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The purpose of this study was through tree qualitative lifehistoryinterviews 

examine womens violence against men in an intimate relationship. The 

interviews were analyzed with help of previous research and theoretical 

points, hegemonic masculinity and the process of violence. The result shows 

that the men were victims of physical, psychological, sexual and economic 

violence. The men have been met with resistance by the environment because 

social norms affect the perception of a man as victim. The study also include 

what the society perceives as male or female and how gender constructions 

makes it self in a violent relationship. Mens lifestories were analyzed 

according to tree themes; the time in the relationship of violence, the breakup 

and after the breakup. There is limited research on womens violence against 

men and there for we have decided to make various elements of mens 

violence against women in the study. In the final cloucher we could find that 

women who are victims of violence in an intimate relationship undergoes 

similar experience and feelings as men who are victims of violence of 

intimate relationships. 
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1. Inledning                                                           
1.1 Problembakgrund 

Ett par sekunder senare dök hon upp med händerna bakom ryggen./…/ Hon höjde 

kökskniven och innan jag hann reagera högg hon mig djupt i armen och i bröstet. Jag 

föll ihop av chocken och tittade skräckslaget på henne. Det här är bara en varning, nästa 

gång blir det mer, sa hon kallt. Jag låg kvar på golvet och Melinda sparkade på mig 

några gånger och sa att jag skulle sluta sjåpa mig (Forrestgate 2010, s. 105). 

 

Glenn Forrestgate (2010) levde tio år i en relation med en kvinna som misshandlade honom 

fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. I sin självbiografi skriver han om hur livet förändrades från 

ett framgångsrikt och kärleksfullt liv till ett liv av hopplöshet och självmordstankar. Livet 

blev till sist ohållbart och omgivningen såg inte signalerna som fanns. Hans enda väg ut ur 

relationen var att ljuga om ett brott han inte begått. Glenn uppgav en omvänd historia, att han 

misshandlat kvinnan han levt tillsammans med varpå han blev dömd till fängelse och 

psykiatrisk vård. Glenn menar att fokus i många år har legat på mäns våld mot kvinnor och att 

den omvända situationen enligt honom, inte förekommer. Däremot argumenterar han i sin bok 

att han inte är ensam om att leva som man i en våldsam miljö där en kvinna slår (Forrestgate 

2010, s. 5-6). 

 

Våld är en handling som utförs av en människa mot en annan människa och vars inverkan 

skadar, smärtar, förolämpar eller skrämmer (Isdal 2012, s. 34-35). När män och kvinnors 

kroppar sårar och såras samt skadar och skadas innebär det att våld används som vapen och 

slagfält. Våldets orsaker kan även innebära rädsla, skam, skuld och djupa ärr som pågår hela 

livet (Eriksson 2010, s. 39). Kvinnor och män har samma emotionella egenskaper, personer av 

båda könen kan bli arga, upprörda, slåss och till och med döda (Kordon & Wetterqvist 2006, 

s. 23). Våld utövas till största del mot människor som våldsutövaren har en relation till. I 

sådana sammanhang betraktas våld som ett funktionellt beteende som används för att påverka 

maktförhållanden mellan människor som har en relation till varandra. I all interaktion kan det 

sociala samspelet rubbas om en eller båda parter väljer att inte följa relationens 

överenskommelser (Boethius 2015, s. 14; Isdal 2012, s. 34-35). När det gäller våld i nära 

relationer är den gemensamma faktorn att närhet kan framkalla konflikter och att konflikterna 

leder till att människor tillgriper våld, oavsett vilket kön personen har som utövar våldet 

(Hradilova Selin 2009, s. 11-12). 
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Trots att historisk forskning funnit att kvinnor huvudsakligen varit offer för mäns våld finns 

det exempel på män som blivit misshandlade av sina hustrur, bland annat som motiv i 

medeltida kyrkomålningar. Två kända pjäser som historiskt belyst den omvända 

“hustrutukten” är “Doktor Simon” och “Jeppe på Berget” som handlar om att hustrun har 

makt över mannen, förödmjukar och slår honom. År 1734 gjordes ett tillägg i den dåvarande 

lagstiftningen om ”misshandel om maka”. Tidigare hade denna formulerats “Dubbla böter för 

den man som slår sin hustru blå eller blodig, lam eller lytt” och ändrades sedan till “Slår 

hustrun man sin; stående samma rätt”. Lagstiftningen syftade till att kvinnor som slår män kan 

utgöra ett samhällsproblem av samma slag som männens (Liljequist 2009, s. 97-107). Efter 

1800-talets diskussioner om mäns våld mot hustrur uppmärksammades inte problemet i någon 

större omfattning förrän på 1970-talet i samband med de radikala kvinnorörelserna (Eriksson, 

2010 s. 16). Fenomenet mäns våld mot kvinnor har under de senaste åren definierats som ett 

samhällsproblem som fått stor uppmärksamhet och feministiska forskare menar att mäns våld 

mot kvinnor är ett strukturellt problem som beror på en ojämn maktfördelning mellan könen 

(Boethius 2015, s. 21; Hradilova Selin 2009, s. 7, 11). 

 

Maktrelationer mellan män och kvinnor har under det senaste århundradet utvecklats och 

förändrats i riktning mot en större jämställdhet, men våldet mellan könen har en bestående 

norm där mannen är förövaren och kvinnan antar offerrollen (Connell 2008, s. 29-30; 

Simmons 2015, s.18). Connell (2008) diskuterar maktskillnader som finns i relation till våld 

och menar att män som slår kvinnor betraktas som “mesar” eftersom kvinnor anses vara 

svagare och inte kan försvara sig (Connell 2008, s. 29-30, 134). Att vara man och offer för 

våld i en nära relation kan alltså ses som en motsats till de normativa föreställningar om genus 

i dagens samhälle där männen förväntas vara starka och kunna försvara sig (NCK, 2014). 

Däremot pågår en debatt och forskning som tyder på att män kan befinna sig i en lika utsatt 

position som kvinnor när det gäller våld i en nära relation (Boethius 2015, s. 26; Hradilova 

Selin 2009, s. 6).   

 

Att män blir utsatta för våld av en kvinnlig partner har inte uppmärksammats nämnvärt av 

svensk forskning och det finns i nuläget endast ett fåtal studier som diskuterar problemet. 

Däremot vinner mäns utsatthet för våld av en kvinnlig partner allt större uppmärksamhet 

(Lövestad & Krantz 2012, s. 1). Nybergh (2013) diskuterar mäns utsatthet för våld i en nära 

relation och menar att det är ett växande forskningsfält. De få studier som har gjorts kommer 
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ofta från kvantitativa studier baserade på frågeformulär som kartlägger männens upplevelser 

av våld i en nära relation. Men det finns också en del kvalitativa studier med kompletterande 

kunskap kring männens våldsutsatthet för en djupare förståelse av det våld de har utsatts för 

(Nybergh 2013, s. 3). Studier om våld i nära relationer tolkas automatiskt med utgångspunkt i 

mäns våld mot kvinnor men kritiker framhäver att kvinnor är lika våldsbenägna som män och 

att kvinnan som förövare tystas ned (Boethius 2015, s. 26). Likaså när det gäller 

socialtjänstlagen formuleringar om ett särskilt ansvar för brottsoffer är det kvinnor som utsätts 

för våld i en nära relation som är utgångspunkten (SFS 2001:453, SoL 5:11).  

 

År 2009 publicerade Brottsförebyggande rådet en rapport som är Sveriges första att belysa 

män som utsatta för våld i nära relationer. I rapporten framkom det att männens utsatthet 

ansågs vara relativt hög men att det ännu saknas kunskap om vad för slags våld det handlar 

om och i vilken omfattning det existerar. Samhällets allmänna debatt om genus, typiska 

våldsoffer och typiska förövare gör det svårt för män som är utsatta för våld av en kvinnlig 

partner i en nära relation att söka hjälp (Hradilova Selin 2009, s. 6-10). Murray A. Straus 

(2005) är en amerikansk sociolog som har fördjupat sig i kvinnors våld mot män och han 

argumenterar för att angrepp som begås av kvinnor utgör ett allvarligt socialt problem (Straus 

2005, s. 55-56). Män i nära relationer blir utsatta för både psykisk och fysisk våld men det 

fysiska våldet är oftast mindre allvarligt i jämförelse med det psykiska våldet (Nybergh 2013).  

 

Att dölja, osynliggöra och tysta någon eller något kan vara ett medvetet val från en människa. 

Att dölja kan också vara något som en människa utsätts för och som kräver ett aktivt motstånd 

för att förändras. Genus- och queerforskaren Margareta Lindholm (2003) skriver om 

homosexualitet och menar att människor som döljer sin identitet befinner sig i en “garderob”. 

Med garderob syftar hon till något gömt, en privat plats och något som inte ska offentliggöras, 

ett symbolisk uttryck för tystnad och osynlighet (Lindholm 2003, s.13-18). En parallell kan 

göras till våld i nära relationer. Eriksson (2010, s. 17) menar att våld i nära relationer är något 

som ofta hålls dolt, hemligt och privat och som i högsta grad är närvarande och pågående i 

många människors vardag. Vidare skriver forskaren Ingeborg Svensson (2007) att komma ut 

från garderoben är som en frigörelse, att människans identitet inte längre hålls dold utan blir 

öppen och offentlig (Svensson 2007, s. 18). Detta går i linje med den så kallade 

”exitprocessen” vid våld i nära relationer som innebär att en våldsutsatt kvinna genomgår 

olika steg för att lämna en manlig förövare. Processen kan delas in i fyra olika faser; att börja 
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tvivla, att söka alternativ, vändpunkten samt att skapa en ex-roll. Detta kan med andra ord 

förklaras att kvinnan börjar känna en osäkerhet angående sitt nuvarande liv och överväger 

andra livsförhållanden. Till sist bestämmer hon sig för att lämna förhållandet och ge livet en 

annan mening där den våldsutsatta har gått från en roll som offer till en annan framtida 

identitet (Holmberg & Enander 2004, s. 114-120).  

 

1.2 Problemformulering 
Tidigare forskning om våld i nära relationer tolkas närmst automatiskt i relation till problemet 

mäns våld mot kvinnor. Föreställningar i samhället säger att mannen är våldsutövaren och att 

kvinnan är offret vilket innebär en konsekvens till varför forskning fokuserat på männens våld 

och inte tvärtom (Simmons 2015, s. 18). Det begränsade forskningsfältet om mannen som 

offer för våld i en nära relation består av kvantitativa studier där statistik redogörs och ett fåtal 

kvalitativa undersökningar har på djupet fokuserat på männens utsatthet för våld (Nybergh 

2013, s. 3). Inte heller inom det sociala arbetets praktiker finns ett större fokus på män som 

offer för våld i nära relationer, vilket framkommer både genom lagstiftning och policys (se 

SFS 2001:453, SoL 5:11). Kvinnor och män är lika våldsbenägna men kvinnan osynliggörs 

som förövare eftersom det inte anses ligga i hennes ”natur” att bruka våld, samhällets bild av 

kvinnan är att hon är passiv och inte skadar någon annan människa (Boethius 2015, s. 26; 

Fitzroy 2003, s. 3). Män som är offer för kvinnors våld ställs därför inför en stor utmaning 

och ett motstånd eftersom hans offerroll bidrar till ett förlöjligande av den manliga könsrollen. 

Samhällets föreställningar om våld kopplat till genus kan liknas vid en oskriven social regel 

om hur en man och en kvinna ska vara (Burcar 2005, s. 17-21; Ström 2007, s. 150-151). 

Kvinnors våld mot män är nästintill otänkbart i samhället men Murray A. Straus (2005) menar 

att angrepp som begås av kvinnor i en nära relation är ett allvarligt socialt problem (Kruse & 

Bergman 2014, s. 68-69; Straus 2005, s. 55-56).  

 

Mot bakgrund av detta innebär det att män som offer för kvinnors våld är ett tämligen 

outforskat problem, det ligger därför i vårt intresse att undersöka hur män beskriver sina 

erfarenheter av att vara offer för våld i en nära relation av en kvinnlig partner. Vi menar att 

detta är av relevans för socialt arbete eftersom tidigare forskning visar att det föreligger en 

kunskapslucka vad gäller mäns utsatthet av kvinnors våld i en nära relation. Männens 

utsatthet osynliggörs med Socialtjänstlagens (2001:453) formuleringar vilken stadgar ett 

särskilt ansvar för brottsoffer men med beaktning på kvinnor och barn.  
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1.3 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån livsberättelser belysa mäns erfarenheter av 

kvinnors våld i nära relationer ur ett processuellt perspektiv för att därigenom problematisera 

offerrollen i relation till genus. 

 

1.4 Frågeställningar 
• På vilka sätt formulerar män erfarenheter av att vara offer för kvinnors våld i en nära 

relation? 

• Hur beskriver män vägen ur en våldsam relation från en kvinnlig partner? 

• Hur avspeglas samhällets föreställningar om genus i mäns berättelser om att vara man 

och offer för kvinnors våld i en nära relation? 

 

1.5 Fortsatt framställning 
I andra kapitlet lyfter vi fram tidigare forskning med våld, genus och makt som centrala 

aspekter för vår studie. I kapitel tre presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt utifrån olika 

processer som vi menar är applicerbara på män som offer för kvinnors våld i en nära relation. 

I kapitel fyra redogör vi för studiens metod där vi behandlar metodval, urvalsprocess, 

genomförande av intervju, bearbetning av analys och data, litteratur- och artikelsökning, 

studiens tillförlitlighet samt forskningsetiska överväganden. I det femte och sjätte kapitlet 

lyfter vi fram vårt insamlade material i ett resultatavsnitt och i ett analysavsnitt där analysen 

är indelad efter olika teman. Avslutningsvis framställer vi en sammanfattande slutsats kring 

reflektioner som uppkommit angående resultatet följt av en uppmaning om framtida 

forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenterar vi hur forskning framställer kvinnan som förövare och mannen som 

offer för våld. Vi redogör för hur det ser ut i ett våldsförhållande när våldet uppfattas som 

något normalt, hur offret bryter upp från ett våldsförhållande och hur forskning framställer 

genus, maskulinitet och makt som påverkande faktorer, utifrån samhällets syn på våld. 

 

2.1 Kvinnan som förövare och mannen som offer för våld i en nära relation 
Mäns våld mot kvinnor har fått stor uppmärksamhet i samhället vilket har föranlett att kvinnor 

betraktas som offer som i sin tur påverkar synen på kvinnan som förövare. Däremot behöver 

inte omständigheter som betraktar kvinnan som offer utesluta henne som gärningsman 

(Kordon & Wetterqvist 2006, s. 8). Kvinnor som våldsutövare har fått begränsad 

uppmärksamhet inom våldsforskningen både nationellt och internationellt, framförallt deras 

våld mot män i en nära relation (Kruse & Bergman 2014, s. 20). Flera forskare menar att 

orsaken beror på att det inte ligger i kvinnors “natur” att använda våld varpå det ses som ett 

onormalt beteende utifrån samhällets acceptans. Konstruktionen av kvinnor är att de är 

passiva och inte orsakar någon annan människa skada (Fitzroy 2003, s. 3; Kruse & Bergman 

2014, s. 68-69). När kvinnor använder våld utsätter de ofta sina familjemedlemmar till 

skillnad från män, som oftare utsätter människor generellt i samhället (Kruse & Bergman 

2014, s. 63-65). Kvinnor som våldsutövare visar att majoriteten har tidigare erfarenheter av en 

ostabil bakgrund präglad av våld, vilket kan vara en av orsakerna till varför kvinnor blir 

våldsamma. Andra utmärkande faktorer kan vara sociala konstruktioner, historiska, 

klasskillnader och etnicitet som kännetecknas av mönster av dominans och förtryck (Fitzroy 

2003, s. 3, 8). 

