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Abstract 

 

Author: Arianna Pilhav and Karolina Mogren 

Title: Females abuse against men in close relationships. 

Supervisor: Anders Lundberg 

 

 

The aim of this study was to examine the experiences of abused men and 

professionals' views on domestic violence, focusing on women's violence against 

men. Our questions regarded women's violence against men in intimate 

relationships, both from a professional perspective but also from the abused men's 

perspective and therefore we have chosen to limit ourselves to these groups in our 

survey. The study was based on a semi-structured interview with an experienced 

professional, analysis on a forum for abused men and a literature review. A 

conclusion of this study is that the abused men experience the violence as 

frightening. It also affects their self esteem and confidence. The men do not dare 

to make use of self-defense because many men are raised to never hit a woman 

and they are also afraid of being labeled as abusers of the society. The men feel 

that they don´t get enough support from the society and do not feel that they get 

the help they need. The men feel that they are not taken seriously and not to be 

relied on by the society. Stereotypical gender constructions contribute to 

preconceived opinions about men and also affect the professionals in their work. 

The women are often seen as the weaker part and as victims. Violence can take 

the expression in different ways, both physically and mentally. Violence can be of 

different nature and scale, ranging from tweaking to fist and stabbing. 

 

 

Keywords: Abused men, female perpetrator, professional perspective on abused 

men 
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Förord 

Denna studie har varit väldigt intressant och lärorik, samtidigt som den har varit 

svår att utföra då det har varit svårt att hitta information och få tag på personer, 

både professionella och offer, som är bekanta med detta problem. Vi har fått en 

bredare kunskap och en ökad förståelse för fenomenet och hoppas att du som 

läsare även får det. Vi hoppas att våldsutsatta män kommer att uppmärksammas 

mer i framtiden av både forskare och samhället i övrigt och att stödet för dessa 

män kommer att utvecklas. 

Vi vill tack vår handledare för allt stöd och vägledning. Vi vill även tacka vår 

intervjuperson som tagit sig tid och gett oss ett professionellt perspektiv på 

problemet. 

Tack! 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem på olika nivåer. Våldet 

kan ta sig i uttryck på olika sätt – psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och/eller 

ekonomiskt. Ofta får man en uppfattning av att våldet främst är av fysisk karaktär 

men i många fall är det psykiska våldet mest vanligt. Svensk och internationell 

forskning visar att i de flesta relationer är det mest förekommande våldet mäns 

våld mot kvinnor, men undersökningar visar även att män i allt större utsträckning 

blir utsatta för våld i nära relationer. Forskningen visar dock på att det rör sig om 

olika typer av våld. Män utsätts oftast för psykiskt våld, genom till exempel 

isolering, mobbning, svartsjuka, hot om skilsmässa med mera. Det är vanligare att 

kvinnor utsätts för fysiskt våld (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund SKR, 

2012-03-02). 

När det gäller mildare former av våld, som till exempel att kasta saker eller bli 

knuffad är män och kvinnor ungefär lika drabbade. Ofta ser man inte lika 

allvarligt på kvinnors våld mot män eftersom kvinnan ses som den svagare parten 

och att hon inte kan åstadkomma lika stor skada som en man kan göra på en 

kvinna (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012-03-19). 

Många våldsutsatta män väljer att inte anmäla våldet på grund av rädsla för att 

inte bli trodda av rättsväsendet, samt att de upplever ett sämre bemötande av 

polisen än kvinnor, eftersom männen inte tas på lika stort allvar. Våld mot män är 

i vårt samhälle ett tabubelagt och skamfyllt ämne och det finns en föreställning 

om att män ska vara starka och kunna försvara sig utan samhällets hjälp 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012-03-19).  Denna föreställning kan bygga 

på förväntningar på maskulinitet. Maskulinitet skapas både i förhållande till 

femininitet och till andra maskuliniteter. I skapandet bildas olika positioner, 

överordnade och underordnade. En underordnad position innebär enligt 

hegemonin att man närmar sig femininitet och ses som svag och hjälplös. 

Hegemoni uppstår till följd av ideal och institutionell makt som finns i samhället 

och påverkar alla män oavsett om de lever upp till den eller inte. Det betyder att 

en grupp i samhället som till exempel män kan upprätthålla en ledande position 

(Conell, 1996). De våldsutsatta männen förnekar ofta sina känslor under den 
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våldsamma perioden och ser inte sig själva som offer då detta inte är förenligt 

med deras manliga identitet (Migliaccio, 2002).  

 

För kvinnor finns det flera kända sätt att få hjälp på, till exempel genom att 

kontakta en kvinnojour, medan det för män kan vara svårt att veta vart man ska 

vända sig, vilket även kan vara en bidragande orsak till att våldsutsatta män inte är 

lika framträdande. (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012-03-19). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de våldsutsatta männens upplevelser 

samt professionellas syn på våld i nära relationer med fokus på kvinnors våld mot 

män. Detta har vi gjort genom en litteraturstudie, analys av olika forum och 

genom att intervjua en professionell som tidigare varit verksam inom mansjouren. 

Analysen bygger på det teoretiska begreppet hegemonisk maskulinitet samt 

socialkonstruktivism i förhållande till våldsutsatta män.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver männen sina upplevelser av hur våldet tar sig i uttryck?  

 Hur upplevs bemötandet från samhället?  

 Vilken syn har den professionelle, som tidigare varit verksamma inom 

mansrörelsen, på kvinnors våld mot män?  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka kvinnors våld mot män ur de 

våldsutsatta männens perspektiv genom en litteraturstudie av boken ”När 

mardrömmen blev sann” och analys av forumen ”Flashback” och ”Terapisnack” 

samt ur ett professionellt perspektiv genom intervju. Vi har valt att inte intervjua 

våldsutsatta män då det kan vara svårt att få kontakt med dem och få dem att vilja 

ställa upp på intervju. Ämnet kan även ses som känsligt för brukarna och vara 

svårt att prata om.  
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2. Tidigare forskning 

Kvinnors våld mot män har studerats i mindre utsträckning än mäns våld mot 

kvinnor. Detta beror enligt Weizmann-Henelius, Viemerö och Eronen (2003) på 

att kvinnor begår färre våldsbrott än män och att kvinnors våld ofta utspelar sig i 

privat miljö i hemmet. En annan anledning till att kvinnors våldsamma beteende 

inte är lika uppmärksammat är på grund av idealisering av moderskap och den 

tabu som råder kring kvinnligt våld. (Weizmann-Henelius, Viemerö & Eronen, 

2003).  

Enligt Allen-Collinson (2009) finns det forskning sedan 1970-talet som tyder på 

att våld och övergrepp i heterosexuella parrelationer begås av kvinnor nästan lika 

ofta som av män. Då det är brist på forskning inom detta ämne begränsar detta 

även vår förståelse av fenomenet och dess natur (Allen-Collinson, 2009). Enligt 

Willis och Porche (2005) är män socialiserade att under alla omständigheter vara 

starka och inte visa känslor som till exempel rädsla, skam och sorg. Författarna 

menar att förnekandet av känslor, dominans och självtillit är konstruktioner av 

manligheten. Många gånger ser inte de våldsutsatta männen sig själva som 

brottsoffer eftersom att det inte är förenlig med deras manliga identitet. Även 

detta är en anledning till att fenomenet är ett dolt problem eftersom att de 

våldsutsatta männen känner skam inför att berätta om våldet till sina anhöriga 

(Willis & Porche, 2005). 

Oavsett om man är kvinna eller man framgår det även i artikeln A marked man: 

female-perpetrated intimate partner abuse (2009) att de mest centrala orsakerna 

till underrapportering av våldsoffer till polis, socialtjänst eller till vänner och 

familj är stigma, skam och även skuld som är ofta förknippat med denna form av 

våld. Av artikeln framgår det även att om en man erkänner att han blivit slagen av 

sin fru innebär detta att han erkänner att han inte är en riktig man. En annan 

anledning till att våldsutsatta män inte anmäler våldet kan vara för att det inte är 

socialt accepterat vilket även kan förvärra skammen kring detta problem och 

rädslan för stigmatisering. Detta gör även att män, liksom kvinnor, försöker dölja 

synliga skador av våldet och ger falska förklaringar till dem. Förutom fysiska 

synliga sår uppstår även psykiska skador som låg självkänsla, dåligt 

självförtroende, sömnbrist och depression. (Allen-Collinson, 2009).   



9 

 

På grund av de våldsutsatta männens tystnad är det allmänt svårt att samla in data 

och hitta forskning om deras utsatthet och erfarenhet av våldet. Den sociala 

konstruktionen av maskulinitet och män som förövare, gör att männen påverkas 

negativt av att bli erkända som våldsoffer (Willis & Porche, 2005). Stereotypa 

genuskonstruktioner som att våldsoffer alltid är kvinnliga, kan leda till misstro, 

okänslighet, förlöjligande och fientlighet hos rättsväsendet och sjukvårdspersonal 

i förhållande till manliga våldsoffer. Bristen på forskning om våldsutsatta män kan 

därför förstärka den stereotypa bilden av kvinnlig svaghet, utsatthet och passivitet 

och mäns styrka och aggression (Allen-Collinson, 2009).  

I en studie gjord av Migliaccio (2002) studerades tolv män i USA som blivit 

utsatta för våld av sina fruar. Studien visar på att män och kvinnor som blir utsatta 

för våld har liknande mönster, så som acceptans av våldet, strukturen på 

förhållandet och det sociala sammanhanget i situationen. De liknande 

egenskaperna förstärker enligt författaren vikten av att ha framtida studier om 

våldutsatta män (Migliaccio, 2002). 

Migliaccio (2002) skriver om att de män som blivit slagna av sina fruar med stor 

sannolikhet har blivit det mer än en gång och att dessa kvinnor är väldigt 

våldsamma, kan verkligen skrämma sina män och utsätta dem för fara. Det finns 

en del skillnader i mäns och kvinnors erfarenheter av hur de upplever våldet. Det 

kvinnliga offret måste kämpa mot den misshandlande mannen men även mot 

samhället, där mannen har en högre status än kvinnan medan det manliga offret 

måste kämpa mot sig själv, men även mot samhället för att behålla det manliga 

idealet. Därför har mannen svårt för att prata om sin rädsla och be om hjälp från 

samhället. Migliaccio (2002) hävdar att mannens erfarenhet av våldet är mildare 

än om en kvinna hade blivit slagen på grund av bland annat mannens storlek. 

Författaren menar att mannen därmed kan stoppa våldet och få kontroll över sin 

fru (Migliaccio, 2002). Männen i Migliaccios (2002) studie berättar att deras 

kroppsstorlek inte hade någon betydelse i relationen, fast det fanns likheter mellan 

mannen och kvinnan psykiskt, var inte erfarenheterna dem samma (Migliaccio, 

2002).  Med tanke på mäns i genomsnitt större storlek, vikt och muskelstyrka i 

jämförelse med kvinnor antas detta ofta vara tillräckligt för att skydda dem från 

allvarlig fysisk skada som begås av kvinnor, men så är inte alltid fallet. 
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En utav männen i Migliaccios (2002) studie förklarade att storleken inte hade 

någon betydelse på grund av att våldet var mer av psykisk art då kvinnan 

exempelvis kunde säga” jag är så förbannad att jag vill att du ska låta mig vara 

våldsam mot dig” (Migliaccios, 2002, s.34). Det är då svårt att ta till fysiska 

medel och stoppa våldet när man blir misshandlad psykiskt förklarar mannen. En 

annan man i studien förklarade att han kände att hans fru hade stor makt över 

honom och det kändes som att han förtjänade att bli behandlad på det sättet. Det 

var även en rädsla för vilka konsekvenser han skulle få i framtiden. En annan man 

berättar att han kunde hålla sin fru, men att detta bara förvärrade situationen, 

därför var det bättre att låta henne slå och få det överstökat.  Kvinnorna hotade 

även med att de till exempel skulle göra männens liv till ett helvete.  Många av 

männen berättade även att de kände en fara för sitt liv (Migliaccio, 2002). 

Vissa av männen menade att uppfostran spelade en stor roll och att de hade lärt 

sig från sina föräldrar att man aldrig slår en kvinna. Av dem intervjuade i studien 

berättade hälften av männen att de slog tillbaka, men att det endast var i 

självförsvar, vilket resulterade i ännu mer konsekvenser. Det gjorde även att 

omgivningen fick en bild av att det var mannen som var förövare istället för offer, 

även om han hade synliga sår i till exempel ansiktet. Männen berättar att detta 

ledde till en rädsla för att bli fängslad och stämplad av samhället (Migliaccio, 

2002). Även Allen-Collinson (2009) menar att en anledning till varför våldsutsatta 

män inte hämnas på sina förövare är rädslan för att stämplas som misshandlare. 

