om kontroll och makt från den våldsutövande partnerns sida 

(a.a.).  

 

För den våldsutsatte kan processen ses som en anpassning till den våldsutövande partnern (Karlsson, 

Näse & Wahlstedt, 2007). Anpassning är en aktiv strategi, och används av den våldsutsatte partnern 

för att förhindra våldet (Holmberg & Enander, 2010). När den våldsutövande partnern använder sig av 

kontrollerad isolering, med krav på detaljerade redogörelser och otrohetsanklagelser, undviker den 

våldsutsatte situationer som kan utlösa detta, med risk för att kontakten med familj och vänner förloras 

(Karlsson m.fl., 2007). Om den våldsutövande partnern använder sig av offentliga nedvärderingar, kan 

den våldsutsatte anpassa sig genom att undvika offentliga miljöer. Följden blir att den våldsutsatte blir 

mer och mer isolerad och riskerar att känna sig maktlös och att inte kunna försvara sig själv (a.a.). 

Våldet internaliseras gradvis och det innebär en risk att den våldsutsatte partnern ser sig själv, 

situationen och världen genom den våldsutövandes ögon och får då ansvaret för att våldet sker 

(Holmberg & Enander, 2010). Den våldsutsatte partnern upplever och genomgår en farlig 

nedbrytningsprocess där våldet till slut blir normalt och accepterat, våldet normaliseras (Karlsson 

m.fl.). Normaliseringsprocessen handlar mycket om isolering och anpassning från den våldsutsatta 

partnerns sida (a.a.).   

 

Sammanfattningsvis suddas gränserna ut och förskjuts mellan partnerna, när det handlar om våld i nära 

relationer (Holmberg & Enander, 2010). Den våldsutövande partnern använder sig av kontroll och 

makt medan den våldsutsatte partnern anpassar sig. Normaliseringsprocessen sker gradvis och innebär 

tillslut att våldet accepteras och upplevs som normalt (a.a.). 

 

4.2 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismens utgångspunkt är att kunskap är beroende av dess sociala sammanhang 

(Wenneberg, 2001). Sociala konstruktioner skapas i samspel mellan individ och samhälle. Människan 



11 

 

skapar normer och värderingar som formar samhället, när vi föds in i samhället formas människan i sin 

tur av samhällets strukturer. Socialkonstruktivismen anser exempelvis att manligt och kvinnligt 

konstrueras i ett socialt sammanhang. Socialkonstruktivismen har olika inriktningar, men den 

gemensamma funktionen för alla är att sunt förnuft och vad som kan anses vara naturligt inte ska tas 

för givet och ska därför ifrågasättas. Socialkonstruktivism som synsätt är därför väl användbart i 

utforskande av vad som kan anses som givet (a.a.). 

 

Enligt Wenneberg (2001) går det att skilja på socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv, som 

sociologisk teori, som kunskapsteori och som ontologisk ståndpunkt. I denna studie ligger fokus främst 

på socialkonstruktivismen som kritiskt perspektiv. Detta perspektiv innebär ett kritiskt förhållningssätt 

till vad som anses självklart, att alltid tänka att det kan vara på annat sätt. Detta kan förstås utifrån 

sociala handlingar, då denna synvinkel tar avstånd från slutsatser om att handlingar sker naturligt. Att 

gråta vid sorg kan anses som naturligt, men socialkonstruktivismen menar att en djupare förståelse 

innebär att gråta vid sorg är socialt konstruerat. Detta har också tydliggjorts genom studier av olika 

kulturer, där naturliga sociala handlingar för en kultur inte är naturliga för en annan (a.a.). 

Den kritiska socialkonstruktivismen kan nyttjas i syfte att få nya perspektiv på traditionella och 

inpräntade synsätt (Wenneberg, 2001). Fokus ligger vid att se vad som döljer sig under en naturlig yta 

för att synliggöra en social påverkan. En viktig funktion är också att socialkonstruktivismen inte 

undersöker huruvida kunskap är sann eller inte, istället frågar den sig hur kunskapen har uppkommit. 

Övergripande är att det naturliga är illustrerat, med mänskligt intresse som bakomliggande faktor 

(a.a.). 

 

4.3 Posttraumatisk tillväxt 
Tidigare forskning kring våld i nära relationer har huvudsakligen studerat offrets negativa 

hälsokonsekvenser (Cobb, Calhoun & Cann, 2006). I studier som rör våld i parrelationer har det bland 

annat konstaterats att våldet har medfört lägre självkänsla, posttraumatiska stressyndrom, sexuella 

dysfunktioner, depressioner och ätstörningar hos den våldsutsatte. Posttraumatisk tillväxt belyser 

motsatsen, det vill säga de positiva aspekter som erfarenheterna kunnat medföra. Det handlar inte om 

att ignorera våldets skadliga effekter, utan att se utifrån en annan synvinkel och därifrån finna 

möjligheter till att kunna stärkas och gå vidare. En stor andel individer som kommit ur en våldsrelation 

rapporterar någon form av tillväxt. Studier gällande våldsutsatta kvinnor som lämnat parrelationer, 

visar att kvinnorna har utvecklat bland annat ökad självkännedom, starkare tro och högre empati (a.a.). 

 

Begreppet posttraumatisk tillväxt är relativt nytt inom forskningen och har växt fram för att synliggöra 

möjligheter till utveckling (Gibbons, Murphy & Joseph, 2011). Posttraumatisk tillväxt handlar om att 

individen kan stärkas från traumatiska händelser. Hur detta sker kan förstås utifrån tre olika grenar. En 

gren är att individen värderar sina relationer högre, genom att individen utvecklat en högre upplevelse 

av medkänsla och en mer osjälvisk hållning. Ökad självkännedom är en andra gren, som uppnås 

genom att individens upplevelser medför ett accepterande av svagheter och begränsningar. En tredje 

gren ligger på ett personligt filosofiskt plan och innebär exempelvis att individen lättare kan känna 

tacksamhet och vara glad för det den har (a.a.). Posttraumatisk tillväxt är dock enbart möjlig efter den 

primära upplösningen av traumat (Cobb, Calhoun & Cann, 2006). Det krävs därför oftast att den 

utsatte måste kommit ur relationen för att kunna uppleva posttraumatisk tillväxt (a.a.).  
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5.0 Metod 

5.1 Tillvägagångssätt och arbetsfördelning 
Informationssökning kring tidigare forskning om ämnet skedde individuellt. En vidare förfårståelse 

gjorde det möjligt att finna lämpliga teoretiska utgångspunkter och som i sin tur gav en djupare 

förståelse för det intervjumaterial som samlades in. Intervjupersoner efterfrågades av forskarna via 

mansjourer och kvinnojourer runt om i Sverige, utan framgång. Antingen arbetade verksamheten inte 

mot denna målgrupp eller så fanns inga våldsutsatta män aktuella hos verksamheten. Vidare söktes 

information på internet för att nå lämpliga intervjupersoner. Grupper som behandlade problematiken 

kring våldsutsatta män i nära relationer, hittades på olika internetforum och via dem annonserades efter 

intervjupersoner (se bilaga 6: Annons). Redan i annonsen definierades våldets olika former, detta för 

att inkludera hela bredden av våldsaspekten, då den var relevant för studien. Fyra män anmälde sitt 

intresse till studien via mejlkontakt och genom en av männen tillkom ytterligare en intervjuperson. 

Forskarna genomförde gemensamt semistrukturerade telefonintervjuer med samtliga män i noggrann 

avskildhet för att värna om sekretessen. Intervjuerna kodades och sammanställdes individuellt av 

forskarna. Sammanställningarna skickades sedan ut till samtliga intervjupersoner för att kontrollera att 

inga missförstånd inträffat. Kodningen användes sedan av forskarna i en gemensam analysprocess, där 

likheter och skillnader gällande koder fastställdes. I denna analysprocess användes mindmaps för att 

finna förklaringar och förståelsemodeller över hur företeelser kunde hänga ihop och påverka varandra 

(se bilaga 4: Illustration förloppet i relationen, bilaga 5: Illustration för bemötande). Detta resulterade i 

olika teman som var övergripande för intervjumaterialet (se bilaga 2: Koder och kategorier). 

Diskussionen kring analys och slutsatser skedde gemensamt, där slutsatser problematiserades och 

lyftes till en högre nivå, det vill säga att områden utanför teoriernas begränsningar berördes.  

5.2 Insamlingsmetod och urval 
I studien användes en kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse för männens upplevelser som 

våldsoffer. En intervjuguide utformades med olika teman, som hade utgångspunkts i studiens 

frågeställningar, för att kunna besvara syftet med studien (se bilaga 1:Intervjuguide). Telefonintervjuer 

genomfördes, då det inte var geografiskt möjligt att träffas personligen. Intervjuerna var 

semistrukturerade för att få ett visst system i intervjuerna, samtidigt som intervjupersonerna inte skulle 

styras för mycket (Bryman, 2009). Telefonintervjuerna genomfördes med ett intervall på en och en 

halv vecka och tog mellan 45 minuter och tre timmar att genomföra. De fyra männen anmälde sig 

själva till studien, genom ett så kallat självval, vilket är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2009). Den 

femte intervjupersonen tillkom via snöbollsurval, då en av intervjupersonerna tipsade om ytterligare en 

person som kunde vara relevant för studien. Denne hörde sedan av sig via mejl och meddelade att han 

ville delta i studien (Dahmström, 2011).  

 

5.3 Bortfall 
Det interna bortfallet förebyggdes via en pilotstudie. Pilotstudien gjorde det möjligt att korrigera 

intervjuguiden så att den lämpade sig till studiens målgrupp, exempelvis att frågorna inte var för svåra 

att förstå, samt för att se om frågorna var tillräckligt uttömmande för att besvara syftet (Bryman, 

2009). Innan intervjuerna skickades intervjuguiden ut till samtliga intervjupersoner, i syfte att 

förbereda de medverkande på intervjuns innehåll. Detta för att minimera risken att intervjupersonerna 

hoppade av på grund av obekväma frågor. Inget individbortfall uppkom, då samtliga intervjupersoner 

som anmält sitt intresse medverkade (Dahmström, 2001). 
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5.4 Litteratursökning 
Litteratursökning skedde via databaserna www.socialanatet.se, socINDEX, www.socialvetenskap.se 

på Umeå universitet, samt via böcker, artiklar och rapporter som berör ämnet våldsutsatta män i nära 

relationer. Sökord som användes var våld i nära relationer, kvinnors våld mot män, posttraumatisk 

tillväxt, normaliseringsprocessen, våldsdefiniton, violence against men, domestic violence.  

5.5 Vetenskapsfilosofisk ansats 
En utgångspunkt, genomgående för forskningsprocessen, var konstruktivistisk grundad teori (Fejes & 

Thornberg, 2009). Den ursprungliga grundade teorin är strikt induktiv, där verkligheten studeras helt 

objektivt för att kunna generera nya teorier. Den konstruktivistisk grundade teorin däremot, fokuserar 

på tolkning av verkligheten och tar avstånd från en objektiv syn. Teorin grundades av Cathy Charmaz 

och är, utifrån sin tolkande syn, lämpad till att studera upplevelser ur aktörers perspektiv och inte 

nödvändigtvis till att finna ”sanningar” (a.a.). Denna analytiska utgångspunkt användes både under 

intervjuerna och vid analysen. Under intervjutillfällena innebar konstruktivistisk grundad teori att 

intervjupersonernas synsätt var i fokus, med medvetenhet om att individen har en egen verklighet som 

är under ständig förändring (Charmaz, 2000). I analysarbetet kodades och kategoriserades 

intervjumaterialet med fokus på tolkning av männens perspektiv. Intervjumaterialet delades upp, 

sammanställdes och kodades individuellt och gicks sedan igenom tillsammans för att finna likheter och 

skillnader.  Empirin analyserades med hjälp av öppen kodning, som sedan mynnade ut i kategorier (se 

bilaga 2: Koder och kategorier), vilket gjorde det möjligt att få fram kärnan i empirin och ta reda på 

vad som sades på en djupare nivå.   

För att kunna besvara syftet med studien var även diskursanalytisk metod användbar (Bergström & 

Boréus, 2009). Diskursanalysen har sina rötter i socialkonstruktivism och symbolisk interaktionism. 

Metoden utgår från diskursiva relationer och synsättet är att språket hjälper till att forma verkligheten 

(a.a.). Det finns olika inriktningar inom diskursanalysen, men gemensamt är idén om att språket 

formas i olika sociala mönster och påverkar mänskligt handlande (Scheffer Lindgren, 2009). I analysen 

studerades männens berättelser med språket i fokus, för att ta reda på huruvida våldet fungerar som en 

social konstruktion. Utgångspunkten i analysen var att föreställningar om verkligheten hjälper till att 

återge och forma verkligheten och att det kräver ett språk (a.a.). Analysen utfördes genom att studera 

hur männen pratade om våldet, vad de utelämnade och vad de valde att framhäva. Genom att studera 

ordval och de sammanhang de framställdes i, gavs det möjlighet till en vidare förståelse av fenomenet 

våldsutsatta män. Denna analys startade redan under intervjutillfällena och fortgick under hela 

analysprocessen. 

 

Vad gäller diskursanalys som metod, poängterar Hamreby (2009) att det är viktigt att studera fenomen 

i förhållande till rådande maktförhållanden i samhället. Detta kan förklaras som kontextualisering, 

vilket handlar om att analysen av ett fenomen bör ske i förhållande till de sammanhang de skapas i 

(a.a.). Fariclough använder begreppet diskursordning och påpekar att en diskurs måste sättas i 

proportion till andra diskurser (Bergström & Boréus, 2009). Genom att studera våldsforskningens 

historia och hur lagar har motiverats, har det gått att utläsa i vilken kontext fenomenet våld i nära 

relationer har introducerats. Det har även gjort det möjligt att öka förståelsen för hur rådande 

maktförhållanden kunnat påverka hur fenomenet representeras av omgivningen (a.a.).  