 

Susanne Boethius (2015) har i sin avhandling om män, våld och moralarbete skrivit hur män 

som hon intervjuat framställer sin kvinnliga partners våldsbeteende. Flera av männen menar 

att kvinnorna bär hela ansvaret för våldet. Att de söker sig till våld, letar efter bråk och genom 

att provocera männen utlöser våldet. Vidare framkommer att kvinnorna förolämpar männen i 

form av verbala påhopp och provocerande uttryck och genom att vara en delaktig aktör i 

våldet menar Boethius att kvinnan inte ses som ett oskyldigt offer (Boethius 2015, s. 21, 156, 

163). 
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Begreppet offer och offerroll innebär passivitet, svaghet och skyddsbehov. Offerrollen är 

sammankopplad och beroende av sociala och moraliska faktorer i samhället. Hur begreppet 

tolkas beror på vem, vart och när begreppet offer används och hur brottet men även 

situationen upplevs (Burcar 2005, s. 73-78, 85). Johanna Simmons (2015, s. 18), doktorand i 

genus och medicin diskuterar manliga och kvinnliga förövare av våld och hon menar att 

samhällets och människans uppfattningar om kön kan kopplas direkt till de två rollerna och 

identiteterna; kvinna som offer och man som förövare. Offerrollen antas tillhöra kvinnan men 

sociologen Veronika Burcar (2005) menar att det finns en annan sida av våldet där mannen 

befinner sig i den våldsutsatta positionen. Ideér om fenomenet “manligt offer”, anser hon 

upplevs som problematiskt och hon menar att när en man betecknas som offer krockar det 

med samhällets föreställningar om hur en man ska vara (Burcar 2005, s. 17-21).  

 

Allt slags våld är förbjudet enligt lag och den som blir utsatt för våld har rätt att få hjälp att 

anmäla våldshandlingen. När det gäller våld mot män menar Sören Sanz (2015), ansvarig för 

en antivåldsgrupp samt ordförande för en stödverksamheten för våldsutsatta män, att männen 

skäms för att de har blivit utsatta för en kriminell handling. “Att få stryk är lika med 

omanligt!” (Sanz 2015, s. 37). Sanz skriver att män har betydligt svårare att visa sin utsatthet 

och sårbarhet inför andra och därmed få hjälp ur ett förhållande präglat av våld. Han menar att 

det är en av anledningarna till varför män upplever långvariga psykologiska trauman och men, 

efter att relationen är avslutad. Att vara offer för våld kan få förödande konsekvenser, både 

fysiska skador som kräver operation men även psykiska men. Även känslor som oro, rädsla, 

sårbarhet och maktlöshet är vanliga. Sanz menar att många som har varit med om en 

våldshändelse känner en viss katastrofkänsla över livssituationen och upplever en ständig 

reflektion över meningen med livet (Sanz 2015, s. 37, 132-134). 

 

I Susanne Boethius (2015) avhandling framkommer det att män som blir utsatta för våld kan 

drabbas av enkelsidigt våld vilket innebär att männen tar emot våldshandlingar som kvinnan 

utför och ger inte tillbaka. Däremot kan våldet sträcka sig så pass långt att männen till slut 

“ger igen” på grund av frustration och uppgivenhet (Boethius 2015, s. 156-161). Att vara man 

och offer för våld menar debattören och författaren Per Ström (2007) bidrar till ett hån och 

förlöjligande av hans könsroll i samhället. Mannen som offer får i högre grad mer motstånd 

och är mer utmanad av samhällets föreställningar och normer, än vad kvinnan som offer får. 
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Författaren menar att samhället kopplar våld i nära relationer med genus men han 

argumenterar för att våldet istället borde riktas mot individen i allmänhet och inte i relation till 

kön (Ström 2007, s. 150-151). Samhällets uppgift är inte bara att anta att män utövar våld och 

kategorisera kvinnor som icke våldsamma. Uppgiften är istället att anta att båda könen utövar 

våld eftersom myten om kvinnor som inte slår måste synliggöras, diskuteras och lyftas i 

samhället (Fitzroy 2003, s. 3, 8). Nybergh (2013, s. 12) anser att alla män är olika och våldet 

ger sig inte i uttryck i samma kontext för alla män utan det beror på relationer, situationer, 

motiv och våldsmönster. 

 

2.2 När våldet blir en del av vardagen 
Att normalisera innebär att göra något till en del av vardagen, en process där fenomen varken 

behöver problematiseras eller förklaras. En människa som blir utsatt för våld inom familjen 

normaliserar ofta våldet och fråntar sig därmed möjligheterna att reagera och förstå. Den som 

utövar våld i en nära relation vill många gånger isolera offret från kontakt med omvärlden 

vilket begränsar offrets möjligheter att se andras livsvillkor. När den utsatta inte har något att 

jämföra våldet med eller något som ställer det i en konstrast uppfattas våldet som något 

normalt. Samtidigt finns en spärr mot att berätta om våldet för andra eftersom den utsatta 

vanligen känner en skam över sin situation (Isdal 2001, s. 222-223). 

 

Lundgren (2004, s. 25-32) skriver om mäns våld mot kvinnor och menar att begreppet 

normalisering innebär en gradvis gränsförskjutning av vad som är normalt i ett 

våldsförhållande, våldet ges en annan innebörd och legitimeras. När våldet normaliseras sker 

en process vilken Lundgren benämner som normaliseringsprocessen. Mannen börjar med att 

kontrollera och begränsa kvinnans utrymme vilket leder till en isolering där fysisk eller 

psykisk kontakt inte tillåts. Kvinnans livsrum och identitet bryts sakta ner och till slut har 

mannen fullständig kontroll över deras gemensamma liv. Holmberg och Enander (2004, s. 27-

28, 66-67) refererar till Hydén som kritiserar Lundgrens normalisering av våldet. Hydén 

argumenterar för att våld inom äktenskapet inte är tillåtet och accepterat varpå misshandel inte 

är något som förväntas i en relation. Holmberg och Enander sammanställer Hydén samt 

Lundgrens olika begreppsinnebörder med varandra och kommer fram till att våld i en nära 

relation inte betraktas som normalt men att våldet trots allt förekommer och att 

våldsutövningen successivt görs möjlig. Den våldsamma miljön skapar starka emotionella 

band mellan förövare och offer och att bryta upp kan bli mycket komplext och problematiskt. 
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2.3 Genus och makt 
Under slutet av 1970-talet började begreppet genus att implementeras i samhället. Genus 

betonar att kön skapas socialt och att könen är rangordnade i en över- och underordning 

(Saarinen 2006, s. 13). Kön uppstår och formas över tid vilket innebär att kön kontinuerligt 

omvandlas utifrån den rådande genuskonstruktionen. Detta innebär att strukturen gällande 

föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt bevaras och förändras. I alla 

sociala interaktioner har människor olika föreställningar, motiv och intressen som påverkar 

könsidentiteten vilken ständigt är föränderlig beroende på den sociala omgivningen 

(Robertsson 2003, s. 19-20). Vidare menar Ylva Saarinen (2006, s. 13-19) att män ses som 

den starka individen i samhället och kvinnor anses utgöra motsatsen. Han är självständig, har 

makt och är offentlig samtidigt som hon är beroende, maktlös och privat och kategorierna 

kopplas samman med könets beteende och egenskaper. 

 

Eriksson (2010) refererar till historikern Anita Göransson som har gjort en teoretisk 

problematisering av hur könsrelationerna har förändrats över tid genom samhällets 

omformande av maktbaser. Kön är sociala konstruktioner som inte kan förändras instinktivt, 

förändringen sker när makten omdefinierar sig till en ny situation och anpassar sig därefter. I 

samhället finns olika maktbaser vilka är symboliskt knutna till vad som är manligt respektive 

kvinnligt och ofta exkluderas kvinnorna från de viktigaste positionerna eller resurserna varpå 

kvinnlighet blir underordnad manlighet. Det uppstår ett dominansförhållande där det 

dominerande könet förbinds till de viktigaste maktresurserna. Göransson utgår från att det är 

manligheten som ligger till grund för könskonstruktionen eftersom den främsta makten i 

samhället är tilldelad mannen. Kvinnlighet å andra sidan utgör en motsats till manlighet och 

sägs vara det som blir över efter att konstruktionen av mannen är färdigställd (Eriksson 2010, 

s. 52-53). 

 

Kön och makt är viktiga inslag när våld diskuteras och analyseras (Yllö 2005, s. 20; Eriksson 

2010, s. 31). Samhällets förväntningar är att mannen är förövaren och att kvinnan antar 

offerrollen. Att kvinnan identifieras som offer i de flesta situationer är för att människor 

sympatiserar med henne. Samtidigt antas mannen ingå i en förövarroll eftersom han ska vara 

en stark och tapper individ. Samhällets stereotypa bilder av mannen och kvinnan ingår således 

i rollerna manlighet och kvinnlighet (Simmons 2015, s. 18). Historikern Marie Eriksson 
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(2010, s. 30, 46, 49) menar att maktrelationer mellan män och kvinnor ofta betraktas som ett 

nollsummespel vilket innebär att den ena människan har makt medan den andra har brist på 

makt. Ofta handlar det om maskulin makt, feminin vanmakt, manlig brutalitet och kvinnlig 

underkastelse. Med hänvisning till historikern Joan Scott menar Eriksson att kvinnor och 

kvinnlighet, män och manlighet kan ses som sociala och kulturella konstruktioner som är 

relativa och föränderliga. Kön men också våld kan därmed förstås som en kunskap och 

erfarenhet som dels skapas och dels omskapas i människors handlande, sociala relationer och 

praktiker. Könen man och kvinna utgör varandras motsatser med en hierarkisk inbördes 

ordning där kvinnan är underordnad och marginaliserad medan mannen tillhör en överordnad 

kategori. Men alla våldshandlingar, diskussioner om våld och hur våldet är organiserat i 

samhället bygger på skapandet och återskapandet av maktrelationer mellan män och kvinnor. 

                                                              

2.4 Maskulinitet, makt och våld   
Filosofen Catharin Wasshede (2010, s. 224-231) skriver om vad som utgör manlighet och på 

vilket sätt en man betraktas som en man. Hon menar att egenskaper som tuff attityd, klara sig 

själv och att vara bossig, är några exempel på hur män förväntas uppträda i samhället. 

Författaren diskuterar även manlighet utifrån social status vilket kan liknas i att ha ett 

sportintresse, självsäkerhet, ett tekniskt yrke, en stadig inkomst och kontroll över livet 

samtidigt som kvinnan ska vara empatisk, visa känslor och omsorg. Vidare skriver Fitzroy 

(2003) och Saarinen (2006) att egenskaper utifrån samhällets normer och föreställningar om 

hur en man ska vara t.ex. är självständig, stark, offentlig, aggressiv och ha tendenser till 

våldsamhet (Fitzroy 2003, s. 3; Saarinen 2006, s. 17-18). 

 

I såväl forskning som i allmän debatt framställs män som gärningsmän vilket Burcar (2005) 

menar många gånger går i hand med de stereotypa idéer om män och vad som anses utgöra 

manlighet. Samhällets uppfattning om ett offer kan liknas vid en schablonbild av en oskyldig, 

sårbar och försvarslös människa som blivit utsatt för våld och schablonbilden kan liknas vid 

de stereotypa idéerna om kvinnan. Kvinnan görs relativt oproblematiskt till ett offer trots att 

det egentligen inte existerar någon allmän definition av vilket kön som är det faktiska 

brottsoffret. Förutom denna schablonbild om vilket kön som är offer finns också en stereotyp 

bild av att vara man. Manlighet ses ofta som en social konstruktion vilket förklaras genom att 

mannen vid olika tidpunkter framställs på ett specifikt sätt. Vad som är manligt associeras till 

styrka och driftighet vilket ses som positiva framställningar, däremot påträffas männen även i 
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negativa kontexter vad gäller till exempel våld varpå mannen vanligen sitter i förövarens 

position. Av den orsaken är man och offer en problematisk kombination och eftersom det är 

manligt att bruka våld uppstår därför konsekvenser när mannen i realiteten är våldsoffret 

(Burcar 2005, s. 17-21). 

 

Sociologiska teoretiker använder samhälleliga förklaringar istället för biologiska förklaringar 

till varför män brukar våld (Fitzroy 2003, s. 3). Wasshede (2010, s. 224-231) menar att 

samhällets könsnormer är styrande och att det finns en svårighet att frigöra sig från dem. Om 

män avviker från samhällets traditionella könsnormer med ett annat beteende eller attityd kan 

en rädsla uppstå att inte bevara sin maskulinitet. Männen anser sig vara mer granskade i 

samhället än kvinnorna och förlorad kontroll av manliga normer skulle innebära en 

maskulinitets död. Alltså menar författaren att det är en stor förlust för mannen om han frigör 

sig från dominerande normer, förlorar sitt “revir” och makten över det symboliska rummet. 

Av den orsaken menar Collstedt (2015, s. 92-93) att ett manligt våldsoffer tonar ner sin 

utsatthet och allvarlighet i situationen. Manliga offer visar sig därför inte alltid som svaga och 

passiva i en våldsrelation, de kan uppträda lugnt, initiativtagande och rationellt men ändå 

benämnas som ett maskulint våldsoffer. 

 

2.5 Att lämna en relation till en våldsam partner och att våga berätta 
Att avsluta ett förhållande präglat av våld kan vara mycket komplext och problematiskt, i 

jämförelse med ett “vanligt” förhållande. Holmberg och Enander (2004, s. 66-67) skriver om 

mäns våld mot kvinnor och menar att det finns starka emotionella band som kvinnan har till 

mannen eftersom våldet har blivit en del av vardagen (normaliserats). Kvinnan i relationen 

kopplar ihop kärleken till mannen och därigenom till våldet, de emotionella banden blir 

sammanlänkade och kraftfulla. Känslor som kvinnan upplever kan vara en kombination av 

rädsla, kärlek, hat, medlidande, skuld och hopp. Dessa band kan kopplas samman till ett så 

kallat traumatiskt band, där kvinnan befinner sig i underläge i jämförelse med mannen och 

tanke om att lämna honom blir svårt. 

 

Holmberg och Enander (2004, s. 85-87) menar att det kan innebära en ojämn maktbalans där 

den underordnade partern tar egenskaper och beteende från den starkare för att kunna öka sina 

egna maktresurser. En kombination av starka känslor och band gör att den våldsutsatta till slut 

ibland väljer att lämna förhållandet. Första steget som en våldsutsatt gör för att lämna menar 
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Holmberg och Enander (2004, s. 114-119) är att börja tvivla på förhållandet, om denne ska 

stanna kvar eller inte och isåfall söka alternativa livssituationer. Författarna menar att den 

utsatta partern sedan stegvis kommer till en vändpunkt och att det oftast är en specifik 

händelse som åstadkom “droppen som fick bägaren att rinna över”. Isdal (2001, s. 171-173) 

skriver om att lämna ett våldsförhållande genom en så kallad våldsspiral. Varje vuxen gör sina 

egna val men när någon blir utsatt för våld är det ett påtvingat val. Därigenom menar Isdal att 

denne har tre val för att bryta våldsspiralen; att godkänna våldet, att avstå ifrån att ta någon 

ställning och att ta ställning mot våldet. Det förstnämnda innebär att personen tar emot våldet 

och accepterar sin våldsutsatta position, det andra innebär att denne är likgiltig till våldet och 

därmed accepterar det. Det sista valet en människa gör som blir utsatt för våld är att ta 

ställning emot det och därigenom tar den utsatta medvetet avstånd mot våld som en handling. 

                

I BRÅs rapport (2009) diskuteras allmänhetens förtroende för rättsväsendet och särskilt de 

som blivit utsatta för brott. I befolkningen finns det generellt ett högt förtroende men de 

människor som någon gång blivit utsatta för brott litar inte helt på polis, domstol och 

kriminalvård. Tilliten skiljer sig även mellan kvinnor och män där männen tenderar att ha 

lägst förtroende för rättsväsendet (Hradilova Selin 2009, s. 35-38). Få anmälningar om män 

som blivit utsatta för våld i en nära relation kommer in till polisen. Förvisso är det psykiska 

våldet svårt att anmäla eftersom bevis oftast saknas, samtidigt visar anmälningsantalet att 

siffran vad gäller det fysiska våldet mot män också är lågt (Nybergh 2013, s. 7). 

