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När hon är en han 

- En kvalitativ studie om män som blivit utsatta för våld av en kvinnlig 

partner 
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Sammanfattning 

Våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem som ofta diskuteras i media. För kvinnor som 

misshandlas av sina män och söker hjälp, finns ett relativt väl utvecklat skyddsnät i form av 

ett flertal kvinnojourer. I en rapport från Brottsoffermyndigheten redovisas för första gången 

också männens utsatthet för våld i nära relationer. Rapporten visar att lika många män som 

kvinnor uppger att de någon gång blivit utsatta för våld av sin partner, dock sker våldet mot 

kvinnorna oftare, mer systematiskt och de fysiska skadorna blir mer omfattande. Ett av 

regeringens delmål för jämställdhetspolitiken är att försöka få mäns våld mot kvinnor att 

upphöra.  Ingenstans i detta uppdrag nämns kvinnors våld mot män. 

Syftet med vår studie är att lyfta fram och synliggöra ett problem som tidigare fått  

begränsad uppmärksamhet. Vi har haft en hermeneutiskt ansats i vår studie där fokus varit 

förståelse och tolkning av materialet. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer.  

Intervjuerna har gjorts med åtta män i varierande åldrar från hela Sverige. I analysen har vi 

kopplat empirin till tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter har varit, våldet, 

normer, maskulinitet och jämställdhet. I studien framkommer att männen blivit utsatta för 

både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Samtliga män har upplevt det psykiska våldet som 

värst, vilket även fortsatt när förhållandet tagit slut, då i form av uppslitande vårdnadstvister. 

Det som började som hot om att aldrig mer få se sina barn är idag verklighet för flera av 

männen.  Resultatet visar också hur de i kontakten med olika myndigheter känt sig kränkta, 

förlöjligade, nonchalerade och att de ibland själva blivit misstänkta för våldet. Ingen av 

männen upplever att de blivit erbjudna varken stöd eller hjälp. Det framkommer i studien att 

männen önskar mer kunskap hos framförallt Socialtjänsten hur de på ett mer jämlikt sätt ska 

bemöta och agera när de möter män som blivit utsatta för våld av en kvinnlig partner. 
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Inledning 

Våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem som ofta diskuteras i media. För kvinnor som 

misshandlas av sina män och söker hjälp, finns ett relativt väl utvecklat skyddsnät i form av 

ett flertal kvinnojourer (Dackemo, 2012). En specialskriven kvinnofridslag tillkom för tio år 

sedan och i samband med lagens ikraftträdande anordnades utbildning och information om 

våld mot kvinnor (BRÅ, 2009). I rapporten ”Våld mot kvinnor och män i nära relationer” 

(2009), redovisas för första gången också männens utsatthet för våld i nära relationer. 

Rapporten visar att lika många män som kvinnor uppger att de någon gång blivit utsatta för 

våld av sin partner, dock sker våldet mot kvinnorna oftare, mer systematiskt och de fysiska 

skadorna blir mer omfattande (Hradilova Selin, 2009 ). 

Linda Dackemo, 2012 har i sin studie ”Kvinnors våld mot män, hur män utsatta för intimt 

partnervåld av kvinnor har det i dagens Sverige” intervjuat tolv män som blivit utsatta för våld 

och flera av dem beskriver att de inte tycker att det är någon idé att anmäla då de riskerar att 

inte bli tagna på allvar och att bli förlöjligade eller nonchalerade av såväl polis som 

socialtjänst. En man kan till exempel få frågan – Vad gjorde du för att få henne att slå? Män 

ses inte som offer utan som förövare. Det finns endast ett fåtal mansjourer i landet. Dit vänder 

sig främst män som utövar våld själva. Män som blir utsatta för våld av en kvinnlig partner 

får, enligt Dackemo, inte samma hjälp och bemötande som kvinnor i samma situation. Att 

våra normer är starkt präglade av bilden av hur det typiska våldsoffret ska se ut och vara och 

av den typiska gärningspersonen kan försvåra för de drabbade männen att både söka och få 

hjälp av socialtjänst och polis (BRÅ, 2009).  

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att under åren 2011-2014 

 fördela 42 miljoner kronor till forskning, metodutveckling och liknande insatser för att öka 

kunskapen om mäns våld mot kvinnor inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp. 

Regeringen vill på det sättet förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 

våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Ett av regeringens delmål för 

jämställdhetspolitiken är att försöka få mäns våld mot kvinnor att upphöra.  Ingenstans i detta 

uppdrag nämns kvinnors våld mot män (Brottsoffermyndigheten, 2013-04-10). 

Vi vill med vår studie synliggöra män som blivit utsatta för våld av kvinnlig partner i  

nära relationer och öka kunskapen om denna problematik i syfte att skapa bättre 

förutsättningar för de män som blivit utsatta, men också för de professionella som i sitt 

yrkesliv möter dessa män. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka mäns upplevelser och erfarenheter av våld från en 

kvinnlig partner i en nära relation, samt hur de upplevt den hjälp och det bemötande de fått 

från de myndigheter de sökt stöd hos med anledning av detta.  

 

Frågeställningar:  

 Hur upplever männen det våld de blev utsatta för av sina kvinnliga partners? 

 Vilken konkret hjälp upplever männen att de blivit erbjudna hos berörda myndigheter? 

 Hur upplever männen att de blivit bemötta hos berörda myndigheter? 

 

 

Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att studera män som blivit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld av 

en kvinnlig partner. Anledningen till det är att det finns väldigt lite forskning inom det 

området jämfört med inom området mäns våld mot kvinnor. Vi har också valt att utesluta våld 

i samkönade relationer samt barns upplevelser av våld i nära relationer. Vi belyser inte heller 

bakomliggande faktorer till våldet eller kvinnan som förövare. Tanken var från början att 

intervjua både män och de professionella som möter dessa män. På grund av begränsad tid 

valde vi istället att intervjua fler antal män för att på det viset få en så rik bild som möjligt av 

deras upplevelser av våldet och det bemötande och stöd som erbjudits från berörda 

myndigheter. 
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Bakgrund 

Manscentrum 

Manscentrum i Stockholm är en stiftelse utan politisk eller religiös tillhörighet. Verksamheten 

har funnits sedan 1988 och idag arbetar fem professionella terapeuter med att dagligen ge råd 

och stöd. Manscentrum erbjuder hjälp att försöka kartlägga och hitta lösningar på olika typer 

av problem som finns i vardagen. Till Manscentrum vänder sig män ur varierande sociala 

grupper och yrkesliv och i varierande åldrar, men majoriteten är i medelåldern. Flera av 

männen har tidigare levt eller lever nu ett relativt välordnat liv. För att komma till 

Manscentrum måste man själv ringa och boka en tid. 

Det är en stor variation på de problem männen har. Den största gruppen har svårigheter vid  

separation eller på grund av andra samlevnadsproblem. Andra problem kan vara möjligheten 

till umgänge med barn, mansrollen eller misshandel och aggressivitet. Den hjälp som 

Manscentrum kan erbjuda är terapeutisk rådgivning. Cirka 25%  av fallen rör problemen våld 

och kontakten tas många gånger när det redan gått långt och våldets konsekvenser redan är ett 

faktum (manscentrum.se, 2013-05-02). 

 

Mansjouren 

Mansjouren i Stockholm har funnits sedan 1987 och är en ideell organisation. Dit kan man 

ringa om man behöver prata med någon, eller kommit dit för samtal både individuellt, i par 

eller i grupp. Alla som arbetar på Mansjouren är volontärer, med varierande utbildning och 

bakgrund och allt arbete sker på frivillig basis. Då Mansjouren inte bedriver någon behandling 

eller rådgivning så finns heller inget krav på professionell kompetens utan hit kan man ringa 

när man behöver någon att prata med. 

Till Mansjouren vänder sig både kvinnor och män med olika former av problem som  

umgänge, relationer, missbruk eller aggression och våld. De som söker hjälp kan också i vissa 

fall få hjälp med kostnadsfri rådgivning av jurister som Mansjouren samarbetar med 

(mansjouren.se, 2013-05-02). 

 

Föreningen Pappabarn i Stockholm 

Pappabarn är ett exempel på en intresseorganisation som verkar för barns rätt till båda sina 

föräldrar, samt att pappor och mammor ska behandlas och ses som likvärdiga. Föreningens 

uppgift är att stödja ensamstående pappor till att kunna påverka sin föräldraroll och sitt 

ansvarstagande för sina barn. Föreningen har blivit en stor organisation med flera hundra 



 
 

9 
 

medlemmar och lokalföreningar över hela Sverige, hit vänder sig pappor som har upplevt 

diskriminering, likgiltighet och partiska utredningar hos olika myndigheter. Pappabarn 

erbjuder t.ex. männen en medföljare till socialförvaltning, familj, familjerätt eller domstol, i 

syfte att minska köns- och maktobalansen mellan pappa och socialsekreterare och för att 

undvika situationer där ord står mot ord (pappabarn.se, 2013-05-02). 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Michael Alonzo är sedan 2007  

ordförande i Pappabarn. Han var en av de som startade upp organisationen. Han ville ha en 

aktioninriktad förening där man tillsammans hjälptes åt för att försöka förändra samhället så 

att barn fick träffa sina fäder mer. Boken Ge aldrig upp (2007) är Alonzos debutroman där 

han berättar sin egen livshistoria om hur han förälskade sig i en kvinna som slår och 

misshandlar honom och som också senare tar ifrån honom rätten att träffa sin son. 

 

 

Lagstiftning 

 I ett slutbetänkande från kvinnovåldskommissionen (SOU 1995:60) fanns förslag på olika 

åtgärder för att kvinnor som utsätts för våld ska få rätt stöd och hjälp. Detta betänkande 

tillsammans med prostitutionsutredningen, jämställdhetslagen och regler kring sexuella 

trakasserier låg till grund för propositionen Kvinnofrid, 1997/1998:55. 

I propositionen betonas att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem.  

Vidare konstateras att det finns högprioritet inom rättsväsendet att skydda och stödja kvinnor 

som utsatts för eller kan komma att utsättas för våld i en nära relation. Våldet mot kvinnor är 

ett uttryck för brister i jämställdheten och att det finns en obalans i maktförhållanden mellan 

könen (Nämndemannen, Domstolsverket, 2001) 

I propositionen betonas att en skärpt lagstiftning i sig inte kan lösa de problem som mäns  

våld mot kvinnor utgör. För att de kvinnor som utsätts för eller att riskerar att utsättas för våld 

ska få ett så adekvat bemötande som möjligt av berörda myndigheter så ingår numer 

utbildning om våld i nära relationer för jurister, läkare och socionomer enligt 

högskoleförordningen (ibid). 

