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Abstract 

Increasing attention has been given to men’s experiences as victims of intimate partner 

violence in the Western world, mostly in quantitative research, within different research 

fields. The aim of this research paper is to explore men’s specific experiences of intimate 

partner violence in heterosexual relationships in a Swedish context, through a gender 

perspective and with a qualitative research approach. The paper begins by briefly mentioning 

key findings in existing quantitative and qualitative research, focusing on Sweden. 

Additionally, areas of divergence with regard to definitions and differing research approaches 

are discussed. The theoretical framework builds upon theories of patterns of intimate partner 

violence and constructions of masculinities.  

In the five narratives representing the primary data of the study, varying experiences of 

psychological and physical violence and views on gender relations and masculinities are 

expressed. Some key elements are identified in the narratives and these are analyzed in 

relation to prior research findings/theoretical framework.  

Prior research findings, as well as theoretical suppositions regarding men as victims of 

intimate partner violence in heterosexual relationships as either unthinkable or stigmatizing, 

are manifested also in the narratives.  
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Inledning 

Våld i nära relationer drabbar både män och kvinnor i olik- såväl som i samkönade 

parrelationer. Våld orsakar stora lidanden och utgör ett stort samhällsproblem, med allvarliga 

konsekvenser för många offer. Män är klart överrepresenterade både som förövare och offer 

(Kimmel, 2013). En kohortstudie genomförd i USA visar att män, liksom kvinnor, som utsatts 

för psykiskt och fysiskt våld i en nära relation, löper betydligt större risk för att drabbas av 

depression jämfört med icke utsatta (Renner et. al. 2013).  

Trots att våld utgör ett allvarligt samhällsproblem och att de flesta som både utövar och 

faller offer för våld är just män, har de flesta studier om maskulinitet hittills (i Sverige) 

framförallt belyst endera föräldraskap eller olika ’homosociala’ sammanhang och mer sällan 

fokuserat på män i maktpositioner, eller män i utsatta situationer. Mäns specifika erfarenheter 

som män (det vill säga det könade ’görandet’) har heller inte ägnas lika mycket 

uppmärksamhet som kvinnors (Norberg, 2006; Gottzén och Jonsson, 2012). Kanske gäller det 

särskilt västerländska mäns erfarenheter, det vill säga just den ’grupp’ av individer som 

utgjort den självklara norm som vi ’andra’ haft att förhålla och anpassa oss till (min 

reflektion).  

Det finns kunskapsluckor när det gäller mäns erfarenheter som offer för våld i nära 

relationer. Man vet fortfarande lite om vilken typ av våld män utsätts för och vilka 

konsekvenser det får för offren. De flesta forskare är överrens om att våld mot kvinnor (av 

män) får långt mer allvarliga konsekvenser (såsom dödligt våld) och det kan finnas en rädsla 

för att våld mot kvinnor på något sätt skulle hamna i skymundan, om även våld mot män 

uppmärksammades som ett problem, menar bland andra Flynn (1990).  Det råder heller ingen 

konsensus kring hur våld i nära relationer egentligen ser ut, vilket diskuteras i den här studien.  

Under de senaste åren har allt fler studier inom olika forskningsdiscipliner inkluderat även 

mäns erfarenheter av våld i nära relationer och det finns nu ett antal aktuella kvantitativa 

studier från Sverige som behandlar både kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer 

(Nybergh et. al., 2012; Lövestad och Krantz, 2012; Hradiolva Selin, 2009). De flesta av dem 

grundar sig på enkätundersökningar. Kvantitativa studier kan ge en fingervisning både om 

strukturella och individuella faktorer till våld, vilka hälsokonsekvenser dessa erfarenheter bär 

med sig och hur utbrett våld i nära relationer är. Däremot går de inte närmare in på specifika 

erfarenheter. Det är just dessa erfarenheter den här studien syftar till att belysa.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra till förståelsen för mäns utsatthet för psykiskt och fysiskt våld i 

olikkönade relationer, inte i omfattning, utan genom att undersöka vilka specifika erfarenheter 

män kan ha och varför och detta i förhållande till teorier om maskulinitetsskapande och till 

tidigare forskning. Studien bygger på mäns egna utsagor rörande dessa erfarenheter. I 

förlängningen kan denna forskning bidra med en liten pusselbit till kunskapen om 

maktstrukturer, till bilden av maskulinitetskapande i Sverige i dag samt till kunskap om våld i 

nära relationer.      

- Vilka erfarenheter har de intervjuade männen, som offer för våld i en nära olikkönad 

relation och hur beskriver de dessa erfarenheter?  

- Hur reflekterar de intervjuade kring sina erfarenheter i termer av kön och genus? 

- Hur kan dessa reflektioner förstås i termer av maskulinitetsskapande?  

Disposition 

Nedan definieras det för studien centrala begreppet ”våld i nära relationer”. Rapporten inleds 

därefter med en kortfattad genomgång av tidigare forskning och statistik, med fokus dels på 

olika mätmetoder och dels på aktuella svenska studier. Även det faktum att våld mot just män 

i nära relationer fortfarande anses vara ett relativt outforskat forskningsområde och vad det 

kan bero på och innebära diskuteras.  

I teoriavsnittet beskrivs sedan rapportens teoretiska ramverk, som har två huvudsakliga 

teoriinriktningar, den ena beskriver våldsmönster och den andra maskulinitetskapande, i 

relation till ämnet. I metodavsnittet beskrivs processen med att söka, samla in och bearbeta de 

sekundär- och primärkällor som ligger till grund för studien, som bygger på intervjuer med 

sammanlagt fem män. Här diskuteras även etiska aspekter och analysmetod. Därefter 

bearbetas, analyseras och sammanställs resultatet av de fem utsagor som utgör studiens 

primärmaterial.  

Resultatdelen är uppdelad i två delar, med vardera två huvudrubriker. I den första delen 

(med rubrikernna Våldsmönster och Utsatthet) är analysen strukturerad utifrån de olika 

narrativen, som återges med längre utdrag (citat). I den andra (med rubrikerna Socialt 

skyddsnät och omgivningens reaktioner och Det han aldrig skulle berätta om), diskuteras 

utsagorna utifrån ett antal teman som utkristalliserats under bearbetningen av 

primärmaterialet. Sist i resultatdelen sammanfattas de olika temana i relation till tidigare 



3 

 

forskning och teoretiskt ramverk. Rapporten avslutas med en diskussion av resultaten. I 

diskussionsdelen identifieras även fortsatta forskningsfrågor.  

Definition av våld i nära relationer 

Det är viktigt att tydliggöra vilken definition som används när våld i nära relationer (eller 

annat) våld diskuteras, eftersom våld innefattar en mängd olika handlingar av fysisk, sexuell 

och psykologisk karaktär. En del studier baseras till exempel på kriminalstatistik, andra på 

intervjuer med patienter och utfallen blir olika. Jag återkommer till att diskutera vad detta kan 

innebära för forskningsresultaten i avsnittet Tidigare forskning.  

Det finns en mängd definitioner som används inom olika forskningsdiscipliner i dag. Ett 

centralt dokument på den internationella arenan är FN-deklarationen om avskaffandet av våld 

mot kvinnor som antogs av FN 1993. I Sverige definierar Socialstyrelsen våld i nära relationer 

som allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Den generella definitionen lyder: ”Våld i nära 

relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova 

brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga 

hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld”. Definitionen rymmer 

således allt från grovt våld till subtila handlingar, såsom förlöjligande.  

I den här studien inkluderas alla former av upplevda våldshandlingar, av olika fysisk, 

psykisk och sexuell karaktär, även ”subtila handlingar”, då det är de intervjuades egna 

definitioner och erfarenheter som offer som studien intresserar sig för.  
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Tidigare forskning 

Det finns ett okänt, men förmodat stort, mörkertal vad gäller utsatthet för våld i nära relationer 

och det gäller både kvinnors och mäns utsatthet, i olikkönade såväl som i samkönade 

parrelationer. Eftersom den kunskap som finns om just mäns erfarenheter ännu måste anses 

vara begränsad, torde det vara angeläget att fokusera på just detta. Och det oavsett hur många 

(eller få) män som drabbas i förhållande till hur många kvinnor som drabbas. Att forska om 

våld i nära relationer kan bidra till ökad kunskap om våld och dess konsekvenser, vare sig 

offret är man eller kvinna och lever i en olik- eller samkönad relation. Därmed kan samhällets 

stöd, förebyggande åtgärder och andra insatser mot våld förbättras. Samhällets syn och 

reaktion på våld i nära relationer är avgörande för att förebygga och minska våldsutövandet i 

nära relationer (Kimmel 2002).  

Här presenteras dels olika forskningsperspektiv och dels de, framförallt kvantitativa, 

forskningsresultat som finns rörande våld i nära relationer. Fokus är på mäns våldsutsatthet i 

Sverige, men även internationella forskningsresultat nämns.  

Aktuell statistik från Sverige  

I Sverige har jämställdhetsstatistik, forskning och policyer som fokuserat på män främst 

handlat om män som problem och hinder (för ökad jämställdhet) och den maskulinitetsfråga 

som kanske varit allra mest framträdande i svensk jämställdhetsdebatt har varit uttag av 

föräldraledighet (Nordberg (2006; Gottzén och Jonsson 2012). Det är också framförallt som 

föräldrar som män organiserat sig och identifierat sig som offer, när de hamnat i konflikt med 

den andra föräldern om barnen (min reflektion).  

I maj 2014 släpptes två rapporter som berör kvinnors och mäns våldsutsatthet i nära 

relationer i Sverige. Den första, Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och 

mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), 

visar bland annat att 20 % av kvinnorna och 8 % av männen utsatts för upprepat och 

systematiskt psykiskt och fysiskt våld av aktuell eller tidigare partner (Andersson et. al. 

2014). Rapporten bygger på en omfattande enkätundersökning
1
 som 20 000 slumpmässigt 

                                                      
1 För att begränsa bortfallseffekter har Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört en bortfallsanalys med efterföljande så kallad 

kalibrering och viktning, det vill säga att man har kompenserat för bortfallets eventuella snedvridande effekt och anpassat 

datamaterialet för optimal representativitet för målgruppen, det vill säga kvinnor och män i åldrarna 18 till 74.  
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utvalda kvinnor och män mellan 18 och 74 år svarat på. Rapporten redovisar även kopplingar 

mellan utsatthet för våld under uppväxten och ohälsa, såsom depression, senare i livet.  

Den andra rapporten, Brott i nära relationer. En nationell kartläggning från 

Brottsförebyggande rådet (Brå), visar bland annat att män och kvinnor rapporterar lika 

utsatthet för psykiskt och fysiskt våld: 6,7 % av männen och 7,0 % av kvinnorna uppger att de 

utsatts för psykiskt eller fysiskt våld (Frenzel 2014). När kontext, motiv och konsekvenser 

inkluderas visar forskningen entydigt att mäns våld mot kvinnor innebär större fysiska skador, 

att män utövar mer hot och är mer kontrollerande (Nybergh et.al. 2012; Frenzel 2014). De 

bakgrundsfaktorer som tycks ha starkast relevans är: ålder (utsattheten är som högst bland 

personer i åldrarna 16-34 år), familjerelation, utbildningsnivå, boendeform och ekonomiska 

förutsättningar. Omkring 12 % av kvinnorna och 2,7 % av männen uppger att de sökt 

sjukvård. Av de som blivit utsatta för grovt våld hade 29 % av kvinnorna och 2,4 % a männen 

sökt sjukvård. 7 % av kvinnorna och 3,5 % av männen hade haft kontakt med socialtjänsten. 

5,6 % av de utsatta kvinnorna och 0,6 % av de utsatta männen hade haft kontakt med kvinno- 

respektive mansjour eller brottsofferjour. Lika stor andel män som kvinnor (4,3 respektive 4,2 

%) hade varit i kontakt med någon frivilligorganisation med anledning av sin utsatthet 

(Frenzel 2014).  

Totalt sker årligen i genomsnitt 100 fall av dödligt våld i Sverige och minst 17 kvinnor och 

omkring fyra män mördas av en nuvarande eller tidigare partner. Mellan åren 1995 och 2001 

dömdes 24 kvinnor för dödligt våld mot sin partner (Vestfelt 2012; Yourstone, 2003).  Med 

andra ord faller betydligt fler kvinnor än män offer för våld med dödlig utgång.  

Frågan om mäns utsatthet i relation till kvinnors utgör dock delvis fortfarande en central 

tvistefråga olika forskare emellan. Därför finner jag det relevant att diskutera detta närmare.  