En annan anledning menar författaren är rädslan för att förvärra en attack men 

också att många män från tidig ålder har lärt sig att ”en riktig man slår inte 

kvinnor” under några omständigheter, oavsett provokation (Allen-Collinson 

2009). Både Migliaccio (2002) och Allen-Collinson (2009) menar att många 

kvinnliga förövare hotar sina män att de ska anmäla dem för misshandel som inte 

har inträffat för att förvärra offrets känsla av rädsla och maktlöshet. 

 

2.1 Medias påverkan 

I Gulas, McKeage och Weinbergers (2010) artikel kan man läsa om hur media 

konstruerar bilden av könsroller i samhället. I artikeln fokuserar författarna på 

reklam och beskriver att våld mot män ofta är avsedd att vara humoristisk medan 
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våld mot kvinnor ses som något allvarligt. Kvinnors våld mot män i reklam 

presenteras också ofta som en rimlig reaktion på något som mannen har gjort, till 

exempel varit otrogen, och ses därför som berättigat. Författarna menar att reklam 

säljer mer än bara produkter. Den säljer även värden och bilder av bland annat 

kärlek, sexualitet och normalitet och menar att reklam säger oss vilka vi är och 

vilka vi bör vara. Gulas, McKeage och Weinberger (2010) menar att reklam 

stödjer sociala förväntningar på kön och att det kan påverka uppfattningen av den 

sociala världen. Våldsutsatta kvinnor i media uppfattas inte som lika humoristiskt 

då denna problematik är mer allmänt känd och ses som mer verklig än kvinnors 

våld mot män, vilket kan vara en orsak till att manliga våldsoffer ses som 

skrattretande (Gulas, McKeage & Weinberger 2010).  

 

3. Bakgrund 

3.1 Olika typer av våld  

Isdal (2001) beskriver de olika typerna av våld som fysiskt, sexuellt, materiellt, 

psykiskt och latent våld. Författaren beskriver att det i våldet finns ilska, 

aggression, misshandel och makt. Ilska är en känsla som en person har och skiljer 

sig från våldet, genom att våld är en handling. Hur man hanterar sina känslor och 

om man väljer att handla eller inte beror enligt författaren på det 

inlärningsbeteende som man har. Människor använder inte våld enbart när de 

känner ilska utan det kan även bero på rädsla, tvivel, ett måste eller för att de har 

lust till det. Aggression definieras som en handling där man vill skada något eller 

någon. Det är ett utåtriktat beteende och ligger nära våld. ”Misshandel är ett 

begrepp som beskriver ett systematiskt mönster av ett beteende inriktat på att 

kränka, underkuva eller förstöra en annan individ” (Isdal, 2001, s.39). För att 

kunna säga att en handling är misshandel så måste det utgöra ett led i ett mönster. 

Handlingen sker kränkande och skrämmande på flera olika sätt som exempelvis 

fysiskt, psykiskt, sexuellt med mera. Händelserna ska vara en längre tid och utgör 

en serie våldshandlingar. Makt finns alltid med när de gäller våld och beskrivs 

som en handling, position eller en känsloupplevelse. När människor känner sig 

maktlösa har de ett behov av att känna makt och kontroll. Det är viktigt då att lära 
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sig att ta kontroll över sina känslor istället för kontroll över andra människor 

(Isdal, 2001).  

”Fysiskt våld är användandet av varje form av fysisk makt, som, genom att den 

smärtar, skadar, skrämmer och kränker, påverkar en annan människa att avstå från 

att något hon önskar göra eller att göra något mot sin vilja” (Isdal, 2001, s.41). 

När man använder fysiskt våld, kan det vara från måttliga handlingar som nypning 

till allvarliga handlingar som till exempel användning av skjutvapen. Många 

människor bortförklarar sina våldshandlingar eftersom de inte ser det som våld 

utan vill benämna det annorlunda för att de vet att våld är något felaktigt. Därför 

väljer man hellre att säga att man gav någon en örfil istället för att säga att” jag 

tog till våld”. Fysiskt våld är en handling och ses därför som den allvarligaste 

formen av våld. Det är oftast det fysiska våldet som ligger bakom de andra 

typerna av våld och som förstärker dem (Isdal , 2001). 

Sexuellt våld är riktat mot offrets sexualitet. Det handlar även om att skrämma, 

skada, kränka eller ge smärta till någon annan.  I sexuellt våld ingår, sexuell 

kränkning, trakasseri, kräva sex, brutal våldtäkt och tortyr. Denna form av våld 

påverkar offret mycket psykiskt och anses som den mest kränkande formen av 

våld. Det är en privat och sårbar sida hos oss själva. Isdal (2001) skriver vidare att 

många använder sexuellt våld som en reaktion på att de känner sig avvisade och 

att de vill att offret ska få mer lust till dem men att det oftast får motsatt effekt 

(Isdal, 2001). 

Materiellt våld är när man försöker skrämma någon annan genom att rikta våldet 

mot materiella saker. Oftast är det materiella våldet genomtänkt och man väljer ut 

saker som är av betydelse för offret eller saker som förövaren själv inte tycker har 

något värde i sig (Isdal, 2001). 

Isdal (2001) skriver om det psykiska våldet som innebär att man vill styra en 

annan människa och dominera. Det handlar om att skrämma, kränka eller skada 

den andre med hjälp av sin makt. Isdal (2001)  tar upp olika former av psykiskt 

våld som exempelvis indirekta hot, direkta hot, förödmjukande beteende, kontroll, 

isolering, utagerande svartsjuka och emotionellt våld (Isdal, 2001). 
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Latent våld innebär att man gör allt för att undvika att det ska uppstå nytt våld. 

Man beter sig på ett visst sätt och tänker igenom allt man gör för att undvika det.  

Våldet finns ständigt närvarande hos de utsatta personerna (Isdal, 2001). 

 

3.2 Hur våldet tar sig i uttryck  

 Utveckling av våldsamma förhållanden visar liknande drag. Vanliga egenskaper 

är till exempel hur våldet börjar ta sig i uttryck, isolering av familj och vänner, 

normalisering av våldet och verbal misshandel. Våldet börjar nästan aldrig direkt i 

första fasen av förhållandet, utan förövaren ger sin partner kärlek och många 

komplimanger. Förövaren vill även vara ensam med sin partner hela tiden. Våldet 

börjar oftast när förhållandet har nått en seriös fas. Våldet ökar sedan ständigt tills 

det blir en vardaglig företeelse i förhållandet (Migliaccio, 2002). Förövarna 

rättfärdigar sina handlingar genom att skylla på den andra parten genom att säga 

att det var deras fel att de tog till våld. Detta får offret att tänka till och försöka 

ändra på sig och sitt beteende så att våldet ska få ett slut. De verbala övergreppen 

påverkar självkänslan hos den som blir utsatt. Migliaccio (2002) menar att offret 

får låg självkänsla som en konsekvens av våldet, vilket gör det svårt att lämna 

relationen. Det har även visats att förövarna har låg självkänsla och att de tar till 

fysiskt våld för att få partnern att stanna kvar (Migliaccio, 2002). 

Förövaren försöker kontrollera sitt offer och försöker därför minska dennes 

kontakt med andra utomstående så att de inte ska påverka offret. Kvinnor 

förbjuder ofta män att prata med närstående ifall de känner sig ifrågasatta eller om 

det är en hotande situation. Genom att kontakten med andra kontrolleras av 

kvinnan, blir det svårare för mannen att ta sig ut ur förhållandet, eftersom att 

mannen inte har någon att prata med.  Migliaccio (2002) menar att en gemensam 

sak som individer gör för att överleva våldet och hantera situationen är att 

människan bygger upp strategier som till exempel att förneka våldet eller hitta på 

ursäkter. En annan sak är att de lär sig hantera utbrotten. Mannen förklarar kanske 

våldet med att förövaren är väldigt stressad och att yttre faktorer gör att denne 

agerar på detta sätt men är i sig en väldigt god människa. En förklaring till våldet 

kan vara att kvinnorna själva blivit utsatta för våld under sin barndom. Sex av tio 
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män i artikeln berättade att deras hustru tidigare blivit fysiskt misshandlad 

(Migliaccio, 2002). 

Isdal (2001) skriver om att våldet inte är medfött utan att det är ett inlärt beteende 

och beror på de makt- och maktlöshetsförhållanden som man lever under.  Våldet 

kan överföras från generation till generation genom socialt arv. För att förebygga 

våldet kan man påverka det genom till exempel jämställdhet mellan könen, bättre 

uppväxt och utvecklingsvillkor för ungdomar med mera. Ett annat sätt att 

förebygga våldet går ut på att ändra ett inlärt beteende (Isdal, 2001). 

 

3.3 Våldets normaliseringsprocess  

I rapporten ”Våldets normaliseringsprocess” beskrivs våldets 

normaliseringsprocess som en nedbrytningsprocess där våldet utvecklas och till 

slut uppfattas som något normalt. Normaliseringsprocessen sker oftast i olika steg 

och börjar med kontroll och isolering. Nästa steg i normaliseringsprocessen 

innebär en regelmässig nedvärdering av offret i form av exempelvis verbala 

kränkningar, sexistiska benämningar och elaka skämt. Dessa hot upplevs ofta som 

mer ångestväckande för offret än fysiskt våld. Det tredje och sista steget i 

normaliseringsprocessen innebär en kombination av fysiskt och psykiskt våld. Det 

fysiska våldet kan ta sig i uttryck på flera olika sätt och kan variera mellan 

knuffar, slag, knivhugg och så vidare. Det kan även vara andra saker som kan 

skada den fysiska hälsa, till exempel att förövaren håller offret vaken på nätterna 

eller förbjuder hälso- och sjukvård. (Karlsson. Näs & Wahlstedt 2007). 

Isdal (2001) skriver om normalisering och förklarar det med att det ”går ut på att 

betrakta eller göra ett fenomen som så vanligt eller omärkligt att det inte finns 

någon orsak till att problematisera det” (Isdal, 2001, s.222). Hur man till exempel 

ser på våld eller vad som anses acceptabelt har att göra med vilken kultur man 

befinner sig i. I vissa länder hade man inte reagerat om någon hade gett sitt barn 

en örfil, medan det i Sverige är oacceptabelt. Den som blir offer för våldet kan 

normalisera händelsen och tycka att det som de utsätts för är fullständigt normalt. 

När våldet sker under en lång tid eller om vi inte har någon annan att jämföra med 

leder detta oftast till att vi uppfattar det som normalt. Ett problem med detta är att 

offret inte reagerar på det som sker, vilket gör att det inte sker någon förändring. 
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Många av dem som använder sig av våld i svåra situationer ser inte heller det som 

något allvarligt. Vidare skriver Isdal (2001) att många förövare själva blivit utsatta 

för våld som barn och har vuxit upp med det och därför ser våld som något 

normalt som ingen tar skada av. Isdal (2001) menar att man som barn upplever 

våldet på ett annat sätt och som mycket hårdare, därför har förövarna svårt att se 

att de skadar någon om de tar till en ”mildare” form av våld (Isdal, 2001).   

 

3.4 Offer 

Enligt Isdal (2001) är offret den person som blir utsatt för våld. Våldet kan 

upplevas på olika sätt, för vissa känns det obehagligt medan andra känner 

dödsångest. Många upplever våldet som vanmakt och är något som man vill 

undvika. I vilken grad man upplever detta beror oftast på om personen haft 

tidigare erfarenhet av våld, att kunna skydda sig själv och hur våldet har 

utformats. Enligt Isdal (2001) upplever den som blir utsatt för våld det mycket 

mer skrämmande än den som utövar våldet. Detta eftersom att det är offret som 

får känna smärtan, rädsla och ångest. Under tiden våldet utspelar sig har offret 

svårt att reagera och gör istället allt för att skydda sig själv. Reaktionerna kommer 

ofta i efterhand när man befinner sig i trygghet och offret får handskas med sina 

känslomässiga reaktioner. Därför menar Isdal (2001) att våldet pågår under en 

längre tid för offret än för förövaren.  

Våldet sätter sig även i minnet hos offret även om man glömmer bort en del saker 

runt omkring. Våldet kan även bli ett trauma för offret och bli en känsla av rädsla 

för att mista livet eller tappa kontrollen över situationen. Isdal (2001) skriver att ” 

det avgörande är hur hotat, skrämt eller prisgivet offret känner sig i 

situationen”(Isdal, 2001, s.138). Detta kan leda till att funktionsnivån sänks. 

Människor som lever under ständigt hot ställer in sig själva att vara på sin vakt 

hela tiden och kroppen befinner sig då i ett spänningstillstånd. Detta påverkar 

personen i fråga både fysiskt och psykiskt och kan leda till bland annat 

koncentrationsvårigheter, utmattning och depression. Offret riktar även sin 

uppmärksamhet utåt och gör allt som förövaren kräver. Därför tappar offret bort 

sig själv och glömmer bort vad denne själv behöver. Den traumatiska upplevelsen 

kan även leda till att man lever i ständig ångest vilket påverkar offrets beteende. 