 

  I Socialtjänstlagen, kap 5, 11§ om brottsoffer står följande: 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående 

får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förbättra sin 
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situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra 

övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan var i behov av stöd och hjälp. 

 

 

Tidigare forskning 

Det finns sparsamt med vetenskaplig forskning som belyser kvinnors våld mot män i nära 

relationer. Vi har därför främst utgått ifrån forskningsrelaterade rapporter från bland annat 

BRÅ samt tidigare C-uppsatser. Vi har även använt oss av de internationella studier vi hittat 

som vi anser relevanta för vår studie. 

 

Svensk forskning 

I BRÅ:s rapport ”Våld mot kvinnor och män i nära relationer”, (2009) redovisas för första 

gången i Sverige även männens utsatthet för våld. Rapportens huvudfokus är svenska och 

nordiska undersökningar om i vilken omfattning och vilken struktur våld i nära relationer har, 

och hur kontakten med rättsväsendet sett ut. Enligt några undersökningar svarar lika många 

kvinnor och män att de någon gång varit utsatta för våld av sin partner, men författarna 

konstaterar samtidigt att de skattningar man får beror på hur frågorna ställs och i vilket 

sammanhang. Författarna menar att det är viktigt att ta hänsyn till i vilken kontext studien 

utförs när man ser till vilken könsskillnad som förekommer i relationsvåld.  

I studien konstateras att förtroendet för rättsväsendet överlag är mer positivt än negativt 

 hos offren. Lite mer än hälften av de tillfrågade hade stort förtroende för hur rättsväsendet 

utför sitt arbete. Dock är förtroendet lägre hos både kvinnor och män om de någon gång blivit 

drabbade av våld om man jämför med personer som inte blivit det. En genomgående 

upplevelse hos männen i rapporten är att de inte blir lyssnade på och att myndigheterna tycks 

tysta ner det som hänt. 

 

Linda Dackemo ( 2012), har i c-uppsatsen ” Kvinnors våld mot män, hur män utsatta för 

intimtpartnervåld av kvinnor har det i dagens Sverige” intervjuat tolv män som blivit utsatta 

för våld av en kvinnlig partner. Uppsatsen belyser männens berättelser och upplevelser av det 

stöd och bemötande de fått från olika myndigheter samt hur våldet har sett ut. 

Dackemo konstaterar att bristande jämställdhet ligger till grund när mäns våld mot kvinnor 

diskuteras. De män som är med i studien har blivit utsatta för fysiskt, psykiskt och i några fall 
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även sexuellt våld av sin kvinnliga partner. I kontakt med myndigheter hade samtliga känt sig 

förlöjligade, kränkta och upplevt att de inte blivit tagna på allvar. 

Dackemo frågar sig i studien om männen står utan hjälp i dagens Sverige. På grund av de 

konsekvenser som de våldsutsatta männen får uppleva undrar författaren om 

jämställdhetsarbetet bör flytta fokus från jämställdhet mellan könen till jämställdhet mellan 

människor. Dackemo föreslår att Kvinnofridslagen ändras till fridslagen. 

 

I c-uppsatsen ”Berättelser som inte finns” av Veronica Hanzen och Tove Öberg berättas om 

män som blivit utsatta för våld i en nära relation. I studien har både våldsutsatta män och 

professionella intervjuats i syfte att försöka fånga professionellas erfarenheter av fenomenet 

och koppla dessa till männens berättelser. 

    Fyra män som blivit utsatt för våld av en kvinnlig partner, tre personer från Kriscentrum 

och två socialsekreterare har intervjuats i studien. Resultaten visar att männen blivit utsatta för 

olika typer av våld, både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Det våld som 

varit mest omfattande är det psykiska våldet. Kvinnorna har straffat och hotat sina män för att 

få sin vilja igenom, och har beskrivits ha ett starkt kontrollbehov. 

Männen i studien visar en tendens att både förminska och förneka sin utsatthet och de  

känner sig ansvariga för både situationen och för kvinnorna. Det finns en stor rädsla hos 

männen för att inte bli betrodda och deras berättelse vittnar om tillfällen när de själva blivit 

misstänkta av exempelvis polisen trots att de själva varit offer. Några av de professionella 

uppger att det kan vara svårt att ändra bilden om vad som anses manligt respektive kvinnligt 

vilket medför svårigheter att ta till sig att en kvinna misshandlar en man. 

 

Utländsk forskning 

Marginalisering 

I en studie gjord i USA 2001 konstaterar Todd. A. Migliaccio hur maskuliniteten hamnar i 

marginalen. Miglaccio har intervjuat tolv män som blivit utsatta för våld av en kvinnlig 

partner och låtit dem berätta om sina upplevelser. Han konstaterar att människor tar till sig de 

rådande normer som är tillskrivna män respektive kvinnor och pekar på att det är både det 

man gör och det man inte gör som kan uppfattas som omanligt. Män som inte följer rådande 

normer riskerar att i högre grad än kvinnor bli marginaliserade i samhället. I det västerländska 

samhället blir man genom marginalisering nekad att ta del av de resurser som finns och kan 

uppfattas som avvikande av andra. Män som varit utsatta för våld av sin kvinnliga partner är 



 
 

12 
 

ofta medvetna om att de kan mötas av misstro från omgivningen vilket kan leda till förnekelse 

av det männen gått igenom, detta gör det svårare för mannen att söka hjälp eller lämna 

relationen. 

I studien fokuserar Miglaccio på tre olika begrepp: självtillit, självbehärskning samt  

kontroll. Självtilliten handlar om att man förlitar sig på att klara av allt själv. Man vill inte ta 

hjälp av utomstående. Att be om hjälp ses ofta som ett tecken på svaghet vilket gör att kvinnor 

förväntas söka hjälp i större utsträckning än män i samma situation. Med självbehärskning 

syftar Migliaccio på ett förnekande av traumatiska känslor såväl fysiska som psykiska. Det är 

vanligt att männen förminskar skadorna av sin frus våld. Kontroll förknippas med det 

psykiska våldet, vilket de flesta män upplever mycket värre än det fysiska våldet. Att se sig 

själv som offer är att erkänna att man tappat kontrollen vilket kan leda till en senare 

krisreaktion. Män tar ofta på sig skulden för att de inte lyckats få relationen att fungera. 

Författaren tar även upp att männen inte blivit tagna på allvar då de vänt sig till olika 

myndigheter och att detta lett till en ökad känsla av förlöjligande. 

 

Könsroller och stereotyper 

 Sheila. M Seelau och Eric.P Seelau (2005) har intervjuat 192 personer på ett universitet i 

USA, detta för att få en bättre förståelse varför människor tenderar att visa mer oro när 

kvinnor blir utsatta för våld än när män blir det. Författarna har försökt hitta underliggande 

faktorer till varför människor gör sådana olika bedömningar. Seelau och Seelau menar att 

människor i allmänhet visar en starkare reaktion när det är en kvinna som utsätts för våld än 

när det är en man. Ofta anses våldet mer allvarligt när det utförts av en man. En manlig 

våldsutförare ses som mer hotfull och kvinnliga offer som försvarslösa och mer sköra. 

Manliga offer betraktas ofta som mindre omtyckta och mer ansvariga för våldet och de 

uppmuntras också mer sällan att lämna förhållandet. Respondenterna i studien tyckte att de 

manliga våldsutövarna skulle bli dömda till fängelse, medan de ansåg att för de kvinnliga 

våldsutövarna skulle det räcka med en varning. Författarna pekar på att det i våra nutida 

normer finns en större acceptans när en man blir utsatt för våld av en kvinna än i motsatt 

situation.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Av det material som framkommit i vår studie visar det sig att vissa teoretiska perspektiv blir 

mer viktiga för att förklara och beskriva fenomenet ”män som blir utsatta för våld av en 

kvinnlig partner i en nära relation”. Vi har valt tre teoretiska utgångspunkter, våldet, normer 

och jämställdhet. 

Våld  

Per Isdal psykolog och våldsforskare med stor erfarenhet av våldsperspektivet har definierat 

våld så här: 

 

” Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, 

smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att 

göra något den vill” (Isdal, 2001) 

 

Det finns många olika aspekter på våld, några av dem är; den fysiska, psykiska och sexuella. 

Med fysiskt våld menar Per Isdal att någon genom hot slag eller kränkningar hindrar eller 

tvingar någon att göra något mot sin vilja. Det kan innebära allt från knuffar, slag, att bita, 

spotta, hålla fast, skakningar eller tillhyggen till att ta livet av någon annan. 

Det psykiska våldet handlar om makt och kontroll. Någon försöker förnedra eller skrämma 

den andra personen, förövaren vill styra och kritisera offret. Det sexuella våldet är troligen 

den mest nedbrytande formen av våld då det skadar den mest sårbara sidan. Det kan handla 

om kränkningar och trakasserier eller att ta emot beröring när man inte vill, det kan också vara 

att behöva utföra sexuella handlingar under tvång (Isdal, 2001). 

De flesta undersökningar som gjorts om våld i nära relationer definierar våldet som 

mäns våld mot kvinnor, det finns endast några få studier som koncentrerar sig på männens 

utsatthet. Resultaten blir olika beroende på om syftet är att studera våld och brott eller 

konflikter. När våld eller brott studeras visar det att kvinnor i högre utsträckning än män 

utsätts för relationsvåld medan när studiens syfte är att belysa konflikter så är skillnaden liten 

mellan män och kvinnors utsatthet (Hradilova, Selin, 2009). 

Enligt Migliaccio (2001) har människor som tillämpar våld behov av att kontrollera och av  

att känna makt över sin partner. Peter Gill våldsforskare och professor på Högskolan i Gävle 

menar att kvinnors våld följer samma mönster som det klassiska manliga våldet. Det har 

börjat smygande på ett sätt som vant männen vid våldet till den grad att de till slut ser våldet 

som en normal del av vardagen (partnerfrid.se)  
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För en utomstående kan det vara svårt att förstå varför man stannar i en relation där man  

utsätts för våld av sin partner. Många studier visar på hur våldets nedbrytande processer leder 

till att våldet normaliseras och internaliseras av den som blir utsatt vilket innebär att 

förövarens verklighetsuppfattning så småningom även blir offrets (Samverkanmotvald.se, 

2012-04-16). 

I ”Våldets normaliseringsprocess” skriven av Eva Lundgren, forskare i sociologi finns en  

modell för hur våldets normaliseringsprocess ser ut för kvinnor som blir utsatta för våld av sin 

partner.  Där beskrivs hur den våldsutsatta förhåller sig till våldet och vad en anpassning till 

våldet innebär. 