Våld i nära relationer: olika mätmetoder 

Förenklat kan man säga att det finns två huvudinriktningar inom forskningen, där den ena 

fokuserar på individuella bakgrundsfaktorer och den andra på strukturella. Respektive 

inriktning är även kopplad till vissa forskningsmetoder. Den förstnämnda stannar vid blotta 

förekomsten av våldshandlingar och resultatet blir att våld är mer eller mindre (olika studier 

visar på olika resultat) lika förekommande i nära relationer, oavsett kön, det vill säga att 

våldet är symmetriskt. Dessa forskningsresultat har, såsom redan nämnts, använts av vissa 

konservativa mansgrupper för att argumentera för att våld drabbar män i lika stor (eller till 

och med större) utsträckning som kvinnor och att problemet därför inte kan förstås i termer av 
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genus.  Men detta är att avskriva könskillnader som faktor när det gäller våld i nära relationer 

(’degendering the problem’), menar Berns (2001). Skillnaderna i resultat i olika studier beror 

på skillnader i definitionen av våld och på vilken metod som använts, påpekar bland andra 

Dobash och Emerson (2004), Eliasson och Elgrim (2006) och Russel et. al. (2004). Den 

forskning som mäter enskilda våldshandlingar och som inte går in på varken kontext eller 

detaljer, kan påvisa att våld är ungefär lika vanligt förekommande, oavsett kön, medan den 

forskning som mäter även typ av våld, våldsmönster, konsekvenser för offret och ser till 

helheten i relationen, kan påvisa betydande könsskillnader i utsatthet. Dessa två 

forskningsinriktningar, som kan benämnas ’family violence’ respektive ’violence against 

women’, kommer därmed till olika forskningsresultat (Russel et.al. 2004: 329).  

’Könsneutrala’ debatter förbiser konsekvenser, motiv och även normer som reglerar vad 

som faller inom ramen för ’rätt’ agerande och könsidentitet, menar många forskare. Män 

uppmanas exempelvis att ’aldrig slå en tjej’ och att om de blir slagna ’ta det som en man’ 

(Berns 2001; Flynn 1990). Både att slå och att bli slagen är således starkt kopplat till tanken 

om ’en riktig man’ (min reflektion) och därmed minskar möjligheten att denna form av våld 

uppmärksammas, ett fenomen som ingalunda är nytt. Pearson (1998) finner belägg för att män 

som utsatts för våld av sin partner förlöjligades redan under medeltiden, varför de hellre höll 

tyst än talade om upplevelserna. Detsamma gäller i hög utsträckning även i dag och paralleller 

kan dras till hur samhället tidigare sett (och delvis fortfarande ser) på våld mot kvinnor, menar 

Pearson.  

Individuella omständigheter, som till exempel alkohol- eller annan drogpåverkan, eller 

psykisk funktionsnedsättning hos förövaren, är mer vanliga vid våld i nära relationer. Men 

individuella förklaringsfaktorer kan inte ensamma förklara mönster i våldsanvändningen. 

Exempelvis spelar socioekonomiska faktorer in, då både förövare och offer oftare lever i 

social utsatthet (Hradiolva Selin 2009). Sådana uppgifter bör kanske tolkas med försiktighet, 

med hänsyn till det faktum att mörkertalet, bland både kvinnor och män som offer, anses vara 

betydande (min reflektion).  

Kvinnor lider av konsekvenserna av fysiskt, såväl som psykiskt våld i en omfattning som 

män inte rapporterar. Kvinnors våldsutövning är dessutom oftare kopplad till självförsvar 

och/eller hämnd för den andra partnerns våldsutövning, uppger både män och kvinnor som 

tillfrågsats i en av de senaste studierna från Sverige (Nybergh et.al., 2013). Forskning visar 

även att männens attityd gentemot kvinnor är en bakomliggande aspekt av just de allvarligaste 

formerna av våld. Med andra ord är det mer sannolikt att män med uttalat negativa, sexistiska 

attityder gentemot kvinnor utövar den här typen av våld. Ekonomisk ojämlikhet och ett 



7 

 

rättssystem dominerat av män, som tenderat att tolka den mest allvarliga formen av våld som 

situationsbetingat våld (se definitioner i teoridelen om våldsmönster), har bidragit till att 

kvinnor inte tagit sig ur dessa relationer, inte polisanmält våldet och inte heller fått det skydd 

de varit i behov av (Johnson 2007). Vidare tenderar män underskatta både allvarligheten i sina 

våldshandlingar och i sin utsatthet/sina skador, medan kvinnor tenderar att överskatta 

konsekvenserna av sin egen våldsutövning (Berns 2001; Brown 2004; Holmberg och 

Stjernqvist 2005). Sammanfattningsvis visar existerande forskning som tar hänsyn till våldets 

karaktär och konsekvenser, att kvinnors och mäns våld i olikkönade relationer generellt sett 

skiljer sig åt väsentligt. Våldet är i högsta grad asymmetriskt. Samtidigt rymmer våldet flera 

interrelaterade dimensioner av både individuell och strukturell karaktär.  

Mäns utsatthet för våld i nära relationer 

Kvantitativ forskning 

Människor tar ytterst till våld i syfte att utöva makt och återfå kontroll, men det görs under 

upplevelse av maktlöshet, frustration och förlorad kontroll, påpekar Kimmel (2013). Däremot 

hyser vi alla mer eller mindre bestämda uppfattningar om kön och vad som är möjligt, 

önskvärt och normalt inom ramarna för respektive könsidentitet.  

Mot bakgrund av detta osynliggörs därför våld mellan kvinnor, eller av kvinnor mot män, 

eftersom kvinnor i allmänhet ses som oförmögna att utöva våld. Våld mellan män tolkas 

däremot som ömsesidigt. ”Denna samhälleliga bild torde underlätta för kvinnor att se sig som 

offer men göra det svårare för dem att se sig som förövare, och därmed även att identifiera en 

annan kvinna (i en nära relation) som förövare”, påpekar Holmberg och Stjernqvist (2005: 

19). Kordon och Wetterqvist (2006) menar att synen på brottslingar som är kvinnor är präglas 

av det binära könsrollstänkandet. ”Eftersom brott inte är förknippat med kvinnligt beteende 

kan kvinnor inte använda brott för att hävda sig, även om de många gånger är underordnade i 

samhället. Brott kan därför aldrig bli ett sätt för en kvinna att stärka sin kvinnlighet på” (s. 7). 

Kvinnor som förövare går emot gängse normer om vad som anses kvinnligt. Kvinnor 

förknippas med offerrollen även som förövare eftersom det är så svårt att föreställa sig en 

kvinna som förövare. Men i någon mening skulle man kunna resonera så att förövaren, 

oavsett kön, samtidigt också är offer. Kvinnors brottslighet eller våldsamhet förklaras ofta 

med missbruk eller psykiskt sjukdom, något som ibland men långt ifrån alltid stämmer, 

påpekar Kordon och Wetterqvist (2006). Om ’manlighet’ innebär motsatsen till ’kvinnlighet’ 

uppstår en konflikt i situationen av att utsättas för en kvinnas våld. Män som inte lever upp till 
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roller som är accepterade som ’manliga’ riskerar att exkluderas eller förlöjligas genom att 

feminiseras (Lee 2000). Strategier för att undvika förnedringen av att som man vara offer för 

en kvinnas våld, blir därmed viktiga. En strategi kan vara att gå samman med andra män med 

liknande erfarenheter. I vissa konservativa mansgrupper emfaseras offerrollen genom att 

samhällssystemet i stort kritiseras för att i själva verket systematiskt missgynna män 

respektive gynna kvinnor. Det är män, inte kvinnor som är offer och forskningsstatistik som 

visar att män och kvinnor är lika utsatta för våld i nära relationer används för att underbygga 

detta förhållande. Dessa sammanslutningar blir ett sätt att återfå en skadad självbild som man, 

menar Durfee (2011).  

Ett sätt att identifiera rådande attityder när det gäller våld är att analysera uttryck i media. 

Ett exempel är en studie från USA, som visar att kvinnors våld mot män i (amerikansk) 

reklam och annan media porträtteras som humoristiskt. Kvinnors våld mot män är helt enkelt 

bara ett skämt, vilket omvänt skulle te sig oacceptabelt. En man som slår en kvinna verkar 

vara något fundamentalt annat än en kvinna som slår en man (Gulas, et. al. 2010).  

Det finns internationell forskning som tyder på att män är mer benägna än kvinnor, att 

polisanmäla våldet (Nybergh, 2013). Svensk forskning visar dock att män som blivit utsatta 

för våld i en nära relation har lågt förtroende för rättsväsendet, jämfört både med kvinnor som 

blivit utsatta och med män som blivit utsatta för annan typ av våld. De män som söker hjälp 

vänder sig främst till vänner och familj och söker vård för fysiskt och psykologiskt lidande. 

De söker även information på internet (Andersson et. al. 2014; Stolt 2010; Hradiolva Selin, 

2009). Sammanfattningsvis visar forskningen att:  

- ungefär lika många män som kvinnor uppger att de har erfarenheter av någon typ av våld i 

en nära relation, men det finns relativt stora variationer i forskningsresultat (beroende på 

metod, urval och definitioner) 

- män generellt inte drabbas lika hårt (fysiskt, psykiskt, materiellt) av det våld de utsätts för 

(jämfört med kvinnor) 

- utsatta män använder oftare än utsatta kvinnor även själva våld i relationen 

- män tenderar att underskatta och kvinnor att överskatta det våld de utövar/utövat  

- män som utsatts har mindre tilltro till rättsväsendet, än kvinnor som utsatts och även 

jämfört med män som utsatts för annat våld 

- färre män (jämfört med kvinnor) anmäler att de blivit utsatta för våld i en nära relation 

- mäns utsatthet, likaväl som kvinnors, präglas av genusspecifika erfarenheter 

- Det finns behov av kvalitativa studier som närmare beskriver just mäns specifika 

erfarenheter som offer för våld i nära relationer  
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(se till exempel Andersson 2014; Frenzel 2014; Stolt 2010; Hradiolva Selin 2009; Nybergh 

2013; Nybergh et. al. 2013; Nybergh et. al. 2012; Lövestad och Krantz 2012).  

Kvalitativ forskning 

Både kvantitativa och kvalitativa studier ger en delvis motsatt bild av hur vanligt, hur 

allvarliga och vilka slags våldshandlingar män tenderar att utsättas för i olikkönade relationer. 

En viktig delförklaring är frågans känslighet och en utbredd ovilja att tala om problemen.  

Kvalitativa studier påvisar en stor variation av situationer, våldshandlingar och därmed 

också konsekvenser för de som utsatts. ”Mäns våldsutsatthet i en nära relation kan inte dras 

över en kam, utan tar sig olika uttryck i olika relationer och inbegriper olika slags motiv, 

situationer, allvarlighetsgrader och våldsmönster” (Nybergh 2013:11).  

Internationell forskning visar dels att män tenderar att förneka det våld de utsatts för och 

inte söker stöd utifrån, då de känner skuld, skam och upplever stigmatisering. Män tenderar 

även att undervärdera sina skador, framställa sig som självständiga, samt uttrycka att de skulle 

känna sig mindre maskulina om de pratade om vad de utsatts för. När män ändå söker stöd 

utifrån, möts de ofta av misstro. Det gäller inom rättsväsendet såväl som i kontakt med olika 

myndigheter. I stället ses dessa män ofta som de verkliga förövarna, poängterar Durfee 

(2011), som i en (amerikansk) studie omfattande intervjuer med 101 män som begärt 

besöksförbud för en före detta kvinnlig partner, påvisar att männen i sina utsagor beskriver 

offerrollen men samtidigt också ger uttryck för en självbild som reflekterar rådande 

maskulinitetsideal. Durfee drar slutsatsen att männens narrativ reflekterar hegemoniska 

maskulinitetsideal
2
, såsom beskrivningar av deras fysiska styrka, makt och kontroll i sina 

parförhållanden. Detta i kontrast till många kvinnors narrativ, som beskriver känslor av 

maktlöshet och rädsla.  

 

These men talk about themselves and their relationships in a way that reflects hegemonic masculinity. Critics 

might argue that the reason the men emphasize their greater physical strength, power, and control is because they 

have greater physical strength, power, and control. However, whether the petitioners are actually in control of the 

relationship is not what is important about these narratives. What is important is that many of the men choose to 

include descriptions of events and persons that emphasize their strength, power, and control (Durfee 2011:329-

330). 