 

En orsak till att män inte anmäler kan vara en känsla av rädsla. Män vill inte ge sig tillkänna 

och erkänna sig svaga i förhållandet till den kvinnliga partnern och de upplever inte alltid 

situationen som problematisk (Hradilova Selin 2009, s. 16). Ett annat hinder som kan står i 

vägen för att män inte anmäler våld är de uppfattningar som finns om manligt beteende varpå 

det ses som omanligt att vara offer för våld. Männen upplever känslor av skam, skuld och 

stigmatisering och vill inte kännas vid det våld de utsatts för. Andra studier visar att män som 

vågat berätta om våldet vänder sig till de få ideella organisationer som finns och till familj och 

vänner. Det har även framkommit att männen via Internet söker psykiatrisk hälso- och 

sjukvård och att de ringer nationella stödtelefoner (Nybergh 2013, s. 7-11). 
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Män som är utsatta för våld av en kvinnlig partner är för samhället otänkbart eftersom 

kvinnans roll anses vara offer med utstrålning av omsorg, passivitet och empati. Mannen antas 

utöva våld och har en större maktposition i samhället. En man som har levt med en kvinna 

som på något sätt misshandlar honom skäms över situationen. Att vara man och offer för våld 

kan innebära ett hån och förlöjligande av sin könsroll i samhället. Normer och föreställningar 

om våld i en nära relation antas tillhöra mannen som förövare och den omvända situationen 

diskuteras sällan eftersom det är ett tabubelagt ämne som inte lyfts upp. Om män utsätts för 

kvinnors våld anses de svaga av samhället och de upplever känslor av skuld, skam och 

stigmatisering.   
 

Tidigare forskning visar att människor som lever i en våldsutsatt miljö konstruerar till slut 

våldet som en del av vardagen eftersom de identifierar sig och blir kontrollerade av partnerns 

våld, vilket gör att de till slut har svårt att se en alternativ livssituation. För att män ska kunna 

klara att bryta sig loss från en kontrollerande, isolerande och fysiskt/psykiskt krävande 

livssituation, krävs det stöd och hjälp. Problematiken går i hand med samhällets rådande 

könsnormer om vad som ses som manligt och kvinnligt samt männens låga förtroende för 

rättsväsendet. Eftersom problemet inte uppdagas och kan få förödande konsekvenser för de 

män som inte klarar av att ta sig ur våldssituationen. Att vara offer för våld i en nära relation 

kan både skada fysiskt och psykiskt. En människa som lever under lång tid i ett förhållande 

präglat av våld får sin identitet påverkad och att släppa den kan orsaka en identitetskris och 

reflektioner kring meningen med livet. Allt våld i samhället är förbjudet enligt lag och istället 

för att bara diskutera mäns våld mot kvinnor behöver även kvinnors våld mot män synliggöras 

och diskuteras.  
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3. Teori 
I följande avsnitt diskuterar vi studiens teoretiska ansats i form av processer vilka är 

närvarande i våld i nära relationer. Den första teorin beskriver maktskillnader inom 

maskulinitet och följande teorier framställer processer där kvinnor är offer för våld och män 

förövare.  

 

3.1 Hegemonisk maskulinitet som genusformerande process 
Utifrån samhällets normer om genus menar Raewyn Connell (2008, s. 115) att män befinner 

sig i en högre dominant position i samhället än kvinnor. Maktskillnader och traditionella 

könsuppdelningar mellan kvinnor och män skriver Thomas Johansson (1999, s. 15) kan finnas 

på en kulturell nivå i samhället. På denna nivå ingår traditionella könsnormer om män 

respektive kvinnor, där han exempelvis definieras som stark, oberoende och hon som svag, 

passiv och beroende. Dessa egenskaper är uppbyggda av samhällets föreställningar vilket i sin 

tur kopplas till kön och stereotypa ideal om den manliga och kvinnliga rollen. 

Connell (2008) menar att alla män ingår i begreppet maskulinitet och teorin om hegemonisk 

maskulinitet fokuserar på att uppnå den manliga normen i samhället om hur en man ska vara, 

vilket är eftersträvansvärt för varje man. Teorin om hegemonisk maskulinitet förändras i 

relation till samhällsutvecklingen eftersom normer om hur en man ska vara ser annorlunda ut i 

dag jämförelse med flera år tillbaka (Connell 2008, s. 115-117). Normen säger alltså att män 

ska vara starka, pålitlig, ha kontroll och vara framgångsrika (Robertsson 2003, s. 21-22). 

Connel (2008, s. 115-117) menar att om män inte lyckas uppnå den norm som alla män 

strävar efter, betraktas de som avvikande i samhället. Männen som inte uppnår “kriterierna” 

för vad som utgör en hegemonisk maskulinitet ingår i andra maskulina grupper som är 

placerade tätt intill den hegemoniska. Dessa olika grupper av maskulinitet kan kortas ner till 

främst två grupper vilka är delaktig och underordnad maskulinitet. De män som ingår i 

gruppen delaktighet har svårt att nå helt upp till den hegemoniska maskuliniteten som är högst 

nämnvärd i hierarkin. Männen kan ha ett respektabelt och högt uppsatt arbete men anses inte 

ha liknande status i privatlivet. I den underordnade gruppen befinner sig männen långt ner i 

genushierarkin och paralleller kan dras till kvinnans position, utifrån den hegemoniska 

maskuliniteten. Enligt Gunnarsson och Andersson (2003) är homosexuella män oftare en del 

av denna underordnade manlighet. De anses ha kvinnliga drag och tillhöra den underordnade 
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positionen som marginaliseras, stigmatiseras och förtrycks (Gunnarsson & Andersson 2003, s. 

67-68).  

 

Hegemonisk maskulinitet, delaktighet och underordning ingår i de maktskillnader som finns i 

samhällets genusordning. Yttre faktorer som påverkar genus och könskonstruktioner är klass, 

yrkesposition, ras samt etnicitet. Trots sin strukturellt överordnade position i genusordningen 

kan även män marginaliseras, förtryckas och utsättas om de inte tillhör normen eftersom deras 

förväntade strävan och mål är att ingå i den högsta delen i hegemonisk maskulinitet. Den 

dominerande manlighetsnormen i västvärlden idag innebär att vara heterosexuell, vit, ha ett 

respektabelt arbete och tillhöra som lägst medelklassen. Detta i sig utgör ett slags 

identitetsskapande i samhället där frågan om kön konstrueras i relation till olika sammanhang 

(Connell 2008, s. 117-119; Robertsson 2003, s. 21-22). Enligt Connell finns det dock endast 

ett fåtal män som fullt ut ingår inom den hegemoniska maskuliniteten och som uppfyller 

normerna för denna maskulinitet, ändå anses positionen vara eftersträvansvärd och formar 

föreställningar om vad som utgör en riktig man (Connell 2008, s. 115-117). 

 

Tidigare forskning om mäns utsatthet som offer för våld i en nära relation, visar att samhället 

skickar signaler om att män som är offer för våld är svaga och passiva, vilket kan dras 

paralleller till ett kvinnligt beteende (Burcar 2005, s. 17-21). Enligt Connell (2008, s. 116) 

tillhör då den utsatta mannen den underordnade kategorin eftersom han inte uppfyller krav 

och förväntningar om att vara stark, tuff och vara kontrollös. Män ska kunna ta hand om sig 

själv och antas utifrån normen inte ingå i den typiska offerrollen för våld (Burcar 2005, s. 73-

78, 85; Wasshede 2010, s. 224-231).  

 

3.2 Våldsprocessen 
När två människor lever i en relation förhåller sig parterna till livet och till varandra vilket kan 

ses som en process av såväl god som våldsam karaktär. Ett förhållande kan alltså vara 

kärleksfullt samtidigt som det innehåller olika former av misshandel. Genom att se de 

stereotypa bilderna av vad som är kvinnligt och manligt kan gränsen mellan kärlek och våld 

utplånas. Detta kan liknas vid en process som ingår i ett livssammanhang vilken många 

gånger riktas utifrån mannen och de föreställningar som råder om kön. För att skapa sig en 

förståelse kring hur våldet i en nära relation kan utspela sig med utgångspunkt i 

våldsprocessen krävs att mekanismer och strategier studeras. Hur de utgör ett gemensamt arv 
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som kvinnor och män delar med varandra samt på vilket sätt de kopplas samman med kön och 

olika maktförhållanden i relation till förövaren. En människa som är offer för våld i en nära 

relation utvecklar en dynamik i relation till förövaren, där upplevelser av våldet och dess 

verkningar med tiden kan bli våldets egen orsak. Våldet kan alltså ses som en process vilken 

synliggör och analyserar kopplingen mellan att vara normal, vanlig och våldsam i en nära 

relation (Lundgren 2004, s. 14-16). Engelsk litteratur använder ordet “entanglement” när 

våldsprocessen beskrivs. Ordet betyder “trassla in” eller ”fastna” och innebär att människor 

som är offer för våld i en nära relation blir mer och mer intrasslade och fast i våldsrelationen 

(Enander 2009). Vi som forskare tolkar detta till att våldet i relationen så småningom blir 

permanent och accepterat i vardagen.  

 

3.2.1 Normaliseringsprocessen 

Våld i en nära relation kommer ofta som en chock för offret och upplevs av denne som 

oacceptabelt och avvikande. Med tiden förändras offrets uppfattning och våldsanvändningen 

blir en vanlig handling som accepteras i vardagen och som slutligen kan kommas att försvaras 

(Lundgren 2004, s. 49). 

 

Holmberg och Enander (2004) refererar till Lundgren som menar att mannen i en nära relation 

besitter kontrollmekanismer. En sådan mekanism är isolering. Mannen hindrar kvinnan från 

att ha kontakt med vänner och familj vilket innebär att mannen dominerar kvinnans liv varpå 

hennes livsutrymme minskas. Resultatet av isoleringen blir att offrets positiva stunder i 

relationen ställs i kontrast till våldet. Det positiva upplevs således starkare eftersom mannen 

visar sig snäll och normal vilket leder till att våldet blir en del i vardagen. Att växla mellan att 

vara våldsam och kärleksfull är ytterligare en kontrollmekanism som mannen använder sig av. 

En kvinna som både är isolerad från omvärlden och lever med en man som växlar mellan 

omtanke och våld vet inte längre vart gränserna mellan gott och ont går. Våldet har blivit en 

kärlekshandling och normaliserats (Holmberg & Enander 2004, s. 17-19). Gränsernas 

förskjutning mellan gott och ont innebär att våldet bokstavligen kan komma att bli så grovt att 

det innebär att “älska” någon till döds. Den enda och dominerande människan i kvinnans 

närhet blir till slut mannen som isolerar henne samtidigt som han växlar mellan att utöva våld 

och kärlek, tröst och straff. Detta skapar en förvirring, ett beroende och en maktkamp över liv 

och död (Lundgren 2004, s. 58-60). Kvinnan använder sig av anpassning som en strategi för 

att få våldet att upphöra men som dessvärre slutar i en strategi för att överleva. Successivt 
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anpassar hon sig till mannens föreställningar vilket leder till att hon till slut ser sig själv som 

orsaken till våldet (Holmberg & Enander 2004, s. 17-19). Anpassningen leder även till att 

kvinnans möjlighet att styra sitt eget liv minskas och till sist utplånas (Lundgren 2004, s. 60). 

 

3.2.2 Nedbrytningsprocessen 

När våldet i en nära relation blir en normal del i vardagen för kvinnan, genomgår hon 

samtidigt en nedbrytningsprocess. Kvinnan reagerar med chock och protest under första tiden 

i våldsförhållandet men våldet ges inget ansikte och förblir dolt från omgivningen. En tid in i 

relationen protesterar hon genom att lägga över ansvaret för våldet på mannen samtidigt som 

hon fortfarande har en verklighetsuppfattning om vad som pågår. Mannen fortsätter dock sitt 

våldsbeteende och kvinnan tvingas anpassa sig i förhoppning att våldet ska upphöra, vilket det 

oftast inte gör. Oavsett vad hon tar sig till fortsätter våldet och hon kämpar för att överleva. 

Har våldet i relationen pågått under en längre tid har det dessutom med största sannolikhet 

blivit grövre och utspelar sig allt oftare. Resultatet av kvinnans försök till anpassning bryter 

istället ner henne som individ. Hon är fysiskt överlevande men symboliskt dödad och för att 

kunna hantera våldet krävs en levande aktör, vilket kvinnan inte längre är. Vägen tillbaka till 

livet blir lång och svår eftersom hon behöver hjälp och stöd. Normalisering innebär en aktiv 

nedbrytningsprocess där våldsprocessens konsekvenser ligger till grund i att mannens 

verklighet blir kvinnans verklighet (Lundgren 2004, s. 67-70). 

 

Lundgrens nedbrytningsprocess går i linje med Anderson (2007, s. 177-178) som menar att en 

man som är offer för våld i en nära relation blir infångad i ett “nät av känslomässiga 

övergrepp” där det successivt sker en nedbrytning och kvinnan lägger skulden för våldet på 

mannen. Dessa känslomässiga övergrepp resulterar i en låg självkänsla, depression och 

maktlöshet vilket utgör ett psykologiskt motstånd för att komma ut ur förhållandet. 

 

3.2.3 Exitprocessen 
Holmberg och Enander (2004, s. 113-123) refererar till Rose Fuchs Ebaugh som är grundaren 

till begreppet exitprocess. Processen beskriver hur en kvinna går igenom fyra olika faser för 

att bryta upp från sin roll för att söka sig en ny. Att börja tvivla är den första fasen vilken 

betyder att det vanligen skett en förändring i en nära relation varav kvinnan är osäker på om 

hon vill stanna i sin nuvarande livsroll. Att söka alternativ, som är den andra fasen kan vara 

aktuellt för kvinnan redan under den första fasen men som i andra fasen förstärks eller 
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försvagas. När olika alternativ är funna ställs för- och nackdelar mot den nuvarande rollen och 

de alternativa rollerna mot varandra. Första tiden kvinnan befinner sig i exitprocessen sänder 

hon ut medvetna eller omedvetna signaler kring sin tveksamhet i sin roll. Uppfattar 

omgivningen tveksamheten är möjligheten till ett rollutträde stort, är omgivningen istället 

negativ kan processen eventuellt kommas att stoppas upp för en tid eller helt och hållet. För 

att göra detta så konkret och förståeligt som möjligt menar författarna att omgivningen kan 

omtolka ett “bråk” till “misshandel” i en nära relation. Däremot går omgivningens roll i detta 

läge inte i linje med Eva Lundgrens beskrivning av normaliseringsprocessen vilken säger att 

mannen isolerar kvinnan från omvärlden varav omgivningen därför inte kan påverka hennes 

uppbrott från relationen. Ordet omgivning kan därför genom normaliseringsprocessen 

omtolkas till att syfta till mannen eftersom det är kvinnans enda och viktiga närhet. Det är i 

mannen som kvinnan speglar sig själv vilket försvårar för den riktiga omgivningen att hjälpa 

till. 

 

Efter en tid når kvinnan den tredje fasen, vändpunkten. Genom olika påverkande faktorer har 

hon beslutat att lämna sin roll som offer för våld i en nära relation. Många gånger ligger en 

särskild händelse bakom medan en annan faktor är talesättet “droppen som fick bägaren att 

rinna över”. Andra orsaker kan vara tidskrävande faktorer, ursäkter eller antingen/eller-

alternativ. Kvinnan kan ha nåt vändpunkten men inte lyckats lämna relationen helt varpå hon 

kan framstå som svag och enfaldig såväl för sig själv som för omgivningen. Vidare kan 

vändpunkten innebära att kvinnan fysiskt och/eller psykiskt når botten. Hon är orkeslös och 

uppgiven av att tyna bort och “ta slut”. Men det är ofta när hon befinner sig allra längst ner på 

botten som det vänder, det sker en upplevelse av att antingen lämna förhållandet eller att bli 

ihjälslagen. En rädsla över att bli dödad fysiskt samtidigt som en upplevelse av att vara på väg 

att dö själsligen. Den faktor som är vändpunkten i ett våldsförhållande är antingen/eller-

alternativet, om kvinnan ska välja att dö, bli galen, slå ihjäl mannen eller lämna och 

förhoppningsvis lämnar hon relationen. 

 

Den sista fasen i exitprocessen innebär att kvinnan skapar en ex-roll vilken innehåller hopp, 

värderingar och sociala förpliktelser relaterat till den gamla rollen. Däremot måste hon i 

framtiden ha den gamla rollen i åtanke eftersom den kan ha delats tillsammans med andra 

människor och innehålla rester som inte får glömmas bort. Detta kan samtidigt bli 

problematiskt för kvinnan eftersom hon många gånger inte har någon självklar roll eller 
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grupptillhörighet att hålla sig borta ifrån eller söka stöd hos. Slutligen menar Anderson (2007, 

s. 197) att forskning om exitprocesser relaterat till våldsutsatta män i nära relationer behövs 

för att öka vår förståelse för de faktorer som försvårar men även möjliggör att män lämnar en 

våldsam relation. 