 

Bakomliggande kunskapssyn för ämnesområdet hämtades med inspiration från hermeneutiken, som 

belyser hur verkligheten tolkas, förstås och förmedlas (Westlund, 2009). I denna studie användes 

hermeneutiken för att ställa en del i förhållande till dess helhet, i detta fall sätta in kvinnors våld mot 

http://www.socialvetenskap.se/
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män i förhållande till våld i nära relationer och på så sätt få förståelse över fenomenet i en kontext 

(a.a.). Hermeneutiken belyser tolkning som ett samspel, exempelvis att språket är medskapande i 

tolkningen och att tolkning är beroende av när, hur och vem som tolkar (Ödman, 2007). Denna ansats 

användes vid insamling av information. Genom att ta del av bland annat lagar, tidigare forskning kring 

mäns våld mot kvinnor samt föreställningar som råder i samhället, skapades en större förståelse för den 

helhet männen befinner sig i. Vidare i analysprocess och vid diskussion var hermeneutikens 

kunskapssyn, att se fenomenet i en vidare kontext, delaktig i forskarnas förståelse. Detta då männens 

situation präglas av hur världen ser ut (a.a.).  

 

5.6 Metodologiska reflektioner 
Att urvalsmetoden främst bestod av ett självval, och att männen efterfrågades via ett internetforum, 

kan ha påverkat resultatet av studien, då nackdelen med självval och snöbollsurval är att det kan 

innebära svårigheter med representativiteten i resultatet (Bryman, 2009). Fördelen med att 

kontaktpersoner söktes via internet och inte via exempelvis mansjourer, var att urvalet inte enbart 

vände sig till män som hade sökt eller fått professionellt stöd.  

 

Det empiriska materialet studerades med hjälp av redan befintliga teorier. Nackdelen med att utgå från 

teorier kan vara att teoriramarna begränsar tankebanorna i analysprocessen. Samtidigt gjorde en 

teoretisk utgångspunkt det möjligt att ta fasta på innehållet i männens berättelser på ett bättre sätt och 

på så sätt stärka studiens trovärdighet. Förkunskap kring ämnet våld i nära relationer underlättade 

dessutom möjligheten till att ställa följdfrågor under intervjuerna. Bryman (2009) anser att utan 

förkunskap, finns risken att intervjuaren går vidare till nästa område och därmed inte fångar upp det 

outtalade eller det som sägs på ett speciellt sätt (a.a.). Telefonintervjuer kan uppfattas som mindre 

personligt, medan en fördel kan ha varit att det var lättare att prata kring känsliga frågor (Dahmström, 

2011). Enligt Dahmström (2011) är telefonintervjuer det snabbaste sättet att samla in empiri och 

oklarheter kan vanligtvis redas ut direkt (a.a.). För att minimera risken för misstolkningar skickades 

sammanställningar av intervjuerna till respektive intervjuperson via mejl. Detta gjorde det möjligt att 

korrigera felaktigheter, vilket borde öka tillförlitligheten av resultatet (Bryman, 2009). Längden på 

intervjuerna varierade från 45 minuter till tre timmar, vilket kan förstås utifrån att forskarna inte ville 

styra intervjupersonerna för mycket. En semistrukturerad intervjuguide och ett tydliggjörande om att 

intervjupersonerna fick välja hur mycket de ville dela med sig, gav uttrymme för variation.  

 

Med anledning av att denna studie enbart utgörs av fem intervjuer går det inte att generalisera 

resultatet till en större målpopulation, vilket heller inte var syftet med studien. Syftet var att kvalitativt 

lyfta fram mäns upplevelser av att vara våldsutsatta. Resultatet borde kunna ses med en viss 

allmängiltighet, det vill säga att det går att lära sig om fenomenet våldsutsatta män genom att ta del av 

männens berättelser. Genom en empirinära studie, som utgår från att lyfta männens berättelser, talar 

materialet till stor del för sig själv. Detta bör öka studiens trovärdighet (Bryman, 2009).  

 

I analysen användes konstruktivistisk grundad teori, diskursanalys och hermeneutik. Gemensamt för 

dessa analysmetoder är insikten om att forskarens tolkning präglas av tidigare kunskap, som i sin tur 

kan påverka resultatet. Detta i och med att det är svårt att se helt objektivt på verkligheten, samt att 

forskaren är medskapare i tolkningen av någon annans berättelse (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2009). Fördelen med att studera våldsutsatta män är att det till stor del är outforskat och därför kunde 

tidigare kunskap kring ämnet inte styra resultatet särskilt mycket. Samtidigt kan tidigare 

föreställningar, förutfattade meningar och erfarenheter inom våld i nära relationer ha varit betydande 
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för hur vi som forskare sett på det empiriska materialet. För att tydligt visa hur forskningsprocessen 

gått till, bifogas en bilaga med koder och kategorier samt en bilaga med intervjuguide, då det enligt 

Bryman (2009) är viktigt som forskare att visa öppenhet. 

5.7 Forskningsetiska överväganden 
Vid intervjutillfället informerades männen om vad som ingick i undersökningen, syftet med studien 

och hur resultaten skulle redovisas. De informerades om eventuella risker med studien och att de hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. Intervjupersonerna fick även information om att 

uppgifterna hanterades konfidentiellt och att anonymitet eftersträvades. Männen informerades vidare 

om att uppgifterna endast skulle användas till forskningsändamålet och att det insamlade materialet 

skulle raderas efter avslutad studie. Männen fick ta del av det bearbetade intervjumaterialet innan 

publicering, för att kunna korrigera eventuella fel eller misstolkningar. De informerades även om att de 

hade rätt att ta del av den färdiga slutprodukten skriftligen. Männen tilldelades kontaktuppgifter till de 

ansvariga för studien om de hade funderingar eller åsikter (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det fanns risk för forskningspersonerna att känna obehag och integritetsintrång, då det ställdes 

känsliga frågor vid intervjutillfället. Det kan vara viktigt att bjuda in intervjupersoner till en privat 

berättelse, samtidigt som det är viktigt att respektera människors integritet (Svedmark, 2012). Det är 

svårt att veta hur varje individ påverkades av att delta i studien, vilket är viktigt att medvetandegöra. 

Vårt sätt att minimera risken för integritetsintrång var att informera om att männen hade rätt att hoppa 

över frågor, ta pauser samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

Pauser var något som utnyttjades av intervjupersonerna, vilket visar på att det är ett känsligt ämne som 

kräver försiktighet vid genomförande. Viktigt att belysa är också hur forskaren väljer att framställa 

gruppen i studien. För att sträva efter ett etiskt accepterbart förhållningssätt användes försiktighet i hur 

gruppen skulle redovisas. Däremot går det inte att garantera hur andra väljer att använda resultatet av 

studien och hur de väljer att framställa gruppen.  

 

En risk med att endast fokusera på våldsutsatta män är att enbart mannen ses som offer och att kvinnan 

skuldbeläggs. Genom att poängtera att denna studie ska ses som ett komplement till tidigare forskning, 

eftersträvas ett helhetstänk, som inte skuldbelägger någon part. Vi vill belysa att det också finns 

våldsutsatta män som behöver uppmärksammas, samtidigt som arbetet med våldsutsatta kvinnor 

självklart ska ses som positivt. Om detta forskningsområde inte uppmärksammas finns risken att 

förbise det faktum, att det finns män som är utsatta för våld i nära relationer (Hradilova Selin, 2009). 

6.0 Redovisning av intervjuer 
I detta avsnitt redovisas fem mäns berättelser om att vara våldsutsatt i en nära relation med en kvinna. 

De fem telefonintervjuer som genomförts har sammanställts och framställs separat i underrubriker. 

Samtliga namn som används i intervjuerna är fingerade. 

6.1 Intervjuperson 1 ”Simon”  
Simon är 37 år och arbetar med kommunikation inom musikbranschen. Han har två barn tillsammans 

med sin tidigare fru (ej den våldsutövande kvinnan som beskrivs i texten).   

På grund av sin pågående skilsmässa var Simon deprimerad och ”I den här soppan så hittade jag en 

kvinna som verkade vilja hjälpa mig och stötta mig”. Simon beskriver första tiden i förhållandet som 
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väldigt trevlig och han tyckte att paret låg på samma nivå i livet. De var ute tillsammans och umgicks 

med vänner. Simon beskriver första tiden som en ”klassisk collegeromans”.   

Enligt Simon var kvinnan utseendefixerad och svartsjuk, ”riktigt tokigt svartsjuk”. Hon lade mycket 

energi på att säga till andra att hon inte var perfekt och önskade att hon vore vackrare. Detta tänkte 

Simon var någonting som alla tjejer höll på med, men nu i efterhand känner han att det var någonting 

annat kring utseendefixeringen. Kvinnan satte Simon i en position som gjorde att han ständigt var 

tvungen att ge henne positiv feedback. Han sammanfattar detta som ett sätt för henne att få Simon att 

förstå att han var sämre än henne och förklarar att om man får höra en sak tillräckligt många gånger 

tror man att det är så.  

”Ja, sen eskalerade hela det här förhållandet”, berättar han. Hon visade ett emotionellt skadebeteende 

genom att säga att hon var usel och att han inte borde vara tillsammans med henne, samtidigt som hon 

hotade att ta livet av sig om han lämnade henne. Efter ungefär sex till sju månader påbörjades ett 

sexuellt maktspel från kvinnans sida och då började Simon inse att han måste ut ur 

förhållandet. ”Frågan är ju hur jag ska ta mig ur det så pass hel som möjligt”. Samtidigt var han rädd 

för vad som skulle hända om han avslutade relationen. Han berättar att det var nu som ”helvetet 

började på riktigt”. Det pågick tvister med exfrun angående barnen och nu började kvinnan att hota 

med att ”sätta käppar i hjulet” för Simon. Simon förklarar sin dåvarande insikt:  

Du vet om att du är i en dålig relation, du mår inte särskilt bra och dessutom får du inte lämna 

henne, för att då tar tjejen livet av sig och dessutom, om du inte sköter dina kort rätt så kommer 

du aldrig att få träffa dina barn igen. 

Simon berättar många gånger under intervjun att hans barn var det absolut viktigaste i livet för honom. 

Han fick lov att ”ställa upp på varenda liten jävla nick” som hon kunde få för sig, för att skydda 

relationen med barnen. Simon berättar att ”jag förnekar mig själv och gör vad jag kan för att hålla 

henne vid gott humör” och att han därför inte skyddade sig själv. Under vissa tillfällen gav sig kvinnan 

på Simon fysiskt och misshandlade honom. Simon tror att hon ville att han skulle uppvisa några slags 

känslor, vilket han undvek, då han visste att det bara skulle bli värre. Kvinnan försökte även få Simon 

att slå tillbaka, men det hände aldrig. Simon förklarar att det verkade som att hon till slut ledsnade 

på ”att bossa runt” honom och gjorde därför slut. ”Det är en av de riktigt lyckliga stunderna i mitt liv 

faktiskt”. ”Och jag flydde så fort jag kunde”, berättar Simon.   

Men alltså det var ju en enorm lättnad att jag, jag behöver faktiskt inte tänka på exakt allt jag 

säger varje dag, jag behöver inte hålla på och låtsas som någonting. Jag kan faktiskt vara mig 

själv. 

Tiden efter avslutad relation beskriver Simon som ett helvete. Han berättar att kvinnan försökt 

att ”jävlas” med honom ännu mer. Hon spred rykten om att Simon var en elak person som behandlat 

henne illa och hon försökte vända hans vänner emot honom. Simon upplever kvinnan som extremt 

manipulativ och hon har bland annat vänt Simons lillasyster emot honom. ”… plötsligt dök det upp 

folk som visste att jag hade förgripit mig på mina barn, för det hade dom hört från en säker källa”.  

Simon fick även besök av polisen och blev misstänkt för barnpornografibrott. Allt var bara rykten och 

lögner från kvinnan. Det slutade med att Simon flyttade från staden.   

Och varje gång jag är tillbaka på besök i den staden så brukar de dröja, om man är ute på krogen 

exempel, så dröjer de 10-15, kanske 20 minuter, sen finns den här kvinnan i närheten. 

Simon förklarar att han aldrig går ut själv, detta för att han ”alltid vill ha ett vittne som kan tala om vad 

som händer om någonting händer”. Veckan före intervjutillfället var Simon på besök hos flickvännen, i 

staden som han flyttat ifrån, när denna kvinna stod i korsningen intill lägenheten. ”Och mig veterligen 
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har hon ingenting i den korsningen att göra”.  

Nu i efterhand inser Simon att han ganska tidigt började känna att någonting inte stod rätt till. Han 

ställer frågor till sig själv, ”… vad fan märkte jag inte den där grejen, och den där grejen”. Samtidigt 

poängterar han att ”I backspegeln är det väldigt lätt att vara efterklok”. Simon berättar att han blev 

duktig på att komma med ursäkter och förklaringar till varför det var som det var, exempelvis att 

kvinnan hade en dålig dag. Han menar att detta även var ett sätt att skydda sig själv och förklarar det 

genom att, ”det kan inte vara så mycket fel på mig att jag är tillsammans med en sådan här galning, så 

det var nog inte så farligt”. Han lade skulden på sig själv och tänkte att hur han mådde måste bero på 

problemen kring det tidigare förhållandet. Simon tror att det var därför han missade 

varningssignalerna. Detta förhållande pågick i ungefär ett år och Simon berättar att, ”hon har ju 

förstört mitt liv, på riktigt”. Simon har anmält kvinnan för stalking. Han har även anmält henne för 

falsk tillgivelse gällande det påstådda barnpornografibrottet. Eftersom han har varit misstänkt för 

barnpornografibrott av kvinnan, ”så redan där är man ju på minus” i möte med myndighet. Samtidigt 

känner Simon att han inte blir tagen på allvar av exempelvis polisen.  

