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Förord 

 

Jag vill först och främst tacka de män som medverkat i denna studie och som bidragit med 

sina berättelser. Utan er hade denna studie inte kunnat bli av. Tack vare er har jag fått en 

bredare kunskap och förståelse för utsatta män för våld i nära relation. Kunskap jag hoppas 

kunna sprida vidare långväga. Jag vill även rikta ett tack till min handledare Susanne Strand, 

för sin hjälpande hand och sina peppande ord. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack 

till mina nära och kära som gett mig styrkan när stressen tagit vid och orken trutit, som pushat 

mig att äntligen segla i hamn och uppnå mina mål.  

 

Eskilstuna, januari 2018  

Therese Kärrholm  



 

Männen som faller mellan stolarna   

- Mäns utsatthet av våld i nära relation 

 

Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie har utforskat mäns erfarenheter och upplevelser 

av kvinnligt våld i nära relation. Sex stycken män runt om i Stockholms 

län har intervjuats utifrån en semistrukturerad intervjuguide och har 

besvarat studien med utgångspunkt att berätta ur egna perspektiv. 

Resultatet påvisar att män utsätts i större utsträckning för psykiskt våld, 

men utsättas även för fysiskt- materiellt- & ekonomiskt våld. Männen 

upplever själva att de blir sämre bemötta av professionella rättsprocesser 

samt andra medmänniskor och har även en tendens att skuldbelägga sig 

själva samt uppleva skamkänslor på grund av sin utsatthet. Studiens 

resultat diskuteras utifrån tidigare forskning, samt teoretiska perspektiv 

och understryker även vikten av att belysa manliga offer för våld i nära 

relation då det i nuläget är underrepresenterat.  

 

Nyckelord: manligt våldsoffer, våld i nära relation, skam, maskulinitet, 

normaliseringsprocessen. 

  



 

Men who falls between the cracks 

- Vulnerable men of intimate partner violence  

 

Abstract 

 

This study aims at investigating experiences of men as victims of 

intimate partner violence with women as perpetrators. Interviews have 

been held with six men in Sweden based on a semi structured interview, 

where the main point for them was retell their experience based on their 

own perspective. The results showed that men were more likely to be 

abused psychologically, although both physical and economical violence 

did happen. Men experienced themselves as being worse treated from 

legal proceedings, family and friends than female victims. They also 

tended to blame themselves and felt shamed. The outcome of the study 

was discussed based on previous research and theoretical perspectives. It 

also emphasizes the importance to highlight male victims of intimate 

partner violence. 

 

Keywords: male victim, intimate partner violence, shame, masculinity, 

Normalization process.  
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Inledning 

Män som offer 

Jag ska ta med dig på en resa av förtvivlan och berätta hur jag sakta bröts ner på alla plan. 

Under flera år har fokus legat på mäns våld mot kvinnor, men att det finns män som 

misshandlas av kvinnor finns inte […] Till slut blev det ohållbart för mig och jag kände mig 

tvingad att hitta på en motsatt historia för att komma undan den psykiska och fysiska terrorn 

(Forrestgate, 2010 s. 5).  

År 2000 kom en rapport från nationella viktimiseringsundersökningen: National Violence 

Against Women Survey som påvisar att cirka 1 procent av männen och 1,5 procent av 

kvinnorna i USA varje år utsätts för fysiskt våld eller våldtäkt. Inom begreppet våld i nära 

relationer hade 8 procent av 8000 män och 25 procent av 8000 kvinnor någon gång utsatts för 

denna typ av våld (Tjaden & Thoennes, 2000). I en undersökning som utfärdades 2012 av 

nationella trygghetsundersökningen (NTU) framkom det att cirka 7 procent män och kvinnor 

av Sveriges befolkning utsattes för våld i nära relationer under år 2012. Av resultaten att 

döma var fördelningen av utsatthet relativt lika män och kvinnor emellan (Frenzel, 2014). 

Under en livstid skiljer sig däremot siffrorna åt, då resultaten utifrån Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) påvisar att ungefär var sjätte man och ungefär var fjärde kvinna någon gång utsatts för 

våld i nära relation (Hradilova Selin, 2009).  