 

3.3 Sammanfattning av teori 
Att vara man och offer för våld i en nära relation är två roller som mycket sällan anses höra 

ihop. Heterosexuella män som ingår i normen och könet man utgör en central del av den 

hegemoniska maskuliniteten. Män befinner sig högre upp i hierakin och äger strukturellt sett 

mer makt än vad kvinnor gör, vilket gäller främst de typiska männen som är heterosexuella, 

självständiga, vita och tillhör medelklassen. Män som avviker från normen placeras längst ner 

i hierarkin nära kvinnor och homosexuella män där de förtrycks, marginaliseras och 

stigmatiseras. I genusordningen antas män vara uthålliga, pålitliga och starka men känslor av 

utsatthet och osäkerhet positionerar män som underlägsna. Underlägsenheten kan kopplas till 

den typiska offerrollen som av samhället anses tillhöra kvinnor. Män som offer blir en 

problematisk position eftersom han förväntas vara stark och “klara sig själv”.  

När en kvinna lever i ett förhållande präglat av våld görs våldet successivt till en normal del 

av vardagen och något som tillhör hennes livssituation. Mannen tillfogar kvinnan våld varvat 

med kärlek vilket gör att hon suger åt sig mannens ömhet när tillfälle ges. Kvinnan bryts sakta 

ner och fångas i ett nät av emotionella band och tvivel på sin nuvarande livssituation uppstår. 

Exitprocessen startar och kvinnan påbörjar en ofta lång och känslomässig resa ut ur 

förhållandet. I likhet med kvinnor som bryter upp från våld i en nära relation menar vi att 

även män som lever tillsammans med en våldsam kvinna genomgår olika processer, under 

förhållandet, vägen ur men även efter att förhållandet har tagit slut. 
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4. Metod 
I nedanstående metodkapitel redogör vi för studiens metodologiska utgångspunkt och de 

tillvägagångssätt som legat till grund för vår studie. Därefter presenterar vi vår 

datainsamlingsmetod, urval, studiens tillförlitlighet samt etiska utgångspunkter, vilka vi anser 

är relevanta och betydande för vår studie.  

 

4.1 Val av metodteknik 
Vårt syfte med studien är att undersöka mäns erfarenheter av våld i en nära relation i 

förhållande till genus, offerroll samt aktuella processer. Vi har valt en kvalitativ metod 

eftersom det ger bra förutsättningar för att förstå utsatta människors livsomständigheter 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Fokus ligger på att förstå människornas sätt att reagera och 

resonera samt att kartlägga genomgående handlingsmönster (Trost 2010, s. 32). 

 

Vi ämnar att ta del av mäns livsberättelser och deras beskrivningar av hur det är att ha varit 

man och utsatt för våld av en kvinnlig partner i en nära relation. Vi väljer därför 

livshistorieintervjuer som forskningsmetod. Livshistorieintervjuer kan utgöra en slags 

biografisk forskning vilken handlar om en människas sociala liv där berättelserna associeras 

till livets utveckling, förändring och livslopp. Livsberättelser är verklighets- och 

sanningsrelaterade historier där utgångspunkten är att intervjupersonen berättar om händelser 

som verkligen har existerat och utspelat sig i hans/hennes liv. Varje livshistoria är en unik 

berättelse som innehåller varje individs upplevda värld (Öberg 2015, s. 55-56, 61). 

 

4.2 Urvalsprocess 
När en studie ska göras krävs ett urval vid datainsamlingen. Först ett urval gällande vilken 

eller vilka organisationer som ska vara med i studien, deras tillåtelse och godkännande. Andra 

steget i urvalsprocessen är vilka personer inom organisationen som ska intervjuas, vilka 

individer som är villiga att ställa upp, vilka som kan besvara intervjufrågorna och vilka som 

tillhör studiens målgrupp (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39-41). 

 

Till en början var vår tanke att enbart intervjua män som själva hade egna erfarenheter av att 

ha levt i en relation präglad av kvinnors våld. Däremot visste vi inte hur kontakt med männen 

skulle ske och vi hade en förförståelse om att det kunde bli svårt att hitta män som ville dela 
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med sig av sina erfarenheter på grund av ämnets känslighet. Efter sökningar på Internet fann 

vi en mansjour och jouren arbetar med män som offer för våld i en nära relation och vi 

upprättade en mailkontakt med grundaren för verksamheten. På grund av etiska överväganden 

valde vi först att ändra vårt forskningsproblem och planerade att skriva uppsatsen utifrån 

hjälporganisationer och deras medlemmar. Men efter diskussion med vår handledare kom vi 

senare fram till att skriva uppsatsen i form av komma ut berättelser av män som lämnat en 

våldsam relation och som idag har stöd av en mansjour. 

 

Vi har medvetet gjort ett så kallat snöbollsurval vilket är fördelaktigt vid undersökning av 

omständigheter i en speciell händelse, i vårt fall män som har erfarenheter av kvinnors våld i 

en nära relation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 41). Grundaren på mansjouren gav 

oss tillgång och uppgifter till en man som har erfarenheter av det ämne som vi undersöker i 

vår uppsats. Den aktuelle mannen har i sin tur gett oss namn på andra personer som även de 

ingår i vår målgrupp för studien. Däremot var inte någon intresserad av att ställa upp för 

intervju varav vi utökade vårt geografiska sökande efter män som ville berätta om sina 

erfarenheter av att ha varit utsatt för våld av en kvinnlig partner för oss. Efter att ha kontaktat 

25 olika verksamheter runt om i Sverige, bland annat mansjourer, mancentrum och Alternativ 

till våld (ATV) fick vi tillslut ett positivt svar. En annan grundare av en mansjour i norra 

Sverige gav oss mailadresser till några män som tidigare levt i ett förhållande med en våldsam 

kvinnlig partner. Vi mailade männen och fick svar från två män som ville ställa upp på 

intervju. 

 

Vårt urval har alltså resulterat i tre livshistorieintervjuer och Öberg (2015, s. 42) anser att en 

eller ett par intervjuer sällan är tillräckligt i en studie. Däremot menar han att det inte går på 

förhand att säga hur många intervjuer en viss studie kräver eftersom mättnadsnivån varierar 

från studie till studie. Genom endast intervjuer kombinerat med analys kan formen av 

mättnadsnivå uppnås. Trost (2010, s. 143-144) menar att få intervjuer är att föredra eftersom 

många intervjuer innebär ett ohanterligt material och kvantitet går före kvalité. Ett fåtal väl 

utförda intervjuer väger tyngre än flera mindre väl utförda intervjuer. Med detta som 

utgångspunkt har vi funnit argument för att genomföra vår studie på ett material som baseras 

på tre livshistorieintervjuer. Dessa intervjuer kommer dels vara djupgående och dels 

omfattande och tidskrävande. Vidare anser vi att de är kvalitativt sett tillräckligt omfattande 

för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. 
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4.3 Genomförande av intervju 
Efter att vårt urval bestämts, informationsbrev (se bilaga 2) skickats ut och en mailkontakt 

upprättats med intervjupersonerna genomfördes livshistorieintervjuerna. Vår första intervju 

skedde i intervjupersonens hem eftersom det för honom upplevdes vara en trygg och lugn 

plats (Öberg 2015, s. 60). Följande två intervjuer utfördes över telefon dels på grund av det 

geografiska avstånd som skiljde mellan oss forskare och intervjupersonerna och dels på grund 

av ämnets känslighet (Kvale & Brinkman 2009, s. 165). Dock kan en fördel med 

telefonintervjuer vara att den känslighet som råder i vår studie minimeras när 

intervjupersonerna inte är fysiskt närvarande vilket i många fall kan göra det lättare för 

personerna att berätta om sitt liv utan att behöva sitta ansikte mot ansikte. Det skapas en 

distans mellan intervjuare och intervjuad som kan underlätta berättandet (Bryman 2011, s. 

432). 

 

I den upprättade mailkontakten med vardera intervjuperson bad vi om tillåtelse att spela in 

intervjun, frågan upprepades även innan intervjun påbörjades. Under den fysiska intervjun 

ansvarade en av oss att ställa frågor medan den andra ställde följdfrågor och använde sig av 

penna och papper för att inte gå miste om gester, grimaser och reaktioner. Under intervjun 

antecknade vi även dess sammanhang och dess miljö (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

49- 50). En nackdel med telefonintervjuer är att vi dels inte kunde se intervjupersonernas 

kroppsspråk och dels inte kunde se omgivningen där personerna befann sig (Bryman 2011, s. 

433). Telefonintervjuerna genomfördes med en mobiltelefonhögtalare som via bluetooth 

kopplades samman med en av våra mobiltelefoner medan en annan mobiltelefon spelade in 

samtalet. Detta såg vi som en stor fördel eftersom intervjupersonen hördes högt och tydligt 

och vi kunde sitta bakåtlutade och prata avslappnat. 

 

Öberg (2015, s. 60-61) menar att en livshistorieintervju kan tidsmässigt variera allt från några 

minuter till flera timmar. Den första fysiska intervjun pågick under två och en halv timme och 

telefonintervjuerna varade i 40 minuter respektive en timme och tio minuter. Inför 

intervjuerna hade vi gjort ett 20 tal intervjufrågor (se bilaga 3) vilka vi var noga pålästa på, 

samtidigt innebär livshistorieintervjuer en fri berättelse om livet där vi som forskare har rollen 

som aktiva lyssnare. Frågorna i intervjuguiden var till största del till för att få en 

genomgående struktur vilka vi endast enstaka gånger använde oss av. Intervjupersonen 

berättade ur minnet och gav oss en fri berättelse där vi hade rollen som lyssnare och deltog 
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endast med få uppföljningsfrågor. En livshistoria är en privat angelägenhet men som kräver 

en viss relation till lyssnaren. Forskaren kan vara en obekant person i början av intervjun men 

som under en lång och djup intervju går från rollen som observatör till en känslosam 

stöttepelare. I vår roll visade vi förståelse och intresse för männens berättelse och vi avslutade 

varje intervju med att ge respons om att berättelserna var mycket värdefulla och viktiga för 

oss samt för forskningsfältet. Av forskningsetiska skäl säkerställde vi redan före intervjun att 

intervjupersonen hade stöd av en jour om gamla sår skulle rivas upp vid genomförandet av 

intervjun men även efter att den avslutats. 

 

4.4 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer valde vi att spela in och redan dagen efter varje enskild intervju 

genomfördes en transkibering eftersom vårt minne då fortfarande var färskt. Den fysiska 

intervjun som pågick under två och en halvtimme tog oss ungefär 12 timmar att transkibera 

och resulterade i 17 stycken A4 sidor. Telefonintervjun som tog 40 minuter transkiberades 

under sex timmar och blev totalt sex och en halv sida medan den andra telefonintervjun tog en 

timme och tio minuter och transkiberades under sju timmar och blev totalt nio sidor.  

 

Vi valde att komprimera transkiberingarna till en hanterbar sammanfattning där vi behöll 

intervjupersonernas egna formuleringar och språk. Däremot valde vi att redigera språket till 

viss del för att texten skulle hållas intressant och inte vara svårläst. Efter transkiberingen 

började vi att behandla texten genom att sortera enligt olika teman och viss text flyttades och 

reducerades (Öberg 2015, s. 63- 65). De teman vi valde att sortera enligt växte fram som en 

slags kronologisk ordning utifrån avsnittet om tidigare forskning samt teoriavsnittet vilket 

gick i linje med männens berättelser. I resultatavsnittet har vi använt oss av ”/…/” för att 

tydliggöra citat och genom att bearbeta språket i studien, sortera enligt teman samt att 

använda oss av intervjupersonernas fiktiva namn skapades för oss en röd tråd genom studien.  

I analysen benämns intervjupersonerna vid de namn vi använde oss av i resultatavsnittet för 

att göra texten mer läsvänlig.  

 

4.5 Litteratur- och artikelsökning 
För att samla in material till vår studie har vi använt oss av sökdatabaserna OneSearch, Libris 

och Google. Sökorden vi har använt oss av och i kombination med varandra har främst varit: 
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“kvinnors våld mot män”, “våld”, “mannen som offer”, “kvinnan som förövare”, “komma ut”, 

“uppbrott” och “våld i nära relationer”. Den litteratur vi har funnit har i sin tur gett oss 

relevanta referenser. Utöver elektronisk litteratur har Linnéuniversitetets bibliotek, Mönsterås 

bibliotek och fjärrlån från övriga bibliotek i Sverige bidragit med så väl böcker, avhandlingar, 

artiklar och rapporter. Förutom egen sökning efter relevant litteratur har vår handledare gett 

oss många värdefulla tips.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som inom kvantitativ och kvalitativ forskning 

bedömmer kvalitetén i en undersökning. I vår studie har vi som avsikt att utforma en hög 

tillförlitlighet varav vi väljer att rikta fokus på tillförlitligheten och inte på validitet samt 

reliabilitet, av den anledning att begreppen eftersträvar en absolut sanning. Vårt val grundar 

sig i att livshistorier inte utgör en komplett sanning av verkligheten utan en del av en helhet. 

Därför använder vi oss av grundkriteriet tillförlitlighet vilket beskriver flera olika 

verkligheter. Bryman (2011) delar in tillförlitlighet i olika delkriterium där några är relevanta 

för vår studie. Trovärdighet är ett delkriterium vilket innebär att vi som forskare har olika 

regler att förhålla oss till, bland annat Vetenskapsrådets etiska principer (se avsnitt om 

forskningsetiska överväganden). Trovärdighet innebär också att vi som forskare bekräftar våra 

intervjupersoner genom att ge direkt respons och frågar om vi uppfattat deras berättelser 

korrekt (Bryman 2011, s. 354-355).  

 

Vi som forskare granskar kontinuerligt studiens innehåll genom att ständigt läsa igenom 

texten och bearbeta dess olika avsnitt. Genom detta blir studien läsvänlig och mer förståelig 

vilket ökar studiens pålitlighet, ett delkriterium som säkerställer tillförlitligheten. Pålitligheten 

har även stärkts genom att vår handledare samt en tidigare socionomstudent kritiskt granskat 

vårt material och bedömt kvaliteten på studien. Ytterligare ett delkriterium som vi har förhållt 

oss till i vår studie är att vi inte har låtit våra egna värderingar styra studiens utformning vilket 

innebär att vi har haft ett objektivt synsätt (Bryman 2011, s. 355). Detta menar Kvale och 

Brinkmann (2009 s. 259-260) kallas objektivitet vilken utgör en tillförlitlig kunskap som inte 

förvränger personliga fördomar.  
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4.7 Forskningsetiska överväganden 
Under vårt forskningsprojekt har vi förhållt oss till Vetenskapsrådets fyra huvudprinciper. 

Principerna är riktlinjer för etikkommitténs granskning av humaniora- och 

samhällsvetenskapliga forskningsprojekt med syfte att vägleda forskare vid planering av 

projekt samt ge en god relation mellan forskare och intervjuperson. Den första principen är 

informationskravet vilket innebär att respondenterna ska bli informerade om projektets syfte, 

frivilligt deltagande samt rätten att avbryta intervjun. Vetenskapsrådets andra princip är 

samtyckeskravet som menar att intervjupersonerna ska lämna samtycke till intervjun och 

själva bestämma över sin medverkan, vilket är en etisk grundbult i all forskning. 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen och den innebär att intervjupersonerna ska ges 

största möjliga sekretess varpå uppgifter som är etiskt känsliga inte ska kunna kopplas till 

deltagarna. Den sista principen är nyttjandekravet som innefattar att de uppgifter vi som 

forskare får om våra intervjupersoner, endast får användas i syfte för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14; Öberg 2015, s. 62). 

 

Inför intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 2) till intervjupersonerna där 

information om deras rättigheter, anonymitet, vår användning av fiktiva namn och 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer framkom. Vårt tanke med 

informationsbrevet var att deltagarna skulle känna sig bekväma i situationen och trygga med 

oss som intervjuare. Vårt syfte med studien är att genom livshistorieintervjuer intervjua män 

som har erfarenheter av att vara utsatt för kvinnors våld i en nära relation. Ämnet är i hög grad 

känsligt och tabubelagt varpå vi valt män som inte längre befinner sig i ett våldförhållande för 

att undvika etiska dilemman som kan uppstå. Däremot försvinner inte männens upplevda 

erfarenheter och vi som forskare är därför medvetna om att männen kan bli berörda under 

intervjuerna. Med detta i åtanke valde vi att göra en etik egengranskning för att utesluta att vi 

gick emot etikprövningslagen. Detta medförde även diskussioner mellan oss forskare och vår 

handledare om förekomsten av etiska hinder i vår studie. Granskningen gjorde vi genom att 

fylla i en kryssblankett från Etikkommittén Sydost (2014) vilken resulterade i att vi inte 

behövde gå vidare med en etikprövning (bilaga 1). Vetenskapsrådet (2011) menar att en del 

forskningsprojekt måste genomgå en etikprövning för att ta hänsyn till olika faktorer och 

villkor som måste följas enligt etikprövningslagen (Hermerén 2011, s. 48). Vidare menar 

Denscombe (2016, s. 424) att etikprövningen görs för att se till att forskningsprojektet inte ska 
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orsaka någon skada och att resultaten inte påverkar deltagarnas välbefinnande. Detta är något 

vi är väl medvetna om eftersom vi handskas med andra människors liv. 