För att få bort ångesten gör offret något som ger denne en känsla av kontroll, 
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oftast brukar detta vara ett beteende av undvikande. Men offrets handlingsfrihet 

begränsas eftersom offret undviker situationer eller handlingar som gjort att våldet 

utlösts tidigare. Underkastelse är en annan form av strategi som offret använder 

sig av för att undvika våld och beskydda sig mot nya övergrepp (Isdal, 2001).  

När en person blir utsatt för våld vill denne reducera våldet och göra det litet att 

det inte ses som ett problem. Detta görs genom bagatellisering, minimalisering 

och förnekande. Vid förnekandet har våldet aldrig uppkommit för den som blivit 

utsatt och förövaren kan även förneka att han/hon varit våldsam. Isdal (2001) 

skriver att detta är den mest primitiva försvarsmekanismen. Det är svårt att bryta 

detta mönster eftersom det skapar ångest om sanningen skulle komma fram, det 

upplevs som obehagligt och offret vet inte vilka risker denne tar genom att 

erkänna våldet. Offret är rädd för de sanktioner, straff eller fördömande som 

denne kan få. En form av förnekande är att säga att man inte kommer ihåg. Vidare 

skriver Isdal (2001) om bagatellisering och minimalisering, vilket innebär att man 

gör våldet mindre allvarligt än det faktiskt är. Då slipper man konfrontera 

problemet och behöver inte förklara sina handlingar. Dessa försvarsmekanismer 

brukar uppkomma när man konfronteras och anklagas för något som man gjort 

fel. Offret behöver dessa mekanismer för att kunna överleva våldet. Problemet blir 

att det inte sker någon förändring i beteendet eller i förhållandet. Detta kan gälla 

både för offret, men även den som utövar våldet. Man kan förminska våldet 

genom att säga att det inte var så allvarligt och att det inte var så många slag som 

det egentligen var (Isdal, 2001). 

 

4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Hegemonisk maskulinitet  

Conell (1999) talar om hegemonisk maskulinitet. När det finns ett samband 

mellan kulturella ideal och institutionell makt uppstår hegemoni enligt Conell 

(1999) vilket gör att det skapas en hierarki inom kategorin män. Ett kännetecken 

för den hegemoniska maskuliniteten är att det är få män som lever upp till den, 

men alla blir påverkade av den, direkt eller indirekt. Den position man uppnår 

beror på olika faktorer, så som individens egna förmågor och färdigheter och hur 

väl de svarar mot förväntningar på maskulinitet. När maskuliniteten förändras är 
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det viktigt att se förändringen mot bakgrund av mäns strukturella maktpositioner 

(Johansson och Kuosmanen, 2003).  

Hegemonisk maskulinitet har inte bara en typ av karaktär utan kan se olika ut . 

Conell (1999) skriver att det går att urskilja mer än en slags maskulinitet och man 

måste även utforska deras inbördes relationer. Hegemoni betyder att en grupp i 

samhället kan hävda och upprätthålla en ledande position, detta påverkas av 

kulturen vid en viss tidpunkt. Detta betyder inte att dem är de starkaste, de som 

har makt eller rikedomar kan vara långt ifrån det hegemoniska mönstret i sitt 

privatliv. Nya grupper kan konstrueras och förändras så att det blir en ny 

hegemoni, detta kan förändras av kvinnorna. Alltså kan hegemoni förändras under 

en viss tid. Inom hegemoni finns det olika grupper av män vilket bygger på 

dominans. Vissa är underordnade medan andra är överordnade. Detta kan gälla 

heterosexuella män gentemot homosexuella män, eller män mot kvinnor. En 

maskulinitet kan gå från att vara hegemonisk till den underordnade och när den 

kommer till den underordnade handlar det om att man börjar närma sig 

femininiteten (Conell, 1999). 

 

4.2 Socialkonstruktivism  

Sociala fenomen betraktas enligt socialkonstruktivismen utifrån kollektiva 

definitioner (Meeuwisse & Swärd, 2008).  Enligt teorin spelar olika 

påtryckningsgrupper en stor roll för vad som sätts upp på den politiska 

dagordningen. Även media och offentliga organisationer påverkar vad vi anser är 

relevant ur samhällssyn (Ejrnaes & Kristiansen, 2008).   

Socialkonstruktivismen menar att sociala konstruktioner skapas i interaktionen 

mellan individen och samhället. Människan föds in i en redan konstruerad värld. 

Det är människor som skapar normer som i sin tur skapar en objektiv verklighet 

som vi internaliserar och som formar oss.  Rådande strukturer påverkar aktörerna i 

ett samhälle och som ett resultat av aktörernas handlingar påverkas även 

strukturerna. Vi existerar genom dagligt samspel och kommunikation med 

varandra. Socialkonstruktivismen menar att verkligheten upplevs mer realistisk 

desto närmare den är oss i tid och rum (Berger & Luckmann, 2007). 
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Enligt socialkonstruktivismen finns det två typer av konstruktioner av 

verkligheten. Den första typen är konstruktioner av den sociala verkligheten som 

innebär att vanor, externalisering, roller, institutioner och objektivering 

tillsammans skapar den sociala verkligheten. Den andra typen är konstruktioner 

av den subjektiva upplevelsen av den sociala verkligheten, det vill säga. 

internaliseringen (Wenneberg, 2010). 

Grundläggande ståndpunkter för socialkonstruktivism är att samhället är en 

mänsklig produkt, samhället utgör en objektiv verklighet och människan är en 

social produkt. Dessa ståndpunkter kopplas samman med de tre centrala 

begreppen i socialiseringsprocessen internalisering, externalisering och 

objektivering (Wenneberg, 2010).  

Barnet blir enligt socialkonstruktivismen en verklig social varelse då det har 

internaliserat och lärt in den sociala världens institutioner och normer och på så 

sätt kan man se människan som en social produkt. Barnet måste förstå andras 

handlingsmönster och tillägna sig rådande normer för att dess värld ska framstå 

som meningsfull och därmed blir människan en social produkt.  Författaren menar 

att vi internaliserar objektiva strukturer som vi skapar. För att kunna existera 

måste vi externalisera våra handlingar genom att lägga den betydelse vi tillskriver 

omvärlden utanför oss och sprida våra vanor till andra människor som själva inte 

varit med och utformat dessa.  

Människan har en naturlig benägenhet att bilda nya vanor som underlättar livet 

genom att reducera den kognitiva dissonansen, det vill säga den osäkerhet som 

uppstår då vi hamnar i främmande situationer i vilka vi inte vet hur vi ska agera. 

Vanorna underlättar osäkerheten då de ger inriktning i människors liv 

(Wenneberg, 2010). 

 

5. Urval 

Ahrne och Svensson (2011) skriver om att det urval man gör för en undersökning 

är den grupp eller de grupper av människor som man är intresserad av att intervjua 

och som berörs av den forskningsfråga som man har valt. Andra steget är att välja 

ut vilka personer forskaren vill intervjua och att få personerna att ställa upp på 
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detta. Det finns en del regler för hur man ska göra urval ur en viss population för 

att det ska bli representativt i kvantitativ statistisk undersökning. Sådana regler 

finns inte i kvalitativa intervjuer. Det är dock viktigt att tänka på hur man väljer ut 

dem som ska intervjuas. (Ahrne och Svensson, 2011).  

Våra frågeställningar handlar om kvinnors våld mot män i nära relationer både ur 

ett professionellt perspektiv men också utifrån de våldsutsatta männens 

upplevelser och därför har vi valt att avgränsa oss till dessa grupper i vår 

undersökning. För att försäkra oss om att få tillräckligt många intervjupersoner, 

skickade vi ut förfrågningar i god tid. Detta även för att kunna hitta andra 

alternativ till att insamla data om många av våra tänkbara intervjupersoner skulle 

utebli. Efter att ha skickat ut ett antal förfrågningar till olika mansjourer i Skåne 

fick vi endast kontakt med en professionell som ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskap för att kunna ställa upp på en intervju. Vi har därför genom att intervjuat 

en professionell som arbetar med våldsutsatta män fått hans bild av problemet. 

Anledningen till det stora bortfallet är att det inte finns många som arbetar med 

våldsutsatta män i Skåne utan snarare med män som slår. För att kunna samla in 

tillräckligt med data för denna undersökning har vi därför valt att även göra en 

litteraturstudie samt analys av olika forum för våldsutsatta män på internet. Vi 

valde att analysera självbiografin ”När mardrömmen blev sann” av Glenn 

Forestgate eftersom att författaren beskrev sina upplevelser och utvecklingen av 

våldet på ett detaljerat och utförligt sätt. Vi tyckte även att författaren visade ett 

bra exempel på att det manliga offret kan vara en tränad och välbyggd och ändå 

bli utsatt för våld av en kvinna. Vi valde att begränsa oss till forumen ”Flashback” 

och ”Terapisnack” då även dessa kommentarer var utförliga och man kunde följa 

olika förlopp över tid. 

Det är viktigt att redogöra för hur man fått tag i sina intervjupersoner när man 

rapporterar studiens resultat för att få en hög trovärdighet. I kvalitativa intervjuer 

vill man få fram material om ett visst fenomen, som det inte går att göra genom 

standardiserade enkätundersökningar. Forskningsresultaten bör enligt Ahrne och 

Svensson (2011) bli de samma oberoende av vilka personer man intervjuar Det 

blir dock inte helt oberoende av vilka man intervjuat då erfarenhet och bakgrund 

hos intervjupersonerna kommer att ha en påverkan på resultaten. Trovärdigheten 

ökar om man har fler intervjupersoner ur en särskild grupp. Då har man fått 
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material som är relativt oberoende av enskilda individers personliga uppfattningar 

(Ahrne och Svensson, 2011). Eftersom att vi endast kunde intervjua en person, vet 

vi inte i vilken utsträckning hans tidigare erfarenheter har påverkat resultat för 

denna undersökning och kan därför inte dra några generella slutsatser utifrån 

enbart en intervju. Dock har vi jämfört det material vi fått fram genom intervjun 

med de utsatta männens upplevelser genom litteraturstudien, forum samt från 

tidigare forskning.   

 

6. Metod 

6.1 Internet som källa 

Bryman (2011) skriver att det på internet finns mycket information att finna, men 

samtidigt finns det information som inte är användbar. Internet kan innehålla 

felaktiga uppgifter och därför är det viktigt att vara kritisk genom att jämföra 

uppgifter från webbsidan med andra källor och vara uppmärksam på att 

informationen är aktuell. Genom internet kan man både samla in kvantitativ och 

kvalitativ data. 

Ett problem med insamling av data via internet är att webbsidorna kan försvinna 

när man är klar med sin undersökning eller förändras under processens gång. Man 

bör även tänka på varför en webbsida skapats och om det finns någon baktanke 

(Bryman, 2011). När vi skulle samla in data genom internet använde vi oss utav 

sökmotorn google och fick fram olika resultat. Vi använde oss av sökorden 

”våldsutsatta män”, ”män som blir misshandlade av sina kvinnor”, ”våld i nära 

relationer”, ”forum för våldsutsatta män” samt ”kvinnor som slår män”. Därefter 

valde vi att samla data från olika forum för våldsutsatta män och analysera 

kommenterar från forumet ”Terapisnack” och ”Flashback” eftersom att materialet 

var utförligt och upplevelserna var detaljerat beskrivna.  På de forum som vi valt 

att använda har våldsutsatta män skrivit kommentarer om sina upplevelser som 

sedan andra män och kvinnor kunnat kommentera och diskutera över en längre 

tid. Vi valde att fokuserar på de våldsutsatta männens upplevelser och har inte lagt 

fokus på kommentarerna. De flesta kommentarerna bestod av stöd till de 

våldsutsatta männen genom att ge tips på vart männen kan få hjälp samt att 

kommentatorerna delade med sig av egna upplevelser i syfte att visa att det finns 
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en utväg.  Syftet med att följa chatten på forumet har varit att få en inblick i hur 

männen upplever våldet från kvinnorna och få ett brukarperspektiv. För att 

avidentifiera männen har vi valt att kalla dem för person A, B, C, D och E. 

 

6.2 Biografisk metod  

Vi har valt att använda oss av en biografisk metod för att analysera innehållet i 

självbiografin När mardrömmen blev sann (2010) av Glenn Forrestgate. Denna 

metod syftar till att samla in olika dokument som brev, dagböcker eller 

självbiografier som data för att sedan analysera detta material. När Bryman (2011) 

skriver om innehållsanalys av personliga dokument menar han data som inte 

skrivits på uppmaning av forskare. Självbiografier kan i likhet med andra 

personliga dokument skrivas på uppmaning av forskare, särskilt när det gäller så 

kallade livsberättelser (Bryman, 2011). Författaren till den självbiografi som vi 

valt att analysera har skrivit boken i syfte att uppmärksamma fenomenet och för 

att nå ut till de män som lider i tysthet och inte vågar lämna sin partner 

(Forrestgate, 2010). Bryman (2011) skriver vidare att man kan använda 

självbiografier som antingen primära källor eller som ett komplement till andra 

källor. Vi har valt att använda självbiografin och forumen som primära källor, 

men använder oss av materialet från intervjun som ett komplement då vi endast 

fick tag på en intervjuperson.  

