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Sammanfattning
En kvalitativ studie har gjorts kring män som blivit utsatt för våld i en heterosexuell 
partnerrelation. Kunskapsöversikten presenterar olika verksamheter som erbjuder stöd och hjälp 
för den våldsutsatte men det presenteras även en verksamhet som erbjuder hjälp för våldsutövaren. 
Information har insamlats via böcker, hemsidor, artiklar rapporter samt via semistrukturerade 
intervjuer. Det har genomförts två semistrukturerade intervjuer med två män som blivit utsatta för 
partnervåld, dessa intervjuer har sedan analyserats med analysmetoden kvalitativ innehållsanalys. 
Intervjuerna beskriver hur män som blivit utsatta för våld av en kvinna i nära relation kan uppleva 
situationen tillsammans med kvinnan, bemötande från myndigheter, samt hur männens egna 
känslor kring manligt och kvinnligt påverkade dem i dessa relationer. Det har även visats att de 
flesta rapporter och artiklar i störst utsträckning handlar om våldsutsatta kvinnor. 
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1. INLEDNING
Tänk dig en man som blir slagen av en kvinna på stan, vad tänker du då? kanske vad har 
han gjort för att förtjäna det? tänk dig också en kvinna som blir slagen av en man på stan, 
vad tänker du då? det är nog enkelt att tänka “vad har han mer gjort?” än att tänka 

tvärtom, “vad har hon gjort” - Mathias Öberg Resurscentrum mot våld 2014

Citatet ovan skildrar två scenarier med samma utgångspunkt, dock ser man olika på dessa två 
händelser som är exakt lika, förutom att könen skiljer. Denna syn på kvinnors våld mot män är den 
som vi har mött flest gånger under studiens gång, men även innan vilket skapade intresset för att 
undersöka och påvisa detta fenomen. Kvinnors utsatthet för våld av män i nära relationer är ett 
välkänt problem i dagens samhälle och det finns olika sorters stöd för dessa kvinnor. Dock talas det
inte om motsatsen, det vill säga mäns utsatthet för våld av kvinnor i nära relationer, i samma 
utsträckning. Vi anser det är viktigt att lyfta detta och synliggöra, då det finns en tidigare 
uppfattning om att män som utsätts för våld av kvinnor är skamligt och inte lika viktigt att belysa. 
Då kvinnor ofta inte anses kunna utföra våldsbrott i nära relationer som män gör och fokus i 
samhället ligger på utsatta kvinnor, vill vi lyfta de våldsutsatta männen i nära relationer för att 
undersöka hur vanligt det är, vilken hjälp som finns att få samt att sudda ut fördomar om att våld 
mot män i nära relationer inte är ett problem. Vi har därför studerat artiklar, rapporter, böcker, 
uppsatser, intervjuat mansjouren som arbetar med våldsutsatta män samt intervjuat Resurscentrum 
mot våld som arbetar med våldsutövare. Vi har även tagit del av våldsutsatta mäns egna berättelser 
genom att själva intervjua dessa som blivit våldsutsatta av en kvinna i nära relation. 

1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att studera hur män som blir eller har blivit våldsutsatta av en kvinna
upplever sin situation samt vilken hjälp som finns att söka.

1.2 Frågeställningar

• Hur upplever våldsutsatta män deras situation kring våldet, hjälpen de får samt de attityder 
som finns i samhället mot män som blivit våldsutsatta av kvinnor?

• Finns det några specifika kännetecken för ett förhållande med våldsproblematik från 
kvinnan?

1.3 Avgränsningar

Vi har valt att fokusera på våld i nära relationer och har valt att avgränsa oss till en heterosexuell 
relation. Studien utesluter alltså våld mellan par som lever i ett homosexuellt förhållande samt 
mellan kvinna och man som inte lever i ett partnerförhållande, det vill säga kompisar eller släkting.
Vi har även valt att utesluta kvinnors direkta våld mot barn.

1.4 Definitioner av begrepp

1.4.1 Våldets normaliseringsprocess

Beskriver hur våldet normaliseras för både våldsutövaren och den våldsutsatte genom en process 
som startar med kontroll från våldsutövarens sida. Isolering sker gradvis och därefter tillkommer 
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hot och våld. Den våldsutsatte anpassar sig till situationen för att försöka undkomma våldet 
(Lundgren 2012). 

1.4.2 Våld i nära relationer

Våld i nära relationer, även kallas relationsvåld, är det våld som förekommer inom en relation. Det 
förekommer endast i relationer och inte (eller i liten utsträckning) i andra tillfällen i livet (Isdal, 
2008).

1.4.3 Våld

Våld är att utöva handlingar mot en annan person med avsikt att denna person ska göra något den 
inte vill, eller att ge upp något personen vill göra. Dessa handlingar sker genom att skada, smärta, 
skrämma eller kränka en annan person (Isdal, 2008). 

Våldsutövare: Den person som utövar handlingen är en våldsutövare. Våldsutövaren är i de 
flesta fall medveten om sin mening med sin handling samt vad de vill uppnå med den. Men i vissa 
fall är de inte medveten om anledningen till sin handling, de har inget motiv till våldet (Isdal, 
2008).

Våldsoffer: Den person som utsätts för våldet. Offret är den part i våldet som får känna fruktan 
och smärtan. Det är offrets upplevelse av handlingen som ger den säkraste definitionen av våld 
(Isdal, 2008).

Våldet: Våld finns i många olika former, vi har valt att presentera tre av dem;

Fysiskt våld: Handlingar mot en annan person med avsikt att denna person ska försaka något den 
vill göra eller att göra något den inte vill. Dessa handlingar sker genom olika former av fysisk makt
som visar sig genom att utsätta en annan person för smärta, skada, rädsla och kränkning (Isdal, 
2008).
Psykiskt våld: Sker med hjälp av en underliggande makt eller hotbild för att styra eller dominera 
andra människor. Det psykiska våldet utövas på alla vis som inte är fysiska, exempelvis genom att 
skada, skrämma eller kränka. Psykiskt våld kan visa sig i form av hot och makt, med detta kan en 
person kontrollera en annan person. Det är en form av dominans och är en begränsning av en annan
persons frihet. Det kan handla om social kontakt, aktivitet, tid, uppförande, vanor och klädsel samt 
kontroll över vad en person gör eller befinner sig (Isdal, 2008).
Sexuellt våld: Alla sexuella påtryckningar samt sexuella handlingar under tvång. Det kan innebära 
sexuella handlingar med andra personer, föremål eller djur. Eftersom det sexuella våldet angriper 
en persons mest privata och sårbara sida kan denna form av våld vara det mest nedbrytande för 
psyket (Isdal, 2008). 

1.5 Ansvarsfördelning

Forskarparet har tillsammans gjort grunden för undersökningen så som formulerat frågeställningar 
och syfte samt sökt reda på litteratur, artiklar samt rapporter. Forskarparet har tillsammans utformat
avsnitten “Kvalitativ innehållsanalys”, “Hjälp och stöd”, “Tillvägagångssätt”, “Etiska reflektioner”,
“Diskussion” samt “Referenslista”. Utöver dessa delade forskarparet upp och ansvarade för olika 
avsnitt. Sandra formulerade de semistrukturerade intervjuguider som ligger till grund för 
undersökningen samt skötte kontakten med Mansjouren samt den ena utav mannen som 
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intervjuades. Hon ansvarade även för att intervjuerna med de våldsutsatta männen transkriberades 
och förde över intervju “Erik” till text. Sandra överförde även intervjun med “Björn” till text men 
forskarparet färdigställde den tillsammans. Sandra har utöver detta även arbetat med avsnittet 
“Kunskapsöversikt” samt kodade och kategoriserade intervjuerna med de våldsutsatta männen och 
ansvarade för analyseringsavsnittet “Resultat”. Vidare tog Sabina kontakten med Resurscentrum 
mot våld samt den andre av de intervjuade männen. Hon ansvarade även för inspelningarna av 
intervjuerna med Mansjouren och förde över dessa till text. Sabina har utformat framsidan, 
innehållsförteckningen samt strukturerat kring upplägg och formalia. Hon har även formulerat 
avsnitten “Inledning”, “Avgränsningar” samt “Definitioner av våld”, ”Vad är jämställdhet, kön och 
genus”, “Val av datainsamlingsmetod”, “Litteratursökning” samt “Validitet & Reliabilitet”. Ett 
kontinuerligt samarbete har funnits i alla ovanstående delar. Forskarparet har ständigt hjälpts åt och
båda har även redigerat i uppsatsens samtliga delar i samförstånd med varandra. Arbetet med 
undersökningen har skett både via fysiska träffar samt genom daglig mejl- och telefonkontakt. Det 
har pågått ett ständigt samarbete genom hela undersökningen och ansvarsfördelningen har varit 
jämn.

2. KUNSKAPSÖVERSIKT OCH TIDIGARE FORSKNING

2.1 Män utsatta för våld av kvinnor i nära relationer

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) är en av sex personer i Sverige som utsätts för våld
i nära relationer en man. Det är större chans att en man polisanmäler om våldet är allvarligt och 
upprepas. Många män som blir utsatta för våld anmäler inte på grund av rädslan att inte bli trodda 
på. Våldsutsatta män har inte lika stor tillit inför rättsväsendet som kvinnor har och män upplever 
sig även sämre bemötta av polisen. Det finns en normgivande bild av att män är starka och kan 
försvara sig själva vilket blir motsatsen till att vara ett offer. Många män låter därför bli att söka 
hjälp och försöker istället lösa problemen själva (NCK, 2014). Utifrån Brottsförebyggande rådets 
Nationella trygghetsundersökning (NTU) skrevs en rapport år 2009 som beskriver våld i nära 
relationer enligt offrens egna upplevelser. I Sverige var detta första gången det rapporterades om 
män som blivit utsatta för våld i nära relationer. Totalt var det 304 personer som uppgav att de varit
utsatta för våld i nära relation varav 56 av dessa var män, det vill säga en femtedel. 77% av 
männen uppgav att det våld de blivit utsatta för var trakasserier. Det var få män som blivit utsatta 
för andra typer av våld, exempelvis var det tre män som blivit utsatta för sexuellt våld i en nära 
relation (BRÅ, 2009). 

Enligt Kordon & Wetterqvist (2006) är orsaken till att kvinnor mer ofta ses som våldsoffer på 
grund av att män slår hårdare, inte för att de slår mer ofta än kvinnor. Enligt NCK (2014) utsätts 
män mer ofta för psykiskt våld än fysiskt våld. Grovt och återkommande relationsvåld utsätts 
oftare kvinnor för än män. Däremot våldshandlingar som anses lindrigare, som att knuffas, kasta 
saker och dra i håret drabbas män och kvinnor ungefär lika. 

Sahlgrenska akademien i Göteborg har undersökt hur förekommande det är att män respektive 
kvinnor utsätts för relationsvåld. Två studier genomfördes genom enkäter som kompletterades med
intervjuer. 1400 svenskar deltog och resultaten visar att män mer ofta utsätts för fysiskt våld än 
kvinnor, men att kvinnorna får svårare skador av det våld de blivit utsatta för (Forskning.se, 2013). 
Enkätstudien visar att åtta till elva procent av männen uppgav att de blivit utsatta för våldmedan 
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åtta procent av kvinnorna uppgav detsamma. Detta går emot statistiken där enbart en av fem som 
blivit utsatta för våld i nära relationer är en man. Studien visar att de män som blir utsatta inte 
försvarar sig för att de inte vill slå en kvinna och inte vågar anmäla för att det är mer sannolikt att 
kvinnan blir trodd och inte mannen. På grund av det fysiska våldet uppgav både män och kvinnor 
att de led av ångest och depression. Både kvinnor och män uppgav även att de led av 
självmordstankar på grund av våldet, men för männen gällde detta enbart när de blivit utsatta för 
psykiskt våld (Sköld, 2013). Enligt Lindgren, Pettersson & Hägglund, (2001) finns kännedom om 
att män kan bli våldsutsatta av en kvinna i nära relation. Däremot vilka män som drabbas, vilka 
kvinnor som utför våldet och hur våldet visar sig är okänt eftersom att det är sällsynt att prata om 
män som blir utsätta för våld av en kvinna i nära relation. 