Till en början blir den som utsätts för våld chockad och upplever det som skett 

oacceptabelt. Men väldigt sällan lämnar den utsatta sin partner då, utan det hela förklaras som 

en olycka, det finns ingen riktig orsak. I nästa fas upplever den våldsutsatta att den som slår är 

orsak till våldet, och har fortfarande kvar sin egen verklighetsuppfattning. Om våldet 

fortsätter blir detta skede kortvarigt då våldet sker i kombination med isolering, emotionell 

kontroll och hjärntvätt. Våldet finns nu med som en del av vardagen och gränsen för vad som 

är acceptabelt förflyttas, suddas ut och förskjuts (Lundgren, 2004). 

Offret förlorar slutligen sin egen verklighetsuppfattning och börjar se våldet som 

normalt samtidigt som han/hon klandrar sig själv, får skuldkänslor och känner skam. Efter en 

tid upplever den våldsutsatta en ny orsak till våldet, sig själv. Nu accepterar och internaliserar 

offret förövarens motiv för att använda våld vilket påverkar självkänsla och självuppfattning. I 

den sista fasen finns inte mycket kvar av den person den våldsutsatta en gång var utan nu ser 

han/hon sig själv genom förövarens ögon (ibid). 

Den som blir utsatt för våld försöker handla på det sätt förövaren vill för att undvika 

ytterligare våld, men förövarens krav och förväntningar förändras hela tiden vilket i sin tur 

leder till förvirring för offret. Oavsett vad den våldutsatta gör så fortsätter våldet, och nu 

handlar anpassningen inte längre om att förövaren ska sluta slå utan att den som blir utsatt för 

våld ska överleva (ibid). 

 

 

Normer 

Normer är outtalade regler som vi människor förväntas följa. De kan också beskrivas som det 

”normala” eller det beteende som de flesta människor har. I vissa fall kan normer begränsa 

människors liv vilket i sin tur kan leda till diskriminering, till exempel kan vissa 
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arbetsuppgifter på en arbetsplats anses olämpliga beroende på om det utförs av en kvinna eller 

man. Normerna blir mest tydliga när de bryts, den som bryter mot normen kan ibland bli 

utsatt för förlöjligande eller kränkningar (Baier, Svensson, 2009). Uppförandenormer handlar 

om relationer mellan människor, i större eller mindre grupper med konkreta anvisningar för 

beteendet, exempelvis etikett. Exemplet mannen som norm i samhället tycks handla om en 

stark men otydlig struktur i hela samhället, kanske till och med globalt. Svenska akademins 

ordbok anger betydelsen av norm som regel, princip, förebild eller mönster varefter man i sitt 

handlande rättar sig eller bör rätta sig, måttstock för bedömande, värderande eller beräknande 

av något (ibid). 

Ordet man som till exempel både på engelska och franska (man och homme) står för 

samma sak som människa. Likheten finns också i det svenska språket, exempelvis man borde 

och man borde inte, sammanblandningen av orden människa och man har ett klart samband 

med att mannen utgör normen i samhället (Ekman, 1995). 

Våra rådande normer i samhället antyder att om offret är en man och våldsutövaren 

en kvinna, anses mannen i större utsträckning gjort sig förtjänt av våldet. Detta fenomen 

illustreras i ett klipp på Youtube - ”kvinnors våld mot män”. I klippet kan vi se ett socialt 

experiment från USA. Här kan man se hur en man blir slagen av en kvinna, och 163 personer 

går förbi utan att någon ingriper. En förbipasserande kvinna gör segertecknet och säger sedan 

att mannen säkert varit otrogen och förtjänade slagen (Dackemo, 2012). 

Ser man på den genusteoretiska forskningen så menar den att det som vi kallar man och   

kvinna är en konstruktion som sker både socialt och kulturellt. Manlighet ser olika ut i olika 

kulturer och delar av världen och skillnaden på hur vi ser på manlighet idag är stor jämfört 

med för hundra år sedan. Bilden av maskulinitet både produceras och reproduceras och är 

något som alla män verkar förhålla sig till (Wetterberg, 2002). 

En vanlig förväntan på en man är självständighet och att inte be om hjälp, vilket många 

 män därför undviker i en utsatt situation. Att bli misshandlad av sin partner är något som 

normalt tillskrivs kvinnor. Därför försöker många män förneka eller dölja sidor av deras 

identitet som kan leda till marginalisering (Migliaccio, 2001). 

En vit heterosexuell man från medelklassen har en ledande position i vår västerländska  

kultur. Denna maskulina stereotyp kallas för hegemonisk maskulinitet. Den form av 

maskulinitet är det som vi i vår kultur förhåller oss till. Här finns både myter, föreställningar 

och framförallt förväntningar på hur en man ska vara. Genusrelationen handlar om våra 

förväntningar på att en man och en kvinna ska ha olika egenskaper, och att mannen förväntas 
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klara av något mer än en kvinna. Idealbilden av hur en man ska vara får vi dagligen från bland 

annat reklam, massmedia och populärkultur(Wetterberg, 2002). 

Att ha ett handlingsmönster som upplevs kvinnligt eller en läggning som exempelvis 

homosexualitet är något som ofta kopplas samman med feminisering av maskuliniteten. Att 

inte leva upp till de förväntningar som upplevs som ”normalt” för en man kan leda till att 

mannen istället uppfattas vara mer lik en kvinna. Att uppfattas som en kvinna anses vara ett 

stort problem för en man (ibid). Till exempel kan pojkar redan när de är små få höra ”han 

spelar som en kärring” eller att han beter sig som en tjej. De män och pojkar som inte 

motsvarar förväntningarna på hur en man ska vara hamnar längst ner i maskulinitetens 

hierarki (ibid). 

För att uppfattas som maskulin behöver en man övertyga sin omgivning om att han inte är 

feminin. När en man till exempel uppfattas som offer innefattar inte det traditionella, 

maskulina drag som exempelvis styrka, kontroll och självständighet, och om en man blir 

misshandlad kan han stämplas som en kvinna vilket tar bort alla de former av maskulinitet 

som många män strävar efter (Migliaccio, 2001). 

I Migliaccios studie (2001) där 12 män har beskrivit sina upplevelser av att ha levt en längre 

tid i våldsamma relationer visar det sig att för att inte männen ska uppfattas som mindre 

manliga har de stannat kvar längre i relationen än de egentligen velat. På så sätt har männen 

undvikit att behöva berätta för andra att de blivit utsatta för våld eller att de inte vågat söka 

hjälp.  

 

Jämställdhet 

Med jämställdhet menas jämlikhet mellan könen och syftar till att män och kvinnor ska ha 

samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter inom alla livsområden. Genom att arbeta för 

bättre jämställdhet är tanken att kön inte ska spela någon roll och att människor ska ha 

möjlighet att leva sina liv som individer utan att föreställningen om vilket kön vi har ska 

kunna begränsa oss. Jämställdhetspolitikens främsta mål är att kvinnor och mäns makt att 

forma sina liv i samhället ska vara lika (SOU 2005:66) . 

Bengt Börjeson (2008) skriver om en rapport som gjorts på uppdrag av regeringen 2004,  

”Jämställd socialtjänst”. Socialtjänsten menar att det finns vissa problem och vissa former av 

utsatthet som är könsbestämda. I Sverige som land så anses jämställdhetspolitiken ha en 

viktig uppgift när det gäller att skapa jämlika villkor mellan könen, medan socialtjänsten har i 

uppdrag att utforma program för att kunna åtgärda den specifika utsattheten (ibid). I rapporten 
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skrivs att genusfrågan är en balansgång för socialtjänsten, och frågan är vad det innebär i 

praktiken. För att kunna tillgodose könsspecifika behov och på så vis öka rättvisan mellan 

könen så måste skillnader mellan män och kvinnor som grupp synliggöras, samtidigt riskerar 

man då att befästa skillnaderna och istället förstärka könsstereotyper. Att tillgodose kvinnors 

särskilda behov gör att det kan skapas en kvinnlig underordning där offerrollen befästs och 

etableras (ibid).  
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Metod och material 

Förförståelse 

En hermeneutisk kunskapsprocess tar hänsyn till de svårigheter som finns vid tolkning och 

förståelse för andra medvetanden. Människor lever i olika verkligheter och ser därför världen 

utifrån olika perspektiv. Hur människor tolkar sin omvärld beror på vilken förförståelse den 

har (Sohlberg och Sohlberg, 2011). 

Vi som har skrivit den här C-uppsatsen har båda en viss förförståelse i ämnet, men på  

lite olika sätt. Att vi valde att skriva om just detta fenomen tog sin början med att en av oss 

skrev en debattartikel om kvinnors våld mot män i en tidigare kurs. Arbetet med den väckte 

vidare intresse då det visade sig att det fanns väldigt lite forskning om detta problem och det 

verkade vara ett tabubelagt ämne.  Uppmuntran från handledaren att skriva vidare om detta i 

en kommande c- uppsats gjorde att det kändes relevant och stimulerande. 

En av oss har under en längre tid arbetat på ett skyddat boende för kvinnor som blivit  

utsatta för våld i en nära relation. Vi trodde att våldets karaktär kunde ha vissa likheter, 

oberoende om det är en man eller kvinna som blir utsatt. Vår gemensamma förförståelse var 

att relationsvåld inte var ett område som kändes könsneutralt, utan att det bemötande och den 

hjälp du får av socialtjänst och polis beror just på vilket kön du har. Vi misstänkte också att 

många män skämdes över att våga berätta att de blivit slagna av en kvinna och att människors 

åsikt i största allmänhet var att det är värre om en man slår en kvinna än tvärtom. Vi tror att 

våra olika erfarenheter kan ge ett bredare perspektiv på fenomenet både på individ och 

samhällsnivå. 

 

Ansvarsfördelning 

Vi har delat upp ansvaret på följande vis; Mia har haft det övergripande ansvaret för 

bakgrunden och den tidigare forskningen och Jessica har haft det övergripande ansvaret för de 

teoretiska utgångspunkterna och metoddelen. Inledning, resultat och analys har vi tillsammans 

skrivit och arbetat fram. 

 

Metod 

Vi har gjort en kvalitativ studie som visar en bild av den sociala verkligheten som en 

föränderlig vetenskap, där individerna uppfattar och tolkar sin verklighet. Till skillnad från 

den kvantitativa forskningen lägger den kvalitativa forskningen vikten vid ord och inte 

kvantifieringen vid insamlingen och analysen av data. I en kvalitativ undersökning föredrar 
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forskarna ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs på 

genering av teorier (Bryman, 2012).  Vi har haft ett hermeneutiskt synsätt i vår studie där 

fokus varit förståelse och tolkning av materialet. Hermeneutikens centrala ide är att forskaren 

som analyserar en text ska ta fram textens mening utifrån informanternas perspektiv. Detta 

innebär fokus på den historiska och sociala kontext i vilken texten producerades (Bryman, 

2012). 