 

Ett etiskt dilemma som kan uppstå i våra intervjuer med män som offer för våld är att männen 

kan utsättas för “skada” och “men” i form av bland annat sämre självkänsla och stress när de 

berättar sina livshistorier. Av den anledning var det viktigt för oss att våra intervjupersoner 

dels hade kontakt eller var delaktig i en jour och dels hade lämnat våldsförhållandet sedan ett 

par år tillbaka. Detta för att männen skulle vara långt gångna i sin läkningsprocess och genom 

jourerna skulle de ha möjlighet till hjälp och stöd. Hade vi fått positiva svar från män som 

hade velat ställa upp på intervju men som nyligen lämnat sin våldsamma partner hade vi sagt 

nej för att medvetet inte skapa oss ett etiskt dilemma och riva upp gamla sår som ännu inte 

läkt (Bryman 2011, s. 132). Viktigt att poängtera är att vi innan intervjuerna genom jourerna 

undersökte att intervjupersonerna hade stöd genom dem om intervjun skulle riva upp jobbiga 

händelser och känslor. 

 

Av etiska apekter och för att garantera intervjupersonernas anonymitet har vi valt att inte 

namnge vilka jourer vi har använt oss av i vår studie och inte heller vart i Sverige dessa finns. 

En viktig etisk synpunkt för oss som forskare är att intervjupersonens livshistoria ska bli 

synliggjord och kunna bidra till framtida forskning (Öberg 2015, s. 62-63).   
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenterar vi vårt resultat av insamlat material. Resultatet kommer lyftas 

fram genom att redogöra för varje livsberättelse var för sig. Männen som blivit intervjuade 

kommer att namnges med fingerade namn och samtliga män bor på olika geografiska platser i 

Sverige. Varaktigheten på männens våldsrelationer med den tidigare partnern är varierande 

och två av männen har barn med de kvinnor som utsatt de för våld. 

 

Martins livsberättelse 
I en telefonkiosk mötte 20-åriga Martin tjejen som han inledde ett 16-årigt långt förhållande 

med. Martin var kär och varningsklockorna om att något inte stod rätt till kom först tre till 

fyra år senare. Martin kom från en kärleksfull familj medan hans före detta partner hade haft 

ett besvärligt liv och Martin hade en övertygelse om att han kunde hjälpa henne. Tillsammans 

fick de två barn som idag är 20 år respektive 14 år.  

 

Man blir lurad av kärleken på något sätt, man älskar varandra och vill gå varandra 

tillmötes och sånt där./.../ Vi är så outbildade i kärlek. Vi går på dagis, fritids, 

grundskola, högstadiet, gymnasiet och högskolan och hela tiden där så lär vi oss hur vi 

ska förhålla oss till andra människor i yrkeslivet. Men i kärlek har man ingen utbildning 

överhuvudtaget, man är kär och då ska det bara fungera./.../ När man älskar varandra 

ger man någonting tillbaka, det finns en kompromiss, men här fanns det inga 

kompromisser./.../ Man kan säga såhär, människor kan vara kontrollfreaks och det var 

hon. 

 

Martin blev utsatt för psykiskt och sexuellt våld av sin före detta kvinnliga partner. Allt 

började med små detaljer, han skulle vara på ett visst sätt, han skulle ha speciella kläder på 

sig, han fick bara dricka blå mjölk och han tvingades att ställa upp på sexuella saker som han 

överhuvudtaget inte ville. Hon sökte ofta konflikter och när hon till slut fick det slet hon ut 

allt porslin i köket, krossade alla blomkrukor och kastade ut hans dator genom fönstret. Fick 

hon inte som hon ville, började hon bråka och ställa till med scener. På allmänna 

tillställningar blev Martin förnedrad och hånad framför sina vänner när hon ansåg att något 

inte passade.  
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Detta blev jävligt pinsamt och detta gjorde att man hela tiden gick på sin vakt, man gick 

på nålar./.../ Något jag märkte först senare var att jag la detta i system./.../ När jag pratar 

med någon bryter jag alltid efter två minuter, då klipper jag samtalen och det var den 

tidsfristen jag hade att umgås med andra människor innan mitt ex exploderade. 

 

Martin berättade att han blev hjärntvättad till slut, han blev styrd i hjärnan. Vid ett flertal 

tillfällen sprang hon ut i trapphuset och skrek att hon skulle ta livet av sig och ibland försvann 

hon i tre dygn, Martin visste inte om hon var död eller om hon levde. 

 

Det var att hon hade älskare och män och det här låter ju helt sjukt men hon kunde 

informera mig om att nu ska jag ha en älskare här hemma så nu får du hålla dig undan, 

och då gjorde jag det. För man var ju så otroligt kontrollerad så man vågade inte./…/ 

Hon var en människa som inte klarade av att vara själv överhuvudtaget. 

 

När deras minsta barn var nyfött kunde hon vara borta i tre dygn och göra något som var 

viktigare än barnet och Martin hade ingen mjölkersättning. Martin kände att han blev 

kidnappad av sin före detta partner, kidnappad i hjärnan. Han kom till en punkt när han inte 

längre kunde ta egna beslut, han var i ett ”ingemansland” och hon fattade alla beslut åt 

honom. Martin tappade sin egen identitet och han kände inte igen sin gamla personlighet. 

Martin menar att människor går in i en identitet för att skydda sig på ett minimum för att 

överleva. Han blev den som hon önskade att han skulle vara. Han kände inte igen sina egna 

händer och kände att han hade hamnat i fel kropp. Martin upplevde en identitetskris, det var 

som en mardröm och han hade ingenting att hålla i sig i längre. 

 

En skit händelse på 7 eleven när jag skulle handla mjölk och de bara hade grön och hon 

ville bara ha blå så sa expediten att jag kunde ta grön mjölk istället. Och då kände jag 

ett enormt hot från honom. Det var ett sånt hot som om någon hade riktat en revolver 

mot mig, så starkt var hotet.  

 

Till sist upplevde Martin allt socialt nätverk omkring sig som ett hot, hans före detta partner 

isolerade honom från hans vänner och familj varpå han bara hade henne. Han funderade 

mycket på hur han skulle ta sig ur den våldsamma relationen, han började skada sig själv och 

gå i terapi. De första tio åren gick han en gång i veckan och sedan gick han varannan vecka 

följt av ett avbrott för en tid. Avbrottet berodde på att hans psykolog sa att han började närma 
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sig sin egentliga identitet och Martin blev rädd. Han upplevde att psykologen hotade hans 

identitet. Martin förstod att han var tvungen att försätta sig i en situation tillsammans med sin 

partner där hon förlorade kontrollen. Martin började att svälta sig själv, han slutade att äta, 

dricka och svimmade till slut av på stan och blev inlagd på sjukhus. Hans före detta partner 

kom för att besöka honom och en sjuksköterska såg Martins reaktion när hans partner kom in 

i rummet. Hon såg hur fruktansvärt rädd Martin blev och bad hans före detta partner att lämna 

rummet. Det var början till Martins läkningsprocess.  

 

Jag ville bara bort från allt. Vi ägde en stor gård tillsammans och den ville jag inte ha 

någonting med att göra. Sen så gjorde hon sitt yttersta att förstöra för mig så mycket det 

bara gick./.../ Hon gick in på toa och skar sig, hon kunde slänga ut mina skor genom 

fönstret och när jag var sjuk och hemma ringde hon till mitt jobb och frågade vart jag 

var någonstans. Då sa det att jag var sjuk men hon sa att jag skulle åka iväg på en resa. 

Sen när jag kom till jobbet frågade de var jag var dessa datum och ja sa att jag var ju 

sjuk då men de sa att jag var iväg på en resa och inte hade tagit någon semester./.../ Ett 

jobb fick jag sparken ifrån på grund av hennes lögner.  

 

Martin polisanmälde sin före detta partner men det vändes emot honom att det var han som 

var det stora problemet. Martin ringde sjukvårdsupplysningen och berättade att han var en 

man som hade blivit misshandlad av sin partner och att han inte visste vad han skulle göra. De 

visste inte var han skulle vända sig och han bollades runt i intet.  

 

Vad har du gjort för att hon skulle slå dig sa dem och jag förstod ganska snabbt att om 

jag skulle anmäla igen då skulle jag nog hamna i en cell eller något sånt där. Det finns 

ju flera män som har berättat och anmält sådana saker och sedan blivit häktade i tre till 

fyra dygn.  

 

Martin skrev ett brev till cheferna på alla stadsdelsenheter och frågade om de hade ett 

journummer för män vilket ingen av dem hade. Martin undrade varför de går under 

regeringens proposition om jämlikhet och allas rättigheter vilket var något de inte kunde 

förklara. De menade att problemet inte förekommer och att män är starka och ska kunna 

försvara sig. Martin fick ett nummer till ett manscentrum, problemet med verksamheten var 

att de riktade sitt arbete till män som är våldsamma inte män som offer för våld.  
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Det som fick Martin att bryta upp från våldsfåhållandet var att barnen kunde komma till 

skada. Han flyttade till en egen lägenhet när hans minsta son var nyfött och samtidigt hade 

han även funnit en mansjour som stöttade honom. Men hans före detta partner gav inte upp.  

 

En gång kom hon och bankade på min dörr och då vet jag att jag såg henne i titthålet, 

då vågade jag inte gå ut på säkert två dygn. Jag var så jävla rädd att hon var där ute i 

trapphuset. Jag är liksom stor, 1,90 meter lång och hon var kort. För utomstående är det 

svårt att förstå men det sitter inte i musklerna och kroppen, det sitter i hjärnan. 

 

Efter separationen fick han veta att hans före detta partner hade träffat en annan kvinna som 

hon hade levt ihop med i ett och ett halvt år och samtidigt fick han veta att hans före detta 

partner misshandlat hans äldsta son. Sonen mådde så pass dåligt att han till slut skar sig i 

armen och han bröt all kontakt med sin mamma när han var tolv år. Martin anmälde detta men 

togs inte på allvar, det vändes emot Martin och det planerades att mamman skulle få 

vårdnaden för båda barnen.  

 

En man som anmäler att ett barn blivit misshandlat blir nästan aldrig trodd. Han måste 

ha en filmkamera monterad på huvudet och gärna ha stadsåklagaren på ena sidan om 

sig och en känd jurist på den andra sidan om sig medan hon ger sig på barnet för att ha 

en chans. Medan en kvinna kan falsk anmäla en man på hörsägen och han kan ha ett 

helvete att ta sig ur det. Ett mönster som är väldigt vanligt är att hon har varit våldsam, 

han polisanmäler, hon gör en anmälan till socialförvaltningen om samarbetssvårigheter 

och att han är våldsam. Han tvingas gå på kvinnofridssamtal när det är han som blivit 

misshandlad och socialtjänsten kan inte koda av problemet, de ser inte mönstret. 

 

Socialtjänsten tog parti för hans före detta partner och Martin hade allt emot sig i nästan två 

års tid. Martin kämpade och begärde ut alla handlingar som fanns på barnen och upptäckte att 

socialtjänsten begått misstag, journalhandlingar saknades och det hade förekommit ett flertal 

jäv situationer. Det slutade i tingsrätten och stadsförvaltningen dömdes till att aldrig mer få 

utreda hans barn. Martin blev till slut fri från alla anklagelser vilket kom som en chock för 

hans före detta partner och hon ville förlika. Martin och hans före detta partner har fortfarande 

gemensam vårdnad om barnen men hon är portad från hans trapphus för att skydda den äldsta 

sonen som endast bor hos Martin. Efter separationen var Martin destruktiv mot sig själv och 

han hade det svårt att vara intim med andra människor. Men tre år efter uppbrottet träffade 



 

 

 

 33 

han en ny kvinnlig partner som han flyttade ihop med och fick ytterligare ett barn med. Hans 

före detta partner hade däremot fortfarande inte accepterat separationen. 

 

Hon gick in när jag fortfarande levde med min andra tjej, trängde hon sig in i 

lägenheten och slog mitt andra ex och då ringde hon 112. Och då kom min stora son 

och lyfte bort sin mamma och lyfte ut henne från lägenheten. Det hon gjorde då var att 

hon anmälde honom för misshandel och det fanns ett joursamtal till 112 om att min 

nuvarande tjej är panikslagen och man hör barnen i bakgrunden, eller det borde man ha 

hört för hon återberättade det. Det här samtalet försvann från 112, man kan inte hitta det 

och polisanmälan brydde man sig inte om. Allt fokus lades på att han hade misshandlat 

sin mamma.  

 

Martin menar att fokus låg på könsnormerna, att mannen slår kvinnan. Det fanns tre vittnen 

som kunde vittna om händelsen i lägenheten men enligt polisen hade det aldrig skett. Polisen 

som tog emot anmälan menade att det var underförstått att Martins son inte kunde kontrollera 

sig själv och gav sig på sin mamma. Samtidigt berättar Martin att han inte kunde klandra 

polisen eftersom det sedan många år tillbaka handlar om att män slår kvinnor och det är 

otänkbart att kvinnor slår män.  

 

Mitt ex är inte medveten om att hon har gjort det här, så då är det också väldigt svårt för 

henne att förstå vad konsekvenserna är av det. Det är samma sak när ett samhälle inte 

förstår vilka konsekvenser det får för den enskilda individen och då är det svårt att sätta 

in resurser också./.../ Män som lever i såna här relationer blir helt anonyma, de syns 

inte./.../ Sen har vi ingen norm som säger att man inte slår män. Man får lära sig som 

pojke att tjejer slår man inte och eftersom den här normen inte finns att kvinnor inte slår 

män så upplever inte samhället det som ett problem heller.  

 

Martin menar att Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder men han själv anser 

att Sverige är ett av de sämsta länder på jämställdhet när det gäller mäns rättigheter. Han 

menar att mycket handlar om samhällets syn på män, man ska inte prata om hon och han utan 

om individen. Kvinnors våld mot män förekommer i samhället men att förtiga och inte prata 

om det stigmatiserar dessa män. Han menar att det inte heller ska skiljas mellan kvinnojourer 

och mansjourer, istället för att prata om kvinnofrid anser han att samhället ska prata om 

familjefrid. Att se kvinnor och män ur samma perspektiv tror Martin kan hjälpa männen för så 

länge det inte finns en medvetenhet så är det inte heller en skuldfråga.  



 

 

 

 34 

 

Schablonbilden är att mannen flyttar ifrån kvinnan och hamnar i en etta, han ligger på 

en madrass på golvet och nattduksbordet är gjort av en ölback och i fönstret står en 

svärmorsblomma som håller på att dö.  

 

Martin menar att hans historia är unik och att det skiljer sig från individ till individ men det 

behövs ändå stöd. Martin hade en god vän som hjälpte honom och som han kunde prata med. 

Han gick även en kurs som handlade om att fråga sig själv vad man hade lust med, Martin 

lärde sig att använda ordet kanske och slutligen lärde han sig ordet nej. 

 

Martin lämnade sin före detta våldsamma partner fysiskt år 2001 men hon fanns kvar i hans 

huvud psykiskt enda fram till år 2008, men idag mår han bra. Den kontakt de har idag till 

varandra sker endast genom deras gemensamma barn. Han har även separerat från kvinnan 

han har sitt tredje barn med och de har god kontakt med varandra.  

 

Axels livsberättelse 
Under ett bröllop träffade Axel sin före detta partner och de levde tillsammans i tre år. I över 

två år blev han utsatt för slag, sparkar, strypgrepp, knuffar och nedlåtande kommentarer 

samtidigt som han blev pappa till deras gemensamma barn. Till en början kunde det gå lång 

tid mellan våldshandlingarna men det eskalerade med tiden. 