De som utsätts för våld i nära relationer ska behandlas likvärdigt av myndigheterna (BRÅ, 2009). 
När advokat Peter Haglund tog över som ordförande för Sveriges mansjourers riksförbund fick de 
inte söka pengar för att hjälpa män som blev misshandlade av sina kvinnor – bara för att hjälpa 
män som slår. Sveriges mansjourers riksförbund får inte bidrag för att hjälpa män medan 

kvinnojourerna får hundratals miljoner kronor (Peter Haglund, 2010, refererad i Carlqvist, 2010). 
Pengarna delas ut av Socialstyrelsen och året innan hade Mansjourerna tagit emot 150000 kronor. 
De hade då tvingats lova att använda pengarna till ett projekt om ”könsmaktsordningen” som 
används för att beskriva det som ligger till grund för ojämställdheten mellan män och kvinnor 
(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2014). Pengarna som mansjourerna fick ta emot fick 
alltså inte användas för att hjälpa män som blir slagna. Syftet med jourerna är främst att hjälpa män
som blivit fråntagna sina barn och illa behandlade i vårdnadstvister, men de får inte bidrag för att 
hjälpa utsatta män (Carlqvist, 2010). Socialstyrelsen ger bidrag till verksamheter som riktar sig mot
mäns våld mot kvinnor, exempelvis att ge vård till män som utövar våld. Däremot ges inte bidrag 
till att ge vård till våldsutsatta män då de menar att socialstyrelsen ska beakta kvinnor och barn 
som utsätts för våld av närstående enligt socialtjänstlagen samt lagen om kvinnofridskränkning. 
Sveriges mansjourers riksförbund ansöker inte om bidrag från socialstyrelsen sedan år 2008 
eftersom att de pengar de tidigare blivit beviljade varit villkorade att gå just till vård för män som 
utövar våld, inte som blir utsatta för våld. Detta gör att det finns en risk att mansjouren inte 
kommer kunna arbeta vidare med sitt viktiga arbete att skydda män som utsätts för våld (Carlqvist, 
2010). 

2.2 Kvinnliga våldsutövare

Kvinnor som utför våldsbrott har ökat. En faktor som anses kunna bidra till kvinnors ökade 
våldsbenägenhet är att kvinnor dricker mer alkohol nu än förr och ungefär 80 procent av alla 
kvinnor och män som utför våldsbrott är alkoholpåverkade (Kordon & Wetterqvist, 2006).

Kvinnan som våldsutövare är oftast bekant med sitt offer, det rör sig i flesta fall om våld i nära 

relationer (BRÅ 2009). Palmberg & Wasén (2003) har gjort studien “Slagen man” där intervjuade 
män beskrev våldet från sina före detta partners. Studien visade att kvinnor använder sig mer ofta 
av psykisk misshandel som exempelvis att hota om att ta barnen ifrån mannen. Studien visar även 
att kvinnor använder sig av fysiskt våld, hot och kränkningar. Enligt Kordon & Wetterqvist (2006) 
skulle det kunna vara så att då mannen inte slår tillbaka känner den våldsutövande kvinnan att hon 
kommer undan med beteendet.

Anders Forsman (refererad i Kordon & Wetterqvist, 2006) som är professor och överläkare i 
rättspsykiatri pekar på att kvinnor kan ha samlat ihop mängder av tidigare besvikelser och ha en 
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uppdämd frustration. En man kanske inte är beredd på att en kvinna kan utföra en fysiskt allvarlig 
attack. Därför kan kombinationen manligt offer och kvinnlig gärningsman innebära en större risk 
för att offret får väldigt allvarliga skador. I extrema fall kan det leda till att offret avlider. 

Weizmann Henelius (2004) har undersökt våldsamma kvinnors personlighet, bakgrund och 
livserfarenheter samt förhållandet mellan utövaren och den utsatte. I studien undersöktes även 
psykologiska riskfaktorer för kvinnliga våldsutövare. Enligt Weizmann Henelius kan kvinnor som 
utövar våld känna svartsjuka eller ilska och vilja bli av med denna obehagliga känsla och går därför
direkt till handling. Kvinnorna hade enligt studien mindre skuldkänslor än männen, samt att 
kvinnorna inte skyllde våldet på andra personer i samma utsträckning som männen gjorde. Enligt 
studien utövade vissa av kvinnorna våld som hämnd mot männen samt att gräl var det mest 
förekommande motivet för våldet. Studien visade att många av kvinnorna hade någon form av 
psykisk personlighetsstörning som borderline men även antisocial personlighetsstörning 
(Weizmann Henelius, 2004). Enligt Nationalencyklopedin (refererad i Kordon & Wetterqvist, 
2006) förklaras borderline vara ett psykiskt störningstillstånd där några av kännetecknen är 
aggressivitet, starka instabila affekter samt att destruktiva handlingar utlösta av ångest utförs mot 
sig själv eller andra personer. En antisocial personlighetsstörning präglas av egocentrism och 
manipulativitet samt att det egna välbehaget är det centrala för personen. Ånger, skuldkänslor samt 
empatisk förmåga är bristande hos en individ med denna personlighetsstörning (Kordon & 
Wetterqvist, 2006). Enligt Weizman Henelius (2004) framställs ofta kvinnor som offer. Detta 
menar Kordon & Wetterqvist (2006) kan förklaras med att det blir enklare att ta till sig kvinnans 
gärningar om det finns orsaker som psykisk ohälsa hos kvinnan. Kvinnan kan då ses som ett offer 
om hon samtidigt är sjuk. 

2.3 Vad innebär jämställdhet? - kön och genusperspektiv

Sveriges kvinno- och tjejriksförbund (2011) definierar jämställdhet med att män och kvinnor har 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Målet är att män och kvinnor ska ha samma makt 
att kunna bestämma över samt forma sitt eget liv samt att kunna forma samhället. Regeringens 
delmål för att nå ett jämställt samhället är att främja ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av 
makt och inflytande, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra.

Definitionen av kön och genus skiljer något, de biologiska och anatomiska skillnaderna definierar 
könet medan genus åsyftar de sociala, kulturella och psykologiska skillnaderna. Genus står för de 
uppfattningar som är socialkonstruerade kring vad som är kvinnligt och manligt (Giddens & 
Griffiths, 2007) ).

Socialstyrelsen (2014) beskriver att alla som utsätts för våld i nära relationer ska bli erbjuden stöd 
och hjälp från samhället. Socialstyrelsen har en likabehandlingsplan, som innebär att alla ska 
behandlas lika och ha lika rättigheter trots kön. Trots denna plan ligger samhällets satsningar samt 
socialtjänstlagens fokus enbart på våldsutsatta kvinnor. 

3. HJÄLP OCH STÖD

I detta kapitel presenteras olika former av stöd och hjälp som den våldsutsatte ska ha möjlighet att 
söka. En utav de presenterade verksamheterna erbjuder stöd och hjälp för våldsutövaren. 
Informationen från sjukvården, polisen, brottsofferjouren samt socialtjänsten har insamlats via 
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respektive hemsida samt från lagtext. Informationen från Mansjouren och Resurscentrum mot våld 
insamlades via semistrukturerade intervjuer, dessa grundar sig på en semistrukturerad intervjuguide
som utformats efter undersökningens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Informationen från 
några utav de olika verksamheterna förstärks även med citat från en utsatt mans upplevelse att söka
hjälp vid respektive verksamhet.

3.1 Sjukvården

I sjukvården är det viktigt att rutinmässigt tillfråga män om de blir utsatta för våld. Personalen 
måste kunna visa gott bemötande och ha kunskap om vilken hjälp det finns för våldsutsatta män 
(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). Hälso- och sjukvården (Stävenborg, 2013) uppmanar att 
den som blivit utsatt för våld ska söka hjälp då det är viktigt att få eventuella synliga skador 
dokumenterade. De kan också vara en hjälp till att göra en polisanmälan eller hjälp från exempelvis
socialtjänsten.

3.2 Socialtjänsten

Enligt 5 kap 11§ i socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden arbeta för att den som utsatts för brott
och dennes närstående får stöd och hjälp. Människans lika värde och rätt till trygghet, vård och 
omsorg är en grund för socialtjänsten och det är deras skyldighet att ge stöd till våldsutsatta 
kvinnor, barn och män (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). Socialtjänstlagen 5 kap 11§ säger
att den som blivit utsatt för brott samt dennes närstående ska få stöd och hjälp utav socialnämnden.

3.3 Brottsofferjouren

Enligt landets brottsofferjourer finns i princip inga skyddsboenden för våldsutsatta män trots att av 
alla som söker hjälp hos brottsofferjouren är 13 procent män. Enligt brottsofferjouren har 
socialtjänsten allmänt bristande kunskap om våldsutsatta män som ofta blir misstrodda vilket gör 
att dessa män hamnar i en svår situation (Bering, 2013).

3.4 Polis

På polisens informationssida om brott i nära relationer (Polisen, 2011) uppmanar de om att om man
har blivit utsatt för brott i nära relation så ska det polisanmälas. De menar dock att det är många 
som undviker att anmäla, och beskriver att det kan bero på att det finns känslor kvar för den man 
vill anmäla eller att man är rädd för vad man kan utsättas för av sin partner om man anmäler. De 
beskriver också att det kan bero på att man anklagar sig själv för det som man utsätts för och 
därmed känner skuld och skam. Det kan också vara så att man som utsatt tror att det inte är 
tillräckligt allvarligt det man utsatts för, och att polisen då inte skulle ta en på allvar. Polisen 
beskriver vikten av att anmäla, då det kan vara ett sätt att får förändring i sin livssituation och 
därmed få stopp på inslag av våld och kränkningar (Polisen, 2011).

3.5 Mansjouren

Mansjouren bildades 2004, de hade då ett samarbete med Stockholm fram till 2012 genom 
telefonväxeln. Men då efterfrågan i Västerbotten och Norrbotten blev större drog de sig ur 
telefonväxeln med Stockholm. I Umeå är de 6 personer i styrelsen samt ca 20 stycken 
stödmedlemmar. Mansjouren har ett samverkansavtal med Umeå kommun, förutsättningen för att 
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de ska få bidrag och att kunna hålla igång verksamheten. Det finns ett tiotal mansjourer i Sverige, 
men den i Umeå är den som är mest på banan i dagsläget.

Mansjouren hade i början endast telefonkontakt fram till 2008, efter det började de även ta emot 
besök och ha fysiska samtal. Åke Nilsson (se intervjuguide bilaga 2), som är en utav de sex 
personer i styrelsen i mansjouren i Umeå, beskriver att de har ungefär 270 samtal varje år och 
ungefär 700 telefonsamtal. De utför uppföljningssamtal efter en tid, för att se hur det har gått efter 
ett samtal. De har även samtalsgrupper där de använder sig utav metoden “att växa och våga vara 
vuxen” som är en studie som Åke Nilsson har tagit fram. Modellen rör olika moment så som 
alkohol och droger, konflikter, relationer samt att växa som människa. Det vanligaste problemen 
som Åke beskriver förekommer är relationsproblem, sexmissbruk, alkohol och droger, våld och 
aggressivitet, eller en människa som är ensam och vill ringa för en pratstund. Det förekommer även
att män som har utövat våld söker sig till mansjouren.

Med de enskilda samtal och samtalsgrupper som hålls är målet att klienten ska få en starkare 
självinsikt, vilket har visat sig ge en stor framgång. Åke beskriver normaliseringsprocessen, att det 
är vanligt att personer har gått för länge i en relation så att de till slut har tappat bort varandra, och 
därmed även sig själv. Han beskriver att det är många som är vilse och inte vet hur man själv mår 
och att det då är viktigt att prata, diskutera och att lägga korten på bordet då det är mycket som 
döljs bakom sin personlighet. Han brukar också tala om för alla att de inte har någon skam- eller 
skuldbeläggning samt att det finns endast en enda sak som kan leda framåt och det är att vara ärlig, 
annars ger det inget att komma till mansjouren. Att kunna prata är nyckeln i de allra flesta fall då 
samtalet är det som är vägledande och ger personen egna insikter. De män som kommer hit är ofta 
lyhörda för en förändring. Åke förklarar att det är viktigt att de som levt i ett förhållande som 
våldsutsatt måste lära sig av förhållandet och om sig själv för att inte hamna i ett sådant destruktivt 
förhållande igen. Åke beskriver att mansjouren har hjälpt män på många olika sätt, bland annat att 
hjälpa dem att hitta sin insikt till att söka jobb, eller att börja studera eller bli fysiskt aktiv.