Bryman (2011) tar upp olika kriterier för bedömningen av dokumentets kvalité. 

Det första kriteriet handlar om dokumentets autenticitet det vill säga om 

materialet är äkta och om den påstådda författaren är den verkliga 

upphovsmannen (Bryman, 2011). Av självbiografin framkommer det att det är 

författaren själv som skrivit boken eftersom att han både i början och i slutet av 

boken nämner att han blivit nekad av alla bokförlag i Sverige utom det som gav ut 

boken.  

Trovärdighetskravet handlar om att ställa sig kritisk till om historien verkligen är 

sann och utan förvrängningar (Bryman, 2011). Det är svårt att säga om berättelsen 

är återberättad på ett korrekt sätt men författaren beskriver sina upplevelser på ett 

utförligt och tillförlitligt sätt. Dock finns det alltid en risk för att vissa episoder 

skulle vara överdrivna eller förvrängda i efterhand.  
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Bryman (2011) ställer även krav på representativitet och meningsfullhet. Vi kunde 

finna likheter mellan självbiografin och andra källor som till exempel artiklar. 

Forrestgates historia har flera likheter med andra utsagor som gjort av våldsutsatta 

män i de artiklar vi funnit och därför kan man säga att boken har en viss 

representativitet. Boken känns även meningsfull och är skriven på ett tydligt och 

begripligt sätt. De förkortningar som förekommer i självbiografin förklaras 

separat i slutet av boken. 

När det gäller tolkning av materialet från självbiografin har vi använt oss av en 

kvalitativ innehållsanalys som enligt Bryman (2011) är det vanligaste 

tillvägagångssättet inom denna metod. Denna metod innefattar att forskaren söker 

bakomliggande teman i materialet som ska analyseras (Bryman, 2011). Vi har 

sökt teman i självbiografin utifrån våra frågeställningar för att finna svar på dessa.  

 

6.3 Semi-strukturerad intervju  

Vi valde att göra en kvalitativ studie i form av en semi-strukturerad intervju, 

vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren har en intervjuguide som 

han/hon följer. Intervjupersonen får därefter prata väldigt fritt och kan utforma 

svaren på sitt eget sätt. Vi har valt kvalitativ metod eftersom att vi vill få 

detaljerade och mer djupgående svar för att kunna få en djupare förståelse för 

fenomenet våld i nära relationer utifrån ett professionellt perspektiv. Bryman 

(2011) skriver om att man i kvalitativ forskning fokuserar på intervjupersonernas 

egna uppfattningar och synsätt. Vidare skriver han att intervjun kan röra sig i olika 

riktningar för att se vad intervjupersonen anser vara viktigt och relevant att ta upp. 

Intervjuarna behöver inte följa intervjuguiden och kan välja vilken ordningsföljd 

dem själva vill följa, intervjuarna kan även ställa nya frågor på det som 

intervjupersonen svarat (Bryman, 2011). . 

Vi valde denna metod, eftersom vi ansåg att det kunde komma upp olika teman 

som kunde vara intressanta och relevanta, men som vi inte själva fokuserat på från 

början. Vi använde oss av frågorna från intervjuguiden (se bilaga 2) samt olika 

följdfrågor beroende på vad vi fick för svar. Genom att inte välja hur 

ordningsföljden skulle vara blev samtalet lite mer avslappnat och fokus låg mer på 

historien som intervjupersonen berättade snarare än mallen. Det var även bra att 
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man kunde ställa följdfrågor då nya tankar väcktes under intervjun. När vi 

intervjuade utgick vi från Kvales lista över krav på intervjuaren i strävan om en 

framgångsrik intervju. I Bryman (2011) tar Kvale bland annat upp att intervjuaren 

ska kunna sitt frågeformulär i detalj. Intervjuaren ska även förklara syftet med 

intervjun, visa hänsyn och kunna vara kritisk (Bryman, 2011).  

En förtjänst med kvalitativ metod enligt Ahrne och Svensson (2011) är att man 

kan få intervjupersonernas syn på samt reflektioner om fenomenet på kort tid, 

vilket passade vår undersökning bra då tiden var begränsad. En annan fördel är att 

man kan få tillgång till ett brett material och pendla fram och tillbaka mellan 

analys och intervju. Man kan även intervjua personerna ytterligare gånger om 

något är oklart eller om man vill fördjupa sig i något. En nackdel med kvalitativ 

metod är att man inte kan förlita sig på att utsagorna stämmer överens med 

handlingar i verkligheten. En annan risk med metoden är att man kan missförstå 

varandra. Intervjupersonen kan tolka frågan på ett annat sätt än den är menad och 

intervjuaren kan misstolka intervjupersonens svar. Ahrne och Svensson (2011) 

menar därför att intervjuerna bör kompletteras med andra metoder som 

exempelvis observationsstudier för att få bättre kvalitet på studien. Då vi endast 

fick tag på en intervjuperson valde vi att komplettera detta med en litteraturstudie 

samt analys av forum (Ahrne & Svensson, 2011). Vi valde även att skicka tillbaka 

materialet till intervjupersonen för att försäkra oss om att vi uppfattat svaren 

korrekt. Då finns det även en möjlighet till korrigering av svar samt en möjlighet 

att reda ut oklarheter 

 

6.4 Transkribering  

Vi har spelat in och transkriberat intervjun då detta medför vissa fördelar. 

Inspelning bidrar till ett förbättrat minne av intervjun samt att man i efterhand kan 

kontrollera om intervjuarens tolkningar av samtalet stämmer. Man kan även 

lyssna igenom svaren ett flertal gånger för att försäkra sig att man inte har missat 

något. Inspelningen kan även användas som ett bevis för vad som har sagts under 

intervjun och att intervjuarens värderingar inte har påverkat resultatet (Bryman, 

2011). Vi var medvetna om att denna metod skulle vara tidskrävande och medföra 

vissa nackdelar som att intervjupersonen kunde hämmas av inspelningen samt att 
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utrustningen kunde krångla. Transkriberingen kunde medföra mycket 

pappersarbete som kunde kräva mycket tid men det är inte enligt Bryman (2011) 

alltid nödvändigt att transkribera hela intervjun utan ibland räcker det med delar 

av den. Vår intervjuperson hade inget emot att vi spelade in intervjun och verkade 

inte hämmas av detta. Intervjun spelades in med mobiltelefon vilket fungerade 

bra. Transkriberingen var tidskrävande men användbar då vi kunde gå tillbaka till 

materialet flera gånger. När transkriberingen var klar kodade vi materialet utifrån 

våra frågeställningar för att finna svar på vår undersökning (Bryman, 2011). 

 

6.5 Metodens tillförlitlighet 

Validitet handlar enligt Jönson (2010) om att mäta det man avser mäta. Vidare 

skriver författaren att reliabilitet handlar om exaktheten i de mätverktyg man 

använder och att det man får fram är pålitligt. Vi förhöll oss kritiskt till det som 

framkom under intervjun, eftersom det var hans personliga upplevelse av 

problemet. Samtidigt fick vi utgå från att intervjupersonen talade sanning, dock är 

vi medvetna om att delar av svaren kan vara påverkade av exempelvis personliga 

åsikter. Vi tänkte intervjua flera professionella för att resultaten skulle ses som 

mer pålitligt om svaren överensstämde. Men eftersom vi inte fick tag på fler, 

undersökte vi om svaren hade likheter med självbiografin, forum samt tidigare 

forskning. Då vi valde ut kommentarer från forumet såg vi många likheter med 

våra övriga källor och förhöll oss kritiskt eftersom att vi är medvetna om att alla 

kommentarer inte behöver vara sanna. Vi kunde exempelvis se att många 

kommenterade att de blivit uppfostrade till att aldrig slå en kvinna vilket vi även 

kunde utläsa från andra källor. Vem som helst kan skriva i dessa forum och därför 

kan vi inte förlita oss helt och hållet på enbart denna källa. Enligt Jönson (2010) 

menar forskare att man genom att intervjua professionella kan skapa sig kunskap 

om ett problem om man väljer rätt personer och tillräckligt många samt ställer rätt 

frågor och kombinerar olika kunskapskällor (Jönson, 2010). Om vi hade intervjuat 

en annan professionell eller flera personer hade resultatet sett annorlunda ut 

eftersom att alla har olika upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Antingen 

hade personernas svar styrkt informationen från övriga källor eller hade vi fått 

olika perspektiv och infallsvinklar på problemet. För att öka validiteten anpassade 
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vi våra intervjufrågor efter vårt syfte och frågeställningar och för att undersöka det 

vi avsåg att undersöka. Då vi ville få kunskap om våld i nära relationer 

intervjuade vi en yrkesverksam som arbetat på en mansjour. För att metoden ska 

bli trovärdig är det viktigt att forskningen görs på rätt sätt och att man följer de 

regler som finns. Det är även viktigt att materialet skickas tillbaka till 

intervjupersonen för att intervjuaren ska få bekräftelse om att han/hon tolkat 

svaren på rätt sätt, vilket vi har gjort (Bryman, 2011).  

Ahrne och Svensson (2011) skriver om transparens som innebär att man inte ska 

vara rädd för att skriva med sådant som man inte förväntat sig eller tvivlat på i 

uppsatsen. Författarna menar att det är bättre att uppvisa en medvetenhet om 

svagheter i uppsatsen än att försöka dölja dem. Uppsatsens kvalitet blir bättre om 

den leder till diskussioner och debatter än att framstå som felfri. För att undvika 

att uppsatsen framstår som ointressant bör man därför redovisa processen för att 

visa hur man tänkt och resonerat kring metodvalet. På så sätt kan läsaren granska 

uppsatsen kritiskt vilket kan leda till diskussioner (Ahrne & Svensson, 2011). Vi 

anser att det är väldigt viktigt att ta med allt som man får fram i undersökningen 

och att det gör uppsatsen mer intressant. Vi hade inga förväntningar på de resultat 

som vi skulle komma fram till då vi inte hade mycket kunskap eller erfarenhet av 

ämnet. Men vi var medvetna om att det förekom i större utsträckning än vad 

allmänheten kände till, då detta är ett dolt problem. Vi har tagit med allt som 

kommit fram i undersökningen.  

 

7. Etiska överväganden  

Inför varje vetenskaplig undersökning är det viktigt att forskaren tar hänsyn till de 

individer som undersökningen berör. Forskningen kan medföra både 

konsekvenser och risker för de inblandade personerna och därför bör forskaren 

överväga om undersökningen är värd dessa risker (Vetenskapsrådet, 2012-03-12). 

Vi har i vår undersökning valt bort att intervjua brukarna då våld i nära relationer 

kan ses som ett känsligt ämne för många. Många våldsoffer kan uppleva dessa 

händelser som ett trauma och därför kan det vara svårt att få kontakt med personer 

som vill berätta om sina upplevelser.  
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Det finns fyra huvudkrav på forskningen som syftar till att skydda individer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2012-03-12 ).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersonen om bland 

annat undersökningens syfte och att göra intervjupersonen medveten om att 

materialet enbart kommer användas till detta (Vetenskapsrådet, 2012-03-12). Vi 

började intervjun med att informera intervjupersonen om vår undersökning och i 

vilket syfte materialet kommer att användas. Vi försäkrade även vår 

intervjuperson om att all insamlad data skulle avidentifieras och enbart skulle 

användas till uppsatsen så att intervjupersonen skulle känna sig trygg med den 

information som han lämnade ut. När transkriberingen av intervjun var gjord 

skickade vi en kopia till intervjupersonen för att bevisa att vi enbart skulle ta med 

data som vi kommit överens om. 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande i undersökningen ska samtycka till sin 

medverkan. (Vetenskapsrådet, 2012-03-12 ). De deltagande har rätten att själva 

bestämma om de vill avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst utan 

att detta medför negativa konsekvenser för dem. Detta innebär inte att man måste 

radera tidigare insamlad information utan denna kan trots avbrottet användas i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2012-03-12). Vi informerade intervjupersonen 

om att hans medverkan i undersökningen var frivillig och att han kunde avbryta 

den när som helst. Inför intervjun frågade vi om intervjupersonens samtycke till 

inspelning av materialet och förklarade att detta gjordes för att öka validiteten. 