Våld i nära relationer definieras enligt socialstyrelsen, en handling som kan innefatta 

fysisk, psykisk, sexuellt, social och ekonomisk utsatthet. Att vara utsatt för en våldshandling 

innefattar att en person på något vis har blivit kränkt och/eller attackerad. Dessa handlingar 

kan vara allt från knappt märkbara handlingar till mer grova brott (NE, 2017a; NE, 2017b; 

Socialstyrelsen, 2017). Våld i nära relation innefattar det våld som sker mellan två närstående 

individer både i heterosexuella och samkönade relationer. Varav offret, det vill säga personen 

som utsatts för våldshandlingen har en nära, känslomässig relation till förövaren (Hradilova 

Selin, 2009; NE, 2017c). 

År 2009, omnämndes för första gången, i Sverige, mannens utsatthet av våld i nära 

relationer i en rapport av BRÅ utifrån NTU:s undersökning (Hradilova Selin, 2009). Ett 

problem som innan dess inte observerats i samma utsträckning. I en rapport från 2014 

framställdes resultat att 1,8 procent av männen och 1,9 procent av kvinnorna i Sverige i 

åldrarna 16 till 79 år utsattes för våld i nära relation vid minst ett tillfälle under år 2013, varav 

0,5 procent av de utsatta männen och kvinnorna hade upplevt grov misshandel vid minst ett 

tillfälle av sin nuvarande eller dåvarande partner (Frenzel, 2014). Trots att studier påvisar att 

män utsätts för våld i nära relationer i ungefär lika stor omfattning som kvinnor, är bilden av 
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män som brottsoffer fortfarande relativt liten (Frenzel, 2014). Även om ämnet har 

uppmärksammats mer på senare tid och begreppet våld i nära relationer i dagens samhälle 

betecknar flertalet typer av relationer samt även innefattar våld mot män av kvinnlig partner 

finns det en del kunskapsluckor om mäns erfarenheter av våld i nära relation, som behöver 

lyftas (Hradilova Selin, 2009). Därav är syftet med detta arbete att belysa männens utsatthet 

av våld i nära relationer utifrån deras egna berättelser och upplevelser.  

 

Våldets definition  

Våld innefattar olika handlingar och benämns oftast med fysiskt-, psykiskt-, sexuellt-, 

materiellt- eller ekonomiskt våld. Våld kan ske både indirekt och direkt genom fysisk styrka 

gentemot någon eller något och då oftast i avseendet, bestraffning, där gärningspersonen 

våldför sig på en annan individ fysiskt eller psykiskt (Karlsson, 2016; NE, 2017a). Våld kan 

även innebära en faktisk handling mot sig själv samt annan individ som resulterar i, eller 

förutsätter att leda till kräkning av en individ eller till dödligt våld (Chan, Clark & Fedotov, 

2014). Fysiskt våld handlar exempelvis om knuffar, hårdragning och/eller slag, psykiskt våld 

innefattar exempelvis direkta eller indirekta hot eller förlöjliganden, sexuellt våld innefattar 

påtvingade sexuella handlingar samt våldtäkt, medan materiell och ekonomisk utsatthet 

innefattar bland annat frihetskränkningar och sönderslagna materiella personliga tillhörigheter 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Konsekvenser av att inte se utsatta män 

Våld i nära relationer är en relativt vanlig företeelse som uppmärksammats alltmer de senaste 

årtiondena och som begås av både män och kvinnor i en partnerrelation. Våld som omfattar 

fysiskt våld tenderar exempelvis att ske i lika stor utsträckning både mot män som mot 

kvinnor (Stolt, 2010). I tidigare internationell- och nordisk forskning tenderar männens våld 

mot kvinnan i heterosexuella parrelationer ta överhanden trots att allt fler rapporter påvisar att 

även männen utsätts för våld i nära relationer, både i heterosexuella och samkönade relationer 