Åke på mansjouren beskriver att barn som bevittnar våld har 70-75% risk att själv bli våldsutövare,
så det finns en koppling till varför människor blir våldsamma och utövar detta beteende. Han 
beskriver vidare vikten av att dessa människor då måste få en förståelse för hur man har blivit som 
person för att kunna göra en förändring, att ta till nya metoder i sitt sätt att vara. Det är lika många 
män som söker sig till Mansjouren för att de är våldsutsatta som att de själva utsätter sin partner för
våld. 

Åke upplever att kvinnor som våldsutövare har ökat sedan mansjouren startade upp 2008, vilket 
han beskriver att han tror beror på att han har blivit mer erfaren att jobba med problemet samt att 
folk blivit mer upplysta och vågar ta för sig mer, inte att just själva våldet har ökat. Det skiljer sig 
mycket mellan män och kvinnors sociala kompetens, menar Åke. Kvinnor har alltså haft lättare att 
söka hjälp för deras utsatthet än vad männen haft tidigare. Kvinnor har större behov av att träffas 
och prata, menar Åke. Kvinnojouren har haft en otrolig framgång med sin marknadsföring och 
kunna ge stöd till de kvinnor som blivit utsatt. Männen får tyvärr inte den här hjälpen som de 
skulle behöva i det här sammanhanget och antalet som känner till den hjälp som finns är 
försvinnande liten. Många brukar säga att de skulle ha sökt hjälp för längesen om de hade känt till 
mansjouren.

Det är känt att kvinnor agerar och slår män, men när det händer och en man berättar om det för 
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någon blir ofta funderingen kring vad mannen har gjort för att förtjäna det. Många män upplever 
det också ofta som att det är “okej” att få en smäll, de gör inte heller något för att anmäla det. Åke 
tror att det har att göra med den så kallade “manliga stoltheten" och att man inte vill prata om att 
man blivit slagen av en kvinna. Gällande den psykiska misshandeln så tror inte Åke att det är 
någon större skillnad i hur man hotar varandra, utan att det ser likadant ut hos både män och 
kvinnor. Psykiskt våld i form av kontroll är väldigt vanligt bland män också, och det handlar ofta 
om dåligt självförtroende och självinsikt. Vidare förklarar han att våldets orsak beror på 
maktlöshet, det behöver inte betyda att man är en våldsperson, utan att man har en maktlöshet, 
vilket kan förekomma hos både män och kvinnor.

Enligt Åke slår kvinnor oftare än män, men de gör det på ett annat sätt, det är mer vedertaget okej. 
Många män har fått konsekvenser för att de har hållit emot en kvinna som har slagits, då kvinnan 
då har fått blåmärken på armarna. Åke beskriver att han har mött detta flera gånger och att det är 
svårt att bevisa kvinnors våld mot män. I de fall mannen slagit tillbaka för att han själv blivit 
våldsutsatt blir det väldigt svårt att bevisa vem som började slå. Åke beskriver att mäns utsatthet 
för våld av kvinnor är svårt att komma åt.

3.6 Resurscentrum mot våld - Hjälp för våldsutövare

Resurscentrum mot våld (RMV) är en verksamhet som bedrivs i Örnsköldsvik. Mathias och Daniel
(se intervjuguide bilaga 2) jobbar med våldsutövaren för att ge denne stöd och hjälp. De arbetar 
med stödsamtal för våldsutövare och utgår, i deras arbete, ifrån behandlingsmetoden ATV 
(Alternativ till våld) där de har fyra fokusområden: vad är våld, vem som är ansvarig, vilka 
psykologiska sammanhang finns det kring personens liv samt våldets konsekvenser. Mathias och 
Daniel beskriver att de arbetar både med män samt kvinnor som våldsutövare. På resurscentrum 
mot våld finns det även en avdelning där de jobbar med de våldsutsatta som kan vara både män och
kvinnor. Mathias och Daniel beskriver vikten av att arbeta med själva våldsutövaren också och inte
bara fokusera på den som har blivit utsatt. Det är våldsutövaren som är problemet, och hjälper man 
inte denne så blir inte problemet löst, utan bara symptomen utav problemet. Utöver individuella 
samtal bedriver Mathias och Daniel gruppbehandling i form av Utvägs, ”ickevåldsgrupp för män”. 

Majoriteten som Mathias och Daniel jobbar med är våldsutövande män, de har träffat ett fåtal 
kvinnor men då har det ofta handlat om våld mot barn. De tror att omfattningen kring våldsutsatta 
män kan vara större, men just att våldet som män utövar är “det farligare” och att graden utav 
rädsla hos den utsatte kan påverka och kan vara den övervägande delen kvinnor som känner denna 
rädsla för mannen som hon blir utsatt av.Mathias och Daniel beskriver att de stöter även på 
våldsutsatthet bland de som har utövat, och berättar att majoriteten av alla människor har upplevt 
våld i någon form, exempelvis bråk i skolan, mellan vänner, familjen. I majoriteten av de fall RMV
jobbar med beskriver klienten egen utsatthet. I barndomen är det många gånger en omsorgsperson 
som har utsatt dem.

Mathias och Daniel pratar om den inre motivation samt den yttre motivation, de våldsutövare som 
söker sig hit för att, exempelvis deras förhållande annars tar slut eller en risk för att barnen 
placeras, har endast en yttre motivation. De beskriver att ju fler yttre motivationer som finns desto 
mindre är den egna “inre” motivationen, målet är att flytta den yttre motivationen till den inre, har 
utövare själv erkänt att denne har problem är oftast den inre motivationen större.
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De gånger de har träffat en kvinna som utövat våld mot partner upplever dem att vanmakten är 
densamma som att utövaren skulle vara en man, skillnaden som Daniel beskriver att han har 
upplevt är att utövaren ofta har en annan syn på sig själv och sitt eget handlande, det är svårare att 
se sin egen del och lägger över skulden på sin partner, som är en försvarsmekanism, dock verkar 
den försvarsmekanismen vara starkare hos kvinnor. Mathias upplever att det psykiska våldet är mer
påtagligt hos kvinnor som utövare än det fysiska. Detta visar sig i kontroll, svartsjuka, ord, hån, 
hot, skrik. Det finns ju även jämställt våld, där båda utövar våld. Detta beskriver Mathias och 
Daniel kan bli intressant då de söker hjälp hos RMV, hur de då ska klassa in dessa om båda är 
våldsutövare och våldsutsatt.

4. METOD

I detta kapitel presenteras undersökningens process. Nedan kommer datainsamlingsmetod, 
tillvägagångssätt, litteratursökning den kvalitativa innehållsanalysen, tillförlitligheten samt våra 
etiska reflektioner att presenteras.

4.1 Val av datainsamlingsmetod

Patton (2002) beskriver att en kvalitativ analys gör om data till resultat och skapar sedan en helhet 
av alla delar som till sist blir något förståeligt, den kvalitativa analysen bestämmer vad som är av 
värde i ett material. Enligt Rosengren och Arvidson (2002) är en kvalitativ analys lämpligt vid 
undersökning av ett fenomen som man nästan kan kalla obefintligt. De menar att ett lämpligt 
förfaringssätt är att genomföra intervjuer för att kunna studera ett sådant fenomen. För att kunna 
fånga upp männens upplevelser kring att vara utsatt för våld i en nära relation på ett relevant sätt 
valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Syftet med semistrukturerad intervju är att få 
en persons syn och verklighet samt att få personen att berätta så mycket som möjligt utan att bli 
styrd av samtalsledaren (Jacobsen, 1993).

För att göra en semistrukturerad intervjuguide utformas specifika teman som styr intervjutillfället. 
Frågorna i intervjuguiden behöver nödvändigtvis inte följas i ordning, vilket ger forskaren större 
frihet att ställa följdfrågor samt större frihet för intervjupersonen att berätta. Det är i princip 
intervjupersonen som styr själv intervjun inom ramen för dessa teman som finns specificerade i 
intervjuguiden. Detta ger större möjlighet för forskaren att få en förståelse samt att närma sig det 

fenomen som studeras (Bryman, 2011). 

4.2 Tillvägagångssätt

Kontakt med Resurscentrum mot våld respektive Mansjouren togs och hölls via mejl. 
Intervjuguider utformades (Se bilaga 1; bilaga 2) inför dessa intervjutillfällen. Intervjuguiderna är 
utformade efter olika teman som berördes under intervjuerna. Första intervjuguiden (bilaga 1) är 
utformad för de båda våldsutsatta män som vi intervjuat. Denna intervjuguide innehåller fyra olika 
teman: Våldets karaktär, våldsutövaren, relationen, stöd och hjälp. Vi har valt att inte presentera 
hur vi tog kontakt med de våldsutsatta männen vi intervjuat för att inte riskera att avslöja deras 
anonymitet. Intervjuerna tog plats på respektive verksamhet i enskilda rum. Innan intervjuerna fick
intervjupersonerna en muntlig förklaring om syftet med undersökningen, rätten att vara anonym 
och rätten att avbryta. De tillfrågades även om vi fick spela in intervjuerna samt information om att
vi som forskare är de enda som kommer att lyssna på inspelningarna som efter transkribering 
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raderas. Intervjupersonerna fick även information om att vi inte kommer att använda informationen
som intervjuerna gav till något annat ändamål än vår undersökning. Utifrån intervjuguiden fick 
intervjupersonen stor frihet att berätta sin historia kring varje tema. Intervjuerna tog ungefär ~100 
minuter vardera. Den andra intervjuguiden (bilaga 2) är utformad efter de två verksamheter som vi 
fick besöka, Mansjouren samt Resurscentrum mot våld. Denna intervjuguide är utformad med tre 
olika teman; Verksamheten, arbetet/tillvägagångssätt samt våldet. Utifrån denna intervjuguide fick 
båda verksamheterna stor frihet att beskriva deras uppbyggnad, hur de arbetar med klienterna samt 
hur de upplever att våldet ser ut bland verksamheternas vardera klienter. Intervjuerna med dessa 
två verksamheter tog ungefär ~80-120 minuter vardera. För att få med både vad intervjupersonerna
har berättat samt hur de har berättat måste en fullständig redogörelse av intervjumaterialet göras 
(Bryman, 2011). Därför spelades samtliga intervjuer in med hjälp av diktafon på en mobiltelefon, 
det fördes även anteckningar. Detta var också till hjälp för att på ett smidigt sätt kunna analysera 
och transkribera materialet. Materialet transkriberades ordagrant i en helhet, men kortare stycken 
och vissa utfyllnadsord valdes bort för att få en tydlighet i sammanhanget, samt för att endast 
behandla det som är relevant för att besvara syftet. Det som plockades bort påverkade inte 
innebörden i texterna. Utifrån transkriberingen sammanfattades intervjuerna där det mest relevanta 
togs med samt utformades citat till resultatet av uppsatsen. Intervjupersonerna avidentifierades och 
fiktiva namn skapades vilket diskuteras vidare i avsnittet “Etiska reflektioner”. 

4.3 Litteratursökning

Valet av litteratur och material utgjordes av sådant som kan besvara studiens syfte samt besvara de 
frågeställningar som har formulerats. Materialet består av artiklar, rapporter och böcker. Vi har 
även valt att fokusera på olika verksamheter som jobbar med våldet samt med stöd för de 
våldsutsatta. Materialet och sökts via olika sökmotorer, bland annat via Google samt via Umeå 
universitets egen databas. De olika sökorden som har använts i sökningen har både varit på 
engelska och svenska för att kunna komma åt så relevanta studier och rapporter som möjligt. 
Sökorden har bestått av bland annat “våld i nära relationer”, “kvinnor och våldsbrott”, “manligt 
offer”, “kvinnors våld mot män” samt “genus, kön och jämställdhet”. Dessa sökord har dock 
resulterat i störst del av sökträffar i form av mäns våld mot kvinnor, detta påvisar den avsaknad av 
forskning kring detta ämne som råder, vilket även gjorde det intressantare för oss att fortsatta att 
studera detta problem.