Men vaddå? Du är ju en stor kille. Det här ska väl du klara av? Du tror väl inte att hon kommer 

göra nånting på riktigt? Jo, det tror jag! Hon är ju livsfarlig!   

Simon säger att det är svårt att få hjälp, ”Jag har ju flera gånger fått höra… men det är ju bara en tjej”. 

Simon menar att bara för att hon är mindre, så innebär inte det att hon inte kan vara farlig och anser att 

den synpunkten är skitsnack. Simon beklagar sig över att olika myndigheter är så inrotade i att kvinnor 

är underordnade och män är överordnade och de vidmakthåller det i alla lägen. Myndigheterna jobbar 

utifrån en redan snedvriden könsroll. Simon frågar sig hur det kan vara skillnad på om individen är en 

man eller kvinna. ”För att, det spelar ju fan ingen roll vad du har för kön om du blir fysiskt eller 

psykiskt misshandlad av någon, det är fel ändå!”.   

Kvinnan menade att Simon var psykiskt sjuk och behövde hjälp, vilket ledde till att han träffade en 

terapeut. Han upplevde mötet med terapeuten som positivt och att det gav honom styrka att orka 

fortsätta. Simon berättar att han bär på det mesta själv och pratade med terapeuten om det tidigare 

äktenskapet. ”Hon tror ju mig, och hon har tystnadsplikt, så jag vet att det jag säger till henne går inte 

vidare”,” Simon påpekar att han inte vågar prata med andra, av rädsla för att det kan komma till 

kvinnans kännedom och att hon då kan använda det emot honom.  ”Jag önskar att alla hade 

möjligheten att få träffa en sådan person, att få prata av sig med”. Han har sökt hjälp några gånger, om 

problematiken kring våldsförhållandet, men tycker inte att det har gett honom någonting. Simon anser 

att det finns dåligt med hjälpinsatser för denna grupp och berättar att hans ” tro på rättssystemet är ju 

helt död”.   

Simon har idag väldigt svårt att knyta an till andra. Han mår dåligt i relationer och förklarar att han 

trycker ned sig själv, ”jag förnekar mig själv när jag är i en relation”. Simon håller alla på avstånd, 

även vänner. Simon berättar om konsekvensbeteendet vi människor har,  

Människan är så fantastiskt duktig på att dra lärdomar av misstag och så, alltså jag har märkt att 

när jag släpper in folk nära så går det åt helvete. Kort sagt. Alltså släpper jag inte in folk nära. Jag 

kan ha folk på lite lagom sådär, så jag fortfarande kan be någon dra åt helvete utan att det skulle 

kännas jobbigt…   

Simon menar att det handlar om att skydda sig själv, ”jag orkar inte gå igenom en sådan här sak en 

gång till. Det är en ren självförsvars grej”. Simon tycker att han har kommit ganska långt och flytten 

har hjälpt honom mycket. Trots det berättar Simon att ”… jag tänker ju varje dag, att undra vad hon 

hittar på för dumheter nu…”. Simon förklarar att han inte kommer att kunna slappna av förrän hon tar 
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livet av sig, vilket han säger kan låta väldigt elakt och inhumant. Simon berättar att han idag har ett 

jobb som han trivs med och han har underbara vänner, även om han inte släpper in dem helt i sitt liv.  

Jag har ett ganska bra liv just nu, bortsett från att jag inte får träffa mina barn och att jag är jagad 

av en psykopat i min hemkommun   

Simon menar att ”allting som har hänt mig har ju fått effekter på personen som jag är idag” och han 

vågar vara mer rak och öppen nu. Han är inte lika lättfångad i ett offerbeteende och har lärt sig att 

känna igen varningstecken. Simon har blivit starkare och samtidigt ”hårdare”. Han siktar framåt och 

anser att det är ointressant att börja ångra sig, ”den tankegången leder ju ingenstans”. Simon menar 

att, ”nu handlar det om att göra det bästa av situationen som vi har idag”.   

6.2 Intervjuperson 2 ”Robin”  
Robin är 45 år och arbetar som konsult. Han har fyra döttrar tillsammans med den våldsutövande 

kvinnan och deras förhållande varade i 14 år.   

Början av förhållandet beskriver Robin som ”ljust” och att det innehöll en ”massa kul”. Han berättar 

att de första fem till sex åren var ”lätt och som det skulle” och poängterar att det inte fanns någon 

tvärgräns när förhållandet började förändras. Därefter blev kvinnan mer och mer dominant och 

bestämd. Hon struntade i vad paret bestämt och Robins röst blev tillslut ”helt betydelselös”. Robin 

beskriver kvinnan ”som en tyst, grå, liten mus egentligen, som inte märks utåt någonting” och berättar 

att ”i huset var det någonting helt annat”. Kvinnan var kontrollerande och Robin visste att om han var 

tillsammans med kompisar skulle hon ringa och ”fråga om skitsaker”. Han tappade till slut lusten att 

umgås med vänner. Kontrollbehovet sträckte sig inte bara till när Robin skulle träffa vänner, utan även 

vid andra tillfällen, som när han skulle handla, ”...Liksom inte uttalat, men en tidsbudget, om 

handlingen tog mer tid än hon räknat med att den skulle ta, så ringde det garanterat”.    

Han anpassade sig efter kvinnan och försökte agera på ett sätt som inte ledde till bråk. Robin 

förklarade att ”man blir passiv och ger upp”, eftersom ”det var meningslöst i vilket fall”. Kvinnan 

vägrade bland annat att ta sin del av ansvaret för att ekonomin gick dåligt och förväntade sig att Robin 

skulle lösa allting. Hon ansåg att den stora skulden var enbart Robins fel.   

Robin fick kontakt med en gammal flickvän från ett grannland. Det använde han som anledning till att 

paret skulle skiljas. ”När jag ville skiljas gjorde jag väl fel som inte pratade om det riktiga problemet, 

utan jag tog den lätta vägen ut och sa att jag hade träffat en annan”.   

Robin menar att det var självklart att förhållandet skulle innehålla bland annat tidsbudget, anpassning 

och kontroll, medan det pågick. ”Under tiden tänkte jag inte på det här, utan det är efteråt som jag har 

funderat på det, det var normalt då”. Han har nu i efterhand, märkt att hon hade ett kontrollbehov som 

troligtvis berodde på svartsjuka och hon tyckte alltid att det var någon annans fel. Robin säger att han 

fick insikt först efteråt, ”då hon blev helt galen”. Under tre års tid blev Robin förföljd av kvinnan och 

hon anklagade honom för allt möjligt. ”Jag kunde få 100 sms om dagen”, berättar han.   

Under tiden de höll på så … orkade eller … gav man sig aldrig tiden att känna efter hur det var. 

Man bara körde full fart … som om det inte var någonting, som att allt fungerade utmärkt. 

Kvinnan förföljde Robin och hotade med att anmäla honom för misshandel och pedofili mot barn. Hon 

skulle även ta ifrån honom sommarstugan som tillhört hans familj i flera generationer. Kvinnan var 

manipulativ och försökte utnyttja och vända barnen emot Robin på olika sätt. Han menar att, ”det 

fanns ingen hejd på vad hon kunde hitta på”. Robin ger ett exempel, kvinnan upplyste barnen om att 

han skulle flytta till flickvännen i grannlandet istället för att bo kvar med dem, vilket inte alls stämde. 
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Efter ungefär tre år började allt lugna ner sig. Robin vet inte varför det helt plötsligt slutade, men 

berättade, ”… då bröt jag ihop totalt. Då kunde jag helt plötsligt känna efter hur jag mådde. Då hade 

jag tid med mig själv helt plötsligt”. Robin orkade inte längre gå till jobbet, han saknade lust att umgås 

med barnen, han åt inte och han sov inte. Han fick träffa en psykolog tio gånger via sin försäkring på 

jobbet. Robin förklarar att det var fantastiskt. Han hade ”gärna gått 50 gånger till” eftersom det var ett 

bra stöd och han fick prata. Robin pratade inte med psykologen om hur våldsrelationen påverkat 

honom, då han insåg att den tiden inte fanns.  

… den tiden fanns inte riktigt, bakgrund och vad som har hänt och så. Det handlade inte om att 

bena ut det som varit utan att gå vidare. Eftersom jag bara hade 10 gånger som försäkringen 

betalade, så var vi tvungna att göra så. Det var hela grejen, att kunna jobba och allt det där. 

Robin har inte sökt någon professionell hjälp angående bakgrunden, vad som hänt och hur han 

påverkats av våldsrelationen. ”Det är för dyrt med psykolog, så är det bara”. Robin tror att det inte 

finns speciellt mycket att vända sig till om man har dessa upplevelser. Han har sökt hjälp hos 

socialtjänsten en gång, han hade ingenstans att bo när det tog slut. Robin beskriver bemötandet 

som ”affärsmässigt, skulle man kunna säga. Alltså det var som inget, vi beklagar, utan det var bara 

som det var”. Robin tror att det beror på att socialtjänsten varit med om det så många gånger, så de 

påverkas inte längre. ”Jag har egentligen ingen dålig upplevelse av de lilla jag haft kontakt med, men 

jag vet att många haft betydligt värre i bemötandet”. Han berättar att han varit i kontakt med en 

kvinnlig polis. Han tyckte att hon var oerhört bra att ha att göra med. Robin menar att det inte var som 

andra våldsutsatta män råkat ut för, ”inget hån och inget ’man up’ eller liknande”. Polisen blev oerhört 

upprörd när Robin berättade om kvinnans beteende och han fick övertala henne att inte göra en 

anmälan. 

Robin påverkas inte av detta idag, när det gäller förtroende för andra människor. Robin menar att alla 

är individer och att man inte kan dra slutsatsen att alla är och ska göra likadant som kvinnan. Han bröt 

sig loss och har efter uppbrottet fått rådet att öppna upp sig, vilket han gjort. Robin känner att det har 

gett honom mycket att få prata med människor och känner sig idag ”mycket starkare”. Han säger, ”… 

det har ju att göra med mig själv, att jag tog mig ut själv och så. Det ger lite självförtroende…”. Robin 

tar för sig mer och är mer nyfiken på det mesta. Han tycker om att träffa människor, ”det är skönt att ta 

en öl och prata med okända människor”. Anledningen till att han tycker så kan bero på kontrollen från 

våldsförhållandet, vilken han idag inte måste tampas med längre. 

6.3 Intervjuperson 3 ”Patrik” 
Inledningsvis påpekar Patrik att han anser att det är ett stort mörkertal, vad gäller våldsutsatta män. 

Patrik har erfarenheter som han skulle kunna gå till Socialstyrelsen med för att få upprättelse, ”men 

man måste ha ork också”, säger han. 

 

Patrik är 39 år, lastbilschaufför, och har ett gemensamt barn med sin nuvarande sambo. Patriks 

upplevelse som våldsutsatt i en nära relation, gäller ett tidigare förhållande med en kvinna, som han 

varit gift med och har två barn tillsammans med. De möttes genom en internetsida. ”Sedan rullade det 

på och blind som man var, så skulle man ju sett redan från början. Hon var en sådan som köpte grejer.. 

före allt annat”. Patrik berättar att det inte var några konstigheter till en början, men när de blev 

tillsammans blev det mer tydligt. När Patrik kom hem från jobbet kunde hon plötsligt ha köpt en hund 

eller en katt, som han hade sagt nej till. Sedan fanns det inte pengar till hyra, el eller mat på bordet. 

Patrik arbetade heltid och sambon var hemma och sjukskriven, men Patrik tror att det var ett påhitt för 

att få pengar från försäkringskassan.”Sedan höll hon på, det är ju sådant man har reflekterat i 
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efterhand, det var ett litet sjukt beteende hon hade för att få pengar”.   

 

Relationen utvecklades till att det blev mycket ”dispyter om pengar och sådant”, som Patrik beskriver 

det. Kvinnan köpte saker bakom Patriks rygg och det ledde till att de till slut inte hade råd med varken 

hyra eller mat. Patrik försökte säga ifrån, men hon lyssnade inte. ”Det var  kanske uppehåll en vecka 

eller så, men sedan fortsatte det när det fanns pengar igen. Så jag har en hop med skulder efter det här”. 

För Patrik gick tillvaron ut på att sälja så mycket som möjligt för att överleva. Redan första året i 

förhållandet fick Patrik börja sälja sina egna ägodelar. De hade delad ekonomi och Patrik ville värna 

om deras två gemensamma barn. Han berättar att han var uppfostrad till att pengar i första hand skulle 

gå till boende och mat, och att allt annat fick komma i andra hand. Det blev inte så i den här relationen 

och det ledde till att Patrik idag har skulder på flera hundra tusen kronor. 

 
Hon sätter en djävel i en, på något sätt, att man orkar inte. Man kommer inte ur det där mönstret. 

Att hon håller en hake kan man säga.  
 

Patrik ville avsluta förhållandet flera gånger, men han kunde inte släppa henne. Det ekonomiska våldet 

har bidragit till ett psykiskt lidande för Patrik, även nu i efterhand, då han får leva med att det blivit 

som det blivit. Patrik poängterar att han inte blev utsatt för något fysiskt våld, men däremot verbalt 

genom skrik och hot. Patrik förlorade sin familj och sina vänner efter ett halvår in i förhållandet. ”För 

jag fick ju göra avsaknad, för mina föräldrar ville ju inte ha kontakt. Mina föräldrar märkte ju direkt, så 

dem tappade jag ju kontakt med ett par år”. Efter förhållandet avslutats fick Patrik bygga upp dessa 

relationer på nytt. 