Konfidentialitetskravet innebär att de deltagandes personuppgifter samt andra 

berörda ska skyddas i undersökningen. Forskaren har tystnadsplikt om uppgifter 

som berör enskilda individer, särskilt när det gäller etiskt känsliga uppgifter. Detta 

gäller både muntlig och skriftlig information (Vetenskapsrådet, 2012-03-12 ). I 

vår uppsats har vi avidentifierat vår intervjuperson och istället valt att kalla honom 

för ”Anders” samt de våldsutsatta männen från de forum vi har använt och valt att 

kalla dem för person A, B, C, D och E. Vi har även valt att avidentifiera 

intervjupersonens arbetsort och all annan känslig information som skulle kunna 

medföra konsekvenser för de personer som berörs av undersökningen.  
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Nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart får användas i forskningen syfte 

och att uppgifter inte får lämnas ut till andra utomstående. Personuppgifter får inte 

användas så att det påverkar den enskilde i form av beslut eller åtgärder 

(Vetenskapsrådet, 2012-03-12). All insamlad data har enbart används till vår 

undersökning då vi inte har haft avsikt till att använda den i något annat syfte.  

 

8. Resultat och analys 

8.1 Våldsutsatta män ur ett professionellt perspektiv  

Enligt Anders, advokat inom familjerätt som är vår intervjuperson uppkom 

mansjourerna i Malmö på 1980-talet medan kvinnojourerna kom lite tidigare, på 

1970-talet. Anders berättar att det var en busschaufför som startade upp 

mansjouren i Malmö genom att ta emot samtal på sin lediga tid.  Tanken var inte 

att mansjouren skulle vara en polarisering till kvinnojouren och det rådde heller 

ingen medveten fientlighet.  

Anders pratar om den höga skilsmässofrekvensen i Sverige och menar att en 

anledning till detta är att det är svårt att hitta tid för varandra, särskilt när barn 

kommer in i bilden. Detta kan även ge upphov till konflikter som kan leda till våld 

i relationen. Å andra sidan finns det barnfamiljer där våld aldrig förekommit 

samtidigt som det finns barnlösa par som har svårt att hitta tid för varandra och 

använder våld av andra anledningar. Många gånger ser kvinnan barnet som sitt 

och vill därför ha ensam vårdnad om barnet vid skilsmässa. När barnkonventionen 

kom till 1989 handlade det om barnets rätt till sina föräldrar, innan dess pratade 

man om föräldrarnas rätt till barnet. Anders menar att detta var en anledning till 

varför mansjourerna tillkom eftersom att fäderna ville vara med på ett annat sätt 

och var mer engagerade i sina barns liv. Anders menar även att om man är en gift 

man så är man enligt lagstiftning mer betrodd att ta hand om sina barn än om man 

är ogift.  

Enligt Anders finns det olika anledningar till att våld förekommer i relationer. 

Kvinnors våld mot män är enligt honom oftast en impuls som ett uttryck av en 

affekt. Många kvinnor utövar även materiellt våld riktat mot saker som är 

betydelsefulla för mannen. Denna typ av våld är ofta genomtänkt och planerad 
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(Isdal, 2001).  Enligt Socialkonstruktivismen ses människan som en social 

produkt som internaliserat olika värden och normer från omvärlden (Wenneberg, 

2010). Vissa kvinnor kanske har växt upp med våld runt omkring sig och lärt sig 

att uttrycka sina känslor på det sättet, medan andra har lärt sig att kunna hantera 

sina känslor på ett annat sätt. Därför kan det vara svårt för dessa kvinnor att inte ta 

till våld när de upplever en viss affekt, som exempelvis ilska eller rädsla. Andra 

anledningar som ger upphov till våldet är dålig ekonomi, att mannen dricker för 

mycket eller att kvinnan känner sig sviken eller kränkt. Anders menar att 

familjevåldet oftast inte är planerat utan mer en impulshandling men att alternativt 

inblandat missbruk kan vara en våldsspiral som släpper alla spärrar.  

I dagläget finns det ingen officiell mansjour i Malmö som de våldsutsatta männen 

kan vända sig till men det finns representanter som man kan ringa till. Idag har 

mansjouren en jourtelefon på riksnivå, samt lokaler ibland annat i Stockholm, 

Uppsala, Borlänge och Piteå. Numret som man ringer är kopplat till bland annat 

Anders som tar emot samtal i mån av tid.  Han berättar att det tidigare var 

betydligt fler som ringde då de hade telefontid på tisdagar och torsdagar mellan 

klockan 7-10. Nu är det cirka fem till tio våldsutsatta män som ringer i veckan. 

Mansjouren i Malmö och på andra ställen i Skåne har tidigare haft egna lokaler 

och blivit finansierade genom bidrag, vilket även kvinnojourerna blev, vilket 

Anders tycker är bra men det ena uteslöt det andra. Pengarna gick istället till 

kvinnojourerna vilket gjorde att mansrörelsen i Malmö minskade och numera 

finns det inga lokaler som männen kan komma till för att prata. En annan tänkbar 

anledning till att mansjouren inte fick något bidrag skulle kunna vara bristen på 

våldsutsatta män som tog kontakt med föreningen. Mansjourer är ideella 

föreningar som Anders uttrycker det ”kommer och går som svampar i marken” 

allt eftersom intresset och engagemanget hos representanterna växlar. Han menar 

också att mannen generellt sätt är otränad när det gäller att diskutera och lösa 

konflikter verbalt och har också svårt att be om hjälp. Men då männen inte får den 

hjälp de förväntar sig från samhället kan det kännas lönlöst att be om den. 

 Socialkonstruktivismen menar att under internaliseringsprocessen skapar vi oss 

en objektiv verklighet som sedan formar oss (Wenneberg, 2010). Mannen har 

kanske växt upp med manliga förebilder och har internaliserat från dem hur man 

ska vara som en ”man”. Barnet har sedan fått lära sig att inte kommunicera på 
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samma sätt som kvinnan och att man inte pratar om sina känslor när man är en 

man. Dessa förebilder har på så sätt externaliserat sina vanor och handlingar till 

barnet. Under uppväxten lär man sig även från andra människor runt omkring sig 

hur man kommunicerar verbalt med andra (Wenneberg, 2010). Anders menar att 

kvinnan redan som barn oftast har någon bästis som hon ventilerar känslor med 

vilket mannen inte har och därför är han inte lika utrustad för sådana situationer. 

Enligt hegemonisk maskulinitet finns det en hierarki inom kategorin män. 

Maskulinitet förknippas oftast med dominans, styrka och självständighet. För att 

inte bli underordnad i hierarkin måste man hålla sig till dem manliga normerna. 

Detta kan oftast vara en förklaring till varför män inte vill prata om sina känslor 

eller be om hjälp, då detta anses kvinnligt och då riskerar mannen att tillhöra den 

underordnade femininiteten i hierarkin (Conell, 1999).     

För att göra det känt i samhället att mansjourer existerar berättar Anders att de 

under deras mest aktiva tid hade studiebesök, var ute i skolor och på 

vårdscentraler och höll föredrag och seminarier om verksamheten vilket blev 

tynande eftersom att tiden inte räckte till. Mansjouren har även foldrar hos polis 

och sociala myndigheter. Trots detta blir de våldsutsatta männen ofta dåligt 

bemötta av professionella från dessa myndigheter.  

Vad det gäller anmälningar av våld menar Anders att det finns en stor gråzon. Han 

menar att kvinnan känner en stor förnedring i slaget men känner sig dum att 

anmäla, men faktum är att mannen känner sig ännu dummare.  Naturen har skapat 

oss på ett sätt som gör att mannen har större fysiska förutsättningar även om det 

både finns små och stora kvinnor och män. Mannen är ofta dåligt utrustad för att 

hantera konflikter och upplever många gånger kvinnans ord som psykisk 

misshandel och tycker att det är jobbigt när hon går efter honom hela tiden. Män 

har enligt Anders svårt för att hantera konflikter verbalt medan kvinnor ofta vill 

diskutera och argumentera. Våldet ser också olika ut beroende på om förövaren är 

manlig eller kvinnlig. Han menar att kvinnans våld mot mannen ofta tar sig i 

uttryck genom att riva, klösa, kasta saker, banka på saker och banka på mannen 

och så vidare. Många män tar emot och accepterar denna form av våld eftersom 

att det inte är av så mycket fysisk karaktär och ses inte som lika allvarlig enligt 

Anders. 
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 Anders berättar om vårdnadstvister där juridiska ombud många gånger försökt 

hitta något emot mannen som exempelvis alkoholism, sexuella övergrepp eller 

misshandel för att få vårdnaden. Detta är förnedrande för mannen men det är en 

ännu större förnedring att gå till polisen och göra en anmälan då mannen ofta är 

rädd för att inte bli betrodd. Hegemoni betyder att en grupp i samhället kan hävda 

och upprätthålla en ledande position. Men detta betyder inte att dem är de 

starkaste då dem kan vara långt ifrån det hegemoniska mönstret i sitt privatliv 

(Conell, 1999). Eftersom maskuliniteten är så viktigt och att upprätthålla sin 

manlighet blir det kanske svårt att visa att man är svag i vissa situationer. Mannen 

är medveten om att det finns en föreställning i samhället att han ska kunna hantera 

sin kvinna och vara det starka könet. Därför kan manen bli osäker och känna sig 

skamsen när han behöver be om hjälp. Kännetecken för den hegemoniska 

maskuliniteten är att det är få män som lever upp till den men alla blir påverkade 

av den, direkt eller indirekt (Conell, 1999). Därför kan man tolka det som att 

många låter bli att anmäla eftersom att de blir påverkade av detta och känner sig 

pressade till att vara maskulina och starka.  

Kvinnan kan ofta dölja skador med exempelvis smink eller vissa klädesplagg 

medan det är svårare för mannen som ofta använder ursäkter som att han 

exempelvis har gått in i trappan eller väggen. När en man blir utsatt för fysiskt 

våld menar Anders att detta är en mycket märklig situation. Han pratar om att vi 

har en lagstiftning som säger att varje person ska skyddas från att utsättas för 

fysisk kränkning och att man har rätt till ersättning om man blir det. Men han 

berättar att han hört många historier där den våldsutsatta mannen blivit dåligt 

bemött och inte blivit betrodd av exempelvis polisen. Han berättar om en man 

som vänt sig till polisen på juldagen för att be om hjälp då polisen skrattat honom 

rakt upp i ansiktet och sagt ”vi har väl annat att göra”. Enligt 

socialkonstruktivismen påverkas strukturer i samhället oss individer och som ett 

resultat av våra handlingar påverkas även strukturerna (Berger och Luckmann, 

2007). Polis och rättväsenden är mer vana vid våldutsatta kvinnor än män, därför 

agerar de kanske inte när de får in en man som blir slagen då de inte är vana vid 

detta. Eftersom de inte agerar så förändras inte strukturen för dessa män. 

Strukturen i samhället är anpassad till våldutsatta kvinnor och inte män, därför 

finns det inget stöd till dem. Detta påverkar sedan i sin tur de våldutsatta männen 
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som inte vågar ta steget och berätta sanningen eftersom de inte får den hjälpen 

som de behöver och inte känner sig betrodda.   

 Beroende på om man möter en våldsutsatt kvinna eller en våldsutsatt man kan 

olika tankar väckas hos den professionella. Anders säger ”Jag har aldrig tänkt på 

det, men jo, induktivt skulle jag nog ha mer spontan sympati för en våldsutsatt 

kvinna”.  Han berättar att han kommit in till Socialförvaltningen med en två meter 

lång, tatuerad, välbyggd, svensk kille som blivit misshandlad av en liten 

aggressiv, afrikansk kvinna och att socialsekreteraren har kollat upp och ner på 

mannen och redan där gjort sin bedömning trots att mannen endast kommit in 

genom tröskeln. Han menar att redan förutfattade meningar påverkar den 

professionellas bemötande. Som många andra i samhället så verkade 

socialsekreteraren haft förutfattade meningar om maskulinitet. Så som mannen 

beskrivs skulle han kunna hantera en liten kvinna om man ser det utifrån 

hegemonisk maskulinitet. Men nya grupper kan konstruera och förändra så det 

blir en ny hegemoni. I detta fall kan man se det som att den våldutsatta mannen 

bryter den maskulina normen så att den kvinnliga förövaren bildar den 

överordnade gruppen. På så sätt ser man inte alltid mannen som den starka och får 

ett nytt perspektiv på manlighet (Conell, 1999).  

I princip finns det inget stöd från samhället till den våldsutsatta mannen. En 

stereotyp bild är att männens ses som förövare och kvinnorna ses som offer. 

Våldet har enbart setts som ett problem för kvinnor och inte för män (Migliaccio, 

2002). Anders menar att man kan se samhällets syn på problemet genom att man 

av sympati väljer att ge pengar enbart till kvinnojourer och inte till mansjourer. 