 

Jag blev väldigt förvånad, alldeles ställd sådär. Jag var inte alls beredd på det. Hon var 

ganska onykter första gången och jag tänkte att det kanske bara var en engångsgrej. 

 

Våldet kom som en chock för Axel men blev till slut en del av hans vardag, ett normalt sätt att 

leva. Vid ett flertal tillfällen har Axel tvingats att agera med självförsvar genom att trycka bort 

henne eller hålla fast henne men detta slutade han med relativt fort. Dels eftersom våldet 

istället blev värre och dels för att hon anklagade honom för att vara våldsam mot henne.  

 

Jag försökte förklara för henne varför jag gjorde som jag gjorde men hon förstod ju inte 

alls det, hon hade ingen som helst insikt i sitt egna beteende./.../ Därför var det enklast 

eller lugnast att bara ta allting. 
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Axel blev utsatt för både psykiskt och fysiskt våld men det var det psykiska våldet som bröt 

ner honom som människa. Bit för bit tvingades han anpassa sig och desto mer han backade 

desto våldsammare och grövre blev hennes våldsutövande. Axel kände ganska fort att deras 

förhållande inte var hållbart och funderade många gånger på att bryta relationen och han 

förstod att det var hon som förorsakade problemet.  

 

Jag försökte få oss att söka hjälp. Jag förstod ju någonstans att problemet låg hos henne 

men jag ville ju att vi skulle få en förändring i situationen för vi hade ju ett barn 

tillsammans. Ett litet barn mitt i allt det här, i det här vansinnet. Så jag försökte ju få oss 

att söka hjälp på alla sätt och vis men hon var inte intresserad utav det, hon ansåg ju att 

problemet låg hos mig och det var mig det var fel på. Jag var ju dum i huvudet och 

efterbliven och så.  

 

Hon knuffade och provocerade Axel dagligen och avskärmade honom från hans familj och 

vänner. Hon ansåg att det var fel på hans vänner och familj och till slut var hon den enda han 

umgicks med.  Deras barn bevittnade väldigt mycket av våldet, han satt på golvet och skrek 

för att hans mamma skrek och eftersom hans mamma var våldsam började även sonen att slå 

på Axel.  

 

Jag försökte förklara det för henne och sa att vi måste sluta att hålla på sådär. Ser du 

inte på vår son, ser du inte hur han reagerar? Det jag fick till svar då var att han är så 

liten så han kommer inte att komma ihåg det här.  

 

Axel vaknade en morgon av att hans före detta partner skällde på honom för att han inte hade 

satt upp de nya köksluckorna. Axel hade jobbat mycket övertid och var väldigt trött och 

utmattad men hon godtog inte ursäkten och det slutade med att Axel lovade att sätta upp det 

nya köket. Hon gav sig inte, hon följde efter honom i hela lägenheten och knuffade på honom, 

hon var aggressiv och gav kränkande kommentarer samtidigt som deras son både såg och 

hörde allt. Axel gick in i sovrummet och la sig på sängen, kände att han inte orkade längre 

och att situationen var av vansinne att ha ett barn i den här miljön. Han började gråta 

samtidigt som hans före detta partner kom in i rummet och hon uttryckte att han var patetisk 

och feg.  

 



 

 

 

 36 

Hon kastar sig på mig och så börjar hon slå på mig och jag håller händerna över 

huvudet så hon inte ska kunna träffa mig. Hon trycker bort mina händer och trycker sin 

underarm ner över min käke och lägger hela sin vikt och tyngd på den. Hon spottar mig 

i ansiktet och skriker jävla mes, jag är helt värdelös, min mamma är en jävla subba och 

jag och min bror är samma jävla slödder bägge två. Då får jag nog. Först trycker jag 

bort henne med händerna och sen med benen så jag får henne utanför sängen och så ser 

jag att hon står och laddar och ska hoppa på mig igen. Då sätter jag upp benen och 

sparkar till och då hoppar hon baklänges in i väggen och liksom drossar ner på golvet.  

 

Axel uppfattar situationen som konstlad eftersom han inte puttade bort henne med någon 

större kraft. Han går fram till henne och frågar hur hon mår, hon låtsas då vakna till liv och 

påstår att hon varit avsvimmad. Hon reser sig upp, får med sig lite kläder, tar deras son under 

armen och lämnar lägenheten samtidigt som hon uttrycker att hon har fått nog och att Axel 

har gått för långt. Axel står förvånande kvar och förstår inte vad som plötsligt hade hänt. Hans 

dåvarande partner ringer senare under kvällen och meddelar att hon inte har bestämt om hon 

ska anmäla Axel eller inte.  

 

Hon upplyste mig flera gånger att hon skulle anmäla mig och hon försökte hota mig helt 

enkelt./…/ Då sa jag helt enkelt att tycker du verkligen att jag har utsatt dig för grov 

kvinnofridskränkning så tycker jag verkligen att du ska anmäla mig./…/ Jag skulle göra 

som hon sa annars skulle hon se till att jag aldrig skulle få träffa min son mer och jag 

skulle hamna i fängelse.  

 

I samband med händelsen avslutades deras relation och Axel flyttade ifrån deras 

gemensamma lägenhet. Däremot var han ofta i lägenheten för att passa sin son när hans före 

detta partner skulle åka iväg. Hon hade fortfarande någon slags makt över honom och han 

gjorde det han blev tillsagd. Efter att Axels före detta partner hade avslutat förhållandet var 

hon vänlig och Axel började stå upp för sig själv och säga ifrån. I samband med detta tappade 

hans före detta partner kontrollen och det fysiska våldet uppstod igen.  

 

Det var någon gång jag kom dit och skulle lämna min son och jag blev, ja hon klöste 

mig över ansiktet och hotade mig och tryckte upp en penna vid ögat, jag skulle göra det 

som hon sa annars jävlar. 

 



 

 

 

 37 

Axel beslöt sig för att gå till polisen men polisen meddelade honom att det blir en 

motanmälan och att det inte kommer leda någonstans varpå han aldrig anmälde. Eftersom 

Axel bodde i en egen lägenhet insåg hon till sist att hon inte kunde kontrollera honom längre. 

Istället började hon avskärma Axel från sin son och han fick inte träffa honom.  

 

Jag gick till slut till tingsrätten för det gick ju inte att prata med henne och då brakade 

helvetet löst. Hon var runt och pratade med allt och alla och berättade vad jag hade gjort 

mot henne och att jag var ett monster i princip. Till vänner, bekanta, socialtjänst, 

familjerätt och allt sånt där, och det var ju rätt jobbigt för många köpte ju hennes 

historia och jag placerades in i ett fack direkt. Speciellt hos socialtjänsten och på 

familjerättens sida, de dömde mig rakt av, de gav mig inte en chans att berätta vad jag 

hade varit med om utan det var klappat och klart allting och det visste ju hon om. Hon 

visste ju precis vad hon skulle säga till dom för att dom skulle lyssna på henne. 

 

Axel kände att han hade allting emot sig, att hela samhället var emot honom. Ingen trodde 

eller lyssnade på honom och därför förminskade han situationen. Axels familj och vänner har 

hela tiden anat att något inte stämde eftersom hon alltid hade kontroll över honom men de 

hade svårt att förstå att hon kunde vara våldsam. Med tiden kände Axel att han blev starkare i 

sig själv och under hela våldsförhållandet sparade han en del av sig själv som hon aldrig kom 

åt. Efter uppbrottet kom han i kontakt med den riktiga Axel som fanns inuti honom och han 

hittade tillbaka till sitt vanliga jag.  

 

I början var det jobbigt, man ville inte säga hur jävligt det egentligen var. Men 

någonstans bestämde jag mig för att nej, det här har hänt och jag är ingen dålig 

människa för det. 

 

Mansjouren i den kommun Axel bor i har varit till stor hjälp för honom efter uppbrottet och 

han träffade även andra män där som har blivit utsatta för liknande händelser vilket gjorde att 

han inte kände sig ensam. Axel har även träffat psykologer och pratat om våldet han har blivit 

utsatt för. Men han menar att det skulle finnas någon typ av familjejour där våld i nära 

relationer ses ur båda parternas perspektiv eftersom problematiken faktiskt kan ligga både hos 

mannen och kvinnan. Idag arbetar samhället utifrån att mannen slår kvinnan vilket inte är fel 

eftersom det är ett stort problem men det är människor det handlar om och män är inte per 
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automatik onda och kvinnor goda. Axel är uppfostrad med att killar inte slår tjejer men det är 

aldrig någon som har sagt till honom att man aldrig slår en kille.  

 

Det slår liksom hål på könsmaktsordningen att kvinnor alltid är underordnade männen. 

När det inte stämmer och går ihop och mannen är underordnad kvinnan då faller det och 

det är inte alla som kan acceptera det./.../ Det handlar ju faktiskt först och främst om 

människor men det blir en könsfråga i slutändan. Att prata om problem som drabbar 

män behöver inte betyda att det inte drabbar kvinnor med, det sticker i ögonen på folk. 

Jag menar att bara för att det är män som blir utsatt för saker så förminskar det inte 

kvinnor som blir utsatta för liknande saker./.../ Män eller kvinnor, vi är alla människor. 

En människa som har kontroll över en annan människa ska inte vara bundet till kön 

utan alla borde få hjälp. Först och främst är det att se individen, inte könet. 

 

När Axel separerade från sin före detta partner var deras son ett och ett halvt år, idag är han 

sex och ett halvt år. Han fick sex stycken oros anmälningar på sig och befann sig i tingsrätten 

flera gånger. Vårdnadstvisten avslutades först förra året i början på juni och han fick ensam 

vårdnad om sin son. Axels son träffar sin mamma ibland och vid de tillfällerna de ses 

tillsammans väljer han bort Axel för att han känner att hans mamma tycker illa om honom. 

Axel lämnade förhållandet för fem år sedan och idag pratar han endast med sin före detta 

partner med frågor som rör deras gemensamma barn. Han kan fortfarande känna ett visst 

obehag av att vara i samma rum som henne men idag mår Axel bra och lever sitt eget liv 

precis som han vill leva det. 

 

Niklas livsberättelse 
Niklas träffade sin före detta flickvän när han var 24 år och de levde tillsammans i sex år. De 

hade gemensamma vänner, träffades ofta på fester och Niklas tyckte hon var en trevlig tjej 

som dessutom såg mycket bra ut. Efter en tid bytte de nummer med varandra och började att 

umgås bara de två vilket resulterade i ett kärleksförhållande. Niklas hade tidigare aldrig haft 

ett riktigt förhållande med en tjej och uppfattade inte varningssignalerna när hon gav honom 

elaka kommentarer. 

 

Alltså enda från början sa hon ganska mycket elaka saker, hon kunde slänga ut att jag 

var dum i huvudet, att jag var lat eller att jag kunde dra åt helvete. Men detta fattade jag 
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ju inte då, trodde att alla flickvänner sa så till sina killar. Jag menar i början var jag så 

jävla kär och tänkte väl att det ingår väl att säga såna kommentarer. Men ibland kunde 

det bli jävligt pinsamt när vi umgicks med folk och när jag gjorde något eller sa något 

som hon inte gillade, då sa hon mitt framför alla vad hon tyckte och tänkte. 

 

Niklas tror att hans vänner uppfattade varningssignalerna före honom, de kunde fråga ibland 

hur Niklas och hans före detta partner hade det i sitt förhållande men Niklas menade att några 

kommentarer hit och dit inte var speciellt konstigt. Men hennes beteende slutade inte och 

förutom det psykiska våldet som Niklas tog emot började hans före detta partner att utnyttja 

honom ekonomiskt. Niklas hade ett bra jobb och tjänade mer pengar än vad hans partner 

gjorde och till en början var Niklas snäll. Han gav henne pengar för att köpa sig något fint 

vilket snart kom att bli en vana för hans dåvarande partner. Hon skulle alltid ha Niklas pengar 

och han vet inte vad hon använde de till men visste vad han hade att vänta sig om han inte gav 

henne några pengar. 

 

Alltså gjorde jag inte som hon sa kunde hon bli riktigt förbannad. Först alla 

kommentarer men sen började slagen och puttandet. Jag blev chockad först och förstod 

inte vad som hände men när jag gjorde något som hon inte gillade visade hon det 

genom att sparka mig på smalbenen eller genom att putta på mig. Bad hon då om 

pengar och jag sa nej, alltså till sist orkade jag inte säga nej och bara gav henne pengar 

för att behålla henne lugn. Men våldet slutade ju inte för det för hon hittade ju andra 

saker att klaga på. 

 

Niklas blev utsatt för psykiskt, fysiskt och ekonomiskt våld och det tog inte slut, det blev 

istället en vardag för honom. Hans före detta partner isolerade honom från hans familj och 

vänner men hans arbete fick han ha kvar, det lade hon sig inte i. På arbetet kunde Niklas 

slappna av och andas och på sommaren försökte han ljuga för sin före detta partner att han inte 

kunde ta någon semester på grund av att hans arbetskraft behövdes. Men det gick hon inte på, 

dyra resor bokades på Niklas kreditkort och han hade inget att säga till om. En del av honom 

hoppades att hon skulle komma tillbaka till sitt gamla beteende, den tjejen han hade blivit kär 

i. Han tänkte att sol, värme och en helt annan plats skulle få henne att må bra och att de skulle 

kunna ha det bra tillsammans. 
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De första dagarna kunde faktiskt gå bra men plötsligt från ingenstans minns jag på vår 

första semester, att hon mitt på en restaurang, under maten sparkade hon mig på 

smalbenet under bordet och jag kved till och alla runt om tittade på mig. Sen var 

helvetet igång på den resan. Och så har alla resor varit, inte en dans på rosor precis. 

 

Niklas kände inte igen sig själv längre, tjejen han hade blivit förälskad i var inte längre samma 

tjej men han var helt fast och han hade ingen annan förutom henne. Samtidigt som åren gick 

fortsatte misshandeln och snart förstod Niklas att han inte skulle klara av att fortsätta leva med 

sin före detta partner. Han berättade för henne att han någon gång kommer att lämna henne 

vilket hon skrattade åt och sa att det kunde han allt försöka göra. Kort efter att Niklas fyllt 30 

år bestämde han sig, nu eller aldrig.  

 

Jag pallade inte, jag tänkte att nu dör jag. Så fort ett blåmärke försvann kom det hela 

tiden nya. Och pengar, jag hade ju för fan inga pengar. Jag hade ju bara henne och 

ingen annan, ingen visste hur hon var. Jag ville bara försvinna eller typ dö för att slippa 

allt. 

 

Han började söka på Internet vad för slags hjälp som fanns för män som blivit utsatta för våld 

av en kvinnlig partner och kontaktade socialtjänsten eftersom de arbetar med våld i nära 

relationer. Men Niklas möttes direkt av motstånd när han berättade hur relationen sett ut de 

senaste åren. Socialtjänsten trodde inte på honom och vände hans historia till att det var Niklas 

som hade använt våld mot sin partner. Socialtjänsten gav Niklas ett nummer till en verksamhet 

som arbetar med män, en verksamhet som arbetar med män som är våldsamma. Niklas visste 

inte hur han skulle gå vidare, han kände att han hade alla emot sig och att ingen kunde hjälpa 

honom. Han befann sig i ett ”ingemansland”, han hade tappat greppet om verkligheten och 

visste inte längre vem han själv var. 

 

Jag tog kontakt med en gammal vän som mitt ex förbjöd mig att träffa. Men hade det 

inte varit för den vännen, alltså han såg att jag mådde så jävla dåligt och hade det inte 

varit för honom vet jag inte om jag hade levt idag. Alltså jag var ju nollad, både med 

pengar eftersom hon hade tagit allt och jag hade ingen familj eller vänner. Och jag var 

sjukskriven från jobbet för jag pallade inte, det som hade varit min enda ljuspunkt fanns 

inte heller längre liksom. Det var helt sjukt, allt var så jävla sjukt rent ut sagt. 
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Tack vare Niklas vän och en mansjour som han senare hittade i en närliggande kommun kom 

Niklas på benen igen. Jouren lyssnade på honom och gav honom respons, den hjälpte honom 

se bortom våldsförhållandet och in i en framtid. De tyckte även att han skulle gå och prata 

med en psykolog men det var inte Niklas redo för, det tog honom lång tid innan han förstod att 

han behövde prata med någon professionell om vad han hade gått igenom. Hans familj och 

vänner började sakta komma in i hans liv igen men det gick inte så lätt som Niklas hade 

hoppats på. Eftersom han lämnade sin före detta partner när han var 30 år trodde många av de 

människor han hade varit isolerad från att han hade nåt någon slags 30 års kris.  