 

Med anledning av att just mäns utsatthet och erfarenheter av våld i nära relationer är ett 

relativt outforskat område kan det finnas anledning att reflektera över existerande verktyg för 

                                                      
2 Se definition av hegemoniska maskulinitetsideal i teoriavsnittet, s. 12-14.  
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att mäta, analysera och samla in information. Nybergh et.al. (2012) menar exempelvis att 

specifika begrepp för att beskriva just mäns utsatthet för våld i nära relationer behöver 

utvecklas för att fånga dessa erfarenheter. Detta mot bakgrund av de genusspecifika, generella 

skillnader som ses i våldsutövande, utsatthet och konsekvenser. Gränserna mellan fysiska och 

psykologiska våldshandlingar tycks heller inte vara lika distinkta som för våldsutsatta 

kvinnor, hävdar författarna.  

 

Previous research has argued that violent acts are not as fearsome or injury inducing to men as they are to 

women, and it is indeed possible that men and women are both exposed to and experience IPV [intimate partner 

violence] in different, gendered ways. This could indicate that different conceptual models, and possibly 

different assessment instruments, are needed in order to accurately assess men’s experiences of IPV in 

heterosexual relationships. However, further studies, especially qualitative ones, are needed in order to explore 

this further (Nybergh et. al. 2012: 5). 

 

Sammanfattningsvis, menar författarna, finns det indikatorer som tyder på att mäns och 

kvinnors upplevelser skiljer sig åt inte enbart i omfattning och konsekvenser, utan att mäns 

erfarenheter inte faller inom ramarna för etablerade definitioner och mätinstrument. Vad 

innebär det till exempel om de män som utsätts för våld i en olikkönad relation exempelvis 

inte känner sig alls, eller i lika stor utsträckning, hotade eller rädda, som kvinnor som utsätts 

av en manlig partner? Och vad innebär det att som i de flesta fall, den fysiskt starkare bli 

utsatt för våld av en fysiskt svagare person samtidigt som det finns starka normer som säger 

att det är skamligt av en man att slå en kvinna (’det svagare könet’)?   
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Teori 

Studiens teoretiska ramverk består av en diskussion av för ämnet centrala kunskapsteoretiska 

perspektiv, maskulinitetsteori, som beskriver mäns specifika erfarenheter och skissar rådande 

maskulinitetsnormer; samt våldsmönster, som beskriver olika typer av våld i nära relationer, 

också i ett genusperspektiv. Teorin om våldsmönster beskriver våldets karaktär i förhållande 

till offrets erfarenheter och här inkluderar jag även begreppet normaliseringsprocessen, som 

sedan 80-talet varit centralt i forskningen om våld mot kvinnor i nära relationer.  

Kunskapsteoretiska perspektiv 

Västerländsk kunskapstradition har vuxit fram och formats i en eurocentrisk kontext, präglad 

av ojämlikheter och där människor utanför för tidpunkten givna normer utestängts, såväl 

fysiskt som språkligt. Detta har kanske varit än mer tydligt om vi går bakåt i tiden, jämfört 

med i dag. Exempelvis har europeiska, ljushyade ’män’ fått representera människan inom den 

västerländska vetenskapsproduktionen (Wendt Höjer och Åse 1999).  

Genusvetenskapliga perspektiv har, åtminstone delvis, utgjort en kritik av denna 

vetenskapstradition, framförallt genom att synliggöra maktstrukturer med avseende på kön 

och genus och senare även genom att inkludera andra sociala, ekonomiska och kulturella 

maktdimensioner, som till exempel etnicitet, hudfärg, härkomst, könsidentitet, sexualitet och 

klassidentitet. Dessa dimensioner saknades i den västerländska feministiska kritiken av 

’könsmaktsordningen’ och det blev alltmer uppenbart att ljushyade, heterosexuella 

medelklassideal gällde också för ’kvinnor’. Bilden komplicerades alltmer och intersektionella 

och postkoloniala perspektiv fick allt större inflytande (Kegan Gardiner 2005).  

Den här studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt är en konstruktivistisk syn på kön, det 

vill säga att det som tillskrivs kategorin ’kvinnor’ och kategorin ’män’ ses som språkligt 

skapat, inte essentiellt inneboende. Vidare ses teorin om en ’könsmaktordning’, liksom själva 

den binära uppdelningen i två så kallade ’kön’, som konstruktioner i sig. Det existerar snarare 

en myriad av maktstrukturer, där kön och genus utgör en viktig komponent. Med detta inte 

sagt att könsspecifika biologiska skillnader inte existerar. Däremot uppmärksammar jag det 

sätt på vilket kön, i kontrast till andra kategoriseringar, ofta (åter)skapas som essentiella 

egenskaper som kontrasteras gentemot varandra och bestämmer (ja, bör bestämma) gränserna 

för vad som är möjligt, önskvärt, normalt, för vad som är ’sant’. Dessa ’sanningar’ stipulerar 

sedan hur olika slags information eller ’fakta’ tolkas (Kimmel 2013). Således kan man säga 



12 

 

att sambandet mellan kunskap och makt, liksom dess diskontinuitet, är centralt för att förstå 

sociala fenomen, som till exempel våld.  

 

[Det är] viktigt att förstå inte bara hur genusbegreppen införs, naturaliseras, och etableras som på förhand givna, 

utan också att spåra momenten där det binära genussystemet möter motstånd och utmanas, där kategoriernas 

enhetlighet ifrågasätts, och där genus sociala liv i sig visar sig vara formbart och föränderligt (Butler 2006: 214). 

Maskuliniteter 

Individens roll i rådande maktstukturer är central i en konstruktivistisk syn på kön (Courtenay 

2000). Varken kön eller genus är stabila över tid, eller ens från en plats till en annan. Därför 

kan man hävda att både kön och genus är produkter av sociala interaktionsprocesser. 

Kön(sidentitet) är med andra ord någonting vi gör, snarare än är. Wendt Höjer och Åse (1999) 

beskriver det på följande sätt:  

 

[…] genus kommer först; den kroppsliga könsskillnaden är bestämd av uppfattningar om genus. Föreställningar 

om kön finns så att säga ”före” verkligheten. Det är vår uppfattning och inte verkligheten som bestämmer vår 

tolkning (Wendt Höjer och Åse 1999: 19).  

 

Det gäller till exempel vanliga föreställningar om kön och våldsutsatthet eller våldsutövning: 

alla nära relationer är inte olikkönade parrelationer, alla våldsoffer är inte kvinnor och alla 

förövare är inte män. Det går heller inte att utgå ifrån att den fysiskt starkare är förövaren och 

den fysiskt svagare offret, helt enkelt eftersom det inte alltid stämmer (Holmberg och 

Stjernqvist 2008). 

Maskulinitetsteori används här i syfte att förstå de intervjuades erfarenheter i termer av kön 

och genus, det vill säga hur de förhåller sig till sina erfarenheter som män samt hur de 

reflekterar över omgivningens faktiska eller tänkta reaktioner på upplevelserna som offer för 

våld i en nära relation. Men jag har här medvetet valt att fokusera snarare på vad som inte 

anses förenligt med dominerande maskulinitetsideal, eller med andra ord flykten från det som 

ses som ’omanligt’, snarare än strävan mot rådande ideal. Detta för att fånga de intervjuades 

erfarenheter, då dessa frågor aktualiseras och ställs på sin spets.  

 

Omanlighetsbegreppet möjliggör en djupare förståelse av de emotionella och personliga kostnader som specifika 

mansideal kan ha för enskilda grupper av män”. Att se och uppmärksamma detta förhållande behöver inte 

innebära att man negligerar de maktmässiga dimensionerna mellan könen inom en viss genusordning, 

argumenterar Ekenstam (2005:5).   
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Vissa egenskaper, beteenden och kompetenser anses i allmänhet vara ’kvinnliga’ respektive 

’manliga’ (snarare än mänskliga). I de fortfarande dominerande normerna för själva ’görandet’ 

av maskulinitet ingår att inte kännas vid just vissa känslor och behov (Kimmel 2013; 2004). 

Enligt Norberg (2006) handlar det om att integrera de som hen identifierar som de två 

dominerande perspektiven: ’män som problem’ (men as a problem) och ’mäns problem’ 

(men’s problems). Det innebär att se både hur maskulinitetsnormer begränsar mäns liv och 

reproduktionen av mäns generella privilegier, i förhållande till kvinnor, samt även grupper av 

mäns privilegier gentemot andra män (se även GullvåG Holter 2005).  

Att kontrollera känslor och övervinna rädsla är dock centralt i den, fortfarande menar jag, 

dominerande bilder av den västerländska ’mannen’, eller den hegemoniska maskuliniteten, för 

att använda Connells (1995) välkända begrepp. Begreppet syftar till att beskriva dominerande 

maskulinitetsideal vid en given tidpunkt och plats och står för makt och kontroll och är inte 

kopplat till ett visst biologiskt kön.  

 

Masculinity is not a fixed entity embedded in the body or personality traits of individuals. Masculinities are 

configurations of practice that are accomplished in social action and, therefore, can differ according to the 

gender relations in a particular social setting (Connell 2005: 836).  

 

Maskulinitetsideal har lokala, det vill säga individer emellan (som är den primära analysnivån 

i den här studien), regionala (region eller nation) och globala dimensioner (Connell 2005).  

Många män lär sig kontrollera sina känslor, uppvisa självständighet, styrka (mental och 

fysisk) och tuffhet för att inte behöva visa sin sårbarhet. Hur detta ’görs’ är beroende av en 

mängd olika sociala faktorer, men det handlar om att lära sig ’göra maskulinitet’ på ett sätt 

som innebär att kunna dölja starka känslor, såsom kanske framförallt skam och rädsla, inför 

andra. Att lyckas med detta kan vara det enda sättet att hävda sig eller bibehålla sin 

självkänsla som man (Hockey och Robinson 2011; Kimmel 2013; Courtenay 2000).  

 

In exhibiting or enacting hegemonic ideals with health behaviors, men reinforce strongly held cultural beliefs 

that men are more powerful and less vulnerable than women; that men's bodies are structurally more efficient 

than and superior to women's bodies; that asking for help and caring for one's health are feminine; and that the 

most powerful men among men are those for whom health and safety are irrelevant (Courtenay 2000: 1389). 

 

Män som blir offer för en kvinnas våld balanserar mellan identiteten som offer och identiteten 

som man, genom att uppvisa stabilitet och rama in sitt eget agerande som taktiskt, snarare än 

passivt. De tenderar även att förminska eller förlöjliga sina förövare (Durfee 2011).  
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Män som blir sårbara, exempelvis på grund as sjukdom, kan uppleva sin status som hotad och 

drabbas av tvivel gällande sin maskulinitet. För att hantera detta och samtidigt dölja sina 

känslor, hanterar män sådana situationer eller omständigheter genom att dölja sin sårbarhet. 

Det kan ske genom att undvika vissa aktiviteter, undvika att be om hjälp, eller dra en vit lögn 

(Courtenay 2000). Det också viktigt att inte bara komma ihåg maktdimensionerna mellan 

olika könsidentiteter, utan även att ’görandet’ är en ständigt pågående process, ingen statisk, 

oföränderlig norm, eller såsom Butler (2006) påpekar: det är formbart och i ständig 

förändring.  

Nordberg (2006) skissar rådande maskulinitetsideal i en svensk kontext. I media 

porträtteras män i traditionellt ’manliga’ och/eller högstatusyrken och arbetsmarknaden är 

fortfarande både horisontellt och vertikalt könssegregerad. Generellt har män blivit mer 

familjeorienterade och alltfler ifrågasätter dominerande maskulinitetsideal, men det är 

fortfarande ljushyade, heterosexuella medelklassmän i arbetsför ålder som får representera 

idealbilden av ’den svenska jämställda mannen’ (’the new man’). De ’män’ som inte passar in 

i denna bild porträtteras i stället som traditionella. ”In my opinion it is still the models of 

white middle class masculinity, now in the form of ’the new man’, that are the hegemonic 

gender formation in Sweden” (Nordberg 2006: 231).  

Jag tolkar Nordberg (2006) och Gottzén (2012) som att de rådande maskulinitetsidealen i 

Sverige framförallt bygger på heltidsarbete (och högstatusyrke), föräldraskap med uttag av 

föräldraledighet (även som en symbol för jämställdhet och modernitet - ’the new man’), 

heterosexualitet, ungdom och sist men inte minst ’vithet’. Det förutsätter samtidigt ett 

avståndstagande från marginaliserade maskuliniteter som framställs som traditionella och 

ojämställda, det vill säga icke-svenska män. Kanske kan också en avsaknad av vissa av dessa 

attribut, till exempel ’vithet’, till viss del kompenseras om andra i stället emfaseras, till 

exempel ett högstatusyrke (min reflektion).  