Materialsökning 

En del av litteraturen kunde vi låna på en av våra arbetsplatser, det skyddade boendet, där 

fanns mycket relevant litteratur om våld i nära relationer. Vi fick även tips om litteratur från 

de organisationer vi kontaktade, och lånade dessa böcker på biblioteket. Vi har sökt andra 

uppsatser och forskningsrapporter genom att använda sökorden kvinnors våld mot män och 

misshandlade män. Genom referenslistorna där fick vi tips på artiklar. Vi använde oss av 

bibliotekets sökmotor på Ersta Sköndals högskola. Vidare hittade vi artiklarna via 

databaserna, Libris och Academic search Elite. Där laddade vi ner några artiklar och några 

fick vi beställa hem till biblioteket. 

 

Urval 

Vi blev tidigt informerade av vår handledare och andra att det svåraste med vår studie skulle 

bli att få tag i män som ville ställa upp för en intervju, då detta är ett känsligt ämne. Vi förstod 

att de kunde ha rätt och att vi kanske skulle få tänka om ifall det skulle visa sig stämma. 

Därför förberedde vi oss på att eventuellt intervjua hjälpare också. Detta var inget som vi 

önskade då vi ville fokusera på männens upplevelse av bemötandet av socialtjänsten och 

andra myndigheter och att då intervjua socialtjänst eller andra hjälpare kunde bli missvisande. 

Vi hade svårt att tro att någon hjälpare medvetet skulle erkänna sig göra skillnad på 

bemötandet beroende på kön. 

Vi började med att undersöka på vilka ställen män som råkat ut för våld av sin kvinnliga  

partner kan vända sig i Stockholm. Vi blev tipsade om manscenter och olika mansjourer. Vi 

mailade dem ett brev där vi talade om syftet med vår studie och att vi sökte män som blivit 

utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sin kvinnliga partner. Vi frågade om de ville 

hänga upp vårt brev på de olika ställena i hopp om svar, vilket de gjorde . I samma veva fick 

vi tips om olika föreningar/organisationer där det kunde tänkas finnas män som hade 

erfarenhet av våld av sin partner. Vi mailade även ut till dessa om syfte och vad vi sökte och 

det var också bland dessa föreningar som vi fick napp. Vi fick däremot liten respons på både 
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manscenter och mansjourerna, då det visade sig att de flesta män som söker stöd där oftast 

söker för att de själva har aggressionsproblem och svårt att kontrollera sina känslor. 

Vi fick mail från ca femton män som var villiga att ställa upp på en intervju. Männen vi  

valde att intervjua är mellan 30 och 72 år, bostatta i hela Sverige. Fem av männen har 

högskoleutbildning, två gymnasial utbildning och en har yrkesutbildning. En av männen är 

inte född i Sverige. 

Materialinsamling. 

 Vi bokade intervjuer med tio män under en tvåveckorsperiod, vecka 16 och 17.  Att vi valde 

ut tio beror på det begränsade tidsutrymmet och att dessa tio män hade erfarenhet av våld 

samt på något sätt hade kommit i kontakt med myndigheter. De övriga hade mer erfarenheter 

av vårdnadstvister. Eftersom männen bodde på olika ställen i Sverige så genomförde vi 

telefonintervju med en del. Två av männen bodde i en stad som inte låg allt för långt bort 

därför valde vi att träffa dessa två män på sin hemort. Två av männen föll sedan bort, den ena 

på grund av tidsbrist och den andra därför att han inte hörde av sig när det blev dags för 

intervju. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som grund. Vi 

 valde denna form för att intervjupersonen skulle ha så stor frihet som möjligt att själv 

utforma svaren. I kvalitativa intervjuer ser man till de intervjuades ståndpunkter och det är 

önskvärt att låta intervjun ta sin egen riktning, detta ger kunskap om intervjupersonens 

upplevelser av vad som är viktigt och relevant (Bryman, 2012). 

Sex av intervjuerna har skett vid personliga möten och två via telefon. Intervjupersonerna 

fick inte tillgång till intervjufrågorna innan, detta för att inte lägga någon press på 

intervjupersonerna att behöva förbereda något, vi önskade att samtalet skulle bli så öppet och 

avslappnat som möjligt.  

 

Personliga intervjuer 

Vi träffade sex av männen för en personlig intervju. Alla fick själva bestämma tid och plats att 

ses på. Vi hade dock informerat om att det var lämpligt att välja ett lugnt och avskilt ställe 

samt att vi kunde tillhandahålla skolans lokaler både i Sköndal och på Ersta. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades männen åter igen om de fyra etiska huvudprinciperna 

och att intervjun skulle ta cirka en timme. Vi frågade också om vi fick spela in intervjun för 

att kunna transkribera materialet senare. Vi har båda varit med vid samtliga intervjuer. En av 

oss hade huvudansvaret för att ställa frågorna och den andra förde anteckningar och skötte 
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inspelningen, vi förde även anteckningar för att kunna ha tillräckligt med material även om 

inspelningen av någon anledning skulle försvinna eller inte hålla tillräckligt god kvalité. 

 

Telefonintervjuer 

Bryman (2012) säger att det finns både fördelar och nackdelar med telefonintervjuer. För oss 

var det nödvändigt då två personer bodde för långt bort. En fördel är att telefonintervjuerna 

blev något kortare och att det var lättare att avsluta, vilket är speciellt vid just kvalitativa 

intervjuer eftersom dessa tenderar att vara väldigt långa. Vi upplevde dock inte att vi fick 

mindre information än i de personliga intervjuerna. En annan fördel kan vara att det kan vara 

lättare att både ställa och svara på känsliga frågor över telefon då intervjuare och 

intervjuperson inte är fysiskt närvarande för varandra (ibid). Det finns även svårigheter vid 

telefonintervjuer, det är svårt att fånga upp minspel och gester som kan vara viktiga för att 

intervjuaren ska kunna känna av obehag. 

 Vi upplevde telefonintervjuerna som svårare därför att det var ett känsligt ämne och för  

att vi med vårt kroppsspråk inte kunde visa vår närvaro och empati. Intervjun kändes monoton 

i jämförelse med de andra. Den upplevelsen tror vi inte påverkar resultatet utan handlar mer 

om vår känsla att inte kunna förmedla vår närvaro på det sätt vi önskat. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ 

forskning. En huvudsaklig anledning till att inte använda reliabilitets och validitetskriterier på 

kvalitativa undersökningar beror på att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma 

fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. Den kvalitativa forskningen 

menar istället att det kan finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar av denna 

verklighet (Bryman, 2012). 

 Trovärdighet  är motsvarigheten till intern validitet vilket innebär att om forskaren 

kommer fram till många olika beskrivningar av en social verklighet så är det 

trovärdigheten i beskrivningen som avgör hur pass acceptabel den är i andra 

människor ögon (Bryman, 2012). Trovärdigheten i vår studie är hög då alla män på ett 

detaljerat sätt berättar om vad de upplevt. Deras berättelser är lika trots att de inte har 

några kopplingar till varandra och utspelar sig i olika städer och på olika myndigheter. 

Trovärdigheten hade varit ännu högre om alla tio intervjuer hade genomförts. 
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 Överförbarhet är detsamma som extern validitet och innebär hur pass överförbara 

resultaten är till en liknande miljö. Fokus i kvalitativ forskning är att man intensivt 

studerar en liten grupp eller individer som har vissa egenskaper gemensamma. Man 

försöker hitta det kontextuellt unika genom att ha fylliga eller täta beskrivningar av 

deras upplevelser (Bryman, 2012). Vi har i vår studie fått ta del av unika berättelser 

om ett mycket känsligt ämne. Det är få män som vågar prata om det här, men hos de få 

som gjort det ser man stora likheter. Vi har fått fram resultat som stämmer mer än väl 

överens med resultaten som visats i liknande studier, vilket innebär en hög 

överförbarhet. 

 

 Pålitlighet går att jämföras med reliabilitet och innebär att man säkerställer att det 

skapas en tillgänglig och fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla faser, 

detta innefattar bland annat, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, beslut 

rörande analysen av data och så vidare (Bryman, 2012). Vi har i vårt metodavsnitt sett 

till att studien ska ha en hög pålitlighet genom att vi noggrant redovisat varje moment i 

forskningsprocessen. Vi har tillsammans transkriberat alla intervjuer för att undvika 

olikheter i materialet, då vi kunnat tolka intervjuerna annorlunda om vi gjort dem var 

för sig. 

 

 En möjlighet att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet och innebär att 

forskaren försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro eftersom det inte går att 

vara helt objektiv i samhällelig forskning (Bryman, 2012). Vi har försökt att undvika 

egna värderingar och det vi haft med oss i vår förförståelse, vilket stundtals har varit 

svårt. Vi har undvikit ledande frågor och låtit informanterna styra intervjuerna för att 

på bästa sätt fånga deras tolkningar av känslor och händelser. 

 

 

Analysmetod 

Vi har valt att använda oss av en tematisk analysmetod, vilket är en av de vanligaste 

teknikerna i en kvalitativ dataanalys. I en tematisk analys har man som utgångspunkt att 

beskriva ett antal teman där intervjupersonerna lyfts in när det anses relevant. Beskrivningen 

blir en blandning av översiktliga referat och illustrerande citat från intervjupersonerna. Det är 
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de teman som finns i studien som skapar sammanhanget och det är inte självklart att det finns 

en sammanhängande bild av de intervjupersoner som ingår i studien (Sohlberg och Sohlberg, 

2011). Vår utgångspunkt för att välja en tematisk analys var främst att skapa ett sammanhang 

utifrån olika teman, så att likheterna i männens berättelser kom fram på ett tydligt sätt. Vi 

tänkte från början presentera alla åtta intervjupersoner i form av fallbeskrivningar, men insåg 

att detta hade blivit långt och rörigt för läsarna eftersom det var så många och långa 

intervjuer. På det här sättet blev det tydligt och lätt att förstå samt att anonymiteten för 

intervjupersonerna blev ännu större. De tre teman som genomgående återkom under tiden vi 

bearbetade vårt material är, kvinnan och våldet, att inte bli tagen på allvar och hjälpen som 

inte finns. 