Han berättar att kvinnojouren en gång i tiden fick 12-13 miljoner kronor från 

Socialstyrelsen, medan mansjouren fick 100.000 kronor och att detta speglar 

samhällets syn. Man skulle även kunna se denna bidragsskillnad som ett tecken på 

att kvinnojouren är mer utbredd och att fler våldsutsatta kvinnor ber om hjälp än 

våldsutsatta män och därför föreligger ett större behov av finansiering. Han menar 

även att media är en avgörande aktör som sätter agendan för vad vi ska tycka och 

vad vi ska prata om. Det media skriver är det vi läser, men också det vi ser och 

hör. Vi matas med information som påverkas oss. Han tar som exempel att om 

man tycker att mannen är ett djur och vill sprida den uppfattningen och försöka få 

fram sitt budskap så är det media som sätter ribban för vad vi ska tycka. Han 
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menar att en vanlig föreställning i samhället är att mannen förtjänar våldet. 

Särskilt i vårdnadstvister menar Anders att man ofta tänker "vad har han gjort för 

att inte få träffa sina barn?". Många tar inte de våldsutsatta männen på allvar. 

Gulas, McKeage och Weinberger (2010) skriver om hur media konstruerar bilden 

av könsroller i samhället. Oftast ses kvinnans våld mot mannen i exempelvis 

reklamfilmer som berättigad eftersom att det ses som en reaktion på något som 

mannen har gjort. Oftast framställs sådan reklam som humoristisk och man ser 

inte på den våldsutsatta mannen som ett offer för våld utan snarare som ett skämt.  

Enligt Anders är en anledning till varför fenomenet inte är mer utforskat idag 

bristen på pengar för att kunna finansiera forskningen. Han berättar att 

mansjouren har ansökt om bidrag hos Socialstyrelsen som sa att de skulle få 

bidrag om de lade fokus på våldsutsatta kvinnor, vilket var omöjligt då 

mansjouren arbetar med män. Han menar att fenomenet våldsutsatta män inte är 

ett populärt ämne att skriva om och därför heller inte populärt att ge bidrag till. 

Det händer i vissa fall att de våldsutsatta männen tar till våld i självförsvar mot sin 

förövare. Anders berättar om många män som velat skydda sig mot våld utan att 

själva slå tillbaka på grund av att mannen har en insikt om att man inte slår en 

kvinna. En annan orsak till att mannen många gånger inte använder sig av 

självförsvar skulle kunna vara att de är rädda att inte bli betrodda av exempelvis 

polis då kvinnan till exempel kan påstå att mannen slagit henne när han i själva 

verket enbart tagit tag i henne och hållit i henne. Han menar att kvinnan och 

mannen har olika uppfattningar om situationen och att man tolkar den olika. 

Vidare säger han att många män tror att de kan hindra våldet genom att ta tag i 

kvinnan och be henne att sluta. En typisk reaktion från kvinnan menar han är att 

hon då börjar slå många små slag. Mannen kan hålla fast kvinnan eftersom att han 

oftast har den fysiska styrkan och då kan kvinnan inte slå men kan däremot bli 

mycket aggressiv. Detta leder till att mannen måste hålla tag i kvinnan hårdare, 

vilket kan ge märken och då kan kvinnan påstå att hon blivit misshandlad. Anders 

menar att man i sådana fall måste analysera märket för att undersöka hur det blivit 

till och för att kunna avgöra vems historia som stämmer, istället för att 

automatiskt ta kvinnans parti. 
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Då alla människor har olika långt tålamod, tar det även olika lång tid för de 

våldsutsatta männen att inse att något är fel. Anders tror att man ser tecken på att 

något är fel först senare i relationen eftersom att kärleken enligt ordspråket är 

blind vilket kan förlänga tålamodet. Även tidigare erfarenheter från tidigare 

förhållanden är avgörande. Han menar att vi människor känner oss trygga med 

igenkännande och att många män hellre nöjer sig med ett negativt igenkännande 

än inget alls. Det är därför man enligt Anders kan se olika mönster i olika 

relationer. Vidare menar han att många män stannar kvar i den våldsamma 

relationen på grund av rädslan för att bli ensam. Han menar att det uppstår en 

förtvivlanskänsla som kan bero på olika saker till exempel att man kanske blivit 

lämnad som barn eller blivit sviken och har svårt med avsked. Han menar att 

kärleken spelar en stor roll för om mannen stannar kvar i relationen eller inte och 

att hjärtat styr utan förnuft. 

När den våldsutsatta mannen väl lämnar relationen kan det ta olika lång tid för 

honom att gå vidare med en ny relation. Han berättar om en man som han träffat 

och fått intrycket av att ha lämnat sin relation för två veckor sedan när det i själva 

verket hade gått sju år.” En kollega hade endast mått dåligt en eftermiddag” 

berättar Anders. Han menar att det har att göra med hur vi hanterar avsked. På 

mansjouren kan man genom stödjande samtal få hjälp med att kunna lita på folk 

igen och så vidare. Genom samtalen ska männen även lyftas upp och få kraft 

genom att få dem att inse hur destruktiv relationen är. Som en del i det stödjande 

samtalet arbetar man med männens skam av utsatthet. Han menar att det inte 

hjälper att veta att man inte är ensam om att vara utsatt men att det kan vara bra att 

känna till att det finns fler. Många män brukar under dessa samtal vilja prata om 

att de inte får träffa sina barn, vilket enligt honom är det vanligaste problemet. 

Han menar även att brist på kommunikation är ett vanligt relationsproblem som 

leder till olika former av konflikter.  

 

8.2 Våldet ur de våldutsatta männens perspektiv  

8.2.1 Självbiografi och forum  

Vi har gjort en litteraturstudie genom att analysera Glenn Forrestgates 

självbiografi; När mardrömmen blev sann (2010) och svarat på våra 



34 

 

frågeställningar. Boken handlar om Glenn som blir psykiskt och fysiskt 

misshandlad av en kvinna. Vi har även analyserat chattinlägg från forumen 

”Terapisnack” och ”Flashback” som vi följt över tid.   

 

8.2.1.1 Männens upplevelser av våldet  

Glenn beskriver att han förändrades från att ha varit en glad och social kille till att 

ha blivit en kille med dåligt självförtroende. Glenn beskriver: 

 Det var en mardröm och jag befann mig mitt i den oavsett om jag 

sov eller var vaken. Om jag hade blivit attackerad av en man hade 

jag inte tvekat att slå tillbaka. Men nu när jag blir misshandlad av 

min flickvän, gör jag inte det minsta motstånd eftersom hon är 

kvinna (Forrestgate, 2010, sid 9). 

 

 Enligt den hegemonisk maskulinitet kan man urskilja mer än en slags 

maskulinitet och man måste även utforska deras inbördes relationer. Detta kan ha 

påverkat Glenns förhållningssätt i relation till hans misshandlande flickvän.  

Eftersom de har en kärleksrelation blir det svårare för honom att ta till våld och 

hans maskulinitet blir inte densamma som om han hade slagits mot en man 

(Conell, 1999). Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har Glenn i 

barndomen internaliserat att han aldrig ska slå en kvinna, eftersom det strider mot 

de normer och värderingar som han tillägnat sig (Wenneberg,2010).  

 

Person C förklarar på forumet ”Flashback”: 

 Att om en man blir slagen så känner han sig otroligt förnedrad och 

vill inget hellre än o gråta men eftersom samhället är som det är så 

sväljer han. Blir en kvinna slagen av en man på krogen ska mannen 

vara glad om han klarar sig hem utan o bli rejält misshandlad av 

flertalet män. (Flashback, 2012-06-20). 

Ett kännetecken för den hegemoniska maskuliniteten är att det är få män som 

lever upp till den, men alla blir påverkade av den, direkt eller indirekt ( Conell, 

1999). Person C beskriver att för att kunna leva upp till den hegemoniska 
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maskuliniteten så måste man som man acceptera våldet från en kvinna även om 

man bara vill gråta. Som man måste man visa sig stark för att framstå som 

maskulin, vilket i sin tur påverkar andra män till att upprätthålla en maskulinitet.  

Glenn beskriver hur förhållandet med Melinda har påverkat honom och vad han 

såg när han tittade på sig själv i spegeln:  

 Det jag såg var en nedbruten man som bara för några år sedan hade 

varit fylld av självförtroende och karisma. Kvar fanns en grå och 

vilsen person (Forrestgate, 2010, sid 79). 

Utifrån den hegemoniska maskuliniteten kan man se det som att Glenn hamnat 

långt ner i hierarkin då han lät sig brytas ner av en kvinna (Conell, 1999). När det 

kommer till Melinda kan Glenn inte säga ifrån eller stå på sig, vilket gör att han 

hamnar under henne i hierarkin och det är hon som får makten. 

Person A berättar på forumet ”Terapisnack” att slagen inte känns fysiskt utan att 

det värsta är att det sätter sig så djupt in i själen. Willis och Porche (2005) skriver 

att män är socialiserade att alltid vara starka och att inte visa känslor som till 

exempel rädsla, skam och sorg. Förnekande av känslor, dominans och självtillit är 

konstruktioner av manligheten (Willis & Porche, 2005). Person A försökte 

upprätthålla sin manlighet genom att ha en fasad och inte visa känslor. När 

mannen började gråta framför sina barn fick han skuldkänslor eftersom att han 

inte kunde uppvisa den manlighet som förväntades av honom.  

Person B på forumet ”Terapisnack” beskriver våldets påverkan: 

Utgången för mig blev bland annat två mycket kraftiga depressioner 

och som följd, en karriär i grus, familj och vänskapsrelationer 

ordentligt sargade, fysisk hälsa i botten (tränade nästan på elitnivå) 

och ett sargat hjärta och självförtroende som kommer ta lång tid att 

bygga upp (Terapisnack, 2012-05-20). 

 Om man ser det utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som menar att 

verkligheten upplevs mer realistisk desto närmare den är oss i tid och rum, skulle 

man kunna se det som att bristande stöd från samhället förmodligen beror på att 

de professionella som arbetar med dessa frågar inte varit närvarande då våldet 
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utspelade sig. Därför är det inte en del av samhällets verklighet (Berger och 

Luckmann, 2007). För mannen som utsätts för detta och står ansikte mot ansikte 

med förövaren upplevs detta som fullständig verklighet. Hade exempelvis polisen 

sett våldet med egna ögon hade dem kanske tagit det på större allvar.  

Glenn berättar att han haft många tjejer, men att han alltid fastnar för tjejer som är 

rena mardrömmen. Glenn förlorade sakta sin karriär, familj, vänner och sina 

fritidsintressen då Melinda tvingade honom att säga upp kontakten med personer i 

hans närmsta nätverk. Glenn föreställde sig att ifall han gjorde som hon sa åt 

honom skulle det bli lugnare. Han blev som han själv säger ” en levande död” 

(Forrestgate, 2010, sid 43) Enligt den hegemoniska maskuliniteten uppnår man en 

viss position beroende på olika faktorer, så som individens egna förmågor och 

färdigheter och hur väl de svarar mot förväntningar på maskulinitet (Johansson 

och Kuosmanen, 2003). Då Glenn går med på Melindas krav kan detta ses som att 

Glenn inte har förmåga att kunna hantera situationen och på så sätt skapar sin 

underlägsna position. En generell förväntning på mannen är att han ska kunna 

säga ifrån och stå på sig vilket Glenn inte kan. 

Glenn berättar att han visste att de inte levde ett normalt liv, men varje gång han 

försökte komma ifrån henne tänkte han på vem som skulle ta hand om Melinda. 

Därför stannade han kvar, men situationen blev bara värre hela tiden. Han berättar 

att han alltid har varit en person som tränat gym och kampsport, men framför 

Melinda kände han sig skrämd och försvarslös. Glenn beskriver att han blivit 

”uppfostrad att en riktig man inte slår kvinnor” (Forrestgate, 2010, sid 57). En 

annan anledning till varför han inte kunde göra slut var att han kände sig feg och 

hade tappat bort sitt självförtroende. Han kunde inte heller lämna henne på grund 

av ekonomiska och sociala skäl då han trodde att Melinda inte skulle klara sig 

utan honom.  

 

8.2.1.2 Hur våldet tar sig i uttryck  

Glenn beskriver en promenad med Melinda: 

Oväntat börjar hon gallskrika utan någon som helst synlig orsak, 

samtidigt som hon sparkade mig på smalbenen och låren. Det värsta 
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var konstigt nog inte smärtan, utan det värsta var att någon som sa 

sig älska dig kunde göra dig illa (Forrestgate, 2010,sid 30).  

Glenn beskriver en annan situation:   

Jag hann aldrig undan när hon fick tag på hålslaget och slog det rakt 

i huvudet på mig. Blodet strömmar ner i mitt ansikte och nu börjar 

jag på allvar att frukta för mitt liv (Forrestgate, 2010, sid 77)  

Glenn försökte ofta skydda sin kropp och lugna Melindas utbrott genom ord, men 

det hjälpte inte. Glenn beskriver ett utbrott som Melinda fick och skrev att han var 

rädd, inte för sig själv utan för vad Melinda skulle göra. Glenn förklarar att 

Melinda var vältränad och att hennes sparkar var hårda och kunde lika gärna ha 

kommit från någon som tränat kampsport.  