4.4 Kvalitativ innehållsanalys

Kvalitativ innehållsanalys syftar på att undersökaren läser igenom intervjumaterialet upprepade 
gånger för att sedan plocka ut ord, fraser eller meningar, så kallade meningsbärande enheter som 
sedan bryts ner till koder. Dessa koder ska representera helheten i texten, koderna är det som i 
klartext går att utläsa vilket ska ge en större förståelse för texterna och tar ut den mest relevanta 
informationen. Koderna samlas sedan ihop och skapar olika kategorier och därefter framträder 
temat för undersökningen. Detta tema presenterar den röda tråden som skapar budskapet med 
undersökningen (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005). Teman med relevans var
“Våld”, “Upplevelse av kvinnan som våldsutövare” samt “Bemötande från hjälporgan frivilliga 
organisationer och myndigheter”. Ur temat “Våld” utvanns även underteman “Psykiskt våld”, 
“Fysiskt våld” samt “Sexuellt våld”. Under kodningsprocessen blev det tydligt att helheten av 
intervjuerna och dess känslighet förlorades under kodningsarbetet. Kvale (2009) varnar för att 
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kodning kan förstöra intervjumaterialet. Meningskategorisering innebär att långa uttalanden 
reduceras till enkla kategorier vilket påminner om den analysmetod vi valt att använda. Därför 
valde vi att inte analysera materialet genom traditionell kodning. Materialet lästes om flera gånger 
igen för att inte riskera att förlora något av helheten. Därefter skapades rubriceringar, vi har själva 
valt att använda begreppet rubriceringar istället för kategoriseringar. Dessa rubriceringar besvarar 
syftet och frågeställningarna. Det är en gradskillnad mellan rubriceringar och traditionellt 
kodningsarbete då rubriceringar är mer sammanfattande än vad som normalt gäller i ett 
kodningsarbete. Rubriceringar har använts inspirerade från det traditionella kodningsarbetet som 
bygger på tolkningar av empirin. Rubricering valdes för att vi anser att det finns en struktur i 
intervjuerna som ger en mer sammanfattat helhet samt ett djup som riskerade att förstöras genom 
traditionellt kodningsarbete (Kvale, 2009).

4.5 Validitet och reliabilitet

I princip alla studier är det relevant att bedöma kvalitén utifrån kriterierna validitet och reliabilitet. 
Reliabilitet innebär att forskaren använder rätt mätinstrument för undersökningens syfte medan 
validitet innebär att man mäter det som avses att mäta. Dessa två kriterier inte tillämpliga vid 
anförandet av en kvalitativ studie då de är mer fokuserade vid en kvantitativ studie. Två 
motsvarande kriterier har ersatt validitet och reliabilitet för att kvalitén ska kunna bedömas i en 
kvalitativ studie (Bryman, 2011). Dessa benämns som äkthet och trovärdighet, enligt Bryman 
(2011) är äkthetskriteriet inte relevant vid inom en samhällsforskning, så vi valde därför bort det 
kvalitékriteriet och fokuserade endast på trovärdighetskriteriet. detta kriteriet har delats in i fyra 
delar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
Överförbarhet innebär enligt Johannessen och Tufte (2003) att våra slutsatser av studien ska kunna 
användas i en liknande undersökning. Det kan vara svårt att använda samma information från en 
intervju eftersom det är olika intervjupersoner, men citatet från undersökningen ska tolkas och 
därmed ge samma tolkning och samma slutsats, om så är fallet har studien en hög intersubjektivitet
(Johannessen och Tufte, 2003).Tillförlitlighet innebär att man ska sträva efter en objektiv studie, 
alltså inte spegla in sina egna åsikter för att påverka resultatet. Därför transkriberade vi 
intervjuerna, med hjälp av ljudinspelning, ordagrant. För att får en hög kvalité och pålitlighet i 
undersökningen redovisas forskningsprocessen steg för steg, Resultatet av studien baseras på de 
våldsutsatta männens upplevelser och forskarnas egna åsikter har inte haft någon påverkan. Extern 
validitet, även kallat generaliserbarhet, innebär huruvida resultaten av studien kan tillämpas i andra
situationer, sammanhang, personer samt platser. Det finns en risk att studiens resultat är 
missvisande på grund av att de personer som deltagit (Studera vidare, 2014). Kortfattat betyder det 
att den externa validiteten innefattar vad undersökningens resultat säger om populationen 
(Mälardalens högskola, 2014). Slutsatserna i vår studie har en överförbarhet till ett större 
sammanhang eftersom att vi undersökt ett allmänt förekommande problem. Denna överförbarhet 
anser vi vara teoretiskt grundad utifrån studiens kunskapsöversikt, men även analytiskt grundad 
utifrån studiens kunskapsöversikt samt intervjuer, vilket gör att vi anser att det bör kunna tillämpas 
även på, exempelvis, andra våldsutsatta män eller i verksamheter som socialtjänsten till exempel. 

4.6 Etiska reflektioner

De reflektioner vi har haft under studiens gång kring det etiska är först och främst kring våra 
intervjupersoner. En utav våra intervjupersoner sade att det inte var nödvändigt för honom att vara 
anonym, dock började vi fundera kring om vi skulle göra honom anonym ändå till hänsyn av 

15



mycket personlig och information som kan ses som känslig, samt hänsyn till familjemedlemmar 
som nämns. Vi valde att göra denne intervjuperson anonym trots att han inte krävde det, vilket 
även där kan diskuteras om det är etiskt rätt att göra en person anonym och därmed bestämma att 
dennes historia är känsligt material. Vi valde även att sekretessbelägga alla platser samt städer, och 
även en känd brottsling som nämndes vid namn för att denne annars skulle kunna kopplas till 
staden där han är känd. I en etisk synvinkel kan det vara känsligt att välja att genomföra intervjuer 
med våldsutsatta personer, det finns en möjlighet att vi genom våra frågor sätter igång processer 
hos männen där känslor väcks som de måste hantera efter att intervjutillfället. Det är även möjligt 
att männen har besvarat frågor som de efteråt kan ha ångrat att de svarade på, eller att de försagt 
sig om saker de inte planerat att dela med sig av. För att undvika detta fick intervjupersonerna prata
fritt till största delen av intervjun. Ett annan strategi för att undvika att männen berättade om 
händelser de skulle kunna ångra var att som “intervjuare” förklara rätten till att avbryta intervjun 
samt att de kunde välja bort delar av den information de delat med sig av. “Intervjuaren” påpekade 
även vid tillfällen då intervjupersonen berättade händelser av mer känslig karaktär att det kunde 
undvaras från uppsatsen. Det finns även alltid en risk att någon som läser vår uppsats känner igen 
sig i intervjuerna, men även en risk att någon identifierar de män vi intervjuat. Det finns därför 
även en risk för att de barn som nämns i intervjuerna identifieras. Det kan vara svårt för oss att 
förutse vad det skulle innebära för de inblandade om någon skulle identifiera sig själv eller 
intervjupersonerna. För att minimera risken för identifiering har vi bytt ut namn på städer, 
intervjupersoner och yrken. Vi har även tagit bort specifika dialekter ur citat eller andra talesätt 
som kan peka ut intervjupersonernas identiteter. I samband med de personliga intervjuerna utgick 
vi från informationskravet vilket innebär att intervjupersonerna informerades om vårt syfte med 
studien. Därefter informerades de om samtyckeskravet, nämligen att de själva har rätt bestämma 
över sin medverkan. Intervjupersonerna fick även information om nyttjandekravet som innebär att 
vi enbart använder deras uppgifter till vår forskning. Med hänsyn till konfidentialitetskravet 
avidentifierades de våldsutsatta männens namn, nämnda orter samt arbetsplatser. Dessutom 
transkriberades och raderades inspelningarna efter intervjuerna (Mabon & Rönnström 2012). 
Utifrån informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandet kravet uppnår 

studien Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav inom individforskning. 

5. RESULTAT

I detta kapitel presenteras de intervjuer som har genomförts med de två män som har blivit utsatt 
för våld i en nära relation. Dessa grundar sig på den semistrukturerade intervjuguide (se bilaga 1) 
som utformades. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys.

5.1 “Erik”

5.1.1 Våld

5.1.1.1 Psykiskt våld

Erik beskriver hur han inledde en relation med Anna, men tidigt i förhållandet känner han att de 
inte är rätt för varandra. Erik var redan då splittrad som människa och hade ingen självkänsla eller 
självförtroende så förutsättningarna för deras relation var inte höga. Erik som fått bekräftat att han 
aldrig kommer att kunna bli pappa på grund av tidigare operationer får en dag ett samtal från Anna 
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som uppger att hon är gravid och han är pappan till barnet. Erik blir chockad, men glad.
Erik berättar om när hans pappa en gång besökte honom när han låg på sjukhus och Erik sa att hans
förhållande med Anna inte var bra. Då sa Eriks pappa "din mamma och jag har inte heller haft det 
så bra men man kan lära sig att tycka om varandra". Erik tog till sig de orden. Erik beskriver sig 
själv som en kreativ människa som fixar allting han tar sig för. I och med detta blir de ett par och 
Erik köper tomt och bygger ett hus. Erik får arbeta på huset själv, han ber Anna om hjälp men hon 
hjälper inte till med något. Hon kommenterar enbart att det skulle vara skönt om det blev klart. Till 
slut föds deras son, senare får de ytterligare en son. Erik upplever Anna som en person som vill ha 
det enbart på sitt eget sätt. Inför andra kunde hon förnedra Erik och säga bland annat "ni ser ju vad 
det där är för något" om Erik.
Erik kände ingen rädsla för vad hans fru kunde göra, men han var lite rädd för vad han själv skulle 
kunna göra på grund av att han hade sådana hatkänslor för henne.

Jag var så otroligt hatisk och bitter på denna människa, och det sätter sina spår på 
personligheten. Hon var så ”jäkla” beräknande på hur hon ställde till det så att jag skulle 
reagera … 1981 kände jag att jag inte fixar det här, nu är det skilsmässa som gäller. Hon 
svarade "Sådana som du pratar man inte med”. Översittarattityd. Det får ju en sur, död 
gädda att vakna till liv om man säger som så och det gjorde jag ju.

När de skulle komma fram till vem som skulle få vad i skilsmässan gjorde Anna klart att om hon 
inte fick huset så skulle hon ta barnen och flytta ner till Borås där hon ursprungligen kom ifrån. 
Advokaten hade även skrivit att om det inte finns ekonomiska möjligheter för henne att stanna 
kommer hon flytta ner. Anna fick huset som Erik hade byggt, men han kände ändå att det var bra 
för barnen att få bo i det hus de vuxit upp i. Då Anna krävde enskild vårdnad visste Erik knappt 
vad de betydde och hon fick även igenom det på tre grunder: barnens kläder var smutsiga när de 
varit ute med båten, Erik hade varit sen 30 minuter att lämna barnen en gång samt att Erik enligt 
frun undanhöll barnen ifrån henne då de var längre i stugan en gång, som hon hade lovat dem att 
vara.

Både mitt förhållningssätt mot henne men även mot barnen påverkades för hon fortsatte att 
jävlas om precis vad som helst, om jag aviserade att vi skulle åka på Universum och ville 
att hon skickade med fina kläder till barnen, då skickade hon trasiga mjukisbyxor. För det 
var ju lag på att alla kläder skulle skickas tillbaka till henne.

Så då började Erik köpa egna kläder till barnen som de skulle ha enbart hos honom. Barnen tyckte 
om kläderna så mycket att de ville ha dem även hos mamman, det ledde till att de fina kläderna 
Erik köpt blev kvar hos mamman, de kom aldrig åter till honom. "Vad jag än köpte eller gjorde så 
skulle hon få ungarna till att ta de till henne."
Erik beskriver hur Anna pratade illa om andra inför barnen så att barnen tog efter beteendet, hur 
hennes brist på regler gjorde Erik till en dominant pappa med gränssättningar. Anna lovade att köpa
dyra saker till barnen så länge Erik gick med på att betala hälften och vände på detta vis barnen 
emot honom när han kände att han var tvungen att säga nej. Erik upplevde att barnen vände honom
ryggen mer och mer känslomässigt, "det här med pengarna.. mamma har lovat, kan inte du..". Erik
var rädd att ha en åsikt inför barnen när mamman var med. Han berättar hur det kom tjyvslag hela 
tiden som han inte kunde hantera. Erik hade hela tiden tankar i bakhuvudet varför han inte provade 
på något alternativt sätt, men då blev det ännu värre, berättar han. "Det var precis som om hon 
hade mig i sin makt". Erik beskriver hur han inte tror att han skulle blivit den dominanta pappan 
han var om han mött en kvinna med mänskligt beteende, medan hans exfru istället plockade fram 
en dålig känsla i honom.