 

Metodmedvetenhet 

Vi är väl medvetna om att resultatet kunde sett annorlunda ut om vi även valt att intervjua de 

professionella som på något sätt kommer i kontakt med de utsatta männen. Hade deras 

upplevelser och syn på problematiken stämt överens med männens upplevelser så hade det 

givetvis styrkt vårt resultat. Vår farhåga med att intervjua professionella var att om det finns 

brister kring bemötande och kunskaper om ett ovanligt fenomen så är det inget man gärna 

talar om. Detta behöver inte handla om ovilja utan mer om att man inte är medveten om hur 

man agerar. 

En annan sak vi reflekterat över och som vi inte hade med oss från början, var den enorma  

utsatthet männen fått erfara vid vårdnadstvister. Männens berättelser kom att handla mycket 

om det eftersom det är en process som fortfarande pågår för många av dem. Det resulterade i 

att vi även tog med jämställdhet som en teoretisk utgångspunkt. 

 

Etiska perspektiv 

Med vetskapen om att detta är ett känsligt ämne har vi varit mycket noggranna med att inte på 

något sätt utsätta våra intervjupersoner för förolämpningar eller kränkningar i samband med 

intervjuerna. Vi har förstått vårt ansvar som forskare att följa de svenska forskningsetiska 

principer som gäller.  

 

 Informationskravet – Forskaren ska se till att intervjupersonerna är informerade om 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta. 

De ska informeras om undersökningens olika moment (Bryman, 2012) Vi skickade ut 
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ett informationsbrev till våra respondenter där vårt syfte med studien framgick samt att 

det var helt frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan utan negativa konsekvenser. Vi berättade också hur vi skulle gå till väga 

och hur lång intervjun var tänkt att vara. 

 

 Samtyckeskravet – Alla deltagare i en undersökning ska själva kunna bestämma över 

sin medverkan (Bryman, 2012). Våra intervjupersoner fick själva ta ställning till om 

de ville träffa oss personligen eller hellre ha intervjun via telefon. De fick också själva 

bestämma tid och plats för intervjuerna. 

 

 Konfidentialitetskravet – alla personer som ingår i studien ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Bryman, 2012). Vi har i vår studie garanterat männen 

anonymitet genom att använda fiktiva namn på såväl människor som platser. Vi har 

förvarat personuppgifter samt intervjumaterial på ett sådant sätt att ingen obehörig kan 

komma åt dem. 

 

 Nyttjandekravet – Alla insamlade uppgifter om enskilda personer får bara användas i 

den undersökning den avser, och inte i något annat syfte (Bryman, 2012). Vi var noga 

med att informera om att vårt material endast skulle användas till vår studie och att vi 

sedan skulle radera allt. 
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Resultat och analys 

Tema 1: Kvinnan och våldet 

Drömkvinnan 

Alla åtta män berättar om hur de fallit ”pladask” för sina kvinnor, och hur kvinnan fascinerat 

dem genom att framstå som lite ”svår”, med en enorm utstrålning, skönhet och social 

förmåga. Männen har upplevt kvinnorna som självständiga, mycket verbala och många av 

dem beskriver henne som ”drömkvinnan”… jag var blind av kärlek. Två av männen berättar 

att kvinnan var duktig på att förstå vad de ville höra, som grundläggande värderingar i livet 

och gemensamma intressen, Anders berättar: 

 

Jag föll för att hon hade precis allt som jag skulle kunna tänka mig i min vildaste fantasi, om jag 

fick måla upp min favoritkvinna så hade hon allt i kvadrat. Innan jag förstod, jag förstod inte 

riktigt, men det gör jag ju, det tog ju bara bra många år, så liksom kom allt, hon visste liksom vad 

jag ville. Hon förstod redan innan vad jag ville, vad jag uppskattade, som ett exempel så sa hon, 

jag älskar att vara på sjön, mitt liv är på sjön. Gud det är ju mitt också, jag vill ju också vara på 

sjön. Det här är bara axplock för att lätt förstå, hon vill ju exakt samma saker som jag, nästan 

ännu mer än jag, det här föll jag pladask för. Äntligen så blev mitt liv som jag ville, det såg jag. 

Men allting var en lögn, allt. 

Senare har männen förstått att det var ett sätt att framstå som mer spännande.  

 

En av männen berättar att kvinnan sällan visade ömhet och att det tillslut blev så att han 

upplevde henne som kärleksfull när hon inte var arg… 

 

När hon inte var arg, upplevde jag henne som kärleksfull, kan ni förstå det? Då var det bara, gud 

vilken tur att jag har den här fantastiska, hon är ju helt underbar, istället för att jag måste ju fly, 

så det började alltså från allra början det här med att trycka ner, trakassera och få mig att inte 

våga höja rösten. Om jag försökte bestämma så vart det såna långtgående repressalier. 

 

Det fanns ingen stoppknapp 

Samtliga män berättar om att de nästan på en gång märkte att det fanns en benägenhet hos 

kvinnan att bli mycket arg… det var ju varningstecken hela tiden då va, hon var inte stabil i 

psyket, hon kunde väldigt lätt bli arg, inte mot mig i början men mot sina föräldrar. En av 

männen säger att han i början upplevde hennes utbrott som lite småcharmigt, vilket även hans 

vänner tyckte 

…jag minns att jag hörde en intervju på radion, en man fick frågan, hur har ni det hemma, är det 

frun som bestämmer? Ja, och hon kan bli arg och slänger grejer kommer jag ihåg att han sa 
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väldigt tydligt. Jag tänkte, att så här är det väl, och det var också på många parmiddagar, så satt 

man och skrattade åt det här att ”regeringen” bestämmer, och att hon kan bli arg, lingon veckan 

och så, det är lite småkul så här, men det tappade sin charm, det gjorde det. 

 

 I början av relationerna var ilskan inte riktad direkt mot männen utan märktes främst mot 

släkt, grannar och vänner, Mats berättar: 

 

Jag kommer ihåg en gång när vi hade besök, då började hon bråka helt ogenerat framför dom, och 

började skrika, det blev så här, vi stod i köket och hon kastade grejer. Tog man upp det senare så 

hade det nästan inte hänt. Jag fick inte riktigt ihop det här med känslorna från henne, för att jag 

har också ett känsloliv bredvid hennes, den fanns inte riktigt, men det fattade jag först långt 

senare.  

 

 Männen berättar om hur kvinnans blick kunde bli alldeles svart och hur hon förlorade 

kontrollen över både sig själv och situationen, en av männen liknar det med att det inte fanns 

någon stoppknapp. Att det fanns människor som såg och hörde verkade inte bekomma 

kvinnorna utan det hela skedde helt ogenerat… när hon hamnade i situationer med okända 

kvinnor kunde hon bli helt rabiat, hoppa och studsa upp och ner på samma ställe.  

Tre av männen liknar kvinnornas beteende med borderline eller narcissistisk framtoning, 

Tommy säger: 

 

Hon tappar kontrollen och saknar empati, hon saknar inlevelseförmåga, men hon har sett hur 

världen ska va. Hon klarar inte av andras känslor så att säga, samtliga poliser som kommit i 

kontakt med henne bedömer det som en grav personlighetsstörning kan jag ju säga. 

 

  

Allt jag gjorde var fel 

För några av männen kom det psykiska våldet ganska omgående, mycket smågräl som ledde 

till att kvinnan vart arg och slutligen gjorde att männen upplevde att allt de gjorde var fel 

 

…hon kränkte allt, kläder var fel, frisyren var fel, jag klippte mig, frågade, är det bra nu då? Men 

allt var fel, sen hör man helt plötsligt, man hör på stegen, dunk, dunk, dunk, jävlar nu är det på 

gång, hon slog i hälarna när hon gick, satan vad är det nu som hon är förbannad på, vad kan det 

va? 

 

 Hot och trakasserier var vardag för i stort sett alla män i vår studie, många av dem berättar 

hur de tassade på tå för att undvika konflikter 
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… det var egentligen då jag började tryckas till, och inte säga emot för då jävlar, om jag sa emot, 

då visste jag, herregud jag gjorde något fel, men vad gjorde jag för fel, och tillslut kände jag att 

allting är fel. Jag tänkte hjälp, nu är det bråk om tamejfan allt. 

 

 Männen berättar att det ofta var hot om att flytta och avsluta relationen. Samtliga män har 

upplevt hot om att aldrig få träffa sina barn igen…hon kastade ofta saker på mig, och hotade 

med att jag aldrig mer skulle få träffa mitt barn. Tord berättar hur hans fru planerade att ta 

barnet ifrån honom: 

 

Först var det psykiskt ganska mycket, hon fick veta hur det funkade i Sverige, hur man kan lura 

myndigheter, om du inte gör som jag säger, tar jag barnet ifrån dig, och så vidare. Det är väldigt 

lätt i Sverige, jag vet exakt hur det fungerar, jag skulle kunna skriva en instruktionsbok om det. 

Hon började örfila, slå mig inför andra, men folk tittade bort. 

 

 

Det blev totalt nattsvart  

Det fysiska våldet har för de flesta männen kommit en tid in i relationen, och många gånger 

eskalerat efter att barnen kommit till världen… 

 

Första smällen jag fick, det var när jag låg och sov, för att jag snarkade, då fick jag ett 

knytnävsslag rakt i ansiktet när jag sov. Jag vaknade i riktig chock då, jag fick hjärtklappning och 

trodde att någon brutit sig in och höll på att slå ihjäl mig va, det var en hemsk upplevelse. Sen vid 

ett annat tillfälle, då vart hon förbannad och vred om mitt könsorgan, pungen alltså, allt vad hon 

hade, jag trodde hon skulle slita av den va, det gjorde fruktansvärt ont va. 

 

 Bråken blir mer ingående och det slutar med att kvinnorna tar till slag, sparkar, stryptag samt 

spottar och klöser, ofta sker detta utan hänsyn till att barnen finns i närheten eller ser. 

 Fler av männen berättar att det har varit svårt att avleda och få stopp på bråken och att det 

enda som då har fungerat är att brotta ner kvinnan på golvet och hålla fast hennes armar till 

dess att hon lugnat sig 

 

…. hon kunde inte kontrollera sig även om barnen var med, det blev totalt nattsvart, hon skulle 

bara på och det slutade nästan alltid med att jag fick brotta ner henne på golvet, hålla henne, ofta 

i armarna, hålla henne still, då fräste och spottade hon väldigt mycket och försökte bitas. 

 

 



 
 

28 
 

När vi till en början frågade hur det fysiska våldet såg ut, svarade flera av männen att  

det inte skett vid så många tillfällen och att det inte var så farligt jämfört med det psykiska. 