Migliaccio (2002) skriver att med tanke på mäns i genomsnitt större storlek, vikt 

och muskelstyrka, i jämförelse med kvinnor, brukar detta vara tillräckligt för att 

skydda dem från allvarlig fysisk skada som begås av kvinnor (Migliaccio, 2002). 

Glenn uppvisar ett bra exempel på att så inte alltid är fallet och att storleken inte 

alltid har betydelse. Glenn var en välbyggd man som tränat kampsport hela sitt liv 

men trots detta blev han misshandlad av en kvinna.  

Person A på forumet ”Terapisnack” berättar att han lever i ett stormigt äktenskap 

och att det som till en början var behagligt, mysigt tryggt och kärleksfullt, har nu 

bytts ut till motsatsen - konflikter, hot, våld, oärlighet och minskat självförtroende 

och självkänsla. Han berättar om en incident med sin fru när hon blivit väldigt arg. 

 Hon börjar skrika åt mig och sedan skyller hon på att allt är mitt fel 

att situationen är som den är, hon avslutar nästan alltid med 

någonting i stilen "du är psykopat, det är ditt jävla fel att det här 

äktenskapet slutar i skilsmässa, lev med det du", varpå jag lugnt och 

sansat försöker få henne att ta det lugnt så att vi kan prata ut 

(Terapisnack, 2012-05-20). 

När han sedan försöker få henne lugn blir hon ännu mer vansinnig och börjar slå 

honom, kastar saker, säger nedvärderande saker om honom och hans nära. När 

han sedan inte tolererar mer och konfronterar henne och säger lugnt stop, då 
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kommer nästa steg. Hon börjar då använda större våld. Hon slår (antingen en örfil 

eller ett slag på axeln/bröstet), Person A förklarar då bestämt att det inte är okej att 

slåss och då börjar hon slå honom med tillhyggen, såsom barnens leksaker, 

kastruller med mera, sedan går hon på materiella ting, såsom foton, blommor med 

mera. Hon avslutar med att säga "det är kört nu! Du har just förstört vårt 

äktenskap" Sedan går hon alltid sin väg, tar på sig skorna och går ut. På vägen ut 

säger hon alltid något om att person A är världens sämsta pappa och att han aldrig 

mer kommer att få träffa barnen. Och att hon ska förklara för barnen vilken 

psykisk sjuk pappa han är. Då backar person A ur som han beskriver det. Person 

A förklarar även att hon brukar säga ”Se så lätt det är för mig, jag behöver bara 

ringa polisen och säga att du har våldtagit mig så får jag ensam vårdnad om 

barnen”. (Terapisnack, 2012-05-20). 

Person B berättar om sin fru och säger att han gillar henne men att allt våld och 

alla förnedrande ord gör att han tappar tron på framtiden. Han berättar även att det 

har hänt att när hon har gett sig på honom så har han knuffat tillbaka. Och då har 

han fått höra att han ska anmälas för misshandel, vilket gör att han känner sig 

ganska maktlös (Terapisnack, 2012-05-20). 

Migliaccio (2002) och Allen-Collinson (2009) skriver att kvinnliga förövare ofta 

hotar sina män att de ska anmäla dem för exempelvis misshandel som inte har 

inträffat för att förvärra offrets känsla av rädsla och maktlöshet. Detta kan även 

vara en förklaring till varför många män tar ett steg tillbaka, för att inte förvärra 

situationen och dess konsekvenser. Kvinnan är ofta medveten om den 

maktposition som hon besitter då samhällssynen på våldsutsatta män stärker den. 

Person A berättar även om ett annat tillfälle och beskriver det så här 

Vi satt och pratade allmänt, om ingenting, sedan så planerar vi 

 morgondagens aktiviteter (dagis och sådant) och då helt plötsligt så 

kommer den där attityden igen hos min Fru. Jag känner igen den så 

väl, allt mitt hår på hela kroppen bara reser sig, jag blir livrädd! 

Samtidigt säger jag till mig själv "stå på dig - ta ingen skit - stå på 

dig - ta ingen skit". Liksom alltid så tar hon nu till våld. Hon tar tag i 

mitt hår, och sliter det riktigt hårt. Så hårt att det faktiskt lossnar en 

hårtuss. Jag blir nu riktigt förbannad (något jag mycket sällan blir), 
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men jag tittar henne i ögonen och säger "det här var sista, sista 

gången som du gör mig illa, förstår du det". Jag går nu bara därifrån 

och ignorerar helt hennes beteende. Jag säger bestämt sluta varpå 

hon blir ännu argare och börjar slå mig allt vad hon har. Knytnävar, 

örfilar med mera Jag skriker nu sluta, inte framför barnen. Min 

äldsta dotter blir rädd, det ser jag (men det ser inte min fru), jag 

samlar mig för att inte skrämma upp barnen. Min fru fortsätter 

skrika elaka saker. Då går min fru fram till äldsta dottern och säger 

att hon inte sover hemma inatt, då brister det för min dotter. Hon 

börjar stor gråta och säger Nej, Min fru stänger in sig i sovrummet, 

jag själv tröstar barnen och städar upp. Då brister det för mig, Jag 

orkar inte hålla emot utan alla känslor bara kommer. Jag börjar stor 

gråta och kan inte sluta, och detta framför barnen. Jag stannar med 

dom hela tiden. Jag har så jävla dåligt samvete att jag inte höll ihop 

inför barnen (Terapisnack, 2012-05-20). 

Person B berättar om ett bråk där hans fru tog en blomvas och slog den i huvudet 

på honom så att blodet sprutade överallt. Person B flyr då ut och hon springer 

efter, någon förbipasserande ringer polisen som kommer och sätter stopp för det 

hela. Hon tas in för förhör och mannen tas in på sjukhus. En annan våldshändelse 

var när Person B sov då kom hon rasande med en kniv från köket och attackerar 

honom. Ben, händer och huvud får skador. Han uppfattar det som kanske femton 

hugg varav han mister en fingertopp, får ett jack i huvudet och några skärsår på 

benen. Han lyckas fly och springer raka vägen till polisen för att få stopp på det 

hela. Det blev rättegång och alla som Person B talat med polis, åklagare, advokat, 

med mera trodde på att hans fru skulle få minst 1,5 år i fängelse. Rätten dömde 

kvinnan till böter och samhällstjänst (Terapisnack, 2012-05-20). 

Person B kunde inte förstå detta, men ”nåja hon var ju kvinna med småbarn” 

förklarar han. Men skulle han slagit tillbaka så vet han att han hade legat illa till 

eftersom han är en man, men han skulle velat göra det ibland (Terapisnack, 2012-

05-20). Enligt den hegemoniska maskuliniteten uppnår man sin position i 

hierarkin beroende på olika faktorer, så som individens egna förmågor och 

färdigheter, och hur väl de svarar mot förväntningar på maskulinitet (Johansson & 

Kuosmanen, 2003). Person B verkar enligt detta ha velat visa förmåga att kunna 
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hantera denna situation för att kunna uppnå en viss position och komma högt upp i 

hierarkin. Men då det har gått så långt att våldet är livshotande så bryter han mot 

förväntningarna på maskuliniteten och väljer istället att anmäla våldet, då han är 

hjälplös.  Även media kan påverka förväntningar på maskulinitet. Gulas, 

McKeage och Weinberger (2010) menar att reklam stödjer sociala förväntningar 

på kön och att detta kan påverka uppfattningen av den sociala världen. 

Person D på forumet ”Flashback” förklarar en situation:  

Det värsta var när jag ville göra slut på ett två-årigt förhållande. Jag 

hade tröttnat på hennes bristande drift. Då gav hon sig på mig, slog 

mig rejält. Det gjorde faktiskt ganska ont fysiskt - för att inte tala om 

psykiskt. Jag tog tag i hennes armar. Så fort jag släppte hennes 

armar gick hon på mig igen. Jag tog tag i hennes armar igen. Sedan 

lugnade hon sig lite och gick över till tycka-synd-om-mig-taktiken. I 

efterhand är jag rejält glad att jag inte slog tillbaka. Då hade man 

stått där som kvinnomisshandlare (Flashback, 2012-06-20). 

 

Person E berättar:  

Jag har blivit sparkad, klöst, riven, knivhotad och slagen. Hånad, 

kränkt, bespottad och utskrattad. Oftast har det hänt när hon har varit 

berusad. Det värsta var den gången hon slog och rev mig så kraftigt 

att blodet forsade från min överkropp, näsa och ansikte, samtidigt 

som mina barn och hennes barn såg det. Eller den gången hon var 

skogstokig och jag barrikaderade mig i ett rum för att undvika 

slagsmål och bråk. Jag satt med ryggen mot dörren för att hon inte 

skulle komma in. Hon fick in armen och klöste mig blodig, 

samtidigt skrek hon högt och ljudligt aj aj aj, för att det inför 

grannarna skulle låta som om jag slog henne. Klockan var två på 

natten. Hade jag inte haft barn hade jag nog stannat kvar i 

förhållandet och hoppats på att hon skulle lugna ner sig i framtiden. 

För vi hade det ofta väldigt bra, särskilt med det sexuella. Men jag 

har ju ett ansvar inför barnen och lämnade henne, tack och lov. Det 
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borde jag ha gjort mycket tidigare. Men det känns mycket tungt, för 

jag älskar henne fortfarande väldigt mycket (Flashback, 2012-06-

20). 

Som ovan nämnt uppnår man enligt den hegemoniska maskuliniteten en position 

beroende på olika faktorer, så som individens egna förmågor och färdigheter och 

hur väl de svarar mot förväntningar på maskulinitet (Conell, 1999).  Då 

utomstående hör en man och kvinna bråka och det framkommer att våld 

förekommit tar många för givet att det är mannen som är förövaren då många 

förväntar sig det. Kvinnan i person E:s historia utnyttjade dessa förväntningar på 

mannen och tog tillfället i akt att lägga skulden på honom genom att spela offer 

inför sina grannar. Person D undvek denna situation genom att lugna förövaren då 

han var medveten om denna stämpling i förväg. 

 

8.2.1.3 Männens upplevelser av samhällets bemötande  

Många män upplever ett dåligt bemötande och bristande stöd från samhället. 

Många våldsutsatta män anmäler inte våldet eftersom att de känner sig skamsna 

och rädda för stigmatisering. Våldsutsatta män är heller inte accepterat i 

samhället, därför försöker männen dölja sina skador och ger falska förklaringar till 

dess uppkomst vilket även är en orsak till att detta är ett dolt problem (Allen-

Collinson, 2009).  

Glenn beskriver ett besök när han var hos läkaren:  

Under bråkdelen av en sekund tänkte jag säga sanningen men i nästa 

sekund var jag övertygad om att läkaren inte hade trott på mig. 

Istället svarade jag att vi sprungit och vid ett tillfälle halkat och 

ramlat mot ett räcke (Forrestgate, 2010, sid 67).  

Glenn beskriver också att han försökte hålla sig lugn på offentliga platser eftersom 

han var mannen i förhållandet och folk runtomkring tittade på honom som om han 

vore en skurk, vilket kändes obehagligt. 

Glenn beskriver vid ett tillfälle hur han känner vid den hjälpen han fått från 

samhället: 
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Vilken hjälp hade jag som man fått? Jag föreställer mig att det har 

varit ombyta roller. Jag hade varit kvinna, ringt och de hade kommit 

till platsen, sett i vilket skick jag befann mig i, och de hade aldrig 

släppt det även om hon hade förnekat att något allvarligt hade hänt. 

Men eftersom jag är man fanns det ingen hjälp att få. Myndigheterna 

och samhället låtsas som om problemet inte finns. Det finns bara 

kvinnomisshandlare, inte kvinnor som misshandlar män och en av 

de anledningarna till att jag skrev den här boken är att visa andra i 

samma situation att till och med en vanlig kille som jag har råkat ut 

för det (Forrestgate, 2010, sid 87). 

 

 Enligt hegemonisk maskulinitet kan nya grupper konstrueras och förändras under 

en viss tid så att det bildar en ny hegemoni, det vill säga en ny ledande ställning 

(Conell, 1999). Glenns historia visar på att kvinnliga förövare är en ny 

dominerande grupp som genom hans historia synliggörs och uppmärksammas för 

samhället. Han beskriver även under ett flertal tillfällen att ingen myndighet skulle 

tro på honom och att det i deras värld inte existerar att en kvinna misshandlar en 

man, utan att det är bara mannen som är ond. Vidare skriver han att samhället 

bekostar kvinnojourer men inte mansjourer. Glenn kände även många gånger att 

han inte togs på allvar när han anmälde Melinda. Han ringde till polisen och fick 

som svar ” Ja, men du är väl karl”.  