(Stets & Straus, 1990; Hradilova Selin, 2009; Stolt 2010; Frenzel, 2014; Nybergh, Enander & 

Krantz, 2015; Machado, Santos, Graham-Kevan & Matos, 2016). Flertalet studier riktar även 

all uppmärksamhet mot utsatta kvinnor och/eller barn som bevittnat våld i nära relation. Detta 

kan innebära att partnervåld i större utsträckning betecknar män som enbart förövare, vilket 

har lett till att männens utsatthet fallit mellan stolarna (Frenzel, 2014). För att undvika detta 

problem är det minst lika viktigt att belysa mäns utsatthet, då konsekvenserna av våldet kan 

ge ett ökat socialt beteendehälsoproblem, exempelvis ångest och depression. 
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Folkhälsoproblem som kan komma att bli kroniska om inte männen får bearbeta det våld de 

utsatts för i samma utsträckning som kvinnorna har tillgång till (Stolt, 2010). Att inte 

uppmärksammas som offer utan enbart som förövare av våld i nära relation leder till att 

männen upplever sig kränkta och nedvärderade i sin offerroll av rättsliga myndigheter och 

processer. Det har även lett till att männen känner sig negativt bemötta och bortglömda av 

dessa organisationer, i förhållande till kvinnan (Stets & Straus, 1990; Hradilova Selin, 2009; 

Stolt 2010; Frenzel, 2014; Nybergh, m.fl., 2015; Machado, m.fl., 2016).  

 

Tidigare forskning  

I tidigare forskning från USA framkommer det att män tenderar utsättas i större utsträckning 

för psykisk misshandel än kvinnor. Coker, m.fl. (2002) menar att männen genom sin utsatthet 

upplevs löpa en större risk att drabbas av psykisk ohälsa, varav depressiva symptom som 

ångest och depression är de största hälsoproblemen. Resultaten från denna studie stärks i en 

annan studie utförd i USA, vilken påvisar att männen upplever sig ha bestående psykiska 

hälsoproblem som följd av psykiskt och fysiskt våld, där en kvinna har varit förövaren (Reid, 

m.fl. 2008). Även i tidigare studier från Sverige framkommer det att män upplevs utsättas för 

allvarliga former av psykiskt våld bestående av tvång, hot och emotionella 

integritetskränkande ord, där handlingen är avsedd att minimalisera männen psykiskt. 

Resultaten från denna studie påvisar även att kvinnan angriper mannen genom att klandra och 

förlöjliga partnern kontinuerligt vilket påverkar mannen så pass negativt att framtida 

relationer till ny partner och barn kan bli påverkade (Nybergh, m.fl., 2015). Även äldre 

studier som Stets & Straus (1990) menar att män påverkas mer negativt psykiskt än kvinnor i 

sin offerroll av våld i nära relationer. I studien framkommer det att både män och kvinnor 

lever i en familj där båda partner någon gång utsatt varandra för psykisk och/eller fysiskt våld, 

varav män påvisades utsättas för mer våld än kvinnorna. En kritik som lyfts i studien är att 

kvinnor slår på grund av självförsvar, däremot framkommer det i resultaten att det oftast är 

kvinnan som utdelar det första slaget och/eller hotet, inte männen. Trots dessa resultat har 

män en lägre anmälningsgrad än vad kvinnor har. Varför, vet man inte helt säkert med en 

faktor kan bero på att det fysiska våldet är överrepresenterat hos kvinnorna och är lättare att 

påvisa än vad psykiskt våld är (Stets & Straus, 1990). Hradilova Selin (2009) menar däremot 

att få män kan eller vill polisanmäla sin utsatthet. En orsak till varför män väljer att inte 

anmäla sin utsatthet beror på hur de upplever sig bli bemötta av samhället. Att känna sig 

bortglömd och kränkt gör att männen hellre avstår att anmäla (Machado, m.fl., 2016). År 

2012 anmälde 3 430 stycken män sin utsatthet för våld mot man 18 år eller äldre, inomhus av 
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bekant i nära relation, där kvinnan mest troligt har varit förövare. Medan det år 2016 endast 

var 2 014 stycken anmälningar, vilket kan påvisa att anmälningarna sjunker trots ett ökat våld 

(Brottsförebyggande rådet, 2017). Hradilova Selin (2009) menar att detta kan bero på att en 

polisanmälan är ett stort steg att ta, och för vissa män kan vara mer komplicerat än för andra. 