 

Jag fick höra från mina gamla vänner att jag var i en 30 års kris eftersom att jag bara 

slutade umgås med dem men sen plötsligt ville träffa dem igen. Min familj sa likadant, 

att jag bara var inne i en kris och de trodde verkligen inte på att hon hade misshandlat 

mig.  

 

Niklas blev ledsen över deras sätt att reagera och försökte förklara att män faktiskt också kan 

utsättas för våld. Hans mamma trodde till sist på honom men det tog lång tid för hans pappa 

och för hans bröder. Trots att Niklas hade tagit sig ur våldsförhållandet drogs han ibland 

tillbaka. Hans före detta partner gav inte upp, hon terroriserade honom genom samtal och sms 

och försökte få honom att komma tillbaka. Niklas hade skaffat sig en egen lägenhet men efter 

uppbrottet hände det att han besökte sin före detta partner i hennes lägenhet. 

 

Alltså vi hade ju levt med varandra så många år och jag kunde inte bara släppa allt, 

även att det egentligen var det som jag ville mest av allt. Hon hade mig som i ett 

koppel, hon bad mig komma några gånger och två gånger gjorde jag det och jag vet 

egentligen inte varför. Vi hade sex och allt kändes precis som när vi hade träffats och en 

liten del av mig sa att nu är hon normal igen. Jag kan flytta hem och allt kommer bli 

som innan. Men åt helsike heller. Hur fel kan man ha egentligen om en människa. 

Tredje gånger jag kom dit var hon totalt vansinnig, jag hann inte komma innanför 

dörren förrän hon spottade mig i ansiktet och sa att jag var en halvtimme sen. Jag hann 

inte reagera förrän hon sparkade mig mellan benen och jag föll i golvet och kved av 

smärta. Men den gången var den sista jag var hemma hos henne, aldrig mer tänkte jag 

efter att jag hade lyckats ta mig upp från golvet och i panik flytt ut genom dörren. 

 



 

 

 

 42 

Mansjouren, terapi, vänner och familj hjälpte Niklas tillbaka till livet och tillslut började han 

arbeta igen. Han anser att samhället borde bistå med mer resurser för män som gått igenom 

det han gått igenom. Niklas menar att är du kvinna och lever i ett förhållande där en man 

brukar våld får kvinnan hjälp direkt. Samhället påstår sig vara jämställt men är situationen 

omvänd, att det är mannen som är utsatt tror ingen på mannen och hjälpen är begränsad. Men 

det är sådan syn samhället har på kvinnor och män menar Niklas. Våld i nära relationer 

kopplats automatiskt till att det är mannen som använder våld och kvinnan är offret, ingen vill 

varken tro eller lyssna på den omvända situationen. 

 

Idag känner sig Niklas både starkare och tryggare som människa, han trivs med sig själv. Han 

lämnade sin före detta partner år 2007 och det är något han är stolt över att han lyckades göra. 

Några år senare träffade han en ny partner som han lever tillsammans med och idag och har de 

en liten dotter. 
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6. Analys 
I följande avsnitt kommer vi att analysera det empiriska resultat vi har kommit fram till 

utifrån tre teman, tiden i våldsförhållandet, uppbrottet och efter uppbrottet. I analysen kopplar 

vi männens berättelser till tidigare forskning och våra valda teorier vilket vi sedan ställer mot 

våra frågeställningar och vårt syfte. Under respektive tema illustrerar vi med hjälp av 

förenklade bilder hur en man lämnar ett våldsförhållande.   

 

6.1 Tiden i våldsförhållandet 

Mäns erfarenheter av att vara offer för en kvinnlig partners våld 

Kärleken började som alla kärleksberättelser gör med närhet, ömhet och positiva känslor men 

som efter hand gick över till något mycket allvarligare. Martin, Axel och Niklas uppfattade 

inte varningsklockorna och hot, kommentarer och kränkningar kom som en chock. Det 

psykiska våldet utvecklades senare till slag, sparkar och knuffar för Axel och Niklas. Förutom 

fysiskt och psykiskt våld tvingades Martin till sexuella övergrepp och Niklas till ekonomiskt 

förtryck. Våldet blev med tiden värre och männen beskriver det som kaosartat, manipulativt 

och ett rent helvete. Männens före detta partners våldsutövning menar vi går i linje med Eva 

Lundgrens (2004, s. 14-16, 49, 67-70) teori om mäns våld mot kvinnor. Ett kärleksförhållande 

menar hon kan innehålla såväl kärlek som våld varav våldet kan komma mycket plötsligt och 

upplevas som en chock vilket med tiden blir grövre och tidsintervallerna mellan gångerna 

minskar. Martin beskriver våldsrelationen som att ”ständigt gå på nålar”, han kände att hans 

före detta partner styrde hans hjärna och han vågade inte säga ifrån.  

 

Samtliga män höll ständigt en låg profil för att inte göra sin före detta partner upprörd och 

kvinnornas kontrollbehov tog över deras beslutsamhet, identitet och personlighet. Martin 

berättar om hur han blev så kontrollerad att han upplevde alla runt omkring sig som ett hot. 

Hans före detta partner tvingade honom att endast dricka blå mjölk när han egentligen ville 

dricka grön. Kvinnorna så som de beskrivs av våra intervjupersoner, överensstämmer med 

Eva Lundgrens (2004, s. 25-32) beskrivning av den så kallade normaliseringsprocessen vilken 

i teoriavsnittet berättar att kvinnor som utsätts för våld av män i en nära relation kontrolleras 

och deras livsutrymme begränsas. Männen bryter ner kvinnornas identitet och har tillslut full 

kontroll över både sitt eget och kvinnans liv. Utifrån Martin, Axel och Niklas livsberättelser 

ser vi på motsvarande sätt hur även män som kvinnor kan ha en kontrollerande makt över sin 
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partner. Samtliga av våra intervjuade män beskriver hur deras före detta partner fråntog deras 

sociala nätverk, isolerade dem från omgivningen och deras närmsta kontakt var kvinnan som 

misshandlade dem. I teoriavsnittet framkommer av Eva Lundgren (2004, s. 67-70) att när en 

kvinna utsätts för våld av en man döljs det för omgivningen, vilket vi tolkar att Martin, Axel 

och Niklas upplevde när de förlorade sitt kontaktnät. 

 

Martin och Niklas beskriver sin identitet som förlorad, de visste inte vem de var längre medan 

Axel beskriver hur han långt inne i sig själv sparade en del som hans före detta partner inte 

kom åt. Gemensamt för männen var att våldsutövningen blev en del av deras vardag, att bli 

utsatt för våld psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt var något de lärde sig att leva med. 

Här återser vi Eva Lundgrens (2004, s. 25- 32, 49, 60) normaliseringsprocess vilken beskriver 

att en kvinna som utsätts för våld i en nära relation anpassar sig och våldet som utövas blir 

med tiden en normal handling som kvinnan accepterar. Ytterligare en likhet utifrån 

teoriavsnittet finner vi i Holmberg och Enanders (2004, s. 18-19) diskussion om kvinnor som 

utsätts för våld av en manlig partner. De menar att våldets kärlekshandling normaliseras. Ett 

resultat vi har kommit fram till är att Martin, Axel och Niklas upplevelser och erfarenheter av 

att vara offer för våld av en kvinnlig partner i en nära relation, tenderar att vara densamma 

som för kvinnor som är offer för våld varav normaliseringsprocessen även är applicerbar på 

männen i vår studie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Bilden är skapad av uppsatsförfattarna. 

 
 

Bilden visar hur mannen i början av våldsförhållandet tilldelas kärlek och värme varvat med 

våld. Våldet blir en normal del i mannens vardag, kvinnan har makt och kontroll över honom 

och han förlorar sitt sociala nätverk.  
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6.2 Uppbrottet 

Att komma ur ett våldsförhållande 

Martin, Axel och Niklas blev en tid in i våldsförhållandet medvetna om att det inte fanns 

någon framtid för dem att stanna kvar och tankar kring att lämna gjorde sig uppenbara. I 

tidigare forskning och i teoriavsnittet berättar Holmberg och Enander (2004, s. 114-115) om 

exitprocessen som uppstår när kvinnor lämnar våldsamma män. Det första som sker i 

processen är en känsla om tvivel i sin pågående livssituation och sökandet efter en ny roll tar 

vid. Genom männens livsberättelser tolkar vi att de vid någon specifik brytpunkt blev 

medvetna om att de borde lämna våldsförhållandet och funderade hur och på vilket sätt de 

skulle ta sig ur den. Förutom att vi ser att Martin, Axel och Niklas gick igenom en exitprocess 

liknar deras väg ut ur förhållandet även den våldsspiral som Per Isdal (2012, s. 171-173) i 

tidigare forskning diskuterar. Våldsspiralen innehåller tre val; godkänna våldet, avstå ifrån att 

ta någon ställning och att ta ställning mot våldet. I berättelserna från Martin, Axel och Niklas 

syns att allihopa till en början accepterade den före detta partnerns våldsbeteende och de var 

inte medvetna om att de borde lämna förhållandet. Med tiden kom de till insikt att de inte 

kunde fortsätta leva i våldsförhållandet och tog därför ställning emot våldet genom att bryta 

upp. 

 

För samtliga män var en speciell händelse orsaken till att de kom ur våldsförhållandet vilket 

enligt Holmberg och Enanders (2004, s. 118-119) exitprocess innebär att komma till en 

“vändpunkt”. Författarna använder begreppet “droppen som fick bägaren att rinna över” och 

för Martin innebar denna att skära sig i armen och att svälta sig själv. Att fylla 30 år och 

komma till insikt att livet i förhållandet inte längre var hållbart var för Niklas hans början ur 

våldsförhållandet. Axel lämnade inte sin före detta partner utan hon lämnade honom i 

samband med en våldshändelse där Axel använde självförsvar. 

 

Niklas som var utsatt för både psykiskt, fysiskt och ekonomiskt våld anmälde aldrig sin före 

detta partner till polisen. Han berättade aldrig varför men vi tolkar hans berättelse som att han 

inte vågade berätta. Hradilova Selin (2009, s. 16) diskuterar i tidigare forskning att män som 

blir utsatta för våld av en kvinnlig partner oftast är rädda och vill inte erkänna sig svaga. 

Martin och Axel däremot gick till polisen för att göra en anmälan. Martin upprättade en 

anmälan som direkt vändes att det var han som varit våldsam och Axel rekommenderades att 

inte göra en anmälan eftersom den med största sannolikhet skulle vändas emot honom. 
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Polismyndighetens agerande mot Axel strider mot Sören Sanz (2015, s. 37) resonemang som i 

tidigare forskning argumenterar för att allt våld är förbjudet enligt lag och att ett våldsoffer 

har rätt att få hjälp att anmäla våldshandlingen. Vår tolkning av männens berättelse är att 

polisen inte tog dem på allvar, vilket överensstämmer med vad Hradilova Selin (2009, s. 35-

38) skriver. Hon menar att män som blivit utsatta för våld i en nära relation har ett lågt 

förtroende för rättsväsendet. I tidigare forskning berättar även Nybergh (2013, s. 7) att det 

kommer in få anmälningar till polisen av män som är offer för våld av en kvinnlig partner i en 

nära relation. Utifrån Martin och Axels livsberättelser synliggörs de processer som bidrar till 

att våldsutsatta män uppvisar ett lågt förtroende för rättsväsendet och därmed varför det 

återskapas mönster av få anmälningar. 

 

Av intervjuerna framkommer att det var tufft för Martin, Axel och Niklas att lämna sina 

respektive förhållanden och deras före detta partner reagerade genom olika beteenden. 

Martins före detta partner reagerade genom att skada sig själv och skrek högt inför andra att 

han våldtog henne. Axel försökte att han och hans före detta partner skulle gå på gemensam 

terapi men hon vägrade eftersom hon ansåg att problemet låg hos Axel. Niklas före detta 

partner reagerade genom att skratta och utmana honom med att han kunde försöka. Samtliga 

män berättar att de var nedbrutna, att omgivningen gav inte något stöd och deras före detta 

partner hade en makt över dem vilket försvårade att lämna våldsförhållandet. 

 

I teoriavsnittet framställer Eva Lundgren (2004, s. 67-70) kvinnans nedbrytningsprocess när 

hon utsätts för våld i en nära relation. Hon är fysiskt överlevande men symboliskt dödad 

eftersom mannens verklighet blir kvinnans verklighet. Processen menar vi går i linje med 

Martin, Axel och Niklas erfarenheter av att vara offer för våld i en nära relation. Martin kände 

att han inte längre visste vem han själv var, han kände inte igen sina egna händer och han 

upplevde att han hade hamnat i fel kropp. Niklas kände att han satt fast i ett koppel, hans före 

detta partner hade tagit allt ifrån honom och han orkade tillslut inte mer och sjukskrev sig från 

sitt jobb. Axel blev också nedbruten men till skillnad från de andra männen lyckades han 

spara en liten del av sig själv för att överleva. Anderson (2007, s. 177-178) bekräftar i 

teoriavsnittet att män som blivit utsatta för våld av en kvinnlig partner trasslar in sig i ett nät, 

känner en känsla av maktlöshet och ett motstånd för att lyckas bryta från ett invant mönster. 
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Figur 2. Bilden är skapad av uppsatsförfattarna  

 
 

Bilden visar hur mannen har kommit till insikt att han måste välja om han ska stanna kvar i 

relationen eller ta sig ur den. I samband med detta söker han efter hjälp i sin omgivning. 

 

6.3 Efter uppbrottet 

Att inte bli trodd 

Efter att Martin, Axel och Niklas tagit sig ur den våldsamma relationen från sin före detta 

partner berättar de hur de ändå fortsättningsvis blev terroriserade av sina ex-partners. Martin 

berättar att han fick hot, sms och bankningar på dörren. Hans före detta partner trängde sig till 

och med in i lägenheten en gång och misshandlade hans nya partner. Axels son bodde till en 

början hos sin mamma och hon såg till att Axel passade deras son i hennes lägenhet när hon 

inte var hemma. Hon var snäll men det dröjde inte länge förrän hans före detta partner 

återigen föll in i våldsbeteendet och började misshandla honom. Niklas var även han fast i sin 

före detta partners grepp. Hon visade upp ett snällt beteende när de träffades och han började 

tro att kvinnan han en gång blev förälskad i var tillbaka. Han hade fel, sista gången han 

besökte henne var hon aggressiv och misshandlade honom fysiskt och Niklas flydde ifrån 

lägenheten. Holmberg och Enander (2004, s. 66-67, 113-123) menar att vändpunkten i 

exitprocessen kan upplevas som problematisk att ta sig igenom och kvinnan har svårt att slita 

sig för gott från mannen. Det finns emotionella band och kvinnan känner en kombination av 

rädsla, kärlek, hat, medlidande, skuld och hopp. Vi förmodar att Martin, Axel och Niklas 

kände några av dessa känslor efter att de tog sig ur våldsförhållandet. För Martin och Axel 

kan barnen ha varit en av orsakerna till att de inte kunde bryta upp helt och för Niklas kan det 

ha varit en förhoppning om att hans före detta partner hade återfått sitt rätta jag. 



 

 

 

 48 

 

Martin, Axel och Niklas sökte hjälp från samhället. Sjukvårdsupplysningen, brev till 

stadsdelsenheter, socialtjänsten, familjerätten och manscentrum är några av verksamheterna 

som männen kontaktade, men som istället för att erbjuda hjälp utgjorde ett motstånd. 

Exitprocessen enligt Holmberg och Enander (2004, s. 113-123) kräver omgivningens stöd, 

utan stödet blir det svårt för den våldsutsatta kvinnan att lämna ett våldsförhållande bakom 

sig. Axel och Niklas möttes även av motstånd när de försökte återuppta kontakt med familj 

och vänner som de tidigare varit isolerade från. De hade svårt att förstå vad Axel och Niklas 

hade gått igenom. Utifrån männens livsberättelser tolkar vi det som att männen inte 

betraktades som riktiga offer av samhället och att omgivningens motstånd stjälpte dem istället 

för att hjälpa dem.  