 

Vid ett tillfälle blev Patrik knivhotad av kvinnan.”Jag vart nog mest förbannad att hon gjorde det. För 

jag fick ju fast i hennes handled. Det var nog hennes son som fick ett mera trauma. Han var sex och ett 

halvt år”. Patrik upplevde att det var ”något dumt infall hon fick för stunden”och hoppades på att det 

inte skulle hända igen. Patrik fick dessutom sparken från jobbet, hon ville att han skulle vara hemma 

och ta hand om barnen.”Ja, jag skulle vara hemma sa hon. Och jag sa ju som det var, att hon inte kunde 

ta hand om barnen. Jag vill ju vara rak och ärlig mot min arbetsgivare”. Kvinnan var psykisk instabil 

och detta gjorde att våldet i relationen präglades av kvinnans svackor. 

 

Första steget i uppbrottet var Patriks insikt om att han måste ta sig ur förhållandet och det startade med 

en specifik händelse. Kvinnan hade tagit en stor del av pengarna till hyran och köpt en raskatt för flera 

tusen kronor.  

 
Jag kom hem och blev jätte arg. Jag ville inte vara där hon var och hon kom efter /.../ sedan 

spärrade hon dörren och jag försökte komma därifrån och då påstod hon att jag knuffade henne, 

när jag kom emellan uppför trappan. Hon drog dit kvinnojouren och allt möjligt, sedan lade de 

ner det. För de såg väl själva när det väl kom till kritan.  

 

Den största och svåraste delen i uppbrottsprocessen var hot om barnen, ”att inte få träffa barnen”, säger 

Patrik. Kvinnan var psykisk instabil och Patrik var rädd att hennes beteende skulle påverka barnen 

negativt. Den andra fasen i viljan att lämna, kretsade för Patrik kring att skydda sina barn. Det 

slutgiltiga uppbrottet skedde i samband med att kvinnan försvann under sex månader och undanhöll 

barnen från honom. Dessutom träffade kvinnan en ny i samband med detta och det hjälpte Patrik att ta 

sig ur relationen. ”Då tänkte jag vad skönt, då kanske man verkligen kan ta sats och komma ifrån. Det 

måste nästan hända”. 
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Patrik pratade med mansjouren, socialtjänsten och andra personer i sin omgivning om det som pågick i 

relationen. Hos socialtjänsten upplevde han inte något stöd överhuvudtaget. Det fanns tillfällen han 

kände tillit, men när det väl kom till kritan blev han inte hörd. Han försökte styrka sina berättelser 

genom referenser från närstående, som visste vad som pågått i relationen. Dessa personer, som också 

var bekanta med kvinnan, blev själva hotade av henne och valde att ta tillbaka sina uttalanden. Patrik 

vände sig till chefer på socialtjänsten för att försöka få upprättelse, men det gav inget resultat. ”Ja både 

enhetschefen och chefen utöver dem. Tillslut när det gått för långt, då vägrar de att svara. De vill inte 

prata, för de vet att de gjort fel”. Patrik känner inget förtroende för myndigheter idag. Han känner sig 

misstrodd och när han väl kände att någon lyssnade, upplevde han att de ändrade attityd när de fick 

höra kvinnans version. ”Det är väl det gamla garvet, att de tror att det är mannen som gör fel hela 

tiden”. Patrik förlorade barnen och fick vid ett tillfälle reda på att hon inte kunnat ta hand om barnen. 

Då valde han att ta kontakt med socialjouren, men även där var det brister i bemötandet. ”…hon kände 

igen mig. Hon sa de vart samma visa som tidigare och att hon tyckte synd om mig. Men det var ingen 

som gjorde någonting”. 

 

Då Patrik förlorade kontakten med sina vänner och sin familj, fanns det ingen närstående han kunde 

vända sig till under relationen. Detta var något Patrik inte reflekterade över särskilt mycket då, men 

kan i efterhand se att kvinnan var anledningen till att de tog avstånd. Efter relationen har Patrik fått bra 

stöd från mansjouren. Via mansjouren fick han även träffa andra med liknande erfarenheter, vilket han 

upplevde som stärkande. Patrik upplever dock att hjälpinsatserna för män är begränsade. Han menar att 

det inte läggs några pengar på målgruppen och att det som finns är bidrag från personer som själva 

varit utsatta. Patrik menar att fokus enbart ligger på att det är mannen som utövar våld, ett gammalt 

synsätt som förts vidare. När Patrik fick sparken från jobbet och inte hade några pengar eller mat i 

kylen, vände han sig till socialtjänsten för hjälp.  

 
Det är ju bara att rycka upp sig /.../ Där fick jag inte heller någon upprättelse, utan jag skulle klara 

mig. Jag fick faktiskt blödande magsår då. De påstod att man hade ätit för dåligt. 

 

Idag har Patrik skulder och har förlorat vårdnaden om sina barn. Det finns ett strikt kontrakt upprättat 

hos tingsrätten om hur umgänget ska se ut.  

 
Ja, man får ta det för vad det är. Jag kan inte göra något ogjort som är gjort. På det sättet har jag 

blivit stark, genom att jag insett att det inte är mig det är fel på. Samtidigt så lider man med 

barnen, att de ska behöva bo som de gör. Förra veckan fick vi reda på att hon inte hade betalat 

elräkningen. 

6.4 Intervjuperson 4 ”Martin” 
Martin är 42 år, vårdutbildad och har erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. 

Det här är konstigt, det här är för åtta år sedan, och det väcker så mycket känslor. Det är sjukt. Jag 

har aldrig pratat skit om min kvinna under den tiden vi hade en relation. Jag tror väl att jag levde 

på hoppet och sedan lurades jag på hoppet. Det blev bara värre och värre. Mina vänner visste 

ingenting. Hur jävla många gånger har man inte hört precis samma historia när det är kvinnor 

som råkar illa ut. Det här är precis samma mekanismer. Det är därför det är så bara att ni 

beskriver det här. Man blir förkrympt och trappar på två och sedan blir man avskuren och fast på 

något sätt. Man blir begränsad i hur man kan agera. För höjer man rösten eller ger svar på tal då 

blir det bråk, vansinnigt skrik, kanske ett nytt rum blir krossat och så är hon en tyst zombie i tre 
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dagar och då har du ett litet barn som saknar sin mamma och som undrar varför mamma sitter 

tyst inne på sitt rum. Jag var helt knäckt och dansade efter hennes pipa. Hon var jätteskicklig på 

att manipulera mig. 

Relationen startade i slutet av 90-talet, då Martin träffade en kvinna med utländskt ursprung. Martin 

insåg tidigt att hon hade dåliga erfarenheter av män. ”Hon hade inte haft den perfekta uppväxten, hon 

hade blivit utsatt för väldigt mycket våld av sin pappa”. Kvinnans familj var inte så förtjusta över 

situationen och det blev inte en optimal start på förhållandet. Trots detta hamnade de in i en 

relation, ”vi blev oerhört förälskade”, säger Martin, och beskriver det två första åren 

som ”honungslivet”. 

I efterhand ser Martin att det tidigt startade med konstiga resonemang. De skulle köpa lägenhet 

tillsammans, men kvinnan blev fast besluten om att köpa lägenheten på egen hand. Detta medan 

kvinnan räknade ut en månadskostnad som Martin skulle betala, ”som jag i efterhand insett att jag 

hade bekostat hennes lån och allting”, men förhållandet flöt på, tills de hamnade i en kris i samband 

med att kvinnan började må dåligt. ”Hon fick väldiga depressioner och det kunde gå dagar ibland utan 

att hon pratade”. 

Martin beskriver kvinnan som oerhört karriärdriven och hon arbetade i en tuff bransch. Martin 

uppmanade henne att byta jobb, då han såg hur nedbruten hon blev. Martin märkte att förhållandet var 

på väg utför och frontade sammanhanget. De bestämde sig till slut för att satsa på förhållandet och 

skaffa barn tillsammans. Kvinnan blev gravid som planerat, men fick en svår depression och 

började ”agera ut” mot Martin, som antog att det var hormonrelaterat. Hon beställde också tid för 

abort, utan att prata med honom, men avbokade sedan tiden. I det läget började de stora anklagelserna 

mot Martin, att allt var hans fel. 

I samband med att barnet föddes tvingades Martin att avveckla sitt företag och medan Martin stannade 

hemma hos barnet, var kvinnan snabbt tillbaka till arbetet för att inte förlora sin position. Familjen var 

sällan tillsammans och Martin försökte prata om situationen, utan gehör. ”När vi väl kom till stan hade 

hon en att-göra lista. Jag fick gå runt i parken med sonen och fick möta henne senare. Hon var faktiskt 

inte med, med familjen. Jag såg det här och pratade om det”. 

Martin berättar att det sedan började övergå i något psykologiskt. ”För hade jag sagt fel ord… och 

ibland var det så larvigt att om jag frågade något som jag hade frågat för tre dagar sedan, då kunde hon 

explodera i ilska”. Kvinnan kunde sedan vara tyst i flera dagar. Martin upplevde att det var väldigt 

skuldbelagt, men ville kämpa. Ibland tindrade förhållandet till och då trodde han att allt skulle bli bra 

igen. Kvinnans utspel blev också vid ett tillfälle fysiskt. Hon slängde omkring saker i ett rum inför 

ögonen på en gråtande son. Martin upplevde att hon var okontaktbar och helt oförutsägbar. Han var 

orolig för att hon skulle ge sig på deras son. Martin berättar att  

Fysiskt våld, det finns inte på min karta. /… / Det är så absurt, man tror inte på det. Jag vägde 85 

kg och är gammal boxare och på den tiden hade jag magrutor i alla fall. Det är väldigt få som 

skulle bråka med mig fysiskt, men det spelar ingen roll i det här, jag var rädd för henne. /... / Åren 

förflyter och jag börjar må dåligt, man blir som en spillra, man förändras. Man blir förkrympt. 

Den stora starka mannen blir mindre och mindre. Tillslut blir jag ganska nöjd av att hålla mig 

borta också. För då vet jag att det inte blir massa sura miner, eller orealistiska förväntningar hit 

och dit. 

Tiden gick och Martin önskade att komma tillbaka till arbetet igen, men det fanns bara plats för en 

karriärarbetare i familjen. Han bestämde sig senare för att starta ett eget företag. Kvinnan ville inte att 

detta skulle drabba deras gemensamma ekonomi och Martin vände sig till vänner för att låna, men då 
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ändrade sig kvinnan. Hon krävde att han skulle skriva på ett dokument under förevändning, för att se 

vart pengarna tog vägen. Senare blev han erbjuden mer pengar med samma villkor av henne och han 

började ana att något inte stod rätt till. Några dagar senare ville kvinnan skiljas. Dokumentet Martin 

hade skrivit på visade sig vara ett äktenskapsförord, som innebar att han förlorade allt och fick 

dessutom ta över skulderna på lägenheten. ”Jag förstår att nu kör hon den hårda stilen för att knäcka 

mig psykiskt”. 

Martin ville att de gemensamt skulle gå till en advokat, men hon gick inte med på det och försökte få 

ut honom ur lägenheten. Då kvinnan jobbade inom fastighetsbranchen ordnade hon en lägenhet åt 

honom, som visade sig vara en så kallad parkeringslägenhet och som hon kunde säga upp när som 

helst. Kvinnan startade sedan tvist om kvarboende och vann, enligt Martin med hjälp av sina kontakter. 

Detta trots att Martin var den som hade störst behov. Processen om jämkning av äktenskapsförordet 

förlorade han även. Kvinnan påstod att han velat ge bort allt till henne och det hävdades bland annat att 

han inte hade lämnat in viss dokumentation, vilket inte stämde enligt Martin, ”Jag hade hur mycket 

bevis som helst.” Då Martin begärde ut all dokumentation från rättegången fattades en hel pärm av 

handlingar med ekonomiska redovisningar. Han överklagade till hovrätten med anledning av detta, 

men fick ingen ny prövning. Enligt alla regler som gällde så skulle han ha rätt att få sin överklagan 

prövad. ”Jag fick inte prövning”. 

I den här situationen var Martin totalt knäckt. Han var bostadslös med ett barn och vände sig till 

socialtjänsten för att få hjälp. ”Jag blev inte ens insläppt i ett rum, utan efter ett tag kom en socialtant 

ut.” ”Då fick jag stå där ute i väntrummet och berätta.” Martin berättade hur desperat situationen var. 

Han erbjöds endast enstaka nätter på ett natthärbärge. I samband med detta började Martin få 

självmordstankar. Martin upplever att systemet fallerar när man som man och behöver söka hjälp.  

Det här har jag även sett i andra sammanhang. Det är en inrotad tro hos, kanske framför allt äldre 

socionomer, att en man har alltid en möjlighet. En man kan liksom inte bli sår, det är klart han 

överdriver. 

Martin lovade sig själv att kämpa för sitt barn och det har han gjort. Den resan har tagit flera år och 

han har förlorat ännu mera pengar. Paret hade delad vårdnad, men kvinnan startade två vårdnadstvister 

efter varandra. Första vårdnadstvisten försökte kvinnan vända socialtjänsten emot honom genom 

förtalförsök. ”Man går sönder någonstans, i kraften inombords. Det var en lång process där hon 

försökte straffa mig ekonomiskt”. Martin förstod att det antingen handlade om att hon vill kränka 

honom ekonomiskt eller så planerade hon någonting. ”Det jag berättar nu, saker som jag utelämnat, är 

bevis för hur illa behandlad man kan bli som man. Det är systemets våld mot en hederlig pappa”. 