17



Jag har känt mig så otroligt nedvärderad som människa i så många år så att jag har intalat
mig att jag har ett eget liv och det måste jag förvalta på ett bra sätt. Jag har blivit 
diskkvalificerad genom sönernas mamma. Det kallas för ”pas”, när en förälder pratar så 
mycket skit eller gör det svårt att ha ett umgänge med den andra föräldern.

Senare träffade Erik en ny kvinna, Bella, där han tidigt gjorde klart att han inte ville ha barn, men 
hon lurade honom och en dag fick han veta att Bella var gravid och att hon skulle behålla det 
oavsett vad han tyckte. Just det att hans åsikt inte var av betydelse gjorde att Erik inte ville fortsätta
kontakten. Han kan ibland få dåligt samvete över att han inte var mer delaktig men beskriver att 
han “inte orkade gå igenom samma helvete en gång till”. Inte förrän barnet, en flicka, var ungefär 
ett halvår återupptog Erik kontakten som därefter blev sporadisk.

5.1.1.2 Fysiskt våld

Erik berättar att han och Anna som par inte alls var kompatibla och att han började dricka alkohol, 
mer än vad han skulle, och att de bråkade. Anna slog Erik och han slog henne vid ett par tillfällen, 
"Inte en rak höger, utan tog tag i henne, i hennes armar. Hon slog telefonen i skallen på mig en 
gång så jag svimmade, det var inte bra".

Erik beskriver hur han brottade ned Anna på golvet vid sängen och sa att han inte skulle släppa upp
henne förrän hon lovade att de skulle sätta sig ned och prata igenom skilsmässan, vem som skulle 
ha huset och så vidare. Anna lovade men så fort han släppte henne rusade hon ut och in till en 
granne och gallskrek "hjälp, han mördar mig".

5.1.1.3 Sexuellt våld

Under en period när de träffades igen så skulle Erik åka ner till “staden” för att operera in ett 
urinrör i plast då hans urinrör blivit förstörda på grund av andra operationer. Erik befann sig på 
sjukhuset i 10 dagar. Bella skulle hämta honom på flygplatsen men gjorde inte det för att hon var 
sur för något som han ska ha sagt. Erik tog en taxi hem och Bella och dottern kom över. Erik hade 
ont i underlivet, pungen var väldigt svullen och det var så irriterat att han hade stånd, han var inte 
upphetsad. "Män kan ju inte våldtas, visst är det väl så?" säger Erik. Bella ville känna men Erik sa:

Nu slutar du upp, du ger satan! Det gjorde så ont när hon vidrörde, eller överhuvudtaget 
det kändes som att jag hade en sträng rakt igenom hela apparaten men hon tjata och gneta 
och så till slut hoppade hon gränsle över mig och fick ju in snorren och det gjorde så in i 
helvete ont att jag höll på dö alltså, det kändes som att jag höll på dö, alltså anletsdragen 
upphör, så kände jag mig.

Denna händelse påverkade Erik väldigt mycket och han avslutade därför kontakten med Bella. När 
Erik besvarar frågan hur han kände efteråt ges svaret att han kände ett starkt äckel för henne.
"Det kändes som om jag skulle ha kunnat spy på henne och väva in spyan så hon aldrig skulle 

komma därifrån, sådant äckel kände jag och har alltid gjort sedan dess." 
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5.1.2 Våldsutövarens beteende

Erik beskriver Annas personlighet som beräknande och berättar hur hon hela tiden slog sönder 
relationen till barnen. Eriks upplevelse är att Anna hela tiden har motarbetet en fungerande relation 
mellan barnen och honom, att hon manipulerat, gett presenter och sagt saker som varit till hans 
nackdel. Erik beskriver hur hennes sätt att vara mot honom förändrat honom som person, att hatet 
och bitterheten har påverkat hans sätt att vara som förälder men även i hans sätt att senare bemöta 
andra kvinnor och människor. "När “den ökände gärningsmannen i staden” blev fast och de 
kallade honom psykopat så sa jag; ja då finns det två här i “staden”.

Erik beskriver Bellas personlighet som en person med extrem sexualdrift samt svårigheter att ge 
dottern tillräcklig omvårdnad. 

5.1.3 Bemötande från hjälporgan- frivilliga organisationer samt 
myndigheter

Efter tillfället då Erik brottat ned Anna vid sängen åkte hon med barnen till kvinnojouren medan 
polisen kom till Erik. Han förklarade situationen för polisen som då trodde på att Erik inte utsatt 
Anna för våld. 

5.2 “Björn”

5.2.1 Våld

5.2.1.1 Psykiskt våld

Björn beskriver sitt föregående förhållande som en väldigt destruktiv relation.
Efter ett tag började Sara påpeka fel och brister som hon ansåg att Björn hade och började allt mer 
ofta gå till angrepp på honom som person och var väldigt nedlåtande. I början tänkte Björn att han 
var tillräckligt stark för att kunna hantera det men allt eftersom så började det äta på honom mer 
och mer. Till slut påverkade det Björns självkänsla. Om Björn försvarade sig själv så blev Sara 
väldigt arg och ville att han skulle acceptera hennes sanning och världsbild.

Hon spelade något spel i början, hon måste ha gjort sig till och måste ha varit väldigt 
medveten om vad hon höll på med. Hon har fått mig att göra saker, ekonomiska grejer som 
hon tjänat på. När vi flyttade ihop ville hon att lägenheten skulle stå på oss båda fastän det 
var jag som betalade den. Vi köpte bil tillsammans som fick stå på henne. Hon tyckte att jag
var dålig på att betala räkningar så hon såg till att sköta det ekonomiska. Jag satte över all 
min lön på hennes konto och jag vet inte vart pengarna tog vägen. Hon kunde betala av 
sina egna skulder, men jag tänkte ska vi vara tillsammans hela livet spelar det väl ingen 
roll.

De var ett par i tre år. Björn berättar att saker Sara kunde säga i början av deras förhållande var att 
han var värdelös, dum i huvudet, att han inte har skaffat någon riktig utbildning, att han inte har 
lyckats med någonting i livet och att han inte har någon status. De hade bara varit tillsammans i 
åtta månader när Sara blev gravid. Under graviditeten slängde hon ut honom tre gånger. "Det 
kunde bero på vad som helst, det räckte att jag existerade". Björn berättar hur han kunde komma 
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hem från jobbet och då kunde hans saker vara packade på altanen, för att Sara efter några timmar 
skulle ångra sig och be honom komma tillbaka. När Sara blev gravid var Björn arbetslös och hon 
tjatade ofta om att han inte hade något arbete. Björn gick en utbildning men hoppade av den och 
började istället söka jobb.

Det enda jobb jag fick just då var ett servicejobb. I början var hon nöjd med att jag hade ett
jobb men efter ett tag började hon klaga på mitt jobb att jag borde skaffa något bättre för 
att hon skämdes för mitt jobb.

Björn fick senare ett nytt jobb inom industrin. Detta gjorde att Sara blev glad till en början men när
det hade gått några veckor började hon fråga om Björn tänkt jobba inom industrin i hela sitt liv. 
Han förklarade att han trivdes jättebra på sitt jobb. Sara undrade då om han tänkt stå på golvet hela 
sitt liv och påpekade att han borde väl åtminstone sikta på att bli arbetsledare. Sara menade att om 
han inte lyckades bli arbetsledare måste han skaffa sig en riktig utbildning och sa att 
industriarbetare var mindre värda än andra människor, dumma i huvudet, mindre intelligenta och 
det sa hon till honom, som jobbade som just industriarbetare. Björn berättar vidare att helst ville 
Sara att han skulle arbeta som advokat eller på bank, något med hög lön och status. "Man vill ju att
den man lever ihop med ska respektera det man gör".

"Efter att sonen föddes var det som att alla spärrar släppte för henne. Hon drog sig inte för 
nånting i att nedvärdera mig." Tidigare hade Sara gett sig på Björn som person och hans kompisar 
men efter att de fick barn hade hon väldigt mycket åsikter om honom som pappa. Björn förklarar 
att i perioder var det ändå ganska bra mellan dem. Sara började dock allt mer ofta ifrågasatte hans 
föräldraskap.

Som nybliven pappa ska en partner stötta en i föräldraskapet. Det är ganska jobbigt att den
person man älskar och har barn med och ska leva resten av sitt liv med börjar ifrågasätta 
hur bra man är som pappa, om man ens förtjänar att bli pappa. 

Björn beskriver hur det efter ett tag började ta ganska mycket på honom men han kände ändå 
någonstans att det var fel. Björn upplevde att om han försvarade sig eskalerade Saras ilska så han 
valde att backa och ta på sig skulden. Det var hennes åsikter som gällde, inget annat.

Det var massa sådana incidenter. Det blev mer och mer och mer. Det var alla fel på mig, på
min familj, på de jag umgicks med och till slut blev jag mer och mer isolerad. Jag umgicks 
inte med någon utom henne. 

Björn beskriver hur han inte vågade berätta för andra om hur de hade det. Han ville inte dra in 
andra, han beskriver att han ville att de skulle ordna det tillsammans som familj samt att han var 
rädd för att göra en henne arg och dra igång något. Björn berättar att kompisar och familj ändå var 
medvetna om att de hade problem men inte att det var våldsamt. Till slut fick inte Björn höra något 
positivt alls om sig själv längre från henne. När hon märkte att han mådde dåligt brukade hon 
uppmana honom att ta livet av sig själv.

Björn beskriver att han började dra sig tillbaka mer, han slutade att försvara sig. "Hon höll på tills 

hon blev trött." Björn berättar att om han öppnade munnen blev det ett helvete vilket ledde till att 

han slutligen gav upp. "Hon hade mig precis där hon ville ha mig. Vi hade en son som var mitt i 
allt det här hela tiden." Björn vädjade till sin sons mamma att de skulle sluta bråka inför sonen 
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eftersom att han reagerade så starkt. Sonen kunde exempelvis sitta på golvet och skrika för att 

härma dem och han slog Björn när han sett Sara slå Björn. “Men hon sa bara att sonen inte skulle 

komma ihåg det när han var äldre och alltså inte skulle ta någon skada av det.” Björn beskriver att
han kände att det inte var hållbart och ville att de skulle söka hjälp tillsammans men enligt Sara var
det inget fel på henne utan på honom. Till slut gick Björn till en psykolog men innan instruerade 
Sara honom vad han skulle säga och vad han inte fick berätta. Björn berättar att hon ville att han 
skulle göra ett ADHD-test för att Sara ansåg att det var något fel på honom.

Inombords visste jag att det inte var fel på mig, utan på henne men bit för bit när man lever 
i det där, det går inte över en natt, det blir ens vardag, man lär sig leva hur man ska vara 
för att det ska bli minst bråk. Man gör avkall på sig själv, jag fanns inte längre.

När Björn började gå till en psykolog genomskådades han snabbt. Psykologen undrade varför han 
var där och varför han trodde att han hade ADHD. Psykologen tyckte istället att de skulle söka 
hjälp som par, när Björn tog upp detta med Sara blev hon inte glad och undrade vad han berättat. 
Björn berättar att det var när Sara började inse att han sakta börjat vakna upp som hon avslutade 
förhållandet men innan de gick isär försökte hon provocera honom så mycket som möjligt. Björn 
tror att Sara ville försöka provocera honom för att han skulle göra något mot henne så hon skulle 
ha en hållhake på honom. Sara kunde vara uppe i ansiktet på Björn och hytta med näven, knuffa 
honom och vara på honom hela tiden från att han kom hem från jobbet tills han gick och la sig. Det
hände även att Sara väckte honom på nätterna. Detta upplevde Björn som väldigt psykiskt 
påfrestande och han mådde väldigt dåligt. Björn beskriver det som att han inte fanns kvar längre.
Efter att relationen var avslutad ville Sara ha enskild vårdnad om sonen och efter bråk, hot och 
lirkande lyckades hon övertala Björn att skriva under, något som han beskriver att han direkt 
ångrade sig. Efter att de flyttat isär fick Björn mer kontakt med andra och insåg hur fel det har 
varit. När Björn började ifrågasätta Sara och hon inte längre kunde styra honom så klippte hon all 
kontakt, han var inte välkommen längre. Björn berättar att Sara gjorde umgängesscheman med 
sonen som hon ständigt kunde ändra eller ställa in. Björn ville att de skulle ta kontakt med 
familjerätten men hon var inte intresserad. Björn pratade med Sara om att han ville ha gemensam 

vårdnad men det gjorde henne ursinnig “Sara kunde ringa ungefär tio gånger på en kväll bara för 
att skrika. Sara hade ett behov av att fortsätta att avreagera sig på mig trots att vi inte levde ihop 
längre. Så hon ringde istället". När Björn fick träffa sin son på de tider Sara hade bestämt kunde 
hon hoppa på honom, både fysiskt och psykiskt. Detta gjorde att Björn började lämna sin son och 
vända direkt i dörren men det räknade Sara snabbt ut så hon började vänta i trappuppgången istället
så hon kunde fortsätta attackera honom. "... hon slog mig, men det hon kontrollerade mig mest med

var att psyka ner mig." En gång när Björn skulle lämna sonen hos Sara ville hon att han skulle 
skriva på kontrakt angående ekonomin som var till hennes fördel. Björn beskriver att han vägrade 
men då tryckte Sara in honom i väggen och tryckte en penna under hans öga och sa: "Du ska veta 
att jag kan anmäla dig." 