Våldsmönster 

Teorier som söker förklara våld i nära relationer har hittills i de flesta fall utgått ifrån att 

parrelationer är olikkönade, att män är förövare och att kvinnor är offer, men verkligheten är, 

såsom tidigare forskning visar, mer komplex än så. Två av de mest citerade teoretikerna som 

belyser olika aspekter och typer av våld i nära relationer är Lundgren (2013 [1984]), som 

beskriver normaliseringsprocessen och Johnson (2007), som beskriver våldsmönster. Båda 

inkluderar en tydlig genusanalys och perspektiven kompletterar varandra, som jag ser det.  
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Lundgren menar att våld mot kvinnor kan beskrivas som en normaliseringsprocess, vari 

gränserna för vad som är accepterat som normalt förskjuts alltmer, där den utsatta 

internaliserar förövarens förståelse och rättfärdigande av våldshandlingarna. På så sätt 

normaliseras våldet. Den utsatta ser efterhand inte våldsutövandet som oacceptabelt och 

orättfärdigt. Den typ av våld som Lundgren beskriver tolkar jag som den typ Johnson 

benämner intim terrorism (coersive controlling violence), det vill säga när våld används av 

den ena parten, som ett mönster av kontroll och förtryck, där våldet och kontrollen av den 

andra parten eskalerar och den utsatta lider fysisk skada, social isolering m.m. Det kan även 

handla om att göra den andra parten ekonomiskt beroende eller inte låta partnern få tillgång 

till exempelvis bankkortskoder. Intim terrorism utövas nästan uteslutande, i olikkönade 

relationer, av en man gentemot en kvinna, påpekar Johnson (2007). Självförsvar som reaktion 

på denna typ av våld, benämns som våldsamt motstånd (violent resistance). Ömsesidigt våld 

och kontroll (mutual violent control) innebär att bägge parter både utövar och utsätts för våld 

och kontroll.  

När båda parter i ett förhållande använder våld sporadiskt, men där våldet inte eskalerar 

och där ingendera utövar (psykologisk) kontroll, den vanligaste typen av våldsyttringar i nära 

relationer, benämns situationsbetingat våld (situational partner violence). Det 

situationsbetingade våldet är inte heller symmetriskt i termer av kön, även om det inte heller 

är lika asymmetriskt som intim terrorism, menar Johnson.  

Situationsbetingat våld är den vanligaste typen av våldsyttring i nära relationer och 

synliggörs i många av de prevalensstudier som finns. Definitionen är bred och rymmer allt 

från örfilar till dödligt våld. Våldet framkallas av en eskalerande konflikt som uppkommit till 

följd av spänningar och frustration hos en eller båda parter. Våldet kan yttra sig i en enstaka 

våldshandling utförd av den ena eller båda parter, såsom en knuff eller en örfil. Den 

våldsutövande kan därefter omedelbart uttrycka ånger, be om ursäkt och inte upprepa 

handlingen igen. Men våldet kan också utgöra ett återkommande problem, där den ena eller 

båda parter återkommande faller tillbaka i våldshandlingar gentemot den andra och det kan 

röra sig om allt från lätta slag till gravt eller till och med dödligt våld. Johnson skriver:  

 

In general, there is considerable variability in the nature of situational couple violence, a variability that has not 

yet been explored adequately enough to allow us to make confident statements about its causes. /…/ Most 

important, our cultures of masculinity and femininity contribute to the couple communication problems that are 

often associated with situational couple violence” (Johnson 2007: 265, 266).  
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Den femte och sista typen av våld kallar Johnson för separationsframkallat våld (separation-

instigated violence), det vill säga våld som uppkommer i samband med separationen. Teorin 

åskådliggör, framhäver Johnson, hur olika studier kan komma fram till så olika resultat.  

De vanligaste våldsformerna som män utsätts för är våldsamt motstånd (självförsvar), följt 

av situationsbetingat våld, samt delvis även av ömsesidigt våld och kontroll. Det våld som 

oftast utövas av kvinnor mot män, som till exempel örfilar, framkallar ofta inte rädsla hos 

offret. Att skrämmas eller utöva kontroll, såsom vid intim terrorism, är därför sällan varken 

intentionen eller resultatet av dessa våldshandlingar, menar Johnson.  
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Metod och material 

Genom att lyfta fram upplevelser, erfarenheter och beteenden kan vedertagna sanningar 

ifrågasättas och utmanas. Detsamma gäller för att reflektera över vad som definieras som ett 

problem och inte (Harding 1987). Eftersom syftet med den här studien är att uppmärksamma 

de intervjuades specifika erfarenheter och resonemang, har jag använt en kvalitativ metod, där 

jag intervjuat män med relevanta erfarenheter. För att hitta informanter till de 

semistrukturerade intervjuer som genomförts, har jag använt snöbollsmetoden. Det innebär att 

jag frågat vänner, bekanta och de intervjuade, som erinrat sig någon de känner och/eller i sin 

tur frågat sina vänner och bekanta. Fördelen med metoden är att jag fått kontakt med 

informanter som annars hade varit svåra att hitta. Flyers (se bilaga 1) delades även ut vid 

NCK-seminariet om rapporten Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och 

mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa som hölls vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

den 7 maj 2014.  

Vidare har jag flertalet gånger kontaktat Socialförvaltningen inom Skärholmens 

stadsdelsförvaltning, där man tar emot både våldsutsatta/våldsutövande kvinnor och män, 

samt Mansjouren (i Stockholms län), som bland annat erbjuder samtalsstöd för män som 

utsatts för våld i en nära relation, men ingen av de intervjuade har hittats via dessa två kanaler.  

Intervjuguiden har utarbetats utifrån studiens syfte och frågeställningar och innehåller tolv 

frågor
3
. Intervjuerna har genomförts vid ett personligt möte i samtliga fall utom ett, då 

intervjun genomförts per telefon.  Intervjuerna har tagit mellan en timme och en timme och 

fyrtiofem minuter.  

Eftersom primärmaterialet uteslutande utgörs av dessa intervjuer, som bygger på 

informanternas egna utsagor, är det inte möjligt att kontrollera lämnade uppgifter, eller veta 

vilken relevant information som eventuellt utelämnats eller förvrängts.  

Det går heller inte att överhuvudtaget generalisera över ’mäns erfarenheter’, men däremot 

är det möjligt att se spår av rådande maskulinitetsnormer som begränsar och korrigerar och 

även hur dessa normer utmanas och är i förändring, i dessa utsagor. Vidare är det möjligt att 

identifiera kopplingar, (pattern matching), till studiens teoretiska ramverk och till annan 

forskning (Yin 1987). Det är också viktigt att påpeka att analysen är min tolkning av 

utsagorna, i relation till den litteratur som redovisas i avsnittet tidigare forskning samt till min 

redogörelse för de teorier som inkluderats.  

                                                      
3 Se intervjufrågorna i bilaga 1.  
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En annan viktig aspekt att vara medveten om är själva intervjutillfällets dynamik och 

intervjufrågornas påverkan, det vill säga den ömsesidiga inverkan som intervjuare och 

intervjuad har gentemot varandra samt det faktum att frågor om just synen på kön/genus 

ställts. Det finns sannolikt fler aspekter av de intervjuades erfarenheter som inte framkommit 

(Hesse-Biber och Leavy 2007; Harding 1987). Med stöd i tidigare forskning har jag (utöver 

genusanalysen) uppmärksammat faktorer såsom ålder, eventuell alkohol- och drogpåverkan 

hos förövaren samt offrets beskrivning av sitt sociala nätverk och eventuella (upplevelse av) 

behov av stöd från vänner, familj, ideell förening eller någon typ av samhällsstöd. I några av 

intervjuerna framkommer även beskrivning av den tidigare partnerns psykiska tillstånd.  

Av de som intervjuats har tre sökt någon form av professionellt stöd. En av de intervjuade 

(André) har sökt och fått stöd från mansjouren, en annan (Carlos) har fått stöd via den ideella 

föreningen ”Pappabarn” och en (Erik) har fått samtalsstöd via Socialtjänsten. De övriga två 

(Brian och David) har inte sökt något professionellt stöd med anledning av sin utsatthet.  

Samtliga informanter bor i Stockholms län, men har ingen koppling till varandra (de 

känner inte varandra och har aldrig träffats) och har inte heller någon direkt koppling till mig. 

Det faktum att samtliga är bosatta i Stockholms län skulle eventuellt kunna bidra till en större 

öppenhet hos de som intervjuats, jämfört med utsatta som är bosatta på mindre orter, med 

hänsyn till att det i Stockholm finns fler ideella föreningar, organisationer och även ett större 

utbud av samhällsstöd än på mindre orter. Jag menar att det skulle kunna tänkas att det 

innebär ett något mindre steg att söka stöd och/eller träffa andra med liknande erfarenheter 

och på så sätt prata om och bearbeta upplevelserna.  

Jag har med anledning av studiens kvalitativa ansats valt att inte presentera männens 

bakgrund närmare än till att nämna ungefärlig ålder och nuvarande civilstatus, när de blev 

utsatta och under ungefär hur lång tid, samt att de alla är bosatta i Stockholms län. 

Jag upplevde intervjuerna som helhet som avslappnade, även om jag noterar att samtliga 

informanter vid något tillfälle under intervjuns gång, genom kroppsspråk, lång tvekan eller 

undvikande, luddiga svar, gav uttryck för att det var känslomässigt påfrestande att beskriva 

upplevelserna. Tvekan skulle även bero på ovana att fundera i termer av kön/genus.  

Slutligen har sekundärmaterialet, det vill säga de rapporter och vetenskapliga artiklar som 

använts i avsnittet tidigare forskning, sökts fram under perioden januari till maj 2014, via 

följande sökmotorer: DIVA-portal.org, jstore.org, google.se, scholar.google.se, Stockholms 

universitetsbiblioteks databas, samt Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) kunskaps-

centrum: nck.uu.se/kunskapscentrum.  
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Etiska aspekter 

Bakgrunden till metodvalet (snöbollsmetoden) är just det faktum att ämnet är etiskt känsligt 

att fråga och prata om och att det därför är en utmaning att hitta informanter. Av samma 

anledning och för att värna informanternas integritet har jag valt att direkttranskribera (och 

inte spela in) under intervjuernas gång. Inför den första intervjun tillfrågade jag informanten 

om det spelade honom någon roll om jag spelade in intervjun eller inte och han föredrog att 

intervjun inte spelades in. Min uppfattning är också att informanterna tack vare detta haft 

lättare för att uttrycka sig fritt. Det finns dock för- och nackdelar med valet att inte banda 

intervjuerna. Exempelvis kan uttryck, ord eller meningar ha missats i transkriberingen. 

Dessutom behöver jag som intervjuare fokusera på transkriberingen under intervjun. Å ena 

sidan kan jag på så sätt ha missat kroppsspråk och ansiktsuttryck, å andra sidan kan det ha 

bidragit till att den intervjuade känt sig mindre i fokus och därmed haft lättare för att tala fritt. 

En fråga som jag dock inte genom intervjuerna fått någon klar bild över gäller sexuellt våld 

eller tvång, eftersom det upplevs vara än mer känsligt att prata om.  

Flera tillfrågade har, trots relevanta erfarenheter, avböjt att delta i studien. Den motivering 

som angetts är att det är mycket psykiskt påfrestande att prata om upplevelserna. Andra män 

har avfärdat en intervju med ett skratt eller med en skämtsam attityd till den erfarenhet de 

ändå uppgett sig ha, vilket kan tolkas på olika sätt. Värt att notera är också att flera personer 

jag berättat om uppsatsämnet för, svarat att de känner till någon (man) som tidigare blivit 

fysiskt och psykiskt misshandlad, men att denne inte skulle vara beredd att erkänna och än 

mindre prata om det. Samtliga informanter har, i enlighet med gällande forskningsetiska 

principer, informerats om följande:  

- Ämnesområde och studiens syfte  

- Att det är upp till varje informant att avgöra vilka frågor man vill svara på  

- Att intervjun när som helst på deras initiativ kan avbrytas 

- Att samtliga intervjuer är helt anonyma och att inga personliga data, förutom ålder 

och civilstatus varken efterfrågas eller redovisas 

Analysmetod 

Primärmaterialet bearbetas med hjälp av narrativ analys, då det består av ett antal 

transkriberade utsagor som berör personliga upplevelser om händelser som utspelar sig bakåt 

i tiden. Narrativen innehåller även aktuella reflektioner kring dessa händelser. Det finns en 

mängd olika definitioner av vad narrativ analysmetod egentligen är och innebär. Min 



20 

 

utgångspunkt är narrativ som en ”uppsättningar av utsagor i bestämda sociala sammanhang” 

(Bergström och Boréus 2005: 229). Dessa sociala sammanhang är den tidigare relation som 

intervjupersonen har erfarenhet av våld ifrån. I en av utsagorna pågår det psykiska våldet 

fortfarande, trots att relationen tog slut för omkring fem år sedan. Personliga narrativ, som i 

den här studien, är berättelser som kan ge insikt i unika perspektiv och erfarenheter, i det här 

fallet genusspecifika erfarenheter. Narrativ kan också sägas utgöra delar av en större diskurs 

(ibid.), i det här fallet en genusdiskus gällande män som utsatts för våld av en kvinnlig 

förövare.   
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Resultat 

Jag har identifierat några teman i de totalt fem utsagor som utgör primärmaterialet. 