Under samma period som socialtjänsten skulle göra sin utredning gällande vårdnadstvisten fick Martin 

en kallelse till polisstationen angående hotbrev som skickats till ett antal personer i hela Sverige och 

där Martins namn hade dykt upp i samband med advokaten.  

Det visade sig vara min frus advokat i en rättsprocess för några år sedan. Polisen försökte lugna 

mig, - jag förstår att du farit illa i systemet, men det är inte en chans att det är en konspiration. Jag 

insåg hur oerhört effektivt det är med sådana här konspirationskampanjer. 

Martin fick till slut delad vårdnad och delat boende. ”Men fattar ni nu, vad jag har fått kämpa. Hade 

jag missat något av det här, om man hade varit en sur jävel, hade det varit rökt.” Martins hälsa har tagit 

stryk av all stress och han fick en hjärtattack vid 42 års ålder.  

Det finns ingen likhet inför lagen. Jag tror att jag som man aldrig skulle kunna köra de här korten 

på det sättet. Jag som man skulle aldrig, utifrån de omständigheterna som var, vinna kvarboendet. 

Jag skulle aldrig få igenom ett äktenskapsförord som har skrivits på det sättet, där det finns bevis, 
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skulle aldrig gått. 

Det har varit en lång strid för att hålla kvar kontaken med sin son. Martin ångrar inte att han har kört 

sin ekonomi helt i botten och är idag stolt över att han klarade sig igenom den här processen ”… men 

det har satt sitt pris. Jag har fått en hjärtattack, har ångest varenda gång jag ska betala hyran. Så 

konsekvenserna sträcker sig när man strider för sitt barns rätt”. Martin berättar att han utan vännerna 

nog inte hade lyckats kommit ut på andra sidan med vårdnad. Han berättar att han ibland gick tillbaka i 

tanken om att det kanske kunde bli något i alla fall, att det var väl en kris. Han beskriver att kvinnan 

hade två sidor, en är oerhört behärskad och en som kunde göra något ”riktigt korkat”. 

Martin har sökt professionell hjälp hos kurator och träffat en psykiatrisjuksköterska och har även fått 

väldigt bra stöd från sin nuvarande sambo. Han har sedan ett år tillbaka gått på konstterapi. ”Man kan 

inte gå igenom sådant här själv om man inte är psykopat och har en defekt i känslolivet. Man kan inte 

gå igenom det här utan att ta skada”. Han har upplevt bemötandet väldigt stöttande och kuratorn 

började gråta när hon fick höra Martins historia. ”I det läget var inte hon min hjälpare, utan vi var ju 

två medmänniskor som satt och pratade. Men ibland är det faktiskt en medmänniska man behöver”. 

Martin berättar att han skulle kunna starta en process, men gör inte det. Detta då han vet att det skulle 

gå ut över deras son, ”för tänk om hans mamma skulle hamna på kåken”. Han har ”de här spärrarna”, 

och säger att det handlar om att han ska kunna se på sig själv och vara nöjd trots alla svårigheter.  

Vad var det jag gjorde då? Inte att jag har blivit världens rikaste och hottaste man, men att kunna 

se sig själv i ögonen och vara nöjd, att jag har gjort det jag har trott på. Det är faktiskt en känsla 

som är jävligt skön. Vad är det annars jag har? Förutom min familj, jag har inte pengarna, jag har 

skulder, jag har kämpat och har vunnit tack vare att jag har hållit stilen. Vad har man för annat än 

sin moral? Sedan tror jag att det finns lite andligt, kanske lite karma. Att en vacker dag efter alla 

prövningar, så blir det nedförsbacke och lite skinande sol. 

Trots att Martin har förlorat så mycket berättar han att han känner sig oerhört mycket mer vis och klok 

av sina erfarenheter. ”Det här är en erfarenhet som jag vill försöka se någon form av mening med”. 

6.5 Intervjuperson 5 ”William”  
William är 54 år. Han har ett barn tillsammans med en nuvarande flickvän och två barn tillsammans 

med sin exfru som är den våldsutövande kvinna som beskrivs i texten.   

Han beskriver första tiden som ”ja, det var väl som alla andra relationer”, men berättar att redan efter 

två till tre månader så förändrades det. Det började med att kvinnan blev förbannad vid konflikter. När 

hon inte fick sin vilja igenom kunde hon springa ut från lägenheter, ringa till William och berätta att 

hon skulle ta livet av sig. Hon lade därefter på luren och försvann, allt från en liten stund till uppemot 

flera dagar. William visste aldrig om hon fortfarande levde. Han tyckte detta var jobbigt och kände att 

han inte längre ville fortsätta förhållandet. ”Men då började hon liksom spela nått slags spel…” 

förklarar William och förtydligar att man skulle tycka synd om henne för att hon hade behövt kämpa 

så mycket i livet. William kommer från en familj där de bryr sig om varandra och tror att det var därför 

han fastnade i förhållandet, han ville stötta och hjälpa henne med det hon hade upplevt i barndomen. 

Kvinnan började ställa konstiga krav och villkor, exempelvis att William skulle klippa hennes 

tånaglar.   

”Men sen blev det ju så att hon utvecklade det här mer och mer”, berättar William. Desto mer sårbar 

kvinnan visade sig desto mer växte hennes behov av att kontrollera honom. ”Så hon började liksom 

vara enormt svartsjuk och jag liksom kunde inte göra någonting”. Kvinnan skulle veta exakta 

arbetstider och började även mäta tid. Om han kom hem en kvart sent så menade kvinnan att han nu 
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var skyldig henne den kvarten. När kvinnan fick utbrott kunde hon exempelvis slå sönder saker, krossa 

porslin, slänga saker i golvet och slita ut allt från kylskåpet. Sedan sa hon att hon skulle ta livet av sig 

och försvann. William berättar att det till slut blev för mycket, ”att jag inte vågade riktigt gå emot 

henne till slut”. Han undvek konflikterna och anpassade sig konstant efter henne. William förklarar att 

man styrs av sin rädsla när man lever med en våldsam människa. Kvinnan använde sig mycket av hot. 

Om William sa att han ville separera hotade kvinnan att ta barnen ifrån honom och hon skulle 

polisanmäla att han slagit henne med en hammare, vilket aldrig skett. Han berättar om sitt ”största 

lämningsförsök”, då gick kvinnan in på toaletten och skar sönder överarmarna och berättade att om 

William lämnade henne så skulle hon ta livet av sig. Paret var tillsammans i över elva år och under den 

tiden var han konstant rädd för att hon skulle ta livet av sig. När William, trots allt, försökte ta steget 

att lämna henne fick han panik. Det som borde kännas bra och tryggt, upplevde William skrämmande. 

Kvinnan hade blivit en trygghet för honom, han var trygg med hoten och våldet och klarade inte av att 

lämna den tryggheten. Kvinnan kunde väcka William mitt i natten och hota honom. Hon kunde säga 

saker som att han inte kommer leva länge till om han inte gör si eller så. Tillslut vågade inte William 

sova längre, han var vaken i nästan tre månader i sträck. Kvinnan träffade även en älskare som var 

hemma hos paret. ”Jag vågade inte… det blev en total förnedring till slut”. William kollapsade och 

hamnade på sjukhus, han orkade inte leva längre. William slutade äta och svalt ner sig. Han ville dö. 

Kollapsen kom flera år innan förhållandet avslutades. Han fick träffa en psykolog, men vågade inte 

prata om sin situation. William förklarar att kontrollen, hoten, utbrotten och allt annat, ledde till att han 

övergav sin egen personlighet tillslut. Han blev den person som kvinnan ville att han skulle vara. Det 

gick så långt att han inte längre kunde fatta egna beslut, han blev beroende av henne.   

Och så var jag skiträdd för henne, de sista åren kunde jag liksom inte skilja på den som var jag 

och den som var henne i mig längre. Jag hade fullkomligt tappat bort mig själv.   

Under förhållandet reflekterade han inte över om det var bra eller dåligt. William jämför det med 

att ”gå till ett jobb man var tvungen att gå till”. Han menar att han på ett sätt hela tiden var i tjänst och 

förlorade sina värdegrunder och sin förmåga att känna. Man har förlorat sig själv samtidigt som man 

ska vara på jobbet och snacka med arbetskompisarna, ”Man lever ett dubbelliv på nått sätt”. William 

förklarar att dubbellivet till slut äter upp en eftersom man inte orkar. Allt slutade med att hon hittade 

en ny partner. Egentligen ville hon att paret fortfarande skulle vara tillsammans, men William stod på 

sig och sa nej. ”Och då satte hon igång ett krig mot mig”. Förhållandet tog slut för över åtta år sedan 

och kriget håller fortfarande på.   

Precis efter förhållandet var det jobbigt för William, han insåg så småningom vad han varit med om 

och såg ingen väg framåt. Han hade under elva års tid trängt undan sig själv och nu började hans 

egentliga personlighet försöka komma fram igen, vilket efter den här tiden kändes helt okänt och 

därför skrämmande för William. Han kunde inte skilja på sig själv och den kvinnan hade skapat i 

honom och drabbades därför av panikattacker. Han blev väldigt sjuk när paret separerade, men var fast 

besluten att komma vidare. Barnen var en stor drivkraft, och även hoppet, ”det var liksom ett minne 

som, ett minne om det jag var förr i tiden, innan henne, som liksom gav mig hoppet”. Under de första 

åren som paret var separerade, var William väldigt rädd för kvinnan. Han är två meter lång, stor och 

stark, men förklarar att det var mentalt. Han visste aldrig vad som skulle hända. Hon hotade honom, 

kom och bankade på dörren och skickade sms mitt i natten. Han satt bara och undrade, ”vad skulle 

nästa hot vara?”. Kvinnan har utsatt William för olika ekonomiska situationer för att sabotera för 

honom. Hon utnyttjar hans kollaps emot honom och påstår att han inte orkar eller kan vara förälder. 

Hon har hela tiden försökt utnyttja barnen emot honom. Hon har under hela förhållandet och tiden 

efter, kunnat styra och ställa som hon vill, eftersom William har haft väldigt svårt gällande integritet 
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och att kunna säga nej. Ungefär fem år efter att förhållandet avslutats genomgick William en 

omfattande operation. Han fick åka hem, men var neddrogad. Kvinnan kom ändå över och skulle 

lämna barnen. Då satte han för första gången ner foten och sade nej.   

Än idag terroriserar kvinnan William på olika sätt. En av kvinnans vänner har berättat att kvinnan 

sitter med vänner och bekanta och skriver anmälningar emot William, med deras namn. Därför åker 

William på vårdnadsutredningar hela tiden. Hon har skrivit ett långt förtalsbrev med vidriga 

påståenden om William, exempelvis att han är sinnessjuk. Hon har skickat ut detta brev till alla 

socialförvaltningar, familjerätt, polis, läkare med flera, i Williams hemkommun. Var William än 

vänder sig, så är personalen redan påverkade av hennes bild. William upplever kvinnan som 

fruktansvärt manipulativ.  

Paret hade delad vårdnad av de två barnen. När äldsta pojken var tolv år flyttade han hem till William. 

Det gick flera år innan han berättade att han misshandlats av sin mamma sedan separationen. William 

anmälde detta till polisen, men ingenting hände. Han förklarar, ”det fungerar så att, när en pappa 

anmäler en mamma för att misshandla barnen så är det ingen som bryr sig om det, det bara kastas i 

papperskorgen. Man bara skiter i det helt enkelt”. När William, som misshandlad man, blir misstrodd 

resulterar det i att det ena av hans barn lever kvar i ”den oförlösta traumatiseringen” medan kvinnan får 

hjälp av lagens tystnad. William uppmärksammar oss på och lyfter fram risken med att inte hjälpa barn 

som lever med en misshandlande mamma, eftersom våld föder våld. Det som upprör honom mest är att 

barnen inte får någon upprättelse. Trots massiv bevisning så går kvinnan fri. ”Barnen mår så jävla 

dåligt av det här”. William tror att det hade varit en helt annan sak om han hade varit misshandlaren 

och kvinnan varit den utsatta. Barnen hade fått upprättelse i och med att myndigheten tror på en 

misshandlad kvinna.  

Hade jag varit kvinna och sagt att jag gav efter för att jag var rädd att han skulle slå mig, då hade 

folk förstått det. Men om jag säger det som man, att jag gav efter för att jag var rädd att hon 

skulle slå mig. Då är det ingen som tror mig.  

William pratar mycket om skam, ”jag var ju stor, jag var stark, jag var ju man. Jag borde klara det”. 

Han säger att skammen även beror mycket på bemötandet han har fått hos myndigheter. William 

ringde sjukvårdsupplysningen, berättade om misshandeln och att han behövde få prata med någon. Det 

fanns kvinnojourer som bara tog emot kvinnor. Det fanns mansjourer, men de tog bara emot män som 

misshandlar kvinnor och skiter fullständigt i män som blivit misshandlade. William anser att alla 

förtjänar att bli lyssnade på, men att det inte finns någon hjälp att få för honom och den grupp han 

tillhör. När William var hos polisen och berättade om sin situation, fick han höra en otroligt knäckande 

sak, ”men du gillar väl det här någonstans också”. William fick aldrig nått papper hem om att en 

polisanmälan gjorts. Polisen hade även frågat, ”varför slår du inte tillbaka?”. William har ingen tillit 

till rättssystemet, rättväsendet, myndigheter eller socialförvaltningen. Han tycker att det är 

provocerande att de inte tittar på gärningen, utan att de tittar på kön. Bara för att William är en man så 

antas han inte tala sanning. Han ifrågasätter myndigheters tankar kring att våld i nära relationer 

drabbar fler kvinnor än män, könet spelar väl ingen roll när det kommer till våldsrelationer? William 

anser att det är stor könsdiskriminering och kallar Sverige för ”rena medeltiden” när det gäller 

kvinnovåld emot män och barn.  