Efter nya förhandlingar och Björn hade större odds att få enskild vårdnad ville Sara förlikas och att
de skulle ha gemensam vårdnad. Björn gick med på det trots att han vacklade länge. Efter att de 
fick gemensam vårdnad har Sara utsatt Björn psykiskt. Björn berättar att sonen kan prata om 
honom i tredje person så Björn förstod att han fått höra det av Sara för att knyta honom till sig och 
vända sig mot honom. “Problemet är att hon inte dragit sig för att dra in vår son i det här. Han 
kan säga; har du varit dum mot mamma? du har sparkat mamma, du har slagit mamma"
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Björn lever i en ny relation idag och var rädd innan och beskriver att det kan han fortfarande vara 
än idag.

Det här med att jag släppt in en människa i mitt liv som visade sig vara den hon var… det 
tog 2,5 år innan jag vågade träffa någon, släppa in någon på livet. Jag fixade det inte, jag 
hade blivit så kränkt och illa behandlad av henne så jag vågade inte släppa någon in på 
livet, det gick inte. 

5.2.1.2 Fysiskt våld

Björn beskriver hur Sara i början enbart gav sig på honom verbalt men hur hon mer och mer gav 
sig på honom fysiskt. Första gången Sara slog honom var hon väldigt onykter. De hade fest och 
hon uttryckte sig nedlåtande om Björns kompisar vilket gjorde att han sa ifrån att hon druckit 
färdigt och att hon borde gå och lägga sig. Björn tog hennes vinglas och hällde ut det i slasken.

När jag vände mig om stod hon där och gav mig en käftsmäll och berättade hur värdelös 
jag var. Dagen efter försökte jag prata med henne om att det inte kändes okej men hon ville 
inte prata om det utan låtsades som att det aldrig hade hänt. När jag träffade henne var jag
en väldigt stark person men hon plockade ner mig bit för bit för bit.

Björn beskriver hur Sara kunde agera, när sonen som hade kolik skrek och inte kunde sova så hade 
Björn tagit honom för att Sara skulle få sova. Han gick och bar på honom och gick in i gästrummet 
och la sig på sängen med sonen på bröstkorgen som då somnade. Björn halvslumrade men var 
vaken. Björn berättar hur hon kommer instörtande och är väldigt arg. Sara anser att han beter sig 
oansvarigt för att sonen kan rulla av honom ner på golvet. Björn förklarar att han har koll och att 
det inte är någon fara. Hon säger att han inte alls har koll. Sara kunde inte hantera att Björn 
försvarade sig och tog sonen ur hans famn och gick och la honom. Därefter kom Sara inrusande 
tillbaka och gav sig på Björn först verbalt och när han försökte stå upp för sig själv blev hon mer 
och mer aggressiv. Björn låg i sängen och Sara attackerade honom, gav honom käftsmällar och 
tryckte ner honom i sängen. Björn satte upp sina fötter och försökte trycka bort henne. Detta gjorde
Sara ännu mer arg då hon då ansåg att han hade gjort något fysiskt mot henne och försökte få Björn
att få dåligt samvete och sa saker som "tänk om jag hade ramlat baklänges och slagit huvudet i 
fönsterbrädan, hur skulle du förklara det för ambulanspersonalen?".
Björn berättar att det gick i perioder om han blev utsatt för fysiskt våld eller inte. "Ibland var det 
lugnt". Björn berättar att Sara ibland satt uppe på kvällarna och drack och väckte honom på 
nätterna när hon var full och kunde slå honom. Björn var inte rädd för henne för han visste att han 
var fysiskt starkare och det visste hon också " jag vet inte om jag reflekterade om det under tiden 
men hon uppmanade ju mig att ta livet av mig när jag mådde som sämst, för hon ville ha bort 
mig."

Björn poängterar att Sara oftast gav sig på honom när hon var nykter men när hon var full blev 
våldet oftast grövre. 

Oftast slog hon uppe på huvudet eller kroppen så det inte skulle synas. Jag hade 
klösmärken i ansiktet men jag hade mycket skägg så det syntes inte så mycket".
Det var något tillfälle när det höll på att gå ganska illa, när jag stod i köket och hon flög på
mig, höll jag upp armarna. Hon knäade mig men jag stod så nära bänken så det fjädrade 
ingenting. Då knäade hon mig i låret, då ramlade jag faktiskt ihop för jag klarade inte av 
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att stå på benet. Jag försökte ställa mig upp men det gick inte. Benet svällde upp mycket och
blev väldigt blått och jag hade svårt att gå i flera dagar. 

Björn beskriver en annan incident då Sara knuffade på honom och skrek honom i ansiktet hur 
värdelös han var. Björn beskriver att han gick in i sovrummet, drog täcket över sig och började 
gråta medan han tänkte på att sonen växte upp i detta. När Sara kom in slet hon av Björn täcket och
blev ursinnig när hon såg att han grät. Sara tyckte att Björn var patetisk som tyckte synd om sig 
själv och därefter attackerade hon honom i sängen. Sara tog ena armbågen och satte den över 
ansiktet och började slå på honom. Björn beskriver hur han satte händerna över ansiktet för att 
skydda sig men hon tryckte bort händerna med armbågen och satte ena armen över käken så att 
hon kunde slå bättre. Sara hade spottat på Björn och skrek att hans mamma var en “jävla subba”, 
att han och hans bror var samma “slödder bägge två”. Björn beskriver att han då fick nog och 
tryckte bort Sara med armarna och därefter med fötterna. Hon stod då vid sidan av sängen och 
laddade för att hoppa på honom. Björn berättar att när Sara gjorde det så satte han upp fötterna och 
sparkade bort henne. Då hoppade hon in i väggen, hon ramlade inte, poängterar Björn. Sara sjönk 
ihop på golvet. Det första Björn beskriver att han tänkte var att det såg tillgjort ut, men till slut blev
han orolig. Björn satte sig på golvet och frågade hur det var med henne, hon hade då frågat vad 
som hade hänt och hur länge hon hade varit borta varpå svaret blev några sekunder. Sara reste sig 
upp och sa; "nu sticker jag, du har slagit mig medvetslös." Björn beskriver hur han försökte 
försvarade sig och sa att det inte var det som hänt och att det var hon som slagit honom varpå hon 
undrade hur han kunde försvara sig. Sara sa att om hon anmälde honom skulle han åka i fängelse 
för grov kvinnofridskränkning.

Jag tog på mig mer och mer skuld för om jag försvarade mig själv när det hände nånting 
som till exempel när hon var på mig och jag satte upp fötterna för att försvara mig så var 
det jag som hade gjort nånting mot henne.

5.2.1.3 Sexuellt våld

Slutligen vill Björn berätta om något han inte tror är så vanligt men som kan vara viktigt att 
uppmärksamma. Björn öppnar munnen några gånger men verkar inte hitta orden. Till slut suckar 
Björn till och säger:

Jag kan väl börja såhär att .. det var väl inte alla gånger som jag ville vara intim med 
henne men hon ville det. ..ehh... Man kan ju tänka sig om en man inte vill så borde det inte 
fungera, man borde inte få erektion men det går ändå. Jag vet inte om det är på något vis 
inbyggt i oss att vi alltid ska vara redo fastän man inte vill det, här uppe. (Björn pekar på 
huvudet). Det var väl tillfällen när, jag kan ta som exempel när hon hade suttit uppe och 
druckit hela natten så kunde jag bli väckt av att någon satt på mig och luktade sprit och  jag
lärde mig ganska snabbt att sa man nej så fick man en smäll på käften istället. Då var det 
kanske enklare att hon fick som hon ville för att det blev lugnast.[...]... Jag har svårt att 
nästan placera mig själv i det där, jag gjorde ju någonting som jag inte ville egentligen.

Björn beskriver att det hände att han sagt nej till sex vilket ledde till att hon slog honom och de 
hade sex efter det. Han beskriver att han lärde sig fort att han inte fick säga nej, för att då blev hon 
aggressiv.

När man gör nånting som man inte vill, att låta någon annan äga ens hela kropp. Det var 
inte så att jag inte var riktigt sugen och sen blev jag sugen utan jag ville verkligen inte. Om 
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man har någon ovanpå som luktar sprit och är jättefull, hon var absolut ingen jag hade 
någon lust att göra det med. Jag ställde inte upp för att vara schysst mot henne, utan det 
var ju det att jag vågade inte säga nej. Jag visste ju vad som skulle hända om jag sa nej. 
Det kändes som ett väldigt stort svek mot mig själv och det är något som suttit kvar och följt
mig. Det är just den här känslan av att man gett sig själv till någon när man inte har velat...

5.2.2 Våldsutövarens beteende

Björn beskriver att han i början av förhållandet kunde reagera på att Sara betedde sig lite märkligt, 
han beskriver hur hon var i sin egen värld, men att de var kära i varandra och att han inte tänkte 
mycket på det just då. Allt eftersom började det visa sig att Sara var väldigt svartsjuk och 
kontrollerande. Vilket visade sig i att hon ville ha koll på var Björn befann sig för att hon skulle bli 
lugn. Hon tog också redan på Björns tidigare förhållande samt tog kontakt med någon utav dem.
Björn upplever att Sara blev lugnare när han bara var med henne, för det var ju andra människor 
som kunde påverka honom och det ville hon inte, hon ville ha kontroll över honom. Många i deras 
bekantskapskrets reagerade på att Sara pratade nedlåtande mot Björn, de förstod att hon inte var 
snäll. "Hon var betydligt lugnare inför andra, hon kunde uttala sig nedlåtande men inte lika 
mycket som bakom stängda dörrar men ändå så folk reagerade på det."

5.2.3 Bemötande från hjälporgan, frivilliga organisationer samt 
myndigheter

Björn kontaktade familjerätten men där fick han ingen hjälp, istället blev Björn skrämd av dem då 
de sa att om hon har ensam vårdad om barnen kan hon göra vad hon vill. De kunde erbjuda samtal 
men det var inte Sara intresserad av. Björn tog även kontakt med familjerådgivningen och berättade
allmänt om att de hade problem och att det kunde vara våldsamt. Han sa inte att det var Sara som 
kunde vara våldsam utan han pratade om det på allmän nivå. Detta ledde till att de gav Björn rådet 
att ringa till Mansmottagningen för att söka hjälp. Björn beskriver att han inte visste vad 
Mansmottagningen var men tänkte ge det en chans. När han insåg att de vände sig till män med 
våldsproblematik, insåg han att familjerådgivningen hade fått en annan historia av Sara och köpt 
den rakt av. Björn var alltså våldsutsatt men fick råd att gå i behandling för våldsutövare. Björn 
kontaktade istället Mansjouren och berättade vad han varit med om. När han kom i kontakt med 
Mansjouren så fick han träffa andra som blivit våldsutsatta vilket gör att han inte kände sig lika 
ensam, det blev en styrka att höra att andra varit med om liknande saker.