 

Utifrån männens upplevelser anser vi även att det saknas hjälp för män som är offer för 

kvinnors våld och att myndigheter har låg kunskap om problematiken. Martin, Axel och 

Niklas berättar om hur de upprepade gånger av olika myndighetspersoner har fått höra att det 

inte finns någon hjälp för dem. Dessutom ifrågasattes Martin och Axel som föräldrar. De fick 

anmälningar mot sig, deras före detta partners gav socialtjänsten en förvriden bild av 

situationen och de höll på att mista vårdnad om sina barn. Att det vändes mot männen kan ha 

sin förklaring i Fitzroys (2003, s. 3) argument som i tidigare forskning menar att kvinnor som 

använder våld bryter mot samhällets acceptans. Kvinnorna utgör ett onormalt beteende 

eftersom det inte ligger i deras “natur” att använda våld. I tidigare forskning menar även 

Johanna Simmons (2015, s. 18) att samhällets uppfattningar om kön kopplas till kvinnan som 

offer och mannen som förövare. Detta menar vi kan vara en anledning till varför Martin och 

Axel upplevde en känsla av motstånd av samhället och ansågs vara förövare. I tidigare 

forskning pekar Kordon och Wetterqvist (2006, s. 8)  på att mäns våld mot kvinnor har fått 

stor uppmärksamhet i samhället. Det påverkar synen på kvinnan som förövare men författarna 

argumenterar för att kvinnor inte ska uteslutas som gärningsmän. Martin, Axel och Niklas 

anser att det finns en oförståelse av samhället att män kan bli utsatta för våld och att det kan 

vara en kvinna som är förövare. Männens syn på sin offerroll går i linje med Per Ström (2007, 

s. 150-151) som menar att män som offer utgör ett hån och förlöjligande av mannens könsroll 

i samhället. Mannen som offer möter mer motstånd och är mer utmanad av samhällets 

föreställningar och normer än vad kvinnan som offer är. Ylva Saarinen (2006, s. 13-19) menar 
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i likhet med Ström, att män antas av samhället vara den starka individen medan kvinnor utgör 

motsatsen.  

 

I tidigare forskning framställer Connell (2008, s. 115-117) samhällets föreställningar om att 

endast män använder våld och att det kan förstås utifrån den hierarki som finns mellan könen. 

Mannen utgör en överordnad och kvinnan en underordnad. Mannen har därför mer makt och 

använder sig av makten genom att bruka våld. Normen i samhället säger att män är starka och 

tuffa och på så vis kan de nyttja sin makt genom att använda våld mot kvinnor, eftersom hon 

är svag och passiv. Män som inte når upp till den hegemoniska maskulinteten utgör en 

underordnad grupp och vår tolkning utifrån Connell och männens livsberättelser är att män 

som är offer för våld av en kvinnlig partner konstrueras som underordnade eller 

marginaliserad manlighet. Vi menar vidare att teorin om hegemonisk maskulinitet samt 

samhällets normer blir problematiskt i relation till män som offer för kvinnors våld. Detta 

eftersom de utgör avvikelse från normer i samhället och istället för att vara offer förväntas 

männen vara förövare som utövar våld mot kvinnan i relationen. Detta krockar i förhållande 

till Martin, Axel och Niklas livsberättelser eftersom de har varit utsatta för våld av en kvinnlig 

partner. Axel menar att när könsmaktsordningen rubbas och det är mannen som är offer för 

våld i en nära relation blir mannen underordnad kvinnan och då faller samhällets syn på vad 

som är manligt respektive kvinnligt. 

 

Martin bekräftar Axels argument genom att han anser att Sverige ses som ett av världens mest 

jämställda länder. Han själv anser däremot att Sverige är ett av de sämsta länder angående 

jämställdhet om mäns rättigheter eftersom det stigmatiserar män som offer. Likt Martin 

uttrycker Niklas att samhället påstår sig vara jämställt men när det är mannen som är utsatt 

tror ingen på honom och hjälpen är begränsad. Sammanställer vi männens resonemang finner 

vi att våld i nära relationer automatiskt kopplas till att det är mannen som använder våld och 

kvinnan är offer, ingen vill varken tro eller lyssna på den omvända situationen. Vårt 

resonemang styrks dels av männens livsberättelser och dels av Boethius (2015, s. 26) som 

framhäver att kvinnor är lika våldsbenägna som män och att kvinnan som förövare tystas ned. 

Wasshede (2010, s. 224-231) skriver i tidigare forskning att män som avviker från samhällets 

traditionella könsnormer och inte tillhör den stereotypa bilden av manlighet får en förlorad 

kontroll och därigenom en maskulinitets död. Att vara man och offer för våld menar Burcar 

(2005, s. 17-21) är en problematisk kombination eftersom det anses manligt att bruka våld. 
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Martin menar att i dagens samhälle får pojkar lära sig att inte slå tjejer men det finns ingen 

norm som talar om att tjejer slår pojkar. Axel menar likt Martins tankesätt att våldet handlar 

om människor men som resulterar i en könsfråga. Efter Axels uppbrott från relationen hade 

han sett att det fanns en familjejour som erbjöd hjälp till både mannen och kvinnan. Martin 

framhävde likt Axel att begreppet familjefrid bör användas istället för kvinnofrid. Vi tolkar 

Martin och Axels olika resonemang som uttryck för att de anser att kön är i centrum när det 

diskuteras kring våld i en nära relation vilket Ström (2007 s. 150-151) argumenterar för i 

tidigare forskning. Han menar att samhället kopplar våld i nära relationer med kön men att 

våldet istället borde riktas mot individen i allmänhet. Fitzroy (2003, s. 3, 8) för också ett 

resonemang kring kön och våld, författaren uttrycker att samhällets uppgift är att anta att båda 

könen utövar våld eftersom myten om kvinnor som inte slår måste synliggöras, diskuteras och 

lyftas i samhället. 

 

Martin, Axel och Niklas valde alla tre att gå i terapi efter att de hade kommit ur 

våldsförhållandet och de lyckades även finna en mansjour som hjälpte dem. Idag har Martin, 

Axel och Niklas både psykiskt och fysiskt lämnat det tidigare förhållandet bakom sig och de 

kan prata om tiden som offer för våld i en nära relation. I Holmberg och Enanders (2004, s. 

113) exitprocess är det sista steget att skapa sig en ex-roll. Rollen ser tillbaka på det gamla 

livet och ger samtidigt en blick in i framtiden. Utifrån exitprocessens sista steg har vi kommit 

fram till att Martin, Axel och Niklas har tagit sig igenom hela exitprocessen och kan idag se 

sig i rollen som före detta misshandlad. Samtliga av de intervjuade männen beskriver att de 

mår bra i nuläget och att de fortfarande har kontakt med mansjouren där de pratar om sitt 

gamla liv men också om sin nya livssituation. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Bilden är skapad av uppsatsförfattarna. 
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Bilden visar hur mannen har tagit sig ur våldsförhållandet, han har kommit ut som ett 

våldsoffer och mött omgivningens reaktioner. Han har även kommit till insikt att han är en 

före detta misshandlad man och förhoppningar om framtiden har uppenbarat sig. 

 

7. Slutdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att presentera en avslutande diskussion med våra mest centrala 

slutsatser och i avsnittet ingår även förslag till framtida forskning.  

 

Utifrån männens livsberättelser i vår studie framkommer en tydlig likhet mellan det våld som 

män respektive kvinnor upplever i våld i nära relationer. Vi menar att de processer en kvinna 

genomgår när hon lever i och bryter upp ur en nära relation av våld, är slående lika med 

männens berättelser i vår studie. Det har visat sig tydligt i hur våldet tar sig uttryck genom att 

börja med kärlek och slutar med att bli en normaliserad handling. Förutom att våldet 

normaliseras för både kvinnor och män som våldsoffer isoleras de från sitt sociala nätverk, 

fråntas sin identitet, beslutsamhet och de upplever en känsla av att vara underordnad i 

förhållande till förövaren. Ett offer för våld i en nära relation blir kontrollerad av förövaren 

och offret börjar till slut att fundera på att stanna eller gå. En slutsats vi har dragit av vår 

analys är att våldsprocessen, normaliseringsprocessen, nedbrytningsprocessen och 

exitprocessen är genomgående och sammanlänkade hos såväl kvinnor som män som är offer 

för våld i en nära relation. Däremot visar vårt resultat att det i samhället finns föreställningar 

om manlighet som medför att omgivningen inte pratar om män som offer och ser därför inte 

heller männens utsatthet. Vi menar att de livsberättelser som vi har analyserat visar att 

kvinnors våld mot män i nära relationer omtolkas till något annat. De intervjuade männen 

berättade att de många gånger fick höra att det istället var de som var förövare. Ämnet är 

tabubelagt att prata om, det pratas inte om män som offer för kvinnors våld i en nära relation 

på samma sätt som det görs om kvinnor är offer för mäns våld i en nära relation. Bristen på 

tidigare forskning samt männens berättelser visar att denna kunskap behövs för 

forskningsfältet och i det sociala arbetets praktik. Socialtjänsten har idag ansvar för alla 

brottsoffer, men ansvarar mer för kvinnor än för män vilket innebär att det finns en risk för att 

handläggare inom socialtjänsten inte tar männens berättelser på allvar vilket även 

framkommer i männens berättelser. Kvinnor tilldelas automatiskt offerrollen trots att de kan 

vara förövare och männen tilldelas rollen som förövare när de kan utgöra en offerroll.  
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Det finns inslag i männens livsberättelser att våldet tolkas till att kvinnorna vill ha något, det 

kan vara makt, pengar eller kontroll. Kvinnorna utgör en slags galenskap och männen 

erkänner att kvinnorna är våldsamma och att männen är offer. Något annat som framkommer i 

männens livsberättelser är att de tycks ha svårt att acceptera kvinnan som en fullvärdig 

förövare och tonade därför ner hennes våldsutövning. En anledning till detta var kanske för att 

stå ut med våldshandlingen vilket var ett sätt för de att överleva. Av den anledning menar vi 

att kvinnorna kan fråntas ansvar för våldets handlingar. Det i sin tur gör det svårt för 

samhället att erbjuda hjälp när männen ger en bristande och förvrängd bild av situationen. Att 

lämna ett våldsförhållande menar vi är som att komma ur en garderob, en garderob fylld med 

våld. Det kan få förödande konsekvenser för männen, stannar de kvar i garderoben tenderar 

våldet att öka och männen får kämpa för att överleva. Väljer de att ta ett kliv ut från 

garderoben skapas en frihet men friheten kan samtidigt innebära ett starkt motstånd från 

samhällets normer och föreställningar. Tiden utanför förhållandet tror vi kan upplevas som 

svår och kräver många gånger en tillbakablick på våldsförhållandet eftersom männen delar 

med sig av upplevelser och erfarenheter genom terapi, mansjourer, vänner och familj. Men 

alla män väljer kanske inte att dela med sig om livet i våldsförhållandet, kanske har de djupa 

sår och vågar inte komma till tals. Vem hjälper dessa män och vart finns de?  

 

Genom våra tre livshistorieintervjuer med män som varit offer för kvinnors våld i en nära 

relation har vi kunnat lägga ännu en pusselbit till detta ännu så outforskade forskningsområdet 

vilket vi menar har ett värde i sig. Endast tre intervjuer innebär dock en svårighet för att 

kunna se ett mönster angående männens utsatthet. Vi ser därför att framtida forskning bör 

utföra kvalitativa livshistorieintervjuer i större utsträckning. Det är resurskrävande men 

behövs för att komma på djupet för att förstå männens utsatthet för våld i en nära relation. 

Ämnet är idag fortfarande tabubelagt vilket därför försvårar framtida forskning. Vår studie 

visar att män som är offer för våld av en kvinnlig partner förekommer i dagens samhälle och 

likväl som det forskas om mäns våld mot kvinnor bör det i lika stor utsträckning forskas om 

kvinnors våld mot män. Vi anser att det är ett stort socialt problem, men vi är osäkra på om 

samhället delar samma uppfattning som oss. Vi hoppas att denna studie kan bidra till att 

samhället öppnar ögonen och ser att problemet faktiskt förekommer. Vi hoppas också att vår 

studie kan komma att hjälpa fler män som är offer för våld av en kvinnlig partner och att de 

vågar berätta om sin livssituation.  
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BILAGA 1 

 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 
Projekttitel: ___Kvinnors våld mot män______________________________________ 
  

 
Projektledare: __Emma Hörnbäck och Evelina Löfström__________________________ 
  

 Handledare: _Marie Eriksson____________________________________  
     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  nej 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  nej 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  nej 

 

 
 
4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   nej  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  nej 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om 
det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa 
när punkten är uppfylld: 
    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

ja   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

ja   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

  nej 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

ja   
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BILAGA 2 

Informationsbrev 
 

Hej! 

Våra namn är Evelina Löfström och Emma Hörnbäck och vi studerar på 

Socionomprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver för nuvarande 

examensarbete gällande kvinnors våld mot män och uppsatsens syfte bygger på 

livshistorieintervjuer med män som tidigare levt med en våldsam kvinnlig partner. Du 

har blivit tillfrågad att delta i en intervju eftersom vi anser att du besitter tidigare 

erfarenheter och kunskap som är betydelsefull för vår uppsats.  

 

Intervjun kommer att ske under minst en timme eventuellt längre och med din tillåtelse 

väljer vi att spela in samtalet för att inte gå miste om värdefull information och att 

materialet behandlas med högsta tillförlitlighet. Under intervjun tar vi hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att du deltar frivilligt, har rätt 

att inte svara på frågor som känns obekväma och du kan avbryta precis när du vill. 

Genom att du ställer upp på intervju kommer vi att behandla det insamlade materialet 

med hög konfidentialitet det vill säga att dina personuppgifter är helt anonym genom 

hela uppsatsen och i det färdiga examensarbetet är ditt namn fingerat.  

 

Det insamlade materialet kommer enbart att användas till vår uppsats och ingen 

obehörig person kommer kunna ta del av det innan studien är godkänd av universitetet. 

Vid godkänd uppsats kommer det tidigare inspelade materialet att förkastas och 

examensarbetet är tillgänglig för allmänheten på databasen DiVA.  

 

Vid frågor är du välkomna att kontakta oss på vår studentmail: 

el222ue@student.lnu.se  eller eh222qt@student.lnu.se  

Du är också välkomna att kontakta vår handledare Marie Eriksson vid ytterligare frågor: 

marie.eriksson@lnu.se  

 

Tack för din medverkan! 

Med Vänliga Hälsningar Evelina och Emma 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor 
 

1. Hur ser din livskurva ut sedan relationens början?  

2. Hur många år sedan är det du levde i ett förhållande präglat av våld? 

3. Hur känns det för dig att berätta om att du har blivit utsatt för våld av din 

tidigare partner? 

4. Hur ser du på att kvinnor använder våld mot män? 

5. Hur ser du på manliga respektive kvinnliga förövare? 

6. Har du försökt dölja för någon att du har blivit misshandlad? 

• Varför? 

 

Om partnern 

7. När och hur träffades du och din före detta partner? 

8. Bodde ni ihop? 

9. Hur länge var ni tillsammans? 

10. Har ni några gemensamma barn? 

11. När började våldet? 

12. Vad för slags våld har du blivit utsatt för? 

13. Hur reagerade du första gången/gångerna när du blev utsatt för våld i relationen? 

14. Har du någon gång utövat våld på din partner eller använt dig av självförsvar? 

 

Uppbrottet 

15. Är relationen helt avslutad? 

16. Vilka var de utlösande faktorerna till uppbrottet? 

17. När började uppbrottet? 

18. Perioder av återförening? 

19. Hur lång tid tog uppbrottet? 

 

Omgivningen 

20. Har du berättat för någon om det våld du blivit utsatt för? 

21. När berättade du om våldet? 

22. Hur kändes det att berätta om det? 
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23. Hur reagerade omgivningen på din berättelse? 

• Varför tror du, att de reagerat som de gjort? 

 

Efter uppbrottet 

24. Hur har din berättelsen påverkat dina sociala relationer till familj och vänner? 

25. På vilket sätt hjälpte din familj och dina vänner dig? 

26. Vad hände efter att du lämnade relationen? 

27. Har/hade du någon kontakt med socialtjänst eller mansjour? 

• Om nej, vilken önskar du att du hade fått? 

• Om ja, annan sorts hjälp? 

28. Hur upplevde du kontakten med dessa myndigheter? 

29. Har du någon gång ångrat att du berättat om misshandeln? 

 

Är det något du vill tillägga som vi har missat att prata om?



 

 1 

 