William har tagit steget till att söka hjälp. Första steget kom på en fest, han pratade med en kvinna från 

kvinnojouren och diskuterade lite böcker. William nämnde något, kände sig trängd och gick iväg. 

Kvinnan snappade upp detta och gav honom sitt nummer, om han ville prata. Hon öppnade dörren för 

honom, dörren till att söka hjälp. När han började gå till terapeuten och prata om våldsrelationen blev 
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han väldigt sjuk. Han fick insikt om saker, som att panikattacker är normalt, då man är kluven i sin 

personlighet. William har fått förklarat att han upplevt det många upplever i en våldsrelation, en så 

kallad missbrukarrelation. ”När mitt ex kommer och ringer på dörren börjar jag skaka i hela kroppen, 

så det är ungefär som att jag är alkoholist och så ska jag vara nykter och går förbi ett systembolag 

liksom”. När William kommer nära en våldsam person, såsom sitt ex, så börjar han stänga ute sig själv 

igen. Han åker dit igen, ”man skulle kunna säga att jag är en nykter misshandlad man”. Idag går han 

fortfarande hos terapeuten, men har fått ladda ur och är knappt sjuk längre. William säger att det inte 

råder något tvivel om att detta påverkar hälsan.   

Idag har kvinnan ansökt om ensam vårdnad för det ena barnet. Hon påstår att William hittar på, att han 

ljuger och är psykiskt sjuk att det är högst olämpligt att barnet vistas hos honom. Kvinnan är känd och 

William tror att myndigheterna är rädda för hennes kändisskap. Kvinnan vägrar erkänna sanningen 

eftersom det skulle skada hela hennes yrkesliv. Några år efter att det varit slut, skrev kvinnan faktiskt 

ett brev till William, ett långt erkännande. Med underskrift. Idag förnekar kvinnan att hon skrivit detta 

brev. Trots underskriften. ”Jag drömmer om det jättemycket om nätterna. Jag önskar att hon kunde 

stryka mig på kinden och säga förlåt, det var fel alltihop”. William säger att, om han inte haft det där 

brevet och sina vänner, då hade han trott att allt bara var inbillning. ”Och det är fan största faran, att 

man inte kan skilja på vad man har och vad man inte har varit med om”.   

Det är endast terapeuten och flickvännen som William vågar pratar med. William berättar inte om sina 

upplevelser för vänner eller omgivning för att han är rädd att det som berättas ska användas emot 

honom. William tror att andra runtomkring, glömmer att man förlorar sin personlighet när man lever 

med en våldsam människa. I en våldssituation tappar man förmågan att lita på sig själv, man litar 

istället på den som utövar våldet. William förklarar att, ”man tappar en del av sig själv”. Han pratar 

mycket om okunskap hos både omgivning och inom olika myndigheter, ”man förstår inte psykiskt våld 

liksom”. Han börjar berätta om människor i allmänheten.   

Men människor, dom hör ju när jag berättar och så säger dom; men varför lämnade du bara inte 

henne då? Men det går inte, man är ju kidnappad liksom. I psyket. Man kan inte lämna, det går 

inte.  

William fortsätter berätta om okunskap hos myndigheter, Socialförvaltningen är överbelastad och har 

inte de rätta verktygen och polisen är oerhört outbildad. En utredning kan ta fyra dagar och sedan åka i 

papperskorgen. Det står att det inte finns några misstankar om brott, men de har inte förhört någon 

överhuvudtaget. ”Vi lever i någon slags förgången tid. Vi förstår inte att det här drabbar många”. 

William vill även uppmärksamma att anhöriga blir lidande. Han berättar exempelvis att hans sambo 

också lever under exets ständiga hot, sambon kan inte känna sig skyddad i sitt eget hem. Under en 

situation blev sambon misshandlad av exet och tillkallade polis. Ingen polis kom. William tror att detta 

inte tillåtits om det handlat om en våldsutövande man. Han är besviken på rättssystemet.  

Idag väljer William att inte se sig som ett offer, utan har istället gått den andra vägen och ser det som 

någonting han råkat ut för och sedan gått vidare. Han kan titta tillbaka och då tycka synd om sig 

själv, ”men jag är inte den William längre, utan nu är jag här och här blickar jag framåt istället”. Denna 

erfarenhet har gjort William starkare. Han kommer inte att överge sig själv igen, vad han än skulle bli 

utsatt för. Han liknar detta vid tortyr, hur mycket smärta man är utsätts för så ger man sig inte. Förr 

släppte han allt bara för att slippa bråka. ”Skillnaden idag är ju liksom, jag bråkar gärna med dig i tio 

timmar, för jag har någonting att försvara, och det är mig själv”. William har även, efter denna 

erfarenhet, blivit väldigt ödmjuk och anser att alla förtjänar en andra chans. ”Det är inte så lätt att 

någon bara är ond”, berättar han. William tar sitt ex som exempel, hon hade råkat väldigt illa ut i 
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barndomen. Han har en förståelse för att hon är aggressiv, eftersom det är hennes strategi för att 

överleva. William har lärt sig att se vilka människor som har kvinnans tendenser i sig och klipper då 

banden direkt, det är hans strategi för att skydda sig själv. Williams skräck skulle vara att träffa någon 

som kvinnan igen. Han är väldigt tacksam över sin nya flickvän, och liknar henne vid en ängel.   

William önskar att detta ämne kunde börja diskuteras i media. Det skulle bli en större acceptans och 

fler skulle våga träda fram och prata. Han önskar även att det skulle komma ett Familjehus dit både 

barn, kvinnor och män kan komma och där man inte måste tillhöra ett speciellt kön för att söka skydd. 

William hoppas att det kommer en jourlinje för misshandlade män och vill att det ska finnas 

broschyrer på polisstationer. ”Min stora dröm är ju att man går ut på tv4 och sa på reklam att du som 

man som blir misshandlad kan få hjälp och ringa det här numret”.  

7.0 Analys och slutsats 

7.1 Förloppet i relationen 
För att få en tydligare bild av männens relationsförlopp kan bilaga 4: Illustration 

normaliseringsprocesssen, användas tillsammans med detta textavsnitt. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver början av förhållandet som bra och som vilket förhållande som 

helst. Början beskrivs bland annat som ”kärleksfull”, ”klassisk collageromans”, ”lätt och som det 

skulle”, ”det rullade på”. Detta tyder på att våldet inte ägde rum under den första tiden. Det framgår i 

propositionen till grov fridskränkning att början av relationen ofta är kärleksfull (prop. 1997/98:55). 

Det kan också förstås som en strategi hos den våldsutövande, för att lättare snärja partnern (Coates & 

Wade, 2007).  

 

Våldet i förhållandet såg olika ut, gemensamt var att det ökade successivt och på kvinnans initiativ, 

vilket även beskrivs i normaliseringsprocessen (Karlsson, Näse & Wahlstedt, 2007). 

Intervjupersonerna förklarar att efter en tid började kvinnans beteendemönster att förändras. Det kunde 

handla om allt från bekräftelsebehov till dominans och okontrollerat köpbehov. Kvinnornas 

kontrollbehov ökade, i from av svartsjuka och orealistiska krav. I samband med att mannen successivt 

blev mer kontrollerad och skuldbelagd, anpassade sig mannen allt mer efter den våldsutövande 

kvinnan. Normaliseringsprocessen handlar om att den våldsutsatte anpassar sig för att skydda sig mot 

våldet (Karlsson m.fl., 2007). Männen förklarar att det handlade om att de styrdes av rädslan. Genom 

att de anpassade sig efter kvinnan, som går att utläsa i uttryck som att de ”tassade på tå för 

henne”, ”försökte agera på ett sätt som inte ledde till bråk”, ”vågade inte riktigt gå emot henne till 

slut”, försökte männen att undvika våldet. Det var ett sätt för många av dem att skydda sig själva och 

barnen. Våldet eskalerade i olika etapper, men psykiskt våld var något som hela tiden fanns latent 

under relationen och som upplevdes vara mest nedbrytande. Isdal (2001) talar om att det psykiska 

våldet är det som drabbar själen och påverkar en människas värdighet (a.a.). På grund av 

konsekvenserna av det psykiska våldet kan det upplevas vara, som för männen, den mest nedbrytande 

våldsformen. Även då det rörde sig om fysiskt våld, var det inte slaget i sig som gjorde ont, utan 

slagets innebörd, enligt några av männens erfarenheter. De beskriver bland annat att det jobbigaste var 

att hon utförde våld och inte våldet i sig. I vissa förhållanden var det psykiskt våld i olika grader, 

medan det i andra förhållanden kunde röra sig om ekonomiskt, materiellt, fysiskt, sexuellt, eller socialt 

våld, ofta i kombinationer. Det latenta våldet fanns i samtliga relationer och intervjupersonerna 

beskriver att det kände att det var något som låg i luften. Enligt Isdal (2001) innebär latent våld att 

våldet ständigt är närvarande, med oron att våldet när som helst kan inträffa igen. Detta riskerar att 
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skapa en rädsla hos den våldsutsatte (a.a.). Männen förklarar att rädslan inte satt i kroppsstorleken, 

utan vad partnern var kapabel till att göra. ”Det fanns ingen hejd på vad hon kunde hitta på”. De blev 

utsatta för hot om barnen, hot om att anmäla, dödshot och hot om att partnern skulle ta sitt eget liv. 

Männen kan i efterhand beskriva kvinnorna som manipulativa och flera av kvinnorna hade högt 

uppsatta yrken. Detta skulle ytterligare kunna tydliggöra de våldsutövande kvinnornas maktbehov. 

 

Normaliseringen av våldet kan, utifrån intervjumaterialet, kopplas till längden på förhållandet. I 

samband med att våldet normaliseras, kan det även leda till att våldet accepteras och försvaras 

(Holmberg & Enander, 2010). De förhållanden i denna studie som varade under tio år, visar att 

männen under en stor del av förhållandet, försvarade kvinnans beteende. Detta gick att utläsa i form av 

termer som ”hon mådde inte bra”, ”det var ett dumt infall” och att ”hon hade en dålig dag”. Detta kan 

även kopplas till att männen skuldbelägger sig själva och förklarar därför våldet som en konsekvens av 

eget handlande (Karlsson, Näse & Wahlstedt, 2007). I förhållanden som hade varat i tio år eller längre, 

går det att utläsa att våldet var så pass normaliserat att det inte behövde försvaras, våldet blev en 

självklarhet och kunde till och med beskrivas som en trygghet. Det visar på att 

normaliseringsprocessen kan innebära en farlig nedbrytnignsprocess hos den våldsutsatte (a.a.).  

 

Empirin tyder på att normaliseringsprocessen anammades på liknande sätt hos de våldsutsatta männen 

som bland våldsutsatta kvinnor i andra studier. Enligt normaliseringsprocessen är makt och kontroll 

hos den våldsutövande, samt anpassning hos den våldstutsatte centrala företeelser inom relationsvåld 

(Karlsson, Näse & Wahlstedt, 2007). Männens erfarenheter visar att våldet präglades av kontroll- och 

maktbegär och att de anpassade sitt beteende efter förövaren. Kvinnans dominans och den sociala 

isoleringen var något som upplevdes öka successivt, då flera förlorade vänner, jobb och familj under 

förhållandet. Detta kan ses som en strategi hos den våldsutövande för att minimera den våldsutsattes 

motståndskraft (Coates & Wade, 2007). Alla intervjupersoner beskriver hur kvinnan på ett eller annat 

sätt utnyttjade barnen för att på olika sätt komma åt mannen, exempelvis att hon hotade med att ta 

barnen ifrån mannen och försökte vända barnen emot honom. Anpassningen gjorde att mannen 

succesivt levde efter den våldsutövandes förväntningar, samtidigt som den våldsutsatte blev nedtryckt i 

botten. Det skapade också ett beroende till den våldsutövande partnern. Detta kan förstås med att 

växling mellan positiva och negativa stimuli skapar en traumatisk bindning mellan partnerna 

(Holmberg & Enander, 2010). En nedbruten självkänsla och vanan av att vara styrd, gjorde att 

initiativförmågan och tron på att duga till något försvann. Genom diverse hot och hoppet om att det ska 

bli bra igen, stannade männen i förhållandet. Traumatiska band som uppstår är individuellt, men det 

kan exempelvis bestå av kärlek, hopp, rädsla och vilja att förstå (Holmberg & Enander, 2010). Detta 

kan också förklara varför fyra av fem intervjupersoner inte själva kunde ta steget att lämna förövaren. 

Den femte intervjupersonen beskriver att han hittade någon annan och därifrån fann styrkan till att 

lämna. Detta visar på svårigheter med att lämna en våldsrelation (Karlsson m.fl., 2007). 

 

7.2 Bemötande av omgivning 
För att få en tydligare bild av bemötande från omgivning och myndigheter kan bilaga 5: Illustration 

för bemötande, användas tillsammans med detta textavsnitt.  

 

Bemötandet från omgivningen såg olika ut för de intervjuade. Våldet upptäcktes inte av omgivningen 

förrän långt in i förhållandet eller inte alls. Detta kan förklaras utifrån att våldet ofta döljs av både 

offer, förövare och samhälle (Coates & Wade, 2007). Våldet kan döljas av offer för att undvika våld 

och skydda den egna integriten, medan förövaren kan dölja våldet för att slippa ta ansvar (a.a.). När 



30 

 

våldet väl har konstaterats är det viktigt med ett gott bemötande (Hradilova Selin, 2009). Männens 

erfarenheter säger att det i de flesta fall var brister i bemötandet.  En orsak kan vara att det ”naturliga” i 

en våldsrelation är att mannen är förövare, vilket enligt Wenneberg (2001) har konstruerats i ett socialt 

sammanhang och därför är det svårt att uppmärksamma mannen som offer (a.a.).  