Björn lämnade till slut in en ansökan till Tingsrätten om utökat umgänge. Det slutade med att han 
fick ett minimiumgänge och även om det inte var mycket, var det mer än vad han fått träffa sin son 
innan. Björn berättar att det nu kändes som att domaren hade brutit den makt Sara hade. Efter 
första förhandlingen ville domaren att de tillsammans skulle gå på samarbetssamtal hos 
socialtjänsten. Björn ställde sig positiv till detta, Björn beskriver att Sara inte ville men hon gick 
med på det. Björn berättar att hon pratade med handläggarna innan de skulle dit så när han kom dit 
satt hon redan där med en handläggare och hade gråtit. Björn beskriver att handläggaren hade en 
hård ton mot honom. När han försökte berätta sin historia avbröt handläggaren att han skulle sluta 
med sina påhopp annars skulle de inte komma vidare. Hon hade fått säga sin historia men han fick 
inte berätta sin för handläggaren. Efter mötet ringde Björn till handläggaren och bad om att få 
komma på ett till möte, Björn beskriver att handläggaren direkt sa nej och att det inte skulle ge 
någon mening. Björn förklarade att han helst ville slippa ta saker via tingsrätten. Handläggaren 
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hade då sagt till Björn att han kunde välja att dra tillbaka sin stämningsansökan om umgänget.

Björn berättade slutligen om situationen för en kompis. Denna vän ringde i sin tur handläggaren på
socialtjänsten och sa "ni måste lyssna på honom" och förklarade situationen. Då vände det och 
socialtjänsten granskade fallet ordentligt.

De kom på vem hon var. Det kändes som en stor seger, att äntligen börjar någon lyssna och 
förstå vad det här handlar om. Från att det kändes hopplöst allting, att hon ska styra allt 
som hon vill.. så blir det inte bra. De såg igenom allt, de förstod vem hon var.

Björn berättar vidare att allt nu ligger hos socialtjänsten igen eftersom att Björn krävt ensam 
vårdnad. Sara har efter detta gjort en orosanmälan och påstår att Björn misshandlat sonen och 
försöker styrka det med läkarintyg på blåmärken. Björn beskriver Sara som väldigt gränslös och är 
ibland orolig att hon ska lyckas utmanövrera honom men han tror att handläggarna på 
socialtjänsten ser igenom Sara och ser att den bild hon ger av honom inte stämmer.

Björn beskriver att han var i kontakt med polisen för att fråga hur det går till om han ville göra en 
anmälan mot henne. Björn beskriver att det märktes att de var väldigt ovana att ha en man som satt 
där som blivit utsatt för våld av en kvinna. Det dem sa när han kom dit och berättade sin historia 
var att de undrade om han hade bevis och att det var svårt att anmäla utan bevis. När Björn frågade 
vad som skulle hända om han gjorde en anmälan svarade polisen att han nog skulle få vänta sig en 
motanmälan. Björn gjorde aldrig någon polisanmälan om att han blivit utsatt för misshandel i nära 
relation. Björn har inte blivit erbjuden något stöd under eller efter allt detta. Han har sökt hjälp 
själv men utöver att bli erbjuden att gå Mansmottagningens stöd för våldsutövare har han inte fått 
någon hjälp eller stöttning. Det var när Björn slutligen tog kontakt med Mansjouren som han kunde
få det stöd han behövde.

6. DISKUSSION

6.1 Mäns upplevelse av bemötande från myndigheter och allmänheten

Enligt Socialstyrelsen (2014) fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på 
våldsutsatta kvinnor trots likabehandlingsprincipen. Detta för att våldet oftast drabbar kvinnor. 
Detta arbetssätt kan utgöra en risk att männen misstros och inte tas på allvar, vilket vi upplever att 
intervjun med Björn påvisar som beskriver en misstro från socialtjänst och polis samt bristande 
stöd men även felaktigt stöd i form av behandling för våldsutövande och inte som stödbehovet 
krävde, nämligen behandling som våldsutsatt (Björn, personlig kommunikation, 23 oktober, 2014). 

Enligt NCK (2014) anmäler många män inte på grund av rädslan att inte bli trodd, att tilliten inför 
rättsväsendet är lägre hos män samt att de upplever ett sämre bemötande än vad kvinnor gör. Det 
mer sannolikt att en våldsutsatt man polisanmäler om våldet är allvarligt och upprepas (NCK, 
2014). Detta styrks av vår intervju med Björn som tillslut valde att uppsöka polis på grund av den 
våldsamma relationen. Björn gjorde aldrig någon polisanmälan på grund av det bemötande han 
upplevde från polisen (Björn, personlig kommunikation, 23 oktober, 2014). Detta visar hur viktigt 
det kan vara för en våldsutsatt person att få gott bemötande för att orka ta steget att genomföra en 
polisanmälan.
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Erik beskrev under intervjun att han är en person som vill genomföra det han tagit sig för (Erik, 
personlig kommunikation, 23 oktober 2014). NCK (2014) beskriver att många män försöker lösa 
problem själva då män kan anses ska kunna ordna saker själva. Detta anser vi stärka att män kan ha
svårare för att ta steget att göra en polisanmälan, utifrån de föreställningar som finns om manligt 
och kvinnligt. Det kan även bero på rädslan att inte bli trodda på utifrån föreställningen om att män
som fysiskt överlägsna bör kunna försvara sig. Dessa föreställningar kan bidra till att våldsutsatta 
män inte tas på allvar. 

6.2 Verksamheter som arbetar med våldsutsatta samt våldsutövare

I socialtjänstlagen (SoL) kap 5 §11 beskrivs det att socialnämnden särskilt ska beakta kvinnor som 
har blivit utsatt för våld, vilket vi tolkar som att det finns en risk att våldsutsatta män faller mellan 
stolarna/inte uppmärksammas samt får bristande stöd. Intervjun med Björn vittnar om en situation 
där han blev misstrodd socialtjänsten, samt inte blev erbjuden adekvat stöd. Eftersom män och 
kvinnor utsätts ungefär lika av lindrigt våld (NCK, 2014) tolkar vi det som att myndigheter kanske 
fokuserar på mäns våld mot kvinnor i större utsträckning av den anledning att det kan vara en 
större livsfara jämförelsevis med det lindriga våldet som utövas. Men enligt BRÅ (2009) ska de 
som utsätts för våld behandlas lika. Även enligt Sveriges kvinnors- och tjejers riksförbund (2011 
ska ha alla samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter vilket innebär att de även bör ligga i 
deras och myndigheters intresse att detta verkligen ska gälla alla. Trots detta fick inte Sveriges 
mansjourers riksförbund (Carlqvist, 2010) bidrag från socialstyrelsen för att hjälpa våldutsatta, i 
motsats till kvinnojourererna. Detta visar att våldsutsatta män och kvinnor inte är jämställda 
avseende stöd från myndigheter.

De myndigheter vi har presenterat har kort information om hur de behandlar problemet våld. När vi
har läst oss fram på hemsidor har det oftast handlat om mäns våld mot kvinnor, i övrigt har det stått
om generellt våld. De verksamheter vi presenterat beskriver dock vikten av att ta våldsutsatta på 
allvar. Resurscentrum mot våld (RMV) arbetar bland annat med våldsutövaren, vilket vi ser som en
viktig faktor i problemet. Vi tolkar det som att det är viktigt att arbeta med själva orsaken till 
problemet, alltså våldsutövaren och inte enbart den våldsutsatta som är symptomet på problemet. 

Mansjouren i Umeå (personlig kommunikation, 15 oktober 2014) beskriver att män inte får lika 
stöd och rätt avseende våld i nära relationer. Åke Nilsson, Mansjouren (2014) beskriver att 
begreppet “det mänskliga våldet” bör införas som innefattar både mäns och kvinnors våld, i en 
strävan mot jämlikhet i samhället. Detta tolkar vi som att det kan vara så att organisationer som 
arbetar särskilt med våldsutsatta män upplever en diskriminering mot dessa då det inte läggs ner 
lika mycket resurser som då det gäller verksamheter för utsatta kvinnor. 

6.3 Våldsutsatta mäns upplevelse av situationen

Enligt BRÅ (2009) är kvinnan oftast bekant med offret och det rör sig ofta om våld i nära relation. 
Enligt Giddens & Griffiths (2007) innebär genus uppfattningar om vad som är manligt och 
kvinnligt och vi tror att att en kvinna som utövar våld kan välja att göra det i hemmet men inte på 
andra arenor på grund av dessa föreställningar. Vad som kan utläsas från intervjuerna med Erik och
Björn är att när en kvinna utsätter en man för våld i partnerrelation har hon ett annorlunda beteende
än när andra människor är närvarande. Erik beskrev dock att kvinnan från det första nämnda 
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förhållandet ibland försökte nedvärdera honom inför andra. Även Björn beskriver att kvinnan han 
levde tillsammans med kunde uttrycka sig kränkande inför andra, men att det var betydligt mildare 
än om de var ensamma. Detta tolkar vi som att kvinnorna varit medvetna om deras eget beteende. 
Att kvinnorna ändå uppvisade ett nedvärderande beteende mot männen inför andra tolkar vi som en
möjlighet att kvinnor kan känna att de mer obehindrat kan uppföra sig på detta sätt då män kanske 
inte ses som offer i samma utsträckning som kvinnor.

Erik och Björn uppgav att de tidigt reflekterade över att kvinnorna var märkliga (Erik, Björn, 
personlig kommunikation, 23 oktober, 2014). Björn beskriver även hur kvinnan redan tidigt i 
relationen nedvärderade och kontrollerade honom. Även Erik beskriver liknande scenarion där han 
reagerat på att kvinnornas beteenden inte kunde anses normala. Enligt Lindgren, Pettersson & 
Hägglund (2001) talas det sällan om att män kan vara offer för våld från en kvinnlig partner. Detta 
skulle delvis kunna vara en orsak till att vissa män inte uppfattar, eller väljer att blunda för, 
varningssignaler i en tidig relation. I både Eriks och Björns fall fanns alltså tecken och egenskaper 
hos kvinnorna som kan anses vara tydliga varningssignaler på att förhållandet inte var sunt, så som 
verbala kränkningar, kontroll- och dominansbehov. Våldets normaliseringsprocess beskriver 
processen mellan våldsutövare och den våldsutsatta där kontroll, isolering, hot och våld utvecklas 
under en period tills den våldsutsatta finner sig i situationen för att undvika ytterligare våld 
(Lundgren, 2012). Ur en fysisk aspekt har både Erik och Björn ett överläge ändå försvarar de sig 
inte i den utsträckning de skulle kunnat göra. Vår tolkning av detta är att orsaken kan vara den 
starka inlärning Björn beskriver att en man aldrig får slå en kvinna (Björn, personlig 
kommunikation, 23 oktober, 2014).

Björn beskriver kvinnan som manipulativ med ett stort kontrollbehov. Helhetsbilden vi får av den 
beskrivning Björn ger av kvinnan är att hon har starka dominanta egenskaper samt bristande 
empati- och skuldkänslor. Detta beteende påminner om det Weizmann Henelius (2004) beskriver i 
sin studie om att många utav de våldsutövande kvinnorna som deltog i studien hade någon form av 
personlighetsstörning som exempelvis borderline och antisocial personlighetsstörning som 
kännetecknas av brist på ånger, skuldkänslor och empatisk förmåga. Vidare kände kvinnan ofta inte
skuld (Weizmann Henelius, 2004). De personliga egenskaper hos kvinnorna som beskrivs av Erik 
och Björn, kanske främst kvinnan beskriven av Björn, skulle kunna tyda på att det finns inslag, 
eller drag, av någon form av personlighetsstörning. Detta förutsatt att intervjupersonerna lämnat 
uppriktiga uppgifter.