Resultatdelen är strukturerad först utifrån varje informants utsaga och sedan utifrån dessa 

teman. Samtidigt noterar jag att erfarenheterna och utsagorna är mycket olika, både i innehåll 

och ’form’. En del beskrivningar är långa och detaljerade, en del korta. En del informanter 

reflekterar till exempel mer utförligt över sin position i termer av kön och genus, än andra. En 

kommentar från en tillfrågad har också fått vara med som exempel på ett synsätt som 

framkommit både i intervjuerna och vid flera tillfällen under primärdatainsamlingen och som 

också kan ses som del i en övergripande diskurs om maskulinitetsskapande i Sverige i dag. 

Kommentaren ryms inom ramarna för ett av de teman som resultatdelen strukturerats utifrån.  

Resultatdelen har fyra huvudrubriker: Våldsmönster, Utsatthet, Socialt skyddsnät och 

omgivningens reaktioner och slutligen Det han aldrig skulle berätta om. Intervjupersonerna 

benämns för läsvänlighetens skull med fingerade namn: André, Brian, Carlos, David och Erik.  

Våldsmönster 

Vilken typ av våldshandlingar har de intervjuade upplevt och hur beskriver de dessa? I vilka 

situationer inträffade våldet och hur reagerade de själva? Hur beskriver de bakgrunden till den 

före detta partnerns våldsutövning? 

Tre av de intervjuade, André, som är i 30-årsåldern, Brian, som är i 25-årsåldern och 

Carlos som är i 55-årsåldern, har upplevt upprepat fysiskt våld av olika karaktär och 

allvarlighetsgrad under olika långa tidsperioder. Två av de intervjuade, David, som är i 65-

årsåldern och Erik, som är i 35-årsåldern, upplevde inte något fysiskt våld, men däremot olika 

typer av psykisk förnedring. I Eriks fall började det psykiska våldet i slutet av relationen och 

eskalerade sedan, efter att relationen tagit slut. I övriga fall pågick våldet under relationen. 

Nedan presenteras var och en av de intervjuades beskrivningar av det våld de utsattes för.  

André 

André upplevde återkommande psykiskt och fysiskt våld i sin tidigare relation och menar att 

den tidigare partners agerande berodde på att hon upplevde psykologisk stress och svartsjuka. 

”Hon var väldigt, väldigt, väldigt svartsjuk” och hade separationsångest, förklarar han. Hon 

hamnade ofta i konflikt med sin omgivning och blev ibland fysiskt våldsam även mot andra 

än honom. Han beskriver också att våldet efterhand eskalerade och att han vid ett tillfälle slog 
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tillbaka och då blev chockad över sitt eget agerande. Vänner och familjemedlemmar blev 

också vittnen till våldet.  

 

Det blev… hon drogs i håret, tog fram knivar och hotade och viftade med, sparkades, sparkade en gång in mig i 

ett element. /…/ En gång slog jag tillbaka. Jag blev chockad över att jag slog tillbaka och hon blev ännu argare. 

/…/ Jag fick blåmärken på kroppen, rivsår, röda märken, fläskläppar, svullnader, en var rätt jobbig… /…/ En 

gång var vi hemma hos hennes mamma och jag var på väg att gå därifrån, och plötsligt var det som att någon 

släckt en glödlampa, som en blixt, då hade hon slagit mig med ett strykjärn i bakhuvet. Jag blev snurrig i huvudet 

och skrek, vad fan gör du. Hon svarade m, ”förlåt, förlåt”. Sedan gick jag. Hennes mamma var inte där den 

gången, men däremot en annan gång när hon slog. Det finns fler vittnen, kompisar. En gång när hon kastade en 

sax och sedan hotat mig med den och slitit sönder min skjorta. Det tillfället kommer jag själv inte ihåg. En annan 

gång var det nära att jag blev knivskuren (André).  

  

Han beskriver hur hans tidigare partner, ibland genom ilska och andra gånger genom att visa 

förtvivlan och ånger, övertalade honom till att de åter skulle bli tillsammans igen.  

 

Det längsta var åtta månaders uppehåll. Jag vet att det var det eftersom hon ofta påpekade hur lång tid det var… 

Hon ringde varje dag. Det gick max en dag eller två utan att hon ringde. Hon kunde ringa 40 gånger. En dag 

ringde hon över 400 gånger, utan att jag svarade. Jag försökte ignorera det så gott det gick. Jag var hos en 

kompis då. Antingen var hon ledsen eller jätteförbannad, dessa gånger. /…/ Hon hade förslag på en massa saker 

som skulle kunna förändra allt. /…/ Ibland kunde hon vara ledsen och tog initiativ till sex, och jag gav med mig 

för att det skulle bli lugnt (André). 

 

André menar att hon oftast inte var påverkad av alkohol när hon blev våldsam, men att hon 

vissa gånger var det. 

Brian 

Brian berättar däremot att hans för detta partner oftast var påverkad av alkohol när hon blev 

aggressiv. Både Brian och André blev vid flera tillfällen utsatta för våld av sin partner på 

offentliga platser och upplevde då att förbipasserande inte reagerade alls eller reagerade med 

skratt och att även närvarande vänner reagerade med skratt, detta trots att våldet de utsattes 

för var så kraftigt att det orsakade smärta och ibland även synliga, fysiska skador. Brian själv 

skrattade också dessa gånger. Brian tar en av ”de värsta gångerna”, en incident i tunnelbanan, 

som exempel.  

 

Hon var påverkad av alkohol i stort sett alla gånger. /…/ Hon kunde rycka mig i håret, rivas. När hon var full 

tänkte hon inte på att det kunde få konsekvenser, dvs. att det kunde synas, t.ex. rivmärken i ansiktet. Hon mindes 
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inte alltid vad hon gjort efteråt. Bland de värsta gångerna var när det totalt slog slint, att hon nästan inte visste 

var hon var. Vi skulle hem med t-banan och hon ville inte att jag skulle vara nära henne. Hon skrek och sa 

dumma saker. Men man lade inte vikt vid det eftersom man visste hur hon var. Jag trodde det skulle försvinna. 

Men… Till slut kom vakterna. De trodde att jag slog henne, då jag höll i henne för att hejda slag och se till att 

hon inte skulle ramla. Men hennes bror var där och kunde intyga att jag inte slog henne. Om han inte hade varit 

där hade jag nog råkat illa ut. Hon hade lätt kunnat säga att det var jag som slog henne, utan att tänka på 

konsekvenserna. Hon försökte slå mig och ibland lyckades hon. Hon slog mest i ansiktet. Hon kunde bli så 

psykotisk, knäpp. Hon var inte sig själv, den hon brukade vara. Det blev en helt annan människa. Jag fick 

rivmärken lite då och då (Brian).  

 

Brian beskriver hur han uppfattade att vakterna tolkade situationen, närmare bestämt att det 

var han som var/varit våldsam och att om hennes bror inte varit där som vittne till händelserna 

hade han kunnat ”råka illa ut”. Brian menar att den förnedring som det psykiska våldet 

innebar, var värst. 

Carlos 

Även Carlos beskriver det psykiska våld han utsattes för som det som var mest påfrestande, 

även om han också utsattes för sporadiskt fysiskt våld av sin tidigare partner, som han även 

har barn tillsammans med. Han menar att det var frustration i kombination med bristande 

kommunikation som utlöste våldet. Han beskriver hur hon inte kommunicerade eller bad om 

ursäkt och var introvert.  

 

En gång knuffade hon till mig hårt i ryggen... Vi var ute och reste då... hennes släktingar var också med... Hon 

blev upprörd på mig och gick ifrån bordet inför alla. När vi senare på kvällen var på rummet knuffade hon mig i 

ryggen. Jag skulle inte klassificera henne som en särskilt våldsam person, men hon var ingen kommunikatör. Det 

var hennes frustration, att hon inte kunde kommunicera. Jag menar att hon var... introvert... När det kom till 

något viktigt... jag tror att eftersom hon blev negligerad av sin egen far... hon var ofta tyst... Det gjorde att hon 

fick dåligt självförtroende/dålig självkänsla. Hon var väldigt förbisedd av sin pappa, som lämnade familjen 

hastigt för en annan kvinna och sedan inte fanns tillgänglig för sina barn. De flesta hangups går i arv, tror jag. 

/…/ Hon träffade en psykolog under en period, pga. sina problem. Hon medicinerade även. Det 

[våldshandlingarna] inträffade max tio gånger totalt. Det sista 1,5 året inträffade det kanske sex till sju gånger. 

Hon hade definitivt druckit visa gånger, men inte för det mesta (Carlos).  

 

Carlos beskriver psykiska besvär på grund av den tidigare partnerns uppväxtförhållanden som 

sannolik orsak till kommunikationssvårigheterna, som han ser som en central del i 

bakgrunden till det psykiska och fysiska våld som hon utsatte honom för.  
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David 

David berättar att han inte utsattes för fysiskt våld, men att han ändå upplevde sig reducerad 

och kränkt, då förväntningar på honom som en blivande fadersfigur visade sig vara en 

förutsättning för att relationen skulle fortgå.  

 

Hon tjatade och drog upp det [att skaffa barn] varenda gång [som vi träffades] och det var väl lite småjobbigt, 

faktiskt… och ju längre tiden gick desto mer började jag fatta att när hon inser att det är gagnlöst så började jag 

förstå att det inte skulle fortgå… (David).  

 

I början av relationen, menar David, var hon medvetet otydlig med om hon åt p-piller eller ej, vilket 

han tolkar som en strategi för att bli gravid. David återkommer till det faktum att han upplevde hennes 

återkommande verbala påtryckningar som mycket tjatigt och som att hennes vilja att skaffa barn var 

ett mål som var viktigare än själva relationen med honom.  

Erik 

Erik beskriver ingående bakgrunden till att relationen efter omkring tre år inte längre 

fungerade och varför hans dåvarande fru innan och efter skilsmässan inte litade på att han 

kunde ta hand om deras gemensamma barn. Efter en längre tids utmattningssymtom 

uppdagades till sist att han drabbats av borrelia, detta i kombination med utbildning och ett 

psykiskt ansträngande arbete. Trots sjukdom krävde hon senare att hans lämplighet som 

förälder skulle utredas av Socialtjänsten, vilket också gjordes. Anklagelserna och kraven 

gentemot honom som förälder eskalerade och innefattade mail med skällsord och 

påtryckningar till släktingar, ekonomisk utpressning och till sist även falska anklagelser om 

ofredande av deras gemensamma barn, detta trots att han under tiden för det påstådda 

ofredandet eller ofredandena efter avtal inte hade tillåtelse att vara ensam med barnet.  

 

I slutet av sommaren fick jag flytta, hon kastade ut mig. I början var det ganska juste, jag fick träffa [barnet] och 

fick komma och natta henne… I och för sig skrev hon till mina föräldrar att de skulle skriva in mig i psykiatrin 

och gå igenom en psykiatrisk utredning. Detta trots att jag hade sagt att jag hade borrelia och att det var det som 

var problemet. I den vevan ville hon ha ensam vårdnad, tyckte inte att jag kunde ta ansvar på samma sätt. /…/ 

Först hade hon en advokat som såg till att lägenheten skrevs över på henne. Det var innan utredningen. Vi gjorde 

upp någon deal, att jag fick bilen vi köpt… en tremiljonerslägenhet mot en bil… Lite korkat, men jag tänkte 

att… Om jag är snäll så är väl hon snäll tillbaka… Jag tänkte väl inte riktigt klart… Hon stämde mig och ville ha 

enskild vårdnad. /…/ Sedan började det… Det gick hyfsat bra... Jag hade till en början en kvinnlig advokat, som 

var bra. Men efter en period… då hände det någonting. Vi hade något samtal på familjerätten där vi inte kom 

överrens, det blev bråk… Det hade hänt att jag hade försovit mig, jag hade jobbat natt… Jag blev försenad när 

jag skulle hämta [barnet] på dagis, någon timme sådär. Då blev det bråk om det. Jag upptäckte blåmärken på 
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[barnet] som jag ifrågasatte… [Det var ett sätt för mig att ge] tillbaka… Så det blev problem i kommunikationen 

kan man säga… Då stämmer hon mig en gång till i rätten, så vi går upp igen och då… Nu har [barnet] blivit 2 år. 