 

Stödet från familj och vänner var minimalt överlag, i vissa fall tog omgivningen avstånd på grund av 

den våldsutövande kvinnan eller så distanserade sig mannen själv från omgivningen. Distanseringen 

från omgivningen skulle kunna förklaras med att männen upplevde att de skämdes över sin situation 

och att de ville skydda sig själva (Burcar, 2005). En ytterligare förklaring till varför distansierieng 

upppkom, kan vara att våldsutövande agerar på ett sätt som gör det säkrare för den våldsutsatte att 

exempelvis inte ha kontakt med vänner (Karlsson, Näse & Wahlstedt, 2007).  De som pratade om 

våldet med vänner och familj i efterhand fick stöd. De intervjuade män som sökte hjälp hos 

myndigheter blev misstrodda i fyra av fem fall, av såväl polis och socialtjänst som i rätten. Deras 

uppfattning om varför de inte blev trodda var att det berodde på traditionella synsätt och okunskap, 

som exempelvis att mannen inte kan vara offer för relationsvåld. De blev bland annat bemötta 

med ”Du är ju en stor kille”, ”Varför slår du inte tillbaka?”, ”Det är ju bara en tjej”. I de flesta fall 

kände sig männen könsdiskriminerade, ibland blev de själva anklagade för våldshandlingarna och i en 

del fall ledde det till lagbrott och tjänstefel. Männen förlorade förtroendet och tvingades stå ensamma, 

utan myndighetens hjälp. Återigen kan detta handla om att sociala konstruktioner av manligt och 

kvinnligt, offer och förövare och att synen på våld i nära relationer leder till att männen blir misstrodda 

av omgivningen (Wenneberg, 2001).  

 

Samtidigt vill vi belysa att en intervjuperson poängterar att han blev väl bemött av polisen och att de 

trodde på honom. Robin uppmanades att anmäla och polisen var upprörd över kvinnans 

beteende, ”Inget hån och inget ’man up’ eller liknande”. Det är även viktigt att poängtera att de män 

som fick stöd upplevde bemötandet bra. De stöd de fick var från terapeut, psykolog, kurator och 

mansjour och de upplevde att de blev lyssnade på, att de blev bemötta som medmänniska och att de i 

samtal fick förståelse för både sitt eget och förövarens handlande i förhållandet. 

7.3 Konsekvenser av att vara våldsutsatt 
Det framgår att samtliga intervjupersonerna påverkades negativt av att ha varit utsatta för våld i en 

nära relation och att det medförde både fysiska och psykiska hälsokonsekvenser. Fyra av fem 

intervjupersoner beskriver att de bröt ihop eller kollapsade. Detta skedde i flesta fall när männen kom 

till insikt om vad de hade varit utsatta för.  

 

Vid de fyra av fem fall, där bemötande från myndigheter, omgivning och domstol fallerade följde 

också negativa konsekvenser. Männen drabbades bland annat av trauma, självmordstankar, hjärtinfarkt 

vid ung ålder och blödande magsår. Några intervjupersoner förlorade även felaktigt vårdnaden om sina 

barn. Bristande bemötande kan på så sätt orsaka och förvärra den våldsutsattes situation, vilket även 

har konstateratas i tidigare studier (Douglas & Hines, 2011). Det har framkommit att bristande 

bemötande kan leda till förvärrat trauama hos den våldsutsatte samt att våldet riskerar att fortgå (a.a.). 

Ytterligare en negativ konsekvens var att männens förtroende för rättsväsendet minskade eller 

försvann.  

 

Männens erfarenheter gjorde att de utvecklade strategier för att skydda sig själva och sina barn. Det har 

bland annat inneburit att de håller människor på avstånd och klipper band med personer som har 

liknande tendenser som den våldsutövande kvinnan hade. Dessa strategier kan även ses som en styrka 
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för att skydda den egna integriteten (Coates & Wade, 2007). De har bland annat lärt sig att säga nej och 

stå upp för sig själva vid en diskussion. Samtliga män uttrycker att de upplever sig stärkta av sina 

erfarenheter, på olika sätt. En gren inom posttraumatisk tillväxt är att indivder utvecklar en ökad 

medkänsla och att de värderar relationer högre (Gibbons, Murphy & Jospeh, 2011). Alla 

intervjupersoner värderar sina nuvarande relationer väldigt högt och är tacksamma för det de har. 

Posttraumatisk tillväxt innebär även att individen utvecklar ökad självkännedom, lättare kan känna 

tacksamhet och ökad empati (Gibbons m.fl., 2011). En ökad empati och en osjälvisk hållning går också 

att utläsa i männens förmåga att vara beredda att förlåta, ” Det är inte så lätt att någon bara är ond”, 

samt i deras vilja att dela med sig av egna erfarenheter för att hjälpa andra som hamnat i liknande 

situationer. De uttrycker bland annat att de har lagt tyngden på att göra det som de själva tror på. ”Vad 

har man för annat än sin moral? Sedan tror jag att det finns lite andligt, kanske lite karma. Att en 

vacker dag, efter alla prövningar, så blir det nedförsbacke och lite skinande sol”. Det finns en 

självmedvetenhet och en tacksamhet, trots alla jobbiga erfarenheter. Ovannämnda styrkor går att 

återfinna i posttraumatisk tillväxt och männens erfarenheter styrker därmed teorin om att individer kan 

stärkas efter traumatiska händelser (Gibbons, m.fl., 2011). 

7.4 ”Hur pratar man om våldet?” 
Burcar (2005) konstaterar i sin studie över manliga brottsoffer, att männen som tillfrågades var 

tveksamma till om de passade in i studien. I vår studie efterfrågades våldsutsatta män, och även där 

märktes det att männen överlag var osäkra på om deras erfarenheter var lämpliga. Intervjupersonerna 

var ödmjuka i framställningen av sina upplevelser. Männen uttryckte bland annat att deras erfarenheter 

kanske inte var tillräckliga. Förklaringen till detta skulle kunna kopplas till att männen inte kan 

identifiera sig med den generella bilden av offer (Burcar, 2005) samt den allmänna uppfattningen om 

våld som enbart fysiskt (Isdal, 2001). I männens språkanvändning framkommer uppfattningen om att 

fysiskt våld ofta kopplas till slag. 

Männen beskriver ofta situationerna utifrån hur de upplevde kvinnans agerande och inte hur de själva 

upplevde våldet. Detta kan förstås med att det är ”lättare” att prata konkret om vad som inträffade, det 

vill säga kvinnans agerande. Känslor och egna upplevelser kan vara svårare att prata om och därför 

undviks det (Nordborg, 2012). Detta synliggjordes genom att männens egna upplevelser och känslor 

inte berättades spontant, utan fick efterfrågas under intervjun. En anledning till detta kan förklaras med 

att de aktivt anpassade sig efter den våldsutövande kvinnan, vilket kan innebära att den våldsutsatte 

känsloliv blev viktigare att behandla än det egna (Karlsson, m.fl., 2007). 

Alla intervjuade förminskade våldet genom att använde begrepp som ”tjafs”, ”kris” och ”det var bara 

ett dumt infall hon fick.” En förklaring kan vara att våldet normaliserades (Karlsson, m.fl. 2007). 

Genom att förminska våldet inför omgivningen kan det även ses som en strategi för att behålla 

integritet och självkänsla (Coates & Wade, 2007). Detta kunde utläsas i empirin, där det framgår att 

några av männen som fick stöd inte valde att prata om våldsrelationen, utan kring annan problematik, 

de beskriver att det inte fanns tid att prata om det som hade varit och de endast diskuterade annan 

problematik. En ytterligare förklaring till att våldet förminskades kan vara att offerbilden inte stämmer 

överens med bilden av manlighet och att den våldsutsatte tar på sig skulden (Burcar, 2005). Genom att 

den våldsutövande växlade mellan värme och våld samt skuldbelade mannen, kunde våldet fortgå 

under lång tid. ”Man kommer inte ur det där mönstret. Att hon håller en hake kan man säga.” Männen 

beskriver detta i form av ett band som skapades, bland annat att de upplevde en rädsla samtidigt som 

kvinnan blev en trygghet och någon de ville hjälpa. Detta kan förklaras med den starka traumatiska 

bindningen som skapas mellan den våldsutsatte och den våldsutövande (Holmberg & Enander, 2010). 
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Samtidigt som den våldsutövande förskjuter skulden för våldet till den våldsutsatte, målar hon också 

upp en falsk bild av sig själv och relationen inför omgivningen (Coates & Wade, 2007). Detta kunde 

utläsas i empirin genom att kvinnan, i flera fall, lyckades vända omgivning och myndigheter emot 

partnern. ”… plötsligt dök det upp folk som visste att jag hade förgripit mig på mina barn, för det hade 

dom hört från en säker källa”. Samhället var också med och påverkade hur våldet synliggjordes eller 

snarare osynliggjordes. Genom att männen blev misstrodda och förlöjligade av bland annat polis och 

socialtjänst, bidrog de till att våldet doldes. Männen fick bland annat höra, ”Det är ju bara en tjej”. 

Detta kan förstås med att manligt och kvinnligt konstrueras i ett socialt sammanhang och påverkar 

samhällets agerande (Wenneberg, 2001). 

Slutsatsen är att våldet döljs på flera olika plan. Okunskap kring våld, språkanvändning och den 

kontext fenomenet våld i nära relationer skapats i, leder till att våldsutsatthet i nära relationer döljs. Är 

den våldsutsatte dessutom en man osynliggörs våldet ytterligare på grund av föreställningar i 

samhället. 

 

8.0 Diskussion 
På socionomprogrammet har vi studerat ämnet ”Våld i nära relationer: Mäns våld mot kvinnor”. Stort 

fokus har lagts på den strukturella könsmaktsskillnaden, att kvinnor är underordnade män och att detta 

utgör ett globalt samhällsproblem. Utifrån socialkonstruktivismen förstår vi att strukturer i samhället 

påverkar människors handlande och att maktskillnader medverkar till mäns våld mot kvinnor. 

Samtidigt ifrågasätter vi att våldsutsatta män i nära relationer är osynliga, som att fenomenet inte 

existerar. Forskning visar dessutom att våld i nära relationer till stor del är dolt och att det finns lite 

kunskap kring dess omfattning (Hradilova Selin, 2009). När intresset växte valde vi att belysa ämnet i 

en C-uppsats. När vi har berättat kring vårt forskningsämne för omgivningen har vi mötts av bland 

annat ”kvinnors våld mot män, finns det?”, ”det klart, är killen tanig... då kanske”, ”hur vet ni att de 

talar sanning?”. Upplevelsen har varit att synsätt kring våld i nära relationer är präglat av mäns våld 

mot kvinnor och att våld mesta dels utgörs av fysiska handlingar, vilket Isdal (2001) problematiserar.  

När det gäller resultatet bör det tas med i beräkningen att studien gjordes via ett självval (Bryman, 

2009). Resultatet tyder ändå på att det finns en lucka inom kunskapsområdet våld i nära relationer. 

Utifrån de frågeställningar som studerades, vilka berörde förloppet i relationen, bemötande från 

omgivning och myndigheter och konsekvenser av våldet, ser man att männens erfarenheter inte 

stämmer överens med de föreställningar som råder i samhället (Burcar, 2005). Det är viktigt att få 

kunskap kring denna målgrupp, för att se om våldet, samhällets reaktioner och hjälpinsatser skiljer sig 

åt när det är omvända roller mot det gängse, alltså mäns våld mot kvinnor. Om problematiken är dold 

är det svårt att bemötas på ett bra sätt. Våldsutsatta män är därför viktigt att belysa, detta för att det 

sociala arbetet ska bedrivas på så sätt att behov ska kunna tillgodoses. Socialtjänsten ska i enlighet 

med Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453) 1 kapitlet 1 §, sträva efter jämlika levnadsvillkor och 

främja bland annat trygghet. Socialtjänsten har ett ansvar att bistå brottsoffer med stöd, där ingår de 

individer som har varit utsatta för våld i nära relationer, se Socialtjänstlagen 5 kapitlet § 11. 

Vår studie omfattade fem mäns erfarenheter av att vara våldsutsatta i en nära relation med en kvinna. 

Utifrån empirin framgick det att våldet kunde ta sig olika uttryck och att normaliseringsprocessen 

applicerades på samma sätt som hos våldsutsatta kvinnor (Karlsson m.fl., 2007). Anpassning och 

normalisering som svar på kontroll och makt, återfanns hos de våldsutsatta männen i denna studie. 

Resultatet av denna och tidigare studier, tyder på att det är en svår process att identifiera våld i en nära 

relation, oavsett kön (Coates & Wade, 2007). I analysen återfanns en gemensam nämnare för samtliga 
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män, nämligen att början av förhållandet var romantiskt (prop. 1997/98:55). Detta kunde senare i 

förhållandet inge ett hopp, någonting den våldsutsatte strävade efter. När våldet började och sedan 

eskalerade, var det flera av männen som reflekterade över detta, men genom att leta efter ursäkter och 

bagatellisera händelser, kunde de ändå gå vidare i förhållandet. Vår uppfattning är att dessa 

omständigheter många gånger kunde leda till ett accepterat och försvarbart beteende hos förövaren. En 

fråga många ställer sig är varför de inte lämnade förhållandet, men hoppet, viljan att förstå, den 

traumatiska bindningen och de mekanismer som sker i normaliseringsprocessen, gjorde det svårt att 

lämna den våldsutövande partnern. Dessutom kan empati, oviljan att såra och viljan att hjälpa även ha 

varit bidragande faktorer till varför männen valde att stanna. Det framgår tydligt att det var svårt att 

lämna partnern och det visar på hur viktigt det är med stöd- och hjälpinsatser från samhället. 