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) utsätts män mer ofta för psykisk misshandel. Både 
Erik och Björn vittnar om att den största utsattheten var genom psykisk misshandel, som de 
beskriver förändrade dem som människor (Erik & Björn, personlig kommunikation, 23 oktober, 
2014). Detta anser vi tyder på att män kan vara mer utsatta för psykisk misshandel och att den kan 
ha en större påverkan på personen än den fysiska misshandeln. Vi tolkar det som att den psykiska 
misshandeln i vissa fall kan vara mer svår att leva med än den fysiska. 
Ändå är det fysiska våldet närvarande i både Erik och Björn´s fall. Erik beskriver hur kvinnan i det 
första nämnda förhållandet vid ett tillfälle slog honom i huvudet med ett tillhygge. Detta skulle 
kunna styrka att kvinnor mer sällan använder sig av fysiskt våld. Däremot beskriver Björn ett 
upprepat fysiskt våld. Detta anser vi styrker att denna typ av fysiskt, upprepat våld kan förekomma 
mot män, trots att det enligt den mesta statistiken är mer ovanligt. Eftersom Björn inte gjort någon 
polisanmälan samt är anonym i intervjun skulle detta även kunna vara en indikator på ett mörkertal
som kan antas finnas bland våldsutsatta män.
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Alkohol anses vara en bidragande faktor till våldsbeteenden (Kordon & Wetterqvist, 2006). Detta 
kan vi tolka vara trovärdigt utifrån intervjun med Björn eftersom kvinnan var berusad första 
gången hon slog honom, samt att våldet blev grövre då kvinnan druckit alkohol. Däremot anser vi 
inte att alkohol är huvudorsaken till våldsbeteendet i detta fall då Björn beskriver att det fysiska 
våldet oftast inträffade när kvinnan var nykter (Björn, personlig kommunikation, 23 oktober, 
2014).

Björn beskriver hur kvinnan uppmanar honom att ta sitt eget liv och att han upplevde att hon “ville 
ha bort” honom (Björn, personlig kommunikation, 23 oktober, 2014). Däremot uppger både Erik 
och Björn att de inte upplevt en fara för sitt eget liv vilket kan förklaras med att de är fysiskt 
starkare än kvinnan och själva är medvetna om det. Resurscentrum mot våld (personlig 
kommunikation, 22 oktober 2014) styrker detta genom att beskriva att en skillnad mellan 
våldsutsatta män och kvinnor kan vara att när en kvinna utsätts för våld så räds hon för sitt liv 
medan männen i regel kanske inte gör det. Vi tolkar att det som att om våldsutsatta män oftast inte 
känner rädsla för sina liv kan det betyda att det psykiska våldet påverkar mannens vardag och 
person mest. Vi anser att detta ger en ökad förståelse om hur det fysiska våldets påverkan kan skilja
sig mellan män och kvinnor. 

Enligt Kordon & Wetterqvist (2006) kan det istället vara så att risken för allvarliga skador är större 
då en man kan vara helt oförberedd på att en kvinna attackerar fysiskt. Detta anser vi tyder på att 
även om män kanske inte själva känner rädsla för sina liv så kan det bero på deras egna fördomar 
om manligt och kvinnligt, detta skulle kunna innebära att det finns en större fara för deras liv än 
vad de själva är medvetna om. 

Enligt Isdal (2008) angrips en persons mest känsliga och privata sida genom sexuellt våld och 
menar att denna form av våld är starkt psykologiskt nedbrytande. I studien från BRÅ (2009) 
uppgav enbart tre män att de blivit utsatta för sexuellt våld. Vi anser att det kan bero på att det var 
ett lågt antal män som blev intervjuade, men det kan även vara så att det är ovanligt att män blir 
utsatta för sexuellt våld. Båda våra intervjupersoner vittnar dock om utsatthet för sexuellt våld. 
Erik beskriver känslan som att han dog inombords i stunden samt att den negativa känslan han fick 
för kvinnan består ännu idag. Vi tolkar det som att denna händelse påverkade Erik mycket negativt 
vilket vi anser visar på hur stark påverkan denna typ av våld har på en person. Björn berättar om ett
upprepat sexuellt våld där han blir slagen om han inte går med på sexuellt umgänge. Björn 
beskriver hur han lärde sig att inte säga nej för att undvika att våldet trappades upp. Björn beskriver
hur han bar på känslorna av dessa händelser länge. Både Erik och Björn uttrycker påståendet "En 
man kan inte våldtas, visst är det väl så?". Vi tolkar det som att det finns en möjlighet att skammen 
över att ha blivit utsatt för detta som man kan vara stor för att som både Erik och Björn beskriver 
det, att män kan få erektion utan att vara sexuellt upphetsade eller ha en psykologisk vilja att ha 
sexuellt umgänge. Detta tolkar vi som är att eftersom män kan få erektion trots att viljan inte finns 
kan detta öka känslan av att ens uppgifter kommer att misstros. Vi tror också att det kan finnas en 
skam som man att inte ha gjort ett fysiskt motstånd utifrån att männen i våra intervjuer varit fysiskt
starkare än kvinnan. Björn uttrycker under intervjun att han inte vill likna det med en våldtäkt, 
eftersom att de levde i en relation och att han hade känslor för kvinnan. Det skulle kunna förklaras 
vara en del av normaliseringsprocessen (Lundgren, 2012), alltså att våldet blir en sådan vana för 
mannen att han kanske varken är medveten om att han är utsatt för det eller hur han ska ta sig ur 
det.
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6.4 Hur vanligt är det att män blir våldsutsatta av en kvinna i 
partnerrelation 

Det finns ett fåtal studier och rapporter kring män som blir utsatta för relationsvåld i heterosexuell 
relation. I de studier som finns att läsa beskrivs en bild av att det ändå är mer förekommande än 
vad som kanske antas. Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) presenterade siffror på att var 
sjätte man blivit utsatta för våld i en nära relation medan Brottsförebyggande rådets studie (BRÅ, 
2009) visade att var femte man blivit utsatta för våld i en nära relation. Det visar att män mer sällan
är våldsutsatta i en nära relation. Dock skiljer sig dessa siffror jämfört med studien av Sahlgrenska 
akademien i Göteborg (Sköld, 2013). Utifrån detta tror vi att det är ett oerhört stort mörkertal bland
män som är utsatta, dels för att de kanske inte är medvetna om att de blir utsatta för partnervåld i 
och med att det psykiska våldet tros vara det övergripande (Resurscentrum mot våld, personlig 
kommunikation, 22 oktober 2014). Björn beskriver i sin intervju att polisen uppmanar honom att 
det förmodligen inte skulle vara någon mening med att anmäla, då det nog skulle kunna komma en 
motanmälan och bli ord mot ord. Detta tolkar vi som att polisen misstrodde Björns uppgifter eller 
inte tog det på allvar vilket kan bero på att det kan vara svårare att föreställa sig en man bli 
våldsutsatt av en kvinna på grund de fysiska förutsättningar som oftast finns hos mannen. 

6.5 Avslutande diskussion

Utifrån det samlade materialet av litteratur, intervjuer samt artiklar drar vi slutsatsen att fenomenet 
män som blir utsatta för våld i partnerrelation med en kvinna inte är en prioriterad grupp för 
samhällets stödresurser. Detta anser vi kan bero på att myndigheters resurser riktas till den grupp 
som är mest utsatt för grovt våld, vilket oftast är kvinnor. Vi anser att trots att mäns våld mot 
kvinnor generellt är grövre än kvinnors våld mot män ska det inte förminska våldsutsatta mäns 
behov av stöd och hjälp. Vi anser att i ett samhälle som strävar efter jämlikhet måste personer som 
utsätts för misshandel få stöd på lika villkor, oavsett personens könstillhörighet. Vi tror att det kan 
vara vanligt förekommande att våldsutsatta män misstros av myndigheter samt att mörkertalet är 
stort vilket leder till en otydlig bild kring hur vanligt det är att en man blir utsatt för relationsvåld 
av en kvinna. Vi anser att vår undersökning visar att bredare riktlinjer från Socialstyrelsen bör 
införas. Vi tror att detta skulle stärka myndigheter i sin roll att arbeta fördomsfritt och möta alla, 
män som kvinnor, i den situation de befinner sig i. 

Vi tror att det ofta kan finnas skamkänslor för män, och kvinnor, som blivit utsatta för sexuellt 
våld, vi tror även att det förekommer en stor rädsla att inte anses vara trovärdig i båda fall. Vi anser
att sexuellt våld är ett stort övergrepp på en person och utifrån intervjuerna med Erik och Björn tror
vi att de fysiska förutsättningarna inte är enskilt avgörande för om en person kan bli utsatt för 
sexuellt våld eller inte. Snarare tror vi att sexuellt våld kanske kan förekomma, även när mannen är
fysiskt starkare, när psykiskt och fysiskt våld utövats mot mannen sedan tidigare i relationen.

Vi vill inte med denna studie på något vis förminska våldsutsatta kvinnors behov av stöd eller 
riskerna med att de mer ofta utsätts för våld som är en direkt livsfara. Vi vill dock undersöka och 
belysa våldsutsatta män i förhoppning om ett mer jämlikt samhälle. Oavsett om det är hälften män, 
eller enbart var sjätte man som blir våldsutsatt i en nära relation förtjänar varje individ att få stöd 
och hjälp i en våldsutsatt situation. Vår samlade uppfattning är att män mer ofta utsätter en partner 
i nära relation för grovt fysiskt våld än själva blir utsatta. Trots detta anser vi att våldsutsatta män 
behöver uppmärksammas mer. Vi anser att det kan vara förödande för enskilda individer om 
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myndigheter ser på våldsproblematik enbart utifrån statistik. Detta tankesätt hjälpte inte Erik och 
Björn när de befann sig i en svår livssituation. Det är vad vi hoppas ska förändras: att alla 
våldsutsatta människor, oavsett kön, ställs lika inför lagen och erbjuds samma stöd, även om 
individen råkar vara man.
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BILAGA 1

Intervju med våldsutsatta män

Våldets karaktär
Har du blivit utsatt för psykisk/fysisk misshandel eller båda?

Om fysisk: När började det, hur länge hade ni varit ett par innan hon började agerade våldsamt?

Hur yttradet det sig?

Kan du beskriva vad som händer med självkänslan när man blir skadad av någon i en nära relation?

Har du träffat andra i liknande situationer som den du befann dig i?

Våldutövaren

Var hon nykter eller onykter när hon blev våldsam/elak?

Kan du beskriva hennes person och sätt att utöva våld?

Var du rädd för henne?

Var du rädd för att berätta för andra om din situation?

Var det någon som var medveten om din situation?

Upplever du att kvinnan skämdes för sina handlingar?

Hur behandlade kvinnan dig inför andra personer? Var hon annorlunda när ni var ensamma?

Relationen

Har ni barn tillsammans?

Lever ni tillsammans idag?

Hur länge varade relationen?

Var det någon speciell händelse som gjorde så att relationen avslutades? (droppen)

Hjälp

När och hur sökte du hjälp?

Vad var det som gjorde att du tillslut sökte hjälp?

Hur upplever du att du blev bemött när du sökte hjälp?

Har du sökt hjälp vid flera tillfällen?

Vart har du vänt dig för att få hjälp?

Har du upplevt fördomar eller misstro efter att ha berättat om att du varit våldsutsatt?

Har det hjälpt dig att prata med andra?

Tror du att det är lättare för en kvinna att söka hjälp?

Tycker du att det finns tillräckligt med stöd i samhället för män som är våldsutsatta i nära relation?
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Vad skulle du vilja att det fanns för mer stöd att få?
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BILAGA 2

Intervjuguide - Resurscentrum mot våld och Mansjouren
Verksamheten

Hur ser er verksamhet ut?

Hur många är ni som arbetar här?

Hur länge har ni funnits?

Ser verksamheten likadan ut idag som när den startade?

Hur marknadsför ni er?

Har ni något samarbete med någon annan verksamhet?

Arbetet

Hur arbetar ni? Använder ni er av några särskilda metoder?

Hur tar klienterna oftast kontakt mer er?

När ni varit i kontakt med en man som blivit utsatt för våld av en kvinna, hur har brukar mannen 
uppleva situationen?

Upplever ni att de män ni träffat/träffar varit medvetna om vilken hjälp som funnits innan de kom 
hit?

Vad erbjuder ni för hjälp för de män som blivit utsatta för våld?

Händer det att ni hänvisar dem vidare och isåfall vart?

Våld

Hur vanligt upplever ni att det är med kvinnor som våldsutövare?

Har ni märkt någon ökning av antalet män som söker hjälp för att de blivit/blir utsatta för våld av 
en kvinna i nära relation? //Har ni upplevt en ökning av antalet kvinnor som söker hjälp för att de 
har problem med våldsutövning?

Upplever ni att kvinnor som våldsutövare är ett dolt problem?

Vad tror ni krävs för att problemet ska kunna synliggöras?

När kvinnor utövar våld mot män, upplever ni att det oftare är psykiskt eller fysiskt våld?
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