Därav är det av hög grad även viktigt att se över andra källor som kan påvisa mäns utsatthet 

för våld i nära relation.  

 Andra källor som kan påvisa antalet utsatta män kan vara mansjourer. I Sverige finns 

olika föreningar och organisationer som finns tillhands för att hjälp utsatta män, exempelvis 

finns Akillesjouren vilket är en förening riktad till män som utsatts för våld i nära relationer. 

Hit kan både de män som själva utsatts för våld i nära relation samt närstående vända sig för 

att få rådgivning i form av samtal och information hur en ska gå tillväga med det personen har 

upplevt, utsatts för eller bevittnat (Akillesjouren, 2017, 29 nov). Även om vetskapen är låg 

om att mansjourer finns, så existerar det verksamma föreningar och/eller stiftelser i de flesta 

län runt om i Sverige. Dock har dessa organisationer inga resurser, som till exempel jourhem, 

till utsatta män och/eller deras barn som de kan fly till vid behov. Däremot är alla utsatta 

människor enligt svensk lag berättigade till ett skyddat boende om personen utsätts för våld 

och/eller hot av någon familjemedlem, släkting eller partner och därmed inte kan bo kvar 

hemma (Wiktorsson & Faber, 2017, 29 nov). 

 

Teoretiska perspektiv 

Maskulinitet 

Maskulinitet är uppbyggt av två tillvägagångssätt som definierar en manlig könsroll. Det 

första innebär att en man bör ha ett egenskapsperspektiv som definierar specifika egenskaper 

hos en man och hur en man bör vara samt bete sig. Det andra förhållningssättet är det 

normativa perspektivet som fokuserar på typiska drag, vilket kan innebära normala, sociala 

beteende hos en man inom olika kulturer, hur dess karaktär bör bete sig socialt och vilka 

konsekvenser som uppstår om detta inte följs (Connell, 2008; Durfee, 2011; Gottzén, 2014). 

Det kan innebära att männen hela tiden måste bära upp en fasad där den maskulina könsrollen 

träder fram och kan skapa känslomässig inkompetens, vilket kan ge vissa följder för enskilda 

män (Gottzén & Reeser, 2017). Könsrollerna utgår från rollteorin vilket innefattar att saker är 

förutbestämda mänskliga beteenden i sociala sammanhang som kan skapa förminskade ras-, 

klass- och sexualitetsstrukturer där betoningar läggs på könet som kan förändras över tid 

genom sociala processer som sker i samhället (Connell, 2008). Även om samhället idag 

strävar efter jämställdhet, där allas lika värde är framträdande (Prop. 2005/06:155) följer alla 
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könsroller ett specifikt beteendemönster som härstammar i den biologiska aspekten av kön 

(Gottzén, 2014). Dock betingar könet i sig inte de beteenden, egenskaper, förväntningar och 

normer som är kopplat till det manliga, maskulina utan det är mönster skapade av allmänna 

förväntningar, bundna till individens kön som betingar detta menar Connell (2008). En 

könsroll som hänger kvar i kulturella miljöer som innebär en manlig och en kvinnlig könsroll, 

det vill säga en maskulin och en feministisk könsroll. Dessa förbestämda inlärningar påverkar 

individens socialisation. De sociala konstruktionerna och det sunda förnuftet är däremot 

föränderligt utifrån hur världen är konstruerad. Dock menar Durfee (2011) att maskulinitet 

inte är överensstämmande med den offerbild vi är vana vid att tillhandahålla. Utan den 

traditionella mannen bör inneha vissa egenskaper som kan påverka själva individnivån och på 

så sätt påverka mannen att leva upp till traditionella förväntningar och egenskaper som 

egentligen inte