Männens nuvarande situation gick att koppla ihop med företeelser inom posttraumatisk tillväxt, vilka 

handlar bland annat om ökad självkännedom och tacksamhet (Gibbons m.fl., 2011). Ett alternativ eller 

ytterligare förklaring skulle kunna vara att dessa personlighetsdrag är bidragande till att du 

lättare ”hamnar i klorna” på en våldsutövande och att de inte enbart skapades från erfarenheter av 

traumatiska händelser. 

Resultatet av studien har gjort att vi frågar oss om det endast är könsmaktsskillnader som gör att våldet 

utövas. Det går inte att bortse från att män utövar våld utifrån könsmaktsordningen, däremot går det att 

problematisera bilden av att mäns våld mot kvinnor är den enda vedertagna synen i samhället 

(Wenneberg, 2001). Bilden av manligt/ kvinnligt samt offer/ förövare, gjorde att de utsatta männen 

blev misstrodda av samhället (Burcar, 2005). Vi kan tycka att i strävan efter jämlikhet, borde vikten 

inte läggas vid könet vad gäller bemötandet av våldsutsatta. Genom att studera våldsforskningens 

historia har vi kunnat konstatera att våld i nära relationer introducerades genom feministisk teori och 

att fortsatt forskning till stor del har utelämnat kvinnors våld mot män (Kelly, 1992). Detta har haft 

betydelse för synsättet på våld i nära relationer, som präglas av mannen som förövare och kvinnan som 

offer (Burcar, 2005). Socialkonstruktivismen skulle kunna förklara detta med att det är socialt 

konstruerat, med ett mänskligt intresse som faktor, vilket i detta fall skulle kunna handla om att föra 

kvinnans talan (Wenneberg, 2001). Enligt vår åsikt är det viktigt att kämpa för kvinnans röst i 

samhället, för strävan efter jämlikhet. Samtidigt anser vi det viktigt att kunna se från fler perspektiv, 

för att få en helhetsbild av våld i nära relationer och kunna erbjuda stödinsatser där behov finns. 

Genom att kvinnan enbart ses som offer, vilket framhävs i bland annat lagen, förknippas det kvinnliga 

könet med hjälplöshet (Burcar, 2005) och en man som offer riskerar att inte uppmärksammas utifrån 

samma könsmaktsordning. Detta kan påverka både tillgång till hjälpinsatser och det manliga offrets 

benägenhet att inte söka hjälp. Bilden av manlighet utgörs av styrka och handlingskraft (Burcar, 2005), 

kriterier som är eftersträvansvärda i samhället. Är bilden av manlighet en drivkraft i jämlikhetsfrågan, 

kan det i sin tur förklara varför kvinnors brottslighet ökar (Hollari, 2008). Genom att 

jämställdhetsfrågan har fått stor genomslagskraft i det svenska samhället, förändras också samhällets 

struktur, normer och värderingar (Wenneberg, 2001). Sverige har kommit relativt långt i 

jämställdhetsfrågan och vi strävar efter att kvinnan ska få mer makt. Men om det ibland innebär att 

kvinnan vill efterlikna mannen, måste vi också se till konsekvenserna. Om det i våld i nära relationer, 

finns en koppling till könsmaktsskillnader i samhället, innebär det att vi samtidigt som vi arbetar för ett 

jämställt samhälle, måste synliggöra eventuella effekter, bland annat kvinnors våld mot män. Det krävs 

kunskap i ämnet, för att veta hur och om det förändrats över tid. 

Det har varit naturligt i samhället att se våld i nära relationer utifrån ett könsmaktsperspektiv med 

kvinnan som offer, då kvinnan historiskt sett varit underlägsen och utan rättigheter, vilket vi inte ska 

glömma. Detta är en av orsakerna till att det finns en könsskillnad i lagtexten. I propositionen 
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(1997/98:55) framgår det att kvinnans normaliseringsprocess utgör grunden till behovet av en 

könsspecifik lag. Genom att det har fått rättslig legitimitet kan det i sin tur prägla människors normer 

och värderingar (Wenneberg, 2001). Det vill säga, att män som våldsutövande och kvinnor som 

våldsutsatta förstärks och ses som det enda existerande förhållandet, när det gäller våld i nära 

relationer. I det sociala arbetet med våld i nära relationer utgår oftast utbildningar, rättssystem, normer 

och hjälpinsatser från att våld i nära relationer utgörs av mäns våld mot kvinnor. 

Resultatet i denna studie visar att våldsutsatta män i nära relationer har samma upplevelser och 

reagerar på samma sätt som kvinnor. Ett exempel är normaliseringsprocessen. Männens erfarenheter 

har visat att ett traditionellt synsätt på våld i nära relationer och på bilden av manlighet och kvinnlighet 

kunnat utnyttjas av den kvinnliga våldsutövande partnern. Manipuleringen har varit effektiv, då 

samhället har styrts utifrån ett schablonmässigt synsätt (Burcar, 2005). Resultatet tyder också på att 

våldsutsatta män har problem i samhället, då de inte antas existera. Det räcker inte med att männen blir 

våldsutsatta av partnern, när de söker hjälp blir de misstrodda eller till och med anklagade för att själva 

vara den våldsutövande. Detta har bidragit till att männen har upplevt ett dubbelt våld, både från sin 

partner och från samhället. I möte med socialtjänsten har männen blivit misstrodda och traditionella 

synsätt har speglat bemötandet. Vi anser att det är av vikt att belysa denna kunskapslucka som präglas i 

det sociala arbetets praktik, där det finns rutiner, utbildningar, lagar och ett förhållningssätt för att 

hjälpa våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Våldsutsatta män i nära relationer behöver också 

uppmärksammas för att få samma rättigheter och tillgång till stöd. Detta är därmed ett relevant ämne 

att belysa inom socialt arbete. 

Denna studie har velat belysa en kunskapslucka inom forskning av våld i nära relationer, med män som 

offer. Ett synliggörande och en allmän debatt kring ämnet skulle kunna öppna upp möjligheten för män 

att identifiera sig med offerrollen, för allmänheten att identifiera våldet samt öka sociala hjälpinsatser 

för dessa män, som faktiskt finns. En förståelse för att män också kan vara utsatta för våld behöver 

legitimeras i samhället. Som en av intervjupersonerna uttryckte sig,”För att, det spelar ju fan ingen roll 

vad du har för kön om du blir fysiskt eller psykiskt misshandlad av någon, det är fel ändå!” 

8.1 Framtida forskningsområden  
Denna studie har enbart tagit upp den våldsutsatte mannens perspektiv, inte den våldsutövande 

kvinnans perspektiv. För att få ett helhetsperspektiv på våld i nära relationer behöver både offret och 

förövarens perspektiv studeras och dessutom våld inom samkönade relationer, områden för framtida 

forskning. 

Utifrån materialet i denna studie har det framgått att den våldsutsatte inte gärna söker hjälp under en 

pågående våldsrelation. För att tar reda på vad som krävs för att synliggöra våldet under pågående 

relation kan en framtida studie, som belyser bakomliggande faktorer till detta, vara nödvändig. 

Ett annat ämne för framtida forskning som synliggjordes under arbetes gång, var de frågor som väcktes 

om och hur jämlikhetsprocessen påverkar våld i nära relationer och samhällets normer och värderingar. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Information 

- Syfte med studie: Att synliggöra upplevelsen av att vara våldsutsatt man i en nära 

relation. 

- Samtycke: Medverkan frivillig, kan avböja när som helst, kan välja att hoppa över frågor, 

samtycke om att spela inte intervju. 

- Konfidentialitetskrav: Materialet kommer att redovisas på så sätt att personuppgifter inte 

kommer att kunna röjas. 

- Nyttjandekrav: De insamlade materialet kommer enbart att användas i denna studie och 

intervjumaterialet kommer att raderas efter att det sammanställts. 

- Våldet definition: Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara 

allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att 

utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt 

och psykiskt våld. 

Fysiskt: Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. 

Sexuellt: Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar 

som partnern inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. 

Psykiskt: Direkta eller indirekta hot mot partnern och/eller mot eventuella barn eller att 

partnern blir förlöjligad. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska 

utsattheten. 

Latent våld: Latent våld kan vara en stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig 

i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma 

konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 

Social utsatthet: Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt 

och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. 

Materiellt/ekonomisk utsatthet: Partnerns personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs 

avsiktligt. Kan även innebära att denne förmås skriva under papper som får negativa 

konsekvenser för denne. 

Individer som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas 

för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt 

näringsriktig kost 

 

- Tidsram för intervju: Beroende på hur mycket/lite man vill dela med sig, ungefärlig tid 

40-60 min. 

-  Rätt att ta del av färdigställt material innan det publiceras, för att korregera eventuella 

felaktigheter. Även rätt att ta del av hela uppsatsen när den är färdigställd. 

 

- Något du vill tillägga innan vi börjar?   

 

 



 

 

Bakgrund 

- Ålder, 

- Sysselsättning 

- Familj 

 

Förloppet i relationen för en våldsutsatt man 

- Hur skulle du beskriva relationen? 

- Vilka typer av våld har du blivit utsatt för? (Fysiskt, psykiskt, materiellt, latent, 

ekonomiskt, sexuellt och socialt). 

- Hur skulle du beskriva att du har påverkats av våldet? 

- Hur upplever du kvinnans agerande i relationen? 

o Exempel på situationer, hur hon agerade och hur du agerade. 

- Har ni en pågående relation? 

o Hur skulle du beskriva uppbrottsprocessen? 

o Hur kommer det sig att du är kvar i relationen? 

 

Bemötande av omgivningen och myndigheter 

- Har du pratat med någon om dina upplevelser? 

o Vem, Hur kommer det sig, hur upplevde du det. 

- Hur har du upplevt stöd från omgivning? (familj, vänner etc.) 

- Vad anser du om tillgängligheten för hjälpinsatser? 

- Har du sökt professionellt stöd? 

o Om nej, varför inte? 

o Om ja, vad var det som gjort att du sökte stöd? 

o Hur upplevde du det stödet? 

- Hur har du upplevt bemötande från myndigheter? (polis, socialtjänst, domstol). 

o Förtroende för myndigheter 

Nuvarande situation 

- Hur påverkar dina upplevelser och erfarenheter dig idag? 

- Kan du se någon fördel med dina upplevelser? 

- Finns det någon skillnad i din självbild i dagsläget och tidigare? 

- Hur upplever du stöd från omgivningen i dagsläget? 

 

 



 

 

Bilaga 2: Koder och kategorier 

 

Förloppet    Bemötande 

Bra början    Bra stöd 

Eskalerar    Hjälper att prata 

Manipulativ    Okunskap 

Makt  Utnyttja position Schablonbilder 

Svartsjuk  som kvinna  Könsdiskriminering 

Ostabil    Tappat förtroende 

Normaliserat    Misstrodd 

Anpassning    Ej tillgängligt 

Försvara    Traditionellt synsätt 

Isolering     Anklagar offer  

Kontrollerad    Snedvriden bild 

Lyda/tassa på tå   Lagbrott 

Tappa sig själv   Skam 

Förminska våldet 

Tidsbudget 

Skuld 

Hållhake 

Barn 

Uppbrottsprocess 

Våldet fortsätter 

 

Konsekvenser 

Förståelse 

Starkare 

Minskat förtroende 

Tacksamhet 

Självinsikt 

Ödmjukhet 

Skydda sig själv 

Ökad kunskap 

Kollaps 

Integritet 

Lämna = förtroende 

Trauma 

Ökad empati 



 

 

Bilaga 3: Mall för normaliseringsprocessen 

 



 

 

Bilaga 4: Illustration förloppet i relationen 

 



 

 

Bilaga 5: Illustration för bemötande 
 

 



 

 

Bilaga 6: Annons 
Våldsutsatta män i nära relationer: Intervjupersoner eftersökes 

Vi söker dig som är man och över 18 år som har blivit utsatt för våld av en kvinnlig partner. 

[Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till 

grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga 

hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. 

Fysiskt: Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. 

Sexuellt: Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar 

som partnern inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. 

Psykiskt: Direkta eller indirekta hot mot partnern och/eller mot eventuella barn eller att partnern blir 

förlöjligad. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten. 

Social utsatthet: Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och 

vänner eller att delta i sociala aktiviteter. 

Materiellt/ekonomisk utsatthet: Partnerns personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. 

Kan även innebära att denne förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för denne. 

Individer som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för 

vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig 

kost.] – Socialstyrelsen.se 

 

Vi är två socionomstuderande vid Umeå universitet som skriver en C-uppsats vars syfte är att belysa 

mäns upplevelser av våld i nära relationer och hur de blir bemötta av omgivningen. 

Med denna forskningsfråga hoppas vi kunna belysa eventuella hinder för män att söka och få hjälp. 

Dina erfarenheter kan på så sätt göra nytta för andra i liknande situation. Det är frivilligt att medverka 

och det innebär att du när som helst kan avbryta intervjun eller undvika att besvara vissa frågor. De 

uppgifter som lämnas kommer att hanteras på så sätt att personuppgifter inte kommer att kunna röjas 

och du är anonym i din medverkan. Beroende på var geografiskt du bor vill vi antingen genomföra en 

telefonintervju eller genom ett personligt möte. 

Det går att kontakta oss via mejl om du är intresserad av att delta i denna studie: 

lisa0028@student.umu.se, jeny0022@student.umu.se 

Tack! / Jennifer och Linn. 
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