Person B beskriver på forumet ”Terapisnack” att han har försökt kontakta 

mansjouren men säger att de inte svarat och att det inte verkar som att dem arbetar 

ofta. När han sen kollade upp dem på nätet såg det ut som om de riktar sig till män 

som slår kvinnor och vill ha hjälp. Person B beskriver det så här "Min fru får så 

himla mycket hjälp av övervakare, soc, polis med mera så att hon skall bli en bra 

människa, bra men jag då!" (Terapisnack, 2012-05-20). 

Enligt Socialkonstruktivismen har människan en naturlig benägenhet att bilda nya 

vanor som underlättar livet genom att reducera den kognitiva dissonansen, det vill 

säga den osäkerhet som uppstår då vi hamnar i främmande situationer i vilka vi 

inte vet hur vi ska agera (Wenneberg, 2010). Eftersom det inte är ett 

uppmärksammat problem i samhället finns det inte många kända organisationer 
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som männen kan vända sig till. Kvinnliga våldsoffer är mer kända i vårt samhälle 

och därför finns det fler insatser att tillgå, vilket kan vara en förklaring till att 

person B känner sig försummad. Med anledning av detta kan man även se det som 

att polisen nekade Glenn hjälp på grund av osäkerhet hos polisen för att de inte 

visste hur de skulle hjälpa honom.  Glenn tycker inte heller att domstolarna tar 

kvinnors övergrepp mot män på allvar och att det inte finns något som heter 

mansfridskränkning bara kvinnofridsskränkning. Glenn skriver att männen lämnas 

åt sitt eget öde och få vågar säga något eftersom de skäms.    

 

9. Slutdiskussion  

Vi har fått väldigt mycket information om hur männen upplever våldet genom 

tidigare forskning, självbiografin och chattinlägg från forumen. I självbiografin 

beskriver Glenn Forrestgate (2010) att han upplever våldet som en mardröm, men 

att det värsta inte var smärtan utan att bli misshandlad av någon som sa sig älska 

honom. Glenn beskriver även att hade det varit en man så hade han inte tvekat att 

slå tillbaka men nu när det är en kvinna kan han inte. I många delar av vår text 

skriver både författare och männen själva att de blivit uppfostrade att inte slå en 

kvinna, vilket kan vara orsaken till varför de inte alltid tar till självförsvar. En 

annan anledning kan också vara att männen är rädda för konsekvenserna om de 

skulle ta till självförsvar då kvinnan kan hota dem med att anmäla dem för 

misshandel, eftersom de är män och att de är rädda att inte betrodda från 

samhället. I Migliaccios (2002) studie berättar en man att han försökte hålla sin 

fru under tiden hon utövade våldet för att lugna ner henne men situationen blev 

bara värre. Mannen menade därför att det var bättre att låta henne slå och få det 

överstökat vilket kan ses som en överlevnadsstrategi (Migliaccio, 2002). Många 

män accepterar den mildare formen av våld då det inte är av så mycket fysisk 

karaktär. Glenn beskriver också att han upplevde rädsla, men inte för sig själv 

utan för vad hans förövare skulle göra och hur hon skulle kunna skada sig själv. 

Glenn berättar även att han kände ett ansvar för sin förövare för han trodde inte 

hon skulle klara sig utan honom och han kände sig tvungen att stanna kvar för att 

ta hand om henne.  



44 

 

Många av männen upplever att deras självförtroende och självkänsla blivit låg och 

att de blivit nedbrutna av sina kvinnor. De känner sig även isolerade genom att 

kvinnan stänger ute dem från deras familj, vänner, arbete med mera. Männen 

upplever våldet som förnedrande och vill inte anmäla det då det är ett hån mot 

deras manlighet. Många män upplever den psykiska misshandel som den värsta 

och tycker det är jobbigt när kvinnan inte låter honom vara utan går efter hela 

tiden.  

Många av männen upplever att de inte får något stöd från samhället och att det 

finns mycket mer för kvinnor. Kvinnan har större förtroende från samhället och 

har en viss makt då hon kan anklaga sin man för till exempel misshandel även om 

det inte skett och blir med stor sannolikhet betrodd då samhället redan har 

förutfattade meningar och stereotypa bilder av mannen. En man beskriver på 

forumet att han ringt mansjouren men inte fått något svar och att de verkar vara 

som att de arbetar med män som slår kvinnor. Männen verkar inte veta vart de ska 

vända sig och få den hjälpen som dem behöver, det finns även inte tillräckligt med 

information vad en mansjour gör och det finns inte många som arbetar med detta 

heller. Bristen på mansjourer och hjälp till våldsutsatta män kan ses som en 

konsekvens av samhällssynen på detta problem. Då vårt samhälle inte har lika 

stort intresse för våldsutsatta män som kvinnor väljer man att inte satsa pengar på 

mansjourer och forskning om detta. En annan konsekvens kan vara att männen 

inte vågar träda fram och tala öppet om sin utsatthet.  

 Vår intervjuperson förklarade att man inte vill lägga pengar på mansjourer utan 

istället på kvinnojourer, vilket gör att männen blir utan hjälp. Männen anmäler 

inte våldet och vågar inte säga sanningen till läkare och polis eftersom de är rädda 

att inte bli betrodda och att det även är skamligt. Männen har vid ett flertal 

tillfällen fått som svar. ”men du är en karl" eller skrattat mannen i ansiktet och 

sagt "vi har väl annat att göra". Samhället måste ta våldutsatta män på allvar och 

förstå att det finns män som också hamnar i våldsamma relationer och att våldet 

kan vara av allvarlig karaktär. Mannen upplever att omgivningen har förutfattade 

meningar och att mannen alltid ses som en förövare och kvinnan ses som offer. 

Allen-Collinson (2009) skriver att stereotypa genuskonstruktioner som att 

våldsoffer alltid är kvinnliga, kan leda till misstro, okänslighet, förlöjligande och 

fientlighet hos rättsväsendet och sjukvårdspersonal i förhållande till manliga 
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våldsoffer. Bristen på forskning om våldsutsatta män kan därför förstärka den 

stereotypa bilden av kvinnlig svaghet, utsatthet och passivitet och mäns styrka och 

aggression (Allen-Collinson, 2009).  

Forrestgate (2010) skriver också att han försöker hålla sig lugn på offentliga 

platser just för att han är man och känner sig dömd på förhand och stämplad som 

en skurk av omgivningen. Vår intervjuperson berättar att han spontant skulle ha 

mer sympati för en våldsutsatt kvinna än en våldsutsatt man. Han berättar även 

om en händelse då en stor man med tatueringar kommer in på ett socialkontor, 

socialsekreteraren har redan i första ögonblicket gjort sin bedömning. 

Socialsekreteraren förutfattade meningar påverkar sedan hennes bemötande 

eftersom hon redan skapat sig en bild. Forrestgate (2010) skriver att han upplever 

att det inte fanns någon hjälp för honom att få och att samhället låtsas som att 

problemet inte finns. Enligt samhället finns bara kvinnomisshandlare, inte kvinnor 

som misshandlar män. Han kände många gånger att han inte togs på allvar.  

Våldet kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Vår intervjuperson menar att 

kvinnors våld mot män oftast tar sig i uttryck genom att riva, klösa, kasta saker 

och banka på saker eller mannen. Många anser kanske inte att våldet är så 

allvarligt eftersom det inte är så mycket av fysisk karaktär och att man ser mannen 

som fysiskt starkare. Migliaccio (2002) hävdar att mannens erfarenhet av våldet är 

mildare än om en kvinna hade blivit slagen på grund av bland annat mannens 

storlek. Författaren menar att mannen därmed kan stoppa våldet och få kontroll 

över sin fru (Migliaccio, 2002). Men detta stämmer inte alltid eftersom att våldet i 

vissa fall är så pass allvarligt att mannen fruktar för sitt liv. Det fysiska våldet kan 

ta sig i uttryck på olika sätt exempelvis beskriver Forrestgate (2010) att hans 

förövare har sparkat honom men att våldet även varit så allvarligt att förövaren 

har kastat glas i huvudet på honom så att han börjat blöda och behövt uppsöka 

läkare. En annan man från forumet ”Terapisnack” skriver att hans fru attackerat 

honom med en kniv och knivhuggit honom under tiden han sov och att han till 

och med blivit av med en fingertopp. Forrestgate (2010) skriver att Melinda 

förstört honom psykiskt och ruinerat honom på en miljon kronor, vilket även kan 

ses som en del av övergreppen.  
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Svårigheter med att utföra studien var att det inte fanns mycket kunskap om ämnet 

och att det var svårt att få tag på intervjupersoner och samla in data. Men nu i 

efterhand förstår vi varför med tanke på att man inte lägger pengar på detta. Vi har 

fått större insikt om problemet, hur allvarligt det är och att det förekommer väldigt 

ofta. Det som vi upplever som ofattbart är att problemet är vanligt förekommande 

men ändå dolt i vårt samhälle trots att vi är ett utvecklat land på så många olika 

plan. Det samhället har att lära om denna problematik är att män inte alltid är det 

starkare könet och att de också behöver känslomässigt stöd. En tanke som har 

väckts är att vi bör tänka på att inte vara så dömande och anklagande, särskilt mot 

män. När en kvinna anklagar en man för något bör vi vara mer kritiska och 

undersöka saken istället för att ta för givet att hon talar sanning på grund av våra 

förutfattade meningar. Vi hoppas att detta i framtiden blir uppmärksammat och att 

det utvecklas mer stöd för männen, även att männen ska kunna komma fram och 

säga sanningen utan att tycka att det är skamligt eller går emot deras manliga 

identitet. Män kan också vara sårbara och måste lära sig att fråga om hjälp.  
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11. Bilaga 1 - Presentationsmejl till intervjupersonen 

Hej! 

  

Vi heter Karolina och Arianna och går sjätte terminen på Socialhögskolan i 

Helsingborg. Vi ska skriva en c-uppsats om våld i nära relationer och har bestämt 

oss för att göra en kvalitativ studie i form av bland aannat intervjuer. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka de utsattas och de professionellas syn på våld i 

nära relationer med fokus på kvinnors våld mot män. Därför undrar vi om ni vill 

ställa upp en intervju? Vi förstår att ni kan ha mycket att göra och att det kan vara 

svårt att finna tid för oss men vi hade varit tacksamma om ni skulle vilja ställa upp 

någon gång under vecka 15-16 eller tidigare. Tack på förhand och vi hoppas på ett 

positivt svar. 

  

Med vänlig hälsning 

Karolina och Arianna 
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12. Bilaga 2 – Intervjuguide  

1. Hur många/ofta ansöker män om hjälp hos er? 

2. Vilken hjälp kan man få? 

3. Kan man vara anonym? 

4. Hur får man kontakt med er? 

5. Hur sprider ni kunskap/information om er verksamhet? 

6. Hur bemöter ni en våldsutsatt man till skillnad från en våldsutsatt kvinna? Vilka 

tankar väcks hos dig som professionell i mötet? 

7. Hur tar sig våldet i uttryck? (fysiskt, psykiskt, verbalt?) 

8. Vilken anledning, upplever ni utifrån era erfarenheter, är den största 

anledningen till att de våldsutsatta männen stannar kvar i relationen? 

9. Vilken anledning, upplever ni utifrån era erfarenheter, är den största 

anledningen till att de våldsutsatta männen tar sig ut ur relationen? 

10. Utifrån era erfarenheter, vad beror det på att kvinnor tar till våld? Ligger det 

missbruk eller psykisk sjukdom bakom eller andra orsaker?  

11. Varför tror ni att problemet inte är mer uppmärksammat i dagens samhälle? 

Varför finns det inte mer forskning inom detta område?  

12. Hur ser samhällets stöd ut för våldsutsatta män i övrigt? (socialtjänst, 

sjukvård, rättsväsende,  polis och så vidare.  

13. Vad brukar männen vilja prata om när de kommer till er? Vad ser dem som 

det största problemet? 

14. Hur arbetar ni med männens känsla av, skam, låg självkänsla, bristande 

maskulinitet och stigma?  

15. Tar dem våldsutsatta männen till våld mot sina förövare som till exempel 

självförsvar?  

16. Kan man se något mönster av kvinnors våld mot män?  

17. Finns det någon särskild "typ" av kvinnor/män som är särskilt utmärkande i 

denna typ av problem? 

18. Hur kategoriserar ni som professionella problemet?  

19. Finns det likheter eller skillnader mellan våldsutsatta män och våldsutsatta 

kvinnor?  

20. Har männen svårt att gå vidare med nya relationer? (Tillit och så vidare) Får 

dem hjälp med detta och i så fall hur?  



52 

 

21. Hur länge har männen kontakt med er?  

22. Hur lång tid tar det för männen att inse att något är fel i relationen och söker 

hjälp för det eller drar sig undan? Brukar männen kunna se tidiga tecken?  

23. Hur reagerar anhöriga på våldsutsatta män? 

 

 

 

 

 

 

 