Längre in i intervjuerna så återkom detaljer om att det vid upprepade tillfällen förekommit 

fysiskt våld så som rivas, bitas, slå sönder saker och att bli spottad på. Vi upplevde att männen 

försökte förminska de fysiska skadorna de fått eftersom de svarade undvikande, en av männen 

berättade till exempel hur hans fru vid två tillfällen knäckt hans revben. 

 

Hon tar dig på pungen 

En av männen berättar om ständiga sexuella trakasserier, till en början skedde det hemma men 

efterhand även offentligt och inför deras gemensamma vänner, Tord berättar: 

 

Det var också sexuella trakasserier, det var inte roligt, till och med när vi gick till några 

gemensamma bekanta, hon hånade ut mig och så där, det var inte så kul, då delade sig folk i två 

grupper. En av kompisarna sa till mig, du måste sluta med att ta sån skit, du ska inte tåla det. Han 

tyckte att det var obehagligt att titta på, han sa, kolla vad hon gör, hon tar dig på pungen när 

andra tittar. 

 

Man tror att det ska bli bättre 

De flesta av männen fogade sig efter kvinnornas krav för att undvika hot, våld och 

trakasserier. Männen beskriver att när förhållandet var bra så var det jättebra och tron och 

hoppet om att våldet skulle upphöra fanns alltid närvarande, Mats berättar: 

 

Mina vänner tröttnade på alla mina historier till slut, och undrade varför gör du inget åt det, men 

det är lättare sagt än gjort. För man tror ju hela tiden att det ska bli bättre, fast det blir ju inte det, 

om man ser lite krasst på det. Jag tänkte, det blir bra om vi åker utomlands en gång till. 

Jag var ganska djupt inne i det här, det hade liksom normaliserats mer eller mindre, det är så, 

även fast jag visste att det inte är som det ska. 

 

 

Sammanfattande diskussion 

Samtliga män kan berätta om våldet utifrån de tre olika aspekter av våld som Isdal definierat, 

fysiskt, psykiskt och sexuellt (Isdal, 2001). Flera av männen har upplevt fysiskt våld i form av 

slag, sparkar, blåmärken, rivsår och att få saker kastade på sig och att bli bitna och spottade 

på. Alla män konstaterar dock att upplevelsen av den psykiska misshandeln har varit värre och 



 
 

29 
 

satt djupare spår. Männen konstaterar att konsekvenserna av de ständiga hoten, kränkningarna 

och trakasserierna är något de kommer att få leva med resten av sina liv. Endast en av männen 

i vår studie uppger att han blivit utsatt för sexuella trakasserier, vilket Per Isdal menar är den 

mest sårbara och nedbrytande formen av våld. Det var också den typen av våld som fick 

mannen att slutligen lämna förhållandet.  

Peter Gill, våldsforskare och professor vid Högskolan i Gävle tydliggör hur kvinnors och 

mäns våld följer samma mönster, det börjar smygande för att sedan eskalera och bli en del av 

vardagen. Detta mönster intygar även männen i vår studie, när de berättar hur det som de i 

början upplevde som charmigt senare spårar ur och utvecklas till ett destruktivt förhållande. 

Kvinnorna har genom kränkningar fått männen att känna sig misslyckade och att allt de 

gjorde var fel. Efter en tid i relationen började männen förlora sin självkänsla och sin 

självuppfattning. Vid konflikter och bråk försökte kvinnorna vända på situationen för att 

istället lägga skulden på mannen, vilket senare gjorde att männen började klandra sig själva 

för våldet. Våldet har för männen i vår studie funnits med som en ständig del av vardagen, 

och gränsen för vad som är acceptabelt har för männen suddats ut. Efter en tid har det varit 

svårt för männen att skilja på vad som egentligen är ett ”normalt” förhållande. Männen i vår 

studie menar att de fogat sig efter vad kvinnan velat för att försöka förhindra bråk och 

ytterligare våld. För att försöka hantera våldet har männen ibland behövt brotta ner kvinnan 

för att lugna henne, men det oftast bara fungerat för stunden. Berättelserna från männen 

stämmer väl överens med vad Eva Lundgren (2004) skriver om normaliseringsprocessen, hur 

den våldsutsatta förhåller sig till våldet och vad en anpassning till våldet innebär. 

Veronica Hanzen och Tove Öberg konstaterar i ”Berättelser som inte finns” (2010) att 

männen har en tendens att både förminska och förneka sin utsatthet och att  

de känner sig ansvariga både för situationen och för kvinnorna.  Männen i vår studie kan inte 

själva se omfattningen av det våld som dagligen pågår, det var så vanligt för männen att de 

inte ens reflekterade själva över att de blev utsatta för fysiskt våld. Vid parmiddagar skrattar 

man tillsammans och skämtar om ”regeringen” där hemma, och om hur kvinnor blir vid 

lingonveckan, detta har fått männen att tro att så här är det väl för alla, en bekräftelse på att 

det som sker är okej och normalt. 
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Tema 2: Att inte bli tagen på allvar 

Dom skrattade 

Samtliga män i studien upplever att de inte har blivit tagna på allvar och att de redan från 

början känt sig i underläge på grund av att de är män 

 

…jag har ju en inställning till poliser, de är att de är jävligt lata, det är besvärligt för dem att 

skriva en rapport, åh herregud, då måste de ju fördjupa sig. Sen attityden då, det här får ju han 

reda ut själv, ungefär det kände jag också.  

 

De berättar om hur de i kontakt med olika myndigheter blivit nonchalerade, förlöjligade och 

en känsla av att samtalen varit riktade till kvinnan, att de bara funnits med i periferin. Många 

av männen berättar också att de själva blivit misstänkta som förövare när de försökt berätta 

om våldet 

 

….det blev som att det var jag, att det var hon som blev utsatt för våld, på bvc vid första tillfället 

med sköterskan där förvånades jag över att de inte gjorde någon form av orosanmälan. Hon fick 

ett papper om våld i nära relationer från bvc, jag fick inget. Det var riktat till kvinnor, det kommer 

jag ihåg. 

 

Två av männen berättar om hur de i kontakt med polisen känt sig fullständigt maktlösa och 

kränkta, Tord säger: 

 

 Polisen, dom skrattade åt mig, dom bara, kom kom, kolla kolla, det är säkert jag skojar inte, dom 

tog anmälan men dom skrattade, kolla kolla kärringen vill sätta på honom men han vill inte. Det 

var ganska, jag tror, att om jag inte var den jag var så skulle jag tagit livet nästan av mig, jag 

tänkte att vad är det för skit, det var ju obehagligt, men eftersom jag var van vid värre saker, vad 

konstiga dom är, jag tänkte jaja, dom är bara såna vanliga gräsarbetare, dom är idioter, men det 

var inte roligt. 

 

Även Stefan har liknande upplevelser…jag berätta som det var, att hon flög på mig. Det 

värsta var när jag kom in på polisstationen, då står det en polis där vet du, och han säger 

”gör du om det här din jävel så åker du in, så du vet det” 

 

En av männen uttrycker en känsla av att de var emot honom…dumheter, du kan väl inte ha , 

blivit slagen av henne, sa polisen. Några av männen tror att anledningen till bemötandet är att 

poliser och andra myndigheter kan ha svårt att tro att en man kan bli slagen av en kvinna. De 
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har upprepade gånger fått höra att du är både större och starkare än vad hon är…så du menar 

att du inte kan freda dig mot en kvinna, hon ser ju inte så stor och stark ut, det var 

socialchefen som sa det. 

 

Inte i allmänhetens intresse 

Nästan alla män har på något vis berättat för polis eller socialtjänst om våldet. Många av dem 

upplevde att det var svårt och att det saknades intresse och empati, att det inte var ett ”riktigt” 

problem utan något de skulle reda ut på egen hand…jag sa att hon var våldsam, men tog inte 

upp några detaljer, det fanns inte utrymme för det, och inte heller något intresse. 

Flera av männen upplever ett starkt motstånd från myndigheter att vilja driva männens lagliga 

rättigheter, de fick ofta höra att det inte är någon ide. När Tord anmält sin fru för sexuella 

trakasserier får han följande svar: 

 

….. åklagaren sa ordagrant, att jag är inte intresserad av att driva ett mål när det gäller våld av 

en kvinna, du får driva målet själv, och då kontaktade jag advokat som sa att visst vi kan driva 

målet för 300000 kronor. Jag hade inte dom pengarna. Målet lades inte ner i brist på bevis utan 

på grund av att åklagaren inte ville driva målet, då överklagade jag till högre instans, men fick 

svaret att det ligger inte i allmänhetens intresse att driva såna mål. 

 

Flera av männen berättar om hur de redan när de klivit in i rummet känt att det är ”kört”, att 

berörda myndighetspersoner redan haft en uppfattning och att den inte gått att ändra på trots 

bevis, Tommy säger så här: 

 

Ja det är kört redan när man kliver in i rummet. Det måste vara könsbalans när man kommer i 

kontakt, när man är i beroendeställning, jag skulle ju hellre vara jagad av hundra huliganer med 

vapen, än att sätta mig i de här samtalen, för från huliganerna kan jag ju springa. Soc kommer jag 

aldrig ifrån, har en ”sån” bestämt sig för något så fortplantar sig det till rätten, rätten orkar inte 

ifrågasätta dom här helt vansinniga utredningarna, då hamnar de i skolvärlden och i sjukvården. 

Jag har lämnat in så många dokument, som styrker hennes misshandel mot mig, men de bara åker 

i soporna direkt, det finns inte ett spår av det som inte gagnar henne. 

 

En av männen valde att inte berätta om våldet när han och hans fru gick i parterapi för att 

försöka rädda äktenskapet. Han trodde att terapeuten skulle uppfatta honom som dålig att det 

var hans fel att hans fru slog honom, han berättar: 
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Nä, där satt en liten dam med runda glasögon och palestinasjal, och sa bara, alltså hela bilden 

var bara sockärring, och det vart så fel så det var inte klokt, jag tänkte att hon kan säkert se över 

gränserna, hon kan säkert tänka kreativt, men icke sa nicke, att hon kunde, hon var fullständigt 

blockerad. Hon lyssnade inte ett ord på mig, hon försökte få mig att förstå min del i problemen, 

jag berättade inte om våldet, eftersom alltihop var ju enligt henne mitt fel, om jag skulle ta upp 

det, det skulle ju vara som att säga, titta vad dålig jag varit, det skulle vara att säga att hon har 

rätt, jag är jättedum och jätteotrevlig och jättedålig, jag är så otrevlig så hon slog mig. 