Det är nu anklagelserna börjar… Hon anklagar mig, någon månad senare, för… att jag skulle ha ofredat [barnet].  

 

Anklagelserna om ofredande var början på en process för att Eriks före detta partner skulle få 

egen vårdnad om deras gemensamma barn, en process som fortfarande pågår.   

 

Det började med att [barnet] slängt ur sig några banala saker… hon var i kiss- och bajsåldern. /…/ Hela den 

sommaren var den värsta jag varit med om. Att inte få träffa sitt barn och sedan anklagelserna… Det är ju det 

värsta som kan hända en… Man känner sig hjälplös i situationen. Det är väldigt, väldigt tufft att bli utsatt för 

sådana här saker… /…/ Jag har aldrig blivit dömd för något. /…/ Jag blev frikänd i hovrätten… I hovrätten skrev 

de att det inte finns någon grund för anklagelserna. De avskrev alla misstankar, så det kändes skönt. Det var tre 

år sedan ungefär. /…/ Min exfru har kränkt mina föräldrar och släktingar med mail… försökt vända dem emot 

mig… Men jag har bra stöd från dem. De har bekräftat att jag är en bra pappa. /…/ Jag har anmält min exfru för 

förtal, på grund av de absurda anklagelserna. Hon har till exempel skrivit ”pedofilvänner” till mina släktingar 

(Erik).  

 

Han förklarar hennes agerande med att de har olika livsinställning och att hon har en väldigt 

materialistisk syn på tillvaron.  

 

Vi har väldigt olika livsinställningar, jag och min exfru. Kanske hänger det ihop med hur vi agerar… Jag är 

förlåtande och försöker förstå, men hon kanske är mer straffande i sin inställning liksom… Hon har fått en annan 

uppfostran helt klart. /.../ Min exfru har narcissistiska drag, tål ingen kritik (Erik).  

 

Liksom Carlos menar Erik att uppfostran och uppväxtförhållanden är en viktig 

bakgrundsfaktor till (psykiskt och fysiskt) våldsutövande. Således resonerar Erik, Carlos, 

Brian och André alla kring uppväxt och psykisk ohälsa, vilket kan kopplas till tidigare 

forskning, som visar att psykisk ohälsa är mer vanligt bland våldsutövande.  

Det är inte möjligt att utifrån dessa fem utsagor dra några slutsatser gällande utsatthet och 

ålder, men klart är att André, som är i 30-årsåldern och Brian, som är i 25-årsåldern, upplevt 

mer allvarligt fysiskt och psykiskt våld, jämfört med övriga intervjuade. Carlos, som är i 55-

årsåldern, beskriver sporadiskt fysiskt våld samt psykiskt våld, medan David, som är i 65-

årsåldern och Erik, som är i 35-årsålden, erfarit psykiskt våld (av mycket olika 

allvarlighetsgrad), men inte något fysiskt våld.  
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Normalisering av våldet 

Hur resonerar de intervjuade kring det faktum att partnern utsatte dem för våld? Ursäktade de 

partnerns våldsutövning och i så fall hur?  

Carlos menar att han på något sätt accepterade sin partners våldsutövning, eftersom han 

älskade henne. Detta trots att han upplevde våldet som orättfärdigt och att det fick honom att 

känna sig nedvärderad. Han uttrycker även att han ”trodde hon skulle förändras” och därför 

inte gav upp relationen.  

André berättar att hans partner ständigt hittade nya fel på honom. Han beskriver hur han 

upplevde att han behövde anpassa sig och att han tänkte då, att om han skulle ändra sig, så 

skulle hon också kunna ändra sig. Han förklarar varför han aldrig anmälde våldet med att han 

fick skuldkänslor när hon var ångerfull, ”jag tänkte att hon också var mänsklig och hade sina 

problem”, att han tyckte att de borde kunna lösa problemen tillsammans och att han borde 

kunna hjälpa henne med hennes ”issues”.  

Brian menar att han i dag inte skulle acceptera det han då ”stod ut med”. Hans partner 

kunde skrika offentligt och påkalla omgivningens uppmärksamhet genom sitt agerande när 

hon var påverkad av alkohol. ”Idag skulle jag bara gå iväg, jag skulle aldrig stå ut med det 

igen”, konstaterar han. Brian beskriver att han då, vid tiden för relationen, över huvud taget 

inte identifierade det som misshandel, trots att han under intervjuns gång kommer fram till att 

det faktiskt var just misshandel. Det synsättet skulle kunna tolkas som ett sätt att normalisera 

våldet. David och Erik ger i sina utsagor inte alls, eller i alla fall inte tydligt, uttryck för att 

normalisering av det våld de utsattes för. Erik beskriver däremot hur stress i kombination med 

en infektion inverkade på hans egna psykiska hälsotillstånd, vilket i sin tur påverkade partners 

sätt att se på honom som förälder.  

André och Erik är de som fortfarande beskriver att de lider av sina erfarenheter av att ha 

utsatts för våld i en nära relation. André ville ”förstå” hur hans partner kunde utsätta honom 

för sådant psykiskt och fysiskt våld och undrar fortfarande hur det kunde bli som det blev, 

men konstaterar att han måste gå vidare. ”Jag ville hela tiden förstå och det känner jag 

fortfarande. Men jag måste släppa det”.  

Sammanfattningsvis ser jag att normaliseringsprocessen tydligast framkommer i Carlos 

och framförallt i Andrés utsagor, medan jag tolkar Brians resonemang snarare som ett sätt att 

förminska både det han utsattes för och den som utsatte honom. Hans språk är inte ursäktande, 

utan förminskande, även om han pendlar mellan olika sätt att beskriva det han utsattes för. 

Både Carlos och André ger således i någon mån uttryck för att vid tiden för våldsutövandet 
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internaliserat förövarens förståelse och rättfärdigande av våldshandlingarna. André är också 

den som tydligast beskriver en känsla av både social och fysisk utsatthet.  

Utsatthet 

Upplevde de intervjuade rädsla för sin partner (eller för något annat) i samband med att de 

utsattes? Hur beskriver de intervjuade sin utsatthet i termer av genus? Har de några tankar om 

utsatthet för våld i nära relationer och eventuella könsskillnader generellt? I så fall vilka? De 

sista frågorna jag ställde de intervjuade var om de tror att det finns några skillnader mellan 

män och kvinnor vad gäller erfarenheter av våld i nära relationer generellt och i så fall vilka.  

Oavsett om våldet varit av fysisk och psykisk eller enbart psykisk karaktär, använder 

informanterna specifika uttryck för att beskriva sina upplevelser. Rubrikerna nedan speglar de 

intervjuades beskrivningar, dels av sin egen utsatthet och dels av mer generella funderingar 

kring kön och genus i relation till utsatthet för våld i nära relationer.  

”De flesta skulle tro på kvinnan” 

Carlos reflekterar över skillnader i fysisk styrka, allmänt rådande synsätt gällande kön och 

genus samt kring det faktum att en kvinna skulle vara mer trovärdig, när det handlar om 

utsatthet för våld i en nära relation. Samtidigt som det är ”lika dåligt” att bli utsatt, oavsett 

kön, så är alltså en skillnad möjligheten att kunna försvara sig, fysiskt.  

 

Skillnad mellan män och kvinnor: en kvinna skulle generellt sett vara mer... jag tror hon skulle lida mer, 

generellt, pga. att om det blir allvarligt våld, skulle hon ha svårare att försvara sig än en man. Men om en kvinna 

är helt galen och slår en man med en stekpanna, kan konsekvenserna bli väldigt allvarliga också. I allmänhet tror 

jag att vi generaliserar för mycket. Man säger: “en man ska aldrig slå en kvinna”, men det borde ju 

vara “en människa ska aldrig slå en annan människa”. Jag tror inte att jag ser det som att det är någon skillnad. 

Majoriteten av de människor som blivit misshandlade i relationer är kvinnor, så det är därifrån 

generaliseringarna kommer. /…/ I rättssystemet tror jag att en man har en sämre position. De flesta skulle tro på 

kvinnan, om hon sa att hon hade blivit slagen. Och det gäller både män och kvinnor. När det inträffade, tänkte 

jag inte på det som en ”gender issue”. Våld för mig är inte en gender issue. Men… ja, om det är mer vanligt från 

en sida gentemot en annan, så är det väl en gender issue. Det ses nog så. Och när det är svårare för den ena än 

den andra att göra sig trodd.  

 

Carlos resonemang kan tolkas som en önskan att se bortom skillnader i termer av kön. 

Samtidigt återkommer han till det faktum att skillnaderna ändå finns där, ibland till kvinnors 

och ibland till mäns nackdel/fördel. Han utvecklar senare sin syn på bakgrunden till detta (se 

avsnittet Det han aldrig skulle berätta om).  
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Misshandel eller ”pinsamma situationer”? 

Brian förklarar att han inte kände sig hotad eller rädd i relationen. Han menar att han över 

huvud taget inte identifierade handlingarna, då, som våld, eftersom han visste att han när som 

helst kunde försvara sig. Brian reflekterar över kön och genus ur flera olika perspektiv. Han 

konstaterar att könsskillnaden spelar roll, ”hon är ju tjej, tänker man” och att våldet därför inte 

kunde göra ont, ”…alltså, det gjorde ju inte ont”, eller ens kunde benämnas som våld.  

Samtidigt konstaterar han att det trots allt faktiskt gjorde ont och var oacceptabelt. Sedan 

reflekterar han över det faktum att han reagerade mycket starkt i kontakt med en tjejkompis 

som blivit utsatt för våld i en relation med liknande skador som honom själv, bland annat 

rivmärken. I det fallet rådde ingen tvekan om att hon utsatts för något oacceptabelt från sin 

(’manliga’) partner.    

 

Hon är ju tjej, tänker man… även om det blev nån blåtira… alltså det gjorde ju inte ont. Det kunde kanske svida 

lite, men det var väl skit samma liksom. Men rivmärkena syntes ju. /…/ Vår relation… att det var nån typ av 

misshandel, utan mer att det var pinsamma situationer, som man inte vill vara med om igen. Men ja, jag tycker 

att det är skillnad. Just det att man kan försvara sig [som kille/ man]. Hur kan en tjej misshandla dig? I så fall 

måste du låta henne misshandla dig… ändå är det det som är sanningen... (Brian). 

 

Inledningsvis resonerar Brian att en kille ju inte kan bli misshandlad av en tjej, för att sedan 

konstatera att det trots allt var just det som inträffade, det som ”är sanningen”. En gång slog 

Brian tillbaka, med öppen hand över ansiktet på sin tidigare partner, men fick efteråt ”sådan 

ångest för att det var så fel, så fegt av mig, att slå en tjej alltså”. Här beskriver Brian hur det är 

fegt av en kille att slå en tjej (vilket omvänt inte tycks gälla). Jag ser hans beskrivning som ett 

uttryck för ett avståndstagande från ett beteende som inte är förenligt med de 

maskulinitetsideal som han ser.  

Brian beskriver sedan ”en mildare situation”, det vill säga att det han utsattes för kanske 

ändå bäst kan beskrivs som ”pinsamma situationer”, då hon skrek och påkallade 

omgivningens uppmärksamhet och att det måste ha uppfattats som att hon var det egentliga 

offret, inte han.  

 

Om jag ser mig i en mildare situation, att jag utsattes för pinsamma situationer, skrika framför andra, riva mig. 

Saker man absolut inte vill att andra ska göra och folk kunde tro att det var jag var den som var på henne och att 

hon såg ut som ett offer som fått nog, inför andra. Det var vad som hände den där gången i t-banan, då det höll 

på i kanske 20 minuter, inte som oftast bara några minuter och man fick kontroll på situationen (Brian). 
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Här beskriver Brian hur han oftast lyckades få kontroll på situationen. Med andra ord berättar 

han att den gången han inte snabbt fick kontroll på situationen var ett undantag.  

Han utvecklar sina tankar kring självförsvar, genus och hur våldet är våld och samtidigt 

inte. Skillnaden är att män i de flesta fall kan försvara sig och också ”tål mer”, tror han. Också 

detta kan kopplas till rådande maskulinitetsideal som innebär att män, till skillnad från 

kvinnor, bör tåla visst fysiskt våld för att inte riskera att feminiseras. Om det omvända 

inträffat, att han var den som slog, hade det tolkats helt annorlunda, ”då hade man som 

åskådare inte tolererat det”, menar Brian och påpekar att ”lite väl våldsam tjej var hon ju”. 

Men det var det psykiska (våldet) som var värst, tillägger han.  

Samtidigt som Brian ger uttryck för att det han utsattes för nog inte var så allvarligt, 

reflekterar han även kring hur det skulle kännas att anmäla våldet till polisen och att om en 

man anmäler ”så är det nog allvarligt”.  

 

Att gå till polisen och anmäla skulle nog kännas pinsamt. Det är mer, äh, skit samma… det är löjligt. Andra 

skulle nog skratta åt det. Om man tycker att man blir misshandlad, som man, och försöker få hjälp, då är det 

viktigt att lyssna, för män gör ju det så sällan., att när nån väl gör det så är det nog allvarligt. Man ska nog ta det 

på allvar. Oftast tror jag att det är mer att de kvinnor som misshandlar spelar offer. Så upplevde jag. Hon fick det 

att låta som att det var jag som slog henne. Så man satt bara och var tyst och försökte låta det gå över och då fick 

man sina smällar (Brian). 

 

Här inte bara förminskar Brian sin utsatthet, utan förlöjligar den även. Andra skulle ju ändå 

”skratta åt det”. Dessutom beskriver han hur han fick tåla några smällar, vilket omvänt inte 

vore fallet. Han menar att kvinnor utnyttjar rådande synsätt kring vad som är kvinnligt 

respektive manligt beteende till sin fördel, genom att spela offer och få omgivningen att tolka 

situationen som att det är hon som är offer. Och då kan man bara vänta tills det gått över, även 

om det innebär att man får utstå visst våld. I anslutning till detta resonemang framkommer 

dock att han tycker det är viktigt att lyssna på män som anmäler att de blivit utsatta för våld, 

även av en kvinnlig partner. När en man väl gör det, torde det vara allvarligt, resonerar han.  

”De lyssnar mer på mamman” 

Eriks erfarenheter har fått honom att främst reflektera över betydelsen av en bra advokat och 

tillgång till ekonomiska resurser, samt över det faktum att det är fler kvinnliga jurister som 

arbetar med vårdnadstvister, än manliga och att det eventuellt kan vara till nackdel för pappor. 

Detsamma gäller könsfördelningen inom Socialtjänsten, vilket han menar kan innebära att 
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tjänstemännen lyssnar mer på mamman än på pappan när konflikt uppstår om vårdnaden av 

barnen.  

 

I vårdnadstvister tänker jag att det är fler kvinnliga jurister också, att då lyssnar de mer på mamman… jag vet 

inte hur det påverkar men… /…/ Jag tror just det här med… det har mycket med advokater och pengar att göra… 

just att har man mycket pengar och ser till att skaffa sig en bra advokat så påverkar det utgången av det hela. Det 

är ett så konstigt spel…  så fult spel i rätten. Från början hade jag ju en bra advokat, men efter anklagelserna 

bytte jag tyvärr advokat och fick fel person… /…/ Jag upplever att det är många kvinnor både inom Socialen 

och… det påverkar väl att de lyssnar mer på mamman, överlag. Det påverkar kanske på något sätt. Man upplever 

att de inte vill komma i konflikt med mamman. De vill inte ta i det som är jobbigt på något sätt… (Erik).   

”Hon visste hur man slår” 

André reflekterar inte på samma sätt som till exempel Brian över sin fysiska styrka i relation 

till sin före detta partner, utan konstaterar att hon ”visste hur man slår”. Även han blev 

chockad över sitt eget agerande den (enda) gången han slog tillbaka.  

 

Jag tror att det finns både skillnader och likheter för killar och tjejer som utsatts för våld i en nära relation. Hur 

man pratar om upplevelserna är annorlunda… hur man… på nåt sätt…. Vissa tjejer har lättare att prata om det 

och vissa kanske pratar om det mer som att det, ”fy fan”, blir arga, sen finns det de som har lite svårare att prata 

om det.  Jag ser mönster i folks beteenden och mönster är djupt rotade, mer än man kanske tror. Folk ursäktar sitt 

beteende, stora som små saker. Jag har i efterhand pratat med en tjejkompis med liknande erfarenheter och slogs 

av hur liknande erfarenheter vi hade. Hon kunde berätta om vad som hänt, fast det var en så förvrängd version, 

som om ingen misshandel hade inträffat. Så var det för mig också. Man förnekade vad som hänt (André).  

 

Liksom Brian, reflekterar även André över likheterna han såg i de erfarenheter han och hans 

tjejkompis hade, av våld i en parrelation. André beskriver hur de båda förnekade vad de 

utsattes för. Precis som också Carlos och Erik påpekar, konstaterar André att beteenden och 

mönster är djupt rotade i oss, ”mer än man kanske tror”.   

”En jävla avelstjur” 

David berättar att kvinnan han var tillsammans fick honom att känna sig som ”en jävla 

avelstjur”, när hans nej till att skaffa barn inte accepterades som ett nej. ”Tjatet” fortgick varje 

gång de träffades (de bodde på olika orter). Det fick honom till sist att känna sig reducerad 

och kränkt. Han spekulerar även över den allmänna synen på våldtänkt, i termer av kön.  

 

Det var inte så att jag tog det [tjatet] som en stor katastrof… men det var ju sorgligt, för man kände sig jävligt 

reducerad… det var väl det som var bedrövligt. Det var ganska kränkande… /…/ Jag tror att det nog oftare 

drabbar män än kvinnor… en aspekt är att det är vanligare och lättare för en tjej och kvinna att få en kille att bli 
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lurad på ett faderskap än tvärtom, det tror jag. Fråga mig inte bara varför! Nej, men jag har en känsla av att det är 

så. Som Märta Tikkanen skrev, att män kan inte våldtas… det vete fan om det stämmer (David).  

 

David reflekterar över det faktum att vad han upplevde av press på sig att skaffa barn trots att 

han tydliggjort att han inte ville det, nog oftare drabbar män och att män ju fortfarande blir 

smickrade om en kvinna visar intresse och att det har med fortfarande rådande könsroller att 

göra. Han kritiserar också föreställningen (som han ser) om att män inte kan våldtas (av 

kvinnor).  

Socialt skyddsnät och omgivningens reaktioner 

Hur beskriver de intervjuade sitt sociala skyddsnät? Och hur har upplevelserna påverkat dem, 

i senare relationer eller generellt? Kände de behov av att söka stöd från vänner eller annan? 

Varför/varför inte? Hur reagerade omgivningen om de berättade om sina upplevelser och hur 

ser de själva på omgivningens faktiska eller tänkta reaktioner?  

Carlos beskriver hur avsaknaden av ett socialt skyddsnät (familj och nära vänner) 

påverkade först hennes möjligheter, medan de bodde utomlands (i Carlos hemland), och sedan 

hans egna möjligheter till stöd, efter att de flyttat till Sverige. Liksom i Eriks fall är de 

gemensamma barnen en central fråga och våldet eskalerade i slutet av relationen.  

 

Vi bodde utomlands och där hade hon ingen familj eller stort social skyddsnät. När vi flyttade tillbaka Sverige 

eskalerade hennes aggressivitet. I efterhand är jag inte lika bekymrad over det fysiska våldet, som av andra 

saker, hur hon manipulerade mig och utsatte mig för psykisk press i en situation där hon hade ett socialt 

skyddsnät som jag inte hade. /…/ Ibland betedde hon sig respektlöst även inför [sin] familj och vänner. Jag hade 

ingen att prata med och ville inte heller oroa min familj där hemma. Men jag vände mig till pappa-barn och fick 

råd av dem. Bland annat berättade de att jag inte kan förlora mina barn hux flux. Det var en rädsla jag hade. Hon 

manipulerade mig, så att jag hamnade i en mycket utsatt situation. Till sist när vi skilde oss stod jag utan bostad, 

eftersom hon genom äktenskapsförord sett till att jag inte fick ärva något (Carlos).   

 

Carlos fick stöd via en ideell förening, medan André sökte hjälp hos en mansjour efter att 

relationen till sist tagit slut. Han upplevde att han fick ett visst stöd där, genom gruppsamtal, 

men att han fortfarande tycker sig vara i behov av mer samtalsstöd för att bearbeta 

upplevelserna. Han resonerar kring vad erfarenheterna inneburit för honom i andra relationer 

och i allmänhet. Han funderar på om erfarenheten gjort att han inte känner sig lika glad 

längre. Hans upplevelse bekräftas i tidigare forskning visar att män som utsatts för våld i en 

nära relation löper större risk än andra, att drabbas av depression.  
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Nu är jag mer försiktig att ge mig in i en relation. /…/ Jag säger att jag inte är intresserad av en relation. I 

efterhand kan jag känna att jag visst var intresserad, men att jag sa så ändå. Men det är inte i hela välden. Jag 

känner olust och rädsla, oro, när det blir mer seriöst. Det är svårt att säga vad som beror på de här erfarenheterna 

och inte. När man var mitt i allt, hade man inte ens tid att känna efter. Jag kanske inte är lika glad längre, som jag 

en gång var…  

 

För Erik tog den psykiska förnedringen inte slut när relationen bröts, i stället eskalerade den 

och kom att kretsa kring vårdnaden av deras gemensamma barn. Han beskriver att vänner, 

familj och även fritidspedagoger på barnets fritids varit och är ett ovärderligt stöd för honom 

för att orka med vardagen, mitt i allt det mardrömslika. Han beskriver situationen just som ”en 

mardröm, som man önskar att man kunde vakna upp ur”.  

 

Samtidigt känner jag att jag har stöd från fritids… en pedagog har känt [barnet] sedan hon var 2 år [som var då 

ofredandet, enligt den tidigare partnern, skulle ha inträffat], så de har en positiv bild av mig och har aldrig tyckt 

något konstigt eller så (Erik).  

 

Det är också genom sina närstående han får bekräftelse på att han är en bra förälder. Under en 

period träffade han även terapeut via Socialtjänsten. Men han upplever att samhället svikit 

honom, eftersom han inte fått det stöd han behövt i den svåra situation han befunnit och 

fortfarande befinner sig i, även om han fått viss distans till situationen och anstränger sig för 

att fokusera på andra saker i sitt liv, som flera olika fritidssysselsättningar och en ny karriär.  

Det han aldrig skulle berätta om 

I utsagorna framkommer en mängd situationer och våldshandlingar, av mycket varierande 

allvarlighetsgrad och av såväl fysisk som psykisk karaktär, samt vissa, otydliga inslag av vad 

som skulle kunna beskrivas som sexuellt tvång. Samtliga intervjuade beskriver ett ensidigt 

våldsutövande, André och Brian berättar att de vid ett tillfälle ”slagit tillbaka” och att 

våldshandlingen då överrumplat dem själva.  

André, Brian och Carlos beskriver hur våldet ibland inträffade mitt bland vänner och/eller 

på offentliga platser med människor i rörelse och de diskuterar dessa händelser i termer av 

kön och genus. Bland annat framkommer att dessa situationer av omgivningen tolkats som 

roande, vilket kan kopplas till forskning som visar att kvinnors våld mot män kan ses som ett 

skämt snarare än något oacceptabelt.  

André påpekar att misshandel är misshandel och att det inte är lätt för någon, oavsett vem 

som utsätts eller vem som är förövare, men att kvinnor kan få mer allvarliga skador samtidigt 
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som män riskerar bli misstrodda i större utsträckning och att män även har en bild av en 

förmåga att kunna ”skaka av sig” (att ha blivit utsatt för våld), att tåla (till skillnad från 

kvinnor), att leva upp till.  

 

För kvinnor som utsatts finns fler alternativ (kvinnojourer etc.) men det är inte lättare för någon, oavsett. Män är 

ju fysiskt starkare och det finns större risk för kvinnor att få mer allvarliga skador. Jag misstänker att risken att 

jag skulle riskera att bli misstrodd är mer än en tjej som blivit utsatt. Det finns en bild av att män ska kunna ”ta 

det och skaka av sig och gå därifrån”. Det sitter i allas huvuden någonstans, på något sätt. Det är ju fel. Men 

sedan hur det är i praktiken vet jag inte. Jag kan inte på något sätt föreställa mig att det är lätt för någon. Det är 

svårt för mig att jämföra. Polisen pratar med en som om man är skyldig. Det är i alla fall så det känns. Jag har 

inga förhoppningar om att något ska ske. Rättssystemet är verkningslöst. Jag tror inte att straff heller är 

lösningen på problemet. Psykolog är nog mer hjälp (André).  

 

Carlos beskriver hur han ser på könsskillnader när det kommer till utsatthet för våld i nära 

relationer och också i allmänhet. Han ger uttryck för en uppfattning som handlar om att 

kvinnor (numera) kan prata om att de blivit utsatta för våld, men att det inte gäller män och att 

det har med en fortfarande rådande machokultur att göra.  