 

De flesta män nämner att de aldrig vågat prata om att de höll fast sina kvinnor när de fick sina 

utbrott, på grund av rädslan att själva bli anklagade för misshandeln, en av männen säger 

däremot att han på ett sätt ångrar att han inte slog tillbaka, att han då skulle blivit tagen på 

allvar och fått en ”riktig” rättegång:  

 

 Det var dumt att jag inte slog tillbaka, kan jag tycka så här i efterhand, därför jag menar så här, 

då skulle polisen ta det mer på allvar, jag menar inte så att jag vill misshandla någon, jag hade 

inte så stora märken så då var det inget polisiärt ärende. Det hade annars blivit en mer seriös 

utredning, på riktigt istället för att de skrattade åt mig. 

 

Tänkte att i Sverige är det jämlikt 

Samtliga män har upplevt omfattande vårdnadstvister, och även då känt sig diskriminerade, 

att modern har varit förälder och han ”bara” pappa. De har inte blivit lyssnade på alls och 

moderns röst har hela tiden vägt tyngre. Inte vid något tillfälle har det tagits hänsyn till vad 

barnen själva vill 

…om socialen anser att man har samarbetssvårigheter, då får hon vårdnaden automatiskt, jag 

visste att hon planerade en vårdnadstvist, men tänkte att i Sverige är det jämlikt, och tingsrätten 

kommer att döma rättvist.  

Mats berättar hur domaren vid en muntlig förberedelse uttryckte sig på följande vis: går du 

inte med på mammans förslag om dagis så blir du av med vårdnaden interimistiskt. 

I en av organisationerna som några av männen vänt sig till har man som regel att aldrig gå 

ensam på utredningar vid vårdnadstvister eftersom det enligt en av männen 

….ljugs något sanslöst i rapporterna, inte ens de enkla jävla lagar kan dom, det står väldigt 

mycket om bemötandet, att man ska vara respektfull och då undrar jag, varför måste man skriva 

ner det, finns det någon som läst det?Mm, kanske till någon tenta, sen är det helt bortblåst, men 

det är något som vi, som sitter på andra sidan, det är liksom dom här bitarna, som är helt, det är 

totalt liksom dominerande och att man är helt maktlös. 
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Sammanfattande diskussion 

Vårt västerländska samhälle har fått oss att bygga upp bild av hur världen ska vara, och de 

förväntningar vi tillskriver män respektive kvinnor. Dessa normer kan ibland leda till 

diskriminering och begränsa människors liv (Baier & Svensson, 2009). Männen i vår studie 

konstaterar att de känt sig diskriminerade och i ett tydligt underläge av framförallt 

myndigheter då både polis och socialtjänst ansett att kvinnors våld mot män inte är ett 

likvärdigt problem som mäns våld mot kvinnor. Männen menar att ingen lyssnat på dem, och 

tagit de dem säger på allvar, att både polis och socialtjänst mest ryckt på axlarna och antytt att 

det var något de skulle reda ut själva. Att män som blivit utsatta för relationsvåld av en 

kvinnlig partner inte känner sig tagna på allvar framkommer även i Miglaccios studie (2001).  

Av sina vänner har männen fått höra att lite får du väl tåla när de öppnat sig och berättat 

om våldet, och precis som illustrationen i youtube - klippet blir det tydligt hur vi reagerar när 

en kvinna slår en man, att vi genom våra rådande normer tycks anse att männen i högre 

utsträckning har gjort sig förtjänta av våldet (Dackemo, 2012). Även Seelau och Seelau 

(2005) menar att folk i allmänhet visar en starkare reaktion när det är en kvinna som utsetts 

för våld än när det är en man. 

Männen har dragit sig för att berätta om våldet eftersom det inte verkade finnas något  

intresse och att det hela tiden viftades bort från såväl socialtjänst som polis Gång på gång 

försökte de förmedla vad de blivit utsatta för men bilden av att det är mannen som är 

förövaren sitter så djupt rotat hos de myndigheter de träffat att mannen själv blir misstänkt. 

Männen har lite eller inget förtroende för rättsväsendet vilket stämmer väl överens med 

Brottsförebygganderådets rapport från 2009 som visar att kvinnor har större förtroende än 

män när de blivit utsatta för våld i en nära relation. 

Flera av männen var noga med att poängtera att de hade kunnat slå tillbaka eftersom de 

 rent fysiskt var större och starkare än sina kvinnor. Att bli misshandlad är något de flesta av 

oss tror bara drabbar kvinnor. Detta kan leda till att männen i sin tur upplever det som en 

svaghet att be om hjälp. Miglaccio (2001) skriver om hur män som uppfattas som offer tappar 

sina traditionella maskulina drag som exempelvis styrka, kontroll och självständighet. 
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Tema 3: Hjälpen som inte finns 

Det är bara mamman 
 

Om man ska summera det här, så är det ordet vanmakt, ibland funderar man på om dom är ute 

efter att provocera en så att man går över gränsen…. 

 

Alla män i studien berättar om behovet av adekvat hjälp. De har alla upplevelsen av att de 

mötts av ingen eller mycket bristfällig hjälp och stöd. Vid frågan från oss om vilken hjälp de 

blivit erbjudna svarar samtliga ingen. De flesta har kommit i kontakt med socialtjänsten och 

familjerådgivning, men deras upplevelser har varit att stödet främst varit riktat till kvinnan 

och vid vårdnadstvisterna har hänsyn tagits till mammans fördel….. 

 

Jag hade velat att de inte bara skulle stå på mammans sida, bara hålla med mamman hela tiden. 

Dom jobbar ju inte för barnens bästa, dom jobbar för mammans bästa. Det är bara mamman de 

håller med hela tiden. Den här socialsekreteraren, hon var riktigt otrevlig mot mig, hon 

presenterade sig inte ens när mötet började. Hon var irriterad, jätteirriterad var hon, hon höll 

med mitt ex att det var hon som hade rätt, och jag hade ingenting. 

 

En av männen berättar att socialtjänsten gav honom numret till manscentrum, men att han 

upplevde att de hade begränsade telefontider och var svåra att få tag på. När mannen väl kom 

i kontakt med dem upplevde han att de lyssnade på honom och hade ett gott bemötande. 

Tyvärr hade de inga resurser till att hjälpa honom på något annat sätt. 

Många socialsekreterare försökte råda männen att prata kvinnan och försöka lösa det själva, 

när vi frågar Harry vilken hjälp han blev erbjuden så svarar han….ingen, det sa bara att jag 

själv skulle prata med kvinnan, det kändes så oerhört kränkande, det var ju precis det vi inte 

kunde. 

 

Den som ljuger bäst vinner 

Alla män berättar om hur de önskar att socialtjänsten ska ha ett mer öppet bemötande och se 

helheten för hur familjerna egentligen har det. Att de ska ta hänsyn till båda parterna i ett 

förhållande och hur mycket två människor kan bråka sönder ett barns välmående. Många av 

männen kommer med förslag om hur de önskar att det skulle vara och med konkreta förslag 

på hur socionomers utbildning kan bli bättre, Per berättar: 

Jag hade inte förväntat mig någonting. Men att socialtjänsten har mer utbildning och kunskaper i 

hur man känner igen psykopatiska drag och personlighetsstörningar, för det verkar inte finnas i 
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deras begreppsvärld. Socialtjänsten vill inte se sådant, utan fokuserar på möjligheter, samarbete 

och det som funkar. Man ska inte utgå ifrån att de finns personer som inte fungerar, tänk om vi 

som chefer skulle titta på det, om det är 90% som inte funkar, och så är det 10% som funkar, då 

ska de ju ut. Har man varit med om det här kan man ju kräkas åt det, det är så omoget och så 

naivt, jag förstår inte att man inte undervisar om det på socialhögskolan. 

Stefan berättar om varför han ville dela med sig av sin historia: 

..mitt syfte med att komma hit, ett råd, skilj på det som är styrkt och icke styrkt i de uppgifter som 

kommer fram, det är för att om jag lämnar fram ett pm där polisen skriver något, sen pratar soc 

med mamman som är fantastisk på att, hon skulle kunna lura av er alla kläderna utan att ni 

märkte det. Om man liksom inte har den här sorteringen, då är det den som ljuger bäst som 

vinner. 

 

Man är ensam 

Några av männen pratar om hur de upplever att kvinnor har mer makt och fördelar i kontakt 

med myndigheter eftersom de ofta ses som svagare än männen. Socialtjänsten domineras även 

av kvinnliga anställda och männen upplever att de därför oftare tar kvinnans parti, de önskar 

en större könsbalans och att socialtjänsten måste ta hänsyn och lyssna till båda parterna 

…ja men om jag ska gå till någon, då är ju en grundförutsättning, i alla fall i den världen som jag 

lever i, en människa som ska lösa en konflikt, måste absolut prata med båda parterna och redovisa 

om det varit några kontakter mellan mötena, och vad de kontakterna resulterat i, annars kan ju 

denna personen känna att man är ensam, att man är två mot en. 

 

Dom hjälper ju inte min dotter 

Många av männen har upplevt omfattande vårdnadsutredningar, där kvinnan har fortsatt sin 

psykiska misshandel genom att förtala männen och hitta på saker som inte går att 

styrka…dom struntar ju i allt, dom hjälper ju inte mig på något sätt, dom hjälper ju inte min 

dotter, hon saknar ju sin pappa något fruktansvärt. Männen berättar hur kvinnorna försökt 

manipulera barnen till att ta avstånd från sin pappa, och det som en gång startade som ett hot 

om att aldrig mer får se sina barn är idag verklighet för ungefär hälften av männen. En av 

männen berättar för oss hur han önskar att det skulle vara för att undvika partiska 

bedömningar och den smutskastning som i slutändan bara skadar barnen… 

Man måste ändra den totala inställningen, att inte lyssna på allt, det vart väldigt mycket typ han 

brydde sig inte om barnen, han har lämnat inte mig utan hela familjen. De satt dom och lyssnade 
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på, de kunde ha brutit där och sagt att ja ni jobbat ju båda två, och jobba måste man trots allt, det 

är inget man kan ta in som en negativ sak. Jag har en ide om att man kunde ändra det här helt och 

hållet. Det ska inte gå att stämma om vårdnad eller umgänge för någon av parterna, alltså, när 

några separerar ska man ha ett defaultläge, alltså att så är det alltid om inget annat visas, att 

finns det inga noteringar från myndigheter eller exempelvis skolan innan separationen varför ska 

man då sitta och lyssna på hur läget var innan, man skulle inte ens ha den möjligheten att 

processa om det. Jag skulle önska att det inte var dom här sagostunderna där man sitter i timtal 

och lyssnar på hur någon var, det är ju bara en partsinlaga i ett väldigt upphetsat läge. Hur 

kommer det sig att en mamma kan anmäla pappan för sexuella övergrepp två dagar efter en 

separation? Lagarna skulle behöva ses över. Att vårdnaden är alltid delad om det inte finns 

indikationer på något. 

 

Sammanfattande diskussion 

I våra samtal med männen blir det tydligt att det saknas adekvat hjälp när man som man blivit 

utsatt för våld av en kvinnlig partner, och det har varit svårt för männen att hitta något ställe 

att vända sig till med just detta specifika problem. Detta framkommer också tydligt i både 

(Dackemo, 2012) och (Hanzen & Öberg, 2010). Hela vårt samhälle bygger på normer och 

antaganden om att det är kvinnan som alltid är offret när det kommer till relationsvåld. Att 

människor tar till sig de rådande normer som tillskrivs män respektive kvinnor och att män 

som inte följer rådande normer riskerar att bli marginaliserade i samhället (Migliaccio, 2001). 

Det finns idag många kvinnojourer dit kvinnor som blivit utsatta för våld kan vända sig för 

hjälp och stöd. För männen finns begränsad hjälp att få och de ställen som finns erbjuder 

främst samtalshjälp. I vissa kommuner finns stödprogram, men dessa vänder sig främst till 

män som har svårt att kontrollera sina känslor (Mansjouren). 

Männen konstaterar att de alltid varit i underläge även i senare kontakter med  

Socialtjänsten. Hur kvinnorna framställt sig själva som offer och lagt skulden på männen. 

Männen menar att även där det funnits bevis så har kvinnan ändå lyckats manipulera 

socialtjänsten som fattat beslut utan att kunna styrka dem. Eftersom mäns våld mot kvinnor är 

ett större samhällsproblem så möter socialtjänsten oftare kvinnor som offer. Att 

socialsekreterarna har svårigheter att upptäcka när relationsproblemen avviker från det 

”normala” kan ha att göra med att idealbilden av maskulinitet är så starkt förknippad med att 

män förväntas vara mer självständiga, starka och ha kontroll över situationen. (Wetterberg, 

2002). Männen uttrycker att det känns som att myndigheter saknar kunskaper om hur de ska  

bemöta dem när de berättar om vad de blivit utsatta för. Eftersom det inte hör till 

vanligheterna så önskar de att det ska finnas en större kunskap om män som blivit utsatta för 
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våld och vilken hjälp och stöd de behöver. I rapporten ”Jämställd Socialtjänst” konstateras att 

det finns ett dilemma när det gäller att nå ökad rättvisa mellan könen och att könspecifika 

behov riskerar att istället förstärka könsstereotyper, som till exempel att mäns våld mot 

kvinnor är ett större samhällsproblem och att kvinnor som grupp anses svagare fysiskt och 

alltid i offerrollen, vilket gör det svårare att se mannen som offer när situationen är omvänd 

eftersom socialtjänstens syn på mannen som grupp är att han är starkare och oftast den som 

utövar våldet (Börjeson, 2008). 
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Slutdiskussion 

Vårt syfte med den här studien har varit att försöka lyfta fram och synliggöra mäns utsatthet i 

en parrelation och den problematik som uppstår i kontakt med olika myndigheter. Våra 

frågeställningar har varit hur våldet sett ut, vilket bemötande de fått och vilken hjälp och stöd 

de blivit erbjudna. 

Av männens historier drar vi slutsatsen att det våld som förekommit uppvisar stora likheter 

med det våld som kvinnor blir utsatta för när vi talar om våld i nära relationer. Det har precis 

som för kvinnor börjat på ett smygande sätt för att sedan trappas upp och bli en vardag för 

männen. Männen tenderar att förminska skadorna de får, örfilar och rivsår ser de som lindriga 

skador. Detta tänker vi kan komma från hur vi uppfostrar pojkar och flickor, att våra 

förväntningar ser olika ut beroende på kön. En pojke uppfostras i att kunna försvara sig och 

tåla lite stryk. Våld mot kvinnor är oftast grövre, men om man frågar offren vad de tycker är 

värst så svarar både män och kvinnor att det psykiska lidandet är värst, inte det fysiska. Våldet 

mot pappor och män är kanske inte lika omfattande men skapar lika stort lidande som våldet 

mot kvinnor. Männens berättelser om våldet följer samma mönster som resultat som 

framkommit i tidigare studier om män som blivit utsatta för våld av en kvinnlig partner. 

Samtliga män berättar om ett bemötande hos myndigheter som gjort att de känt sig kränkta, 

förlöjligade och inte tagna på allvar. Våra rådande normer innebär att vi alla har svårt att se 

mannen som offer när det handlar om relationsvåld, vilket blir extra känsligt i kontakten med 

myndigheter, där de flesta förväntar sig ett jämlikt bemötande och utredningar baserade på 

styrkta uppgifter. Detta illustreras också i BRÅ:s rapport som tar upp det bristande förtroende 

män har för rättsväsendet när det gäller våld i en nära relation. I flera fall upplever männen att 

de själva blivit misstänkta och några av männen berättar om hur de knappt vågat hålla i 

kvinnan när hon slagit med rädsla för att detta kunnat användas mot dem. De flesta bråk i 

hemmen delas av bägge parter, men vid en separation så blir det oftast mannen som blir 

anmäld och får ta skulden, även i de fall där kvinnan initierade våldet. 

Få av männen upplever att de varken fått adekvat hjälp eller stöd hos berörda myndigheter, 

endast en av männen blev erbjuden numret till manscentrum. Socialtjänsten har mest ryckt på 

axlarna och tyckt att det var något de skulle reda ut själva, medan polisen hånskrattat och 

uttryckt att ” du kan väl inte få stryk av en kvinna”, samtidigt som en åklagare sagt att ett 

sådant fall inte ligger i allmänhetens intresse. Det verkar finnas en acceptans i samhället som 

menar att en viss grad av våld mot män är okej. Det här fenomenet illustreras till och med i 

barnfilmer som exempelvis Ronja Rövardotter, där det är helt i sin ordning att mamma Lovis 
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ger pappa Mattis en rejäl örfil bara för att hon är förbannad på honom. Många av männen har 

själva sökt sig till frivilligorganisationer för stöd och hjälp. Här har de kunnat träffa andra i 

liknade situationer och även fått juridisk hjälp att driva sina mål. 

 Det framkommer många konkreta förslag från männen på hur det skulle kunna se ut och  

även en önskan om mer utbildning för socionomer för att i framtiden slippa partiska 

utredningar och diskriminering åt något håll. Ett av regeringens delmål i 

jämställdhetspolitiken är att försöka få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Trots att mäns 

våld mot kvinnor är ett mer utbrett samhällsproblem så behövs även vidare forskning och 

metodutveckling för att öka kunskapen när det gäller kvinnors våld mot män. 

Samtliga män har upplevt fruktansvärda vårdnadstvister där kvinnan haft ett tydligt övertag 

genom lögner och förtal. Trots styrkta uppgifter från männen så har socialtjänsten valt att ta 

parti för kvinnan. Flera av männen pratar om att de är medvetna om att mannen nästan alltid 

har större makt och fördelar i samhället men i en vårdnadstvist så har mannen inte mycket att 

säga till om. Det kan räcka med olika åsikter kring valet av förskola för att mannen ska förlora 

vårdnaden. De berättar om hur de känt att mamman varit förälder och mannen själv ”bara” 

varit pappa.  

Vi har reflekterat kring jämställdhet i denna fråga, och tänker att om det någon gång ska bli 

någon skillnad så måste vi kanske börja från början. När barnen föds borde barnbidraget delas 

lika mellan föräldrarna, idag går det automatiskt till modern. Föräldraledigheten har länge 

varit ett omdiskuterat ämne, och fortfarande är det så att kvinnor tar ut mer dagar än männen. 

För att kvinnan och mannen ska ses som likvärdiga i en vårdnadstvist kanske vi även bör 

fundera över om det ska vara lag på delad föräldraledighet, för att undvika kvinnans övertag.  

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och vi tycker att vi borde kommit så  

mycket längre att det inte ska spela någon roll vilket kön utövaren av våldet har utan att det är 

våldet i sig som är problemet. Våld i nära relationer påverkar inte bara de berörda utan även 

de som finns runt dem, som barn, släkt och vänner som ibland kan tvingas välja sida och 

kanske ta parti vid konflikter. Våld mot kvinnor är ett fruktansvärt brott, men det är inte det 

enda våldet i nära relationer, och att vi idag, 2013 inte kan se kvinnor som förövare och män 

som offer är oerhört naivt och vittnar om en stor kunskapsbrist. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej 

Vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal högskola som planerar att skriva vår c-uppsats 

om våld i nära relationer. Vi söker män som blivit utsatta för fysisk och/eller psykisk 

misshandel av en kvinnlig partner och som vid en intervju kan tänka sig att dela sina 

erfarenheter och upplevelser med oss. Intervjuerna kommer att vara helt anonyma och inte 

använda si något annat sammanhang än i vår uppsats. 

Syftet med vår studie är att lyfta fram och synliggöra mäns erfarenheter av våld i en 

parrelation och hur de upplever att de blivit bemötta både privat och av myndigheter. Detta 

för att belysa ett känsligt ämne och öka kunskapen hos berörda myndigheter. 

Känner du igen dig och vill träffa oss så hör av dig! 

Mia & Jessica 

maria.palson@student.esh.se, 0709595252 

jessica.ruthberg@student.esh.se, 0708955140 
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Bilaga 2 

Intervjuguide                                                                                                       

Bakgrundsfrågor: 

Ålder 

Civilstatus 

Utbildning 

Barn 

 

Kvinnan 

Hur länge sedan var det du levde tillsammans med kvinnan? 

Hur träffades ni? 

Hur länge levde ni tillsammans? 

 

Våldet 

När startade våldet? 

Hur såg våldet ut, fysiskt/psykiskt/sexuellt? 

Vad fick du för skador? 

Vad var det som fick dig att lämna förhållandet? 

Berättade du om våldet för vänner eller anhörig? 

 

Myndigheter 

Hur kom du i kontakt med socialtjänst/myndighet? Vilken/vilka myndigheter? När? Flera 

ggr? Olika personer?  

Hur kändes det för dig att komma dit? Vilket bemötande fick du? I de olika sammanhangen? 

När? Olika personer? 

Hur hade du velat bli bemött? I de olika sammanhangen? När? Olika personer? 

Vilken hjälp blev du erbjuden? I de olika sammanhangen? När? Olika personer? 
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Vad hade du önskat för hjälp? I de olika sammanhangen? När? Olika personer? 

 

Processfrågor: Berätta? Ge exempel? När? När inte? Om inte? hur kändes det? Hur blev det 

för dig? Hur tänkte du då? Hur hade du velat att det skulle vara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