 

Jag kan föreställa mig en kvinna säga till en vän, att hon blivit slagen, men jag har aldrig i mitt liv hört en man 

säga det, för han skulle bli förlöjligad. Orsakerna är uppenbara... det är fortfarande en machokultur som är så 

djupt rotade i manga män... En man som växte upp för 40 år sedan... då var det fortfarande en massa left overs 

av “mannen som familjeöverhuvud” och den som ska föda familjen och så vidare. Det är ett än större stigma för 

en man att medge att han är/varit rädd för en kvinna, än tvärtom. Jag tror inte att män kommunicerar till sina 

manliga vänner, att de blivit utsatta för sådant. Jag ser så manga machomän! Det är så vanligt. Till och med “the 

nice guys”… Visst finns det de som är annorlunda, men många har en stark machoattityd (Carlos). 

 

I flera av intervjuerna framkommer egna erfarenheter av/en uppfattning om att män riskerar 

att inte bli trodda, det vill säga att det finns en misstro gentemot en man som offer för våld i 

en nära relation och att han i stället riskerar att ses som den verkliga förövaren.  

Såsom nämnts i metodavsnittet framkom vid flera tillfällen under primärdatainsamlingen 

en uppfattning om att mäns utsatthet för våld av en kvinnlig förövare är något den utsatte själv 

absolut inte skulle vilja prata om, eller ens erkänna, för sig själv eller någon annan. En 

tillfrågad (men ej intervjuad) uttrycker sig ungefär så här:  

 

Jag tror inte att någon man här [i en medelstor svensk stad] skulle erkänna att de blivit misshandlade av en 

kvinna. Det är alldeles för mycket machokultur här. [En bekant] blev ju misshandlad bland annat med ett järnrör 

av sitt ex, men det skulle han aldrig någonsin prata om.  



34 

 

 

Han uttrycker en till synes vanligt förekommande åsikt och ger samtidigt stöd åt antagandet 

att det finns ett mörkertal också av män som offer för våld i nära relationer. Vissa tillfrågade 

har också angett att det är mycket psykiskt påfrestande att prata om upplevelserna och att de 

därför tackat nej till en intervju. Andra tillfrågade har avfärdat en intervju med ett skratt eller 

med en skämtsam attityd till den erfarenhet de ändå uppgett sig ha, vilket kan tolkas på olika 

sätt. Det kan tolkas som ett uttryck för att vilja dölja eller underskatta det allvarliga i 

utsattheten och eventuell psykisk påverkan eller fysiska skador. Det skulle även kunna tolkas 

som ett sätt att förlöjliga förövaren för att på så sätt bekräfta sitt maskulinitetsskapande och 

inte riskera att själva femininiseras.  

De intervjuade utmanar därför genom att alls medverka och låta sig intervjuas, den ovilja 

som finns, när det gäller att tala om dessa erfarenheter.  
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Diskussion 

I de intervjuades utsagor framkommer flera aspekter av maskulinitetsskapande, som både 

utmanar och bekräftar vad jag i teoridelen identifierat som rådande ideal. Jag konstaterar att 

de intervjuade har mycket olika sätt att förhålla sig till sina skilda upplevelser, men att det 

trots detta finns flera gemensamma nämnare vad gäller synen på ’hur en man bör vara och 

agera’ och inte och också liknande resonemang vad gäller egna ideal och praktik, eller 

(upplevda) faktiska normer att förhålla sig till.  

Brian ger uttryck för att både förminska det han utsatts för och förlöjliga situationen och 

förövaren, då han pendlar mellan att se det han utsattes för som å ena sidan oacceptabelt och å 

andra sidan som pinsamma situationer, som ju inte kunde handla om misshandel, då han som 

man var offret och förövaren var en kvinna/tjej. Han är också den enda att understryka 

könsskillnader avseende fysisk styrka och kontroll.  

När Brian diskuterar hur en kille/man som utsatts för våld av en tjej/kvinna riskerar att 

mötas av skratt, ser jag två olika ideal kopplade till ’görandet’ av maskulinitet: Brian kämpar 

med å ena sidan sina egna ideal, det vill säga att även män som utsatts för våld av kvinnor bör 

tas på allvar, å andra sidan existerande normer som han har att förhålla sig till, som innebär att 

han som kille/man riskerar bli utskrattad, om han erkänner att det faktiskt var våld han 

utsattes för och inte enbart ”pinsamma situationer”.   

Övriga intervjuade uttrycker att de visst känt/känner sig utsatta, dock mer i psykisk 

bemärkelse och att det eventuella fysiska våldet endast förstärkte den upplevelsen ytterligare. 

Här ser jag att de intervjuade utmanar hegemoniska ideal där kontroll, styrka och makt är 

centrala komponenter.  

Andrés utsaga skiljer sig från de andra, då han beskriver både fysiskt och psykologiskt 

våld av mer systematisk karaktär, och även med visst inslag av vad som skulle kunna vara och 

beskrivas som sexuellt tvång, vilket även David ger uttryck för. Andrés är den vars 

erfarenheter skulle, menar jag, kunna beskrivas i termer av intim terrorism. Också Eriks 

erfarenheter av psykiskt våld är av mer systematisk karaktär och både André och Erik lider 

fortfarande i dag av konsekvenser av det våld de utsattes/utsätts för. Men i Eriks fall handlar 

det kanske snarast om separationsinitierat våld, då det hänger samman med separationen och 

då fysiskt våldsutövande saknas.  

Även Carlos erfarenhet tenderar att vara av systematisk karaktär, särskilt när hänsyn tas till 

det faktum att han befann sig i ett för honom främmande land där han beskriver att hans 
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partner utnyttjade sitt starka sociala nätverk och även ekonomiska resurser, som han själv inte 

hade. Eriks utsaga kan tolkas som att han heller inte hade samma tillgång till ekonomiska 

resurser som sin dåvarande partner. Däremot beskriver han sitt starka sociala skyddsnät som 

ovärderligt för att över huvud taget orka med vardagen.  

Davids erfarenhet skiljer sig på det sätt att hans utsatthet uteslutande handlar om ”tjat” om 

att skaffa barn, vilket efterhand fick honom att känna sig reducerad och kränkt då hans nej 

inte respekterades. I övrigt ser han det som en ”sorglig historia”, mer än något annat. Han 

utmanar även en vanlig föreställning om kön och genus, genom att ifrågasätta vad som kan 

anses vara en vedertagen ’sanning’ som handlar om att män inte kan bli våldtagna av kvinnor 

(det vill säga inte kan vara offer för en kvinnas våld).  

Eriks, liksom Andrés och Carlos utsagor, visar också på hur psykisk ohälsa (på olika sätt) 

kan vara en bidragande faktor till våldsutövande. Även alkoholbruk/missbruk framkommer i 

framförallt Brians utsaga, som en bidragande faktor till våldsutövandet.  

I Carlos fall eskalerade våldet mot slutet av relationen och han upplevde rädsla för att han 

inte skulle få träffa sina barn, även om hans oro visade sig vara obefogad. Men här 

aktualiseras frågan om upplevd rädsla. I tidigare forskningsresultat framkommer att män inte 

upplever den rädsla som många våldsutsatta kvinnor beskriver. Den bilden bekräftas i dessa 

utsagor. Inte heller tycks normaliseringsprocessen vara närvarande i någon av utsagorna, med 

Andrés som tydligt undantag och mindre framträdande även i Carlos utsaga. Däremot 

framkommer rädsla över att själv utmålas som den verkliga förövaren, att förlora kontroll, att 

framstå som feg, eller att förlora kontakten med sina barn. Erik beskriver inte att han hyste 

någon sådan rädsla, men däremot är det just detta som det psykiska våld han upplevt och 

fortfarande upplever i huvudsak handlar om.  

Den ’omanlighet’ som de intervjuade ger uttryck för att ta avstånd från handlar dels om att 

det är fegt att slå en tjej/kvinna, som ju i de flesta fall är en fysiskt svagare person och dels 

som en kritik av fortfarande rådande machoideal, där fysisk våldsamhet ingår.  

Det offentligt utövade våld som André, Brian och Carlos beskriver, tydliggör deras 

situation i termer av kön, då våldet dels tolkas som lustigt av omgivningen och dels då det 

ligger nära till hands att ifrågasätta deras position som offer, eller snarare att bilden av dem 

som offer inte är möjlig.  

Sammanfattningsvis framkommer aspekter som kan beskrivas både i termer av ’mäns 

problem’ och ’män som problem’. Jag syftar på de uttryck som framkommer av ambivalens i 

synen på sin egen utsatthet och det är i den egna utsattheten som ’görandet’ av maskulinitet 

aktualiseras. Det är för dem lättare att se allvarligheten i våldsutövandet när någon annan 
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drabbas. Är det våld när en kvinna slår och/eller utövar psykiskt våld mot sin ’manliga’ 

partner, eller är det bara ”pinsamma situationer”? André, Brian och Carlos resonerar alla, på 

olika sätt, kring detta, vilket jag tolkar som uttryck för att deras syn på dels hur det borde vara 

och dels hur det faktiskt är, det vill säga hur de upplever att maskulinitet ’bör göras’ och inte. 

Dessa ideal skiljer sig åt och visar på det paradoxala i de rådande svenska maskulinitetsideal, 

som Nordberg (2006) och Gottzén (2012) skissar. Idealen avspeglar både krav på till exempel 

tuffhet och jämlikhetsnormer, som säger att uppdelning i könskategorier, liksom andra 

gotyckliga kategoriseringar inte bör spela någon roll.     
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Primärkällor 

Informant 1: ”André”, 30-årsåldern, singel. Relationen varade i två och ett halvt år med som 

längst åtta månaders paus och tog slut för drygt ett år sedan. Intervju genomfördes den 13 

april 2014.  

Informant 2: ”Brian”, 25-årsåldern, singel. Relationen varade i omkring två år och tog slut för 

omkring tre år sedan. Intervju genomfördes den 4 maj 2014.  

Informant 3: ”Carlos”, 55-årsåldern, singel. Relationen varade i omkring tio år och tog slut 

för omkring tre år sedan. Intervju genomfördes den 5 maj 2014.  

Informant 4: ”David”, 65-årsåldern, singel. Relationen varade i ett och ett halvt år och tog slut 

för omkring tio år sedan. Intervju genomfördes den 15 maj 2014.  

Informant 5: ”Erik”, 35-årsåldern, singel. Äktenskapet varade i ca tre år och relationen tog  

slut för omkring sju år sedan. Telefonintervju genomfördes den 23 maj 2014.  

Övrig: Ett citat från en av de tillfrågade, i 40-årsåldern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Ålder, nuvarande livssituation (ensamstående, eller i relation)  

2. När inträffad våldet du utsattes för? 

3. Inträffade våldet vid ett eller flera tillfällen? Under hur lång period? 

4. Minns du om din partner var påverkad av alkohol eller någon annan drog? 

5. Beskriv det våld du utsatts för (exempel typ av våldshandlingar) 

6. Hur kände/resonerade du när det inträffade? Hur känner/resonerar du i dag?  

7. Upplevde du att du behövde något stöd (t.ex. berätta om dina upplevelser, få råd eller 

praktisk hjälp från någon utomstående)?  

8. Om ja, vilken typ av stöd? Om nej, vad tror du det beror på? 

9. Om ja, fick du stöd från vänner, familj eller annan utomstående?  

10. På vilket sätt blev du hjälpt av det stöd du fick? 

11. Hur upplever du att händelsen/händelserna påverkat dig, till exempel i andra 

relationer?   

12. Tror du att det finns några skillnader mellan män och kvinnor i deras erfarenheter av 

våld i nära relationer? Om ja, beskriv dessa. Om nej, hur tänker du?  

(Eventuella övriga reflektioner).  
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Bilaga 2 

 

 

Intervjupersoner sökes till studie  

om mäns utsatthet för våld i nära relationer 
 

Jag söker dig som är bosatt i Sverige och som någon gång utsatts för någon typ 

av våld i en nära, heterosexuell relation, för intervju till en kandidatuppsats i 

genusstudier vid Stockholms universitet.  

 

Intervjun tar omkring en timme och är helt anonym. Studien syftar till att belysa 

mäns specifika erfarenheter, eftersom det finns stora kunskapsluckor om just 

mäns upplevelser, exempelvis i kontakt med myndigheter.  

 

Har du själv erfarenhet av våld i en nära (olikkönad) relation eller känner 

du någon som har varit utsatt, så förmedla gärna min förfrågan.    

 

Kontakta mig via e-post: mavi2274@student.su.se  

 

 

 

Mariana Vikström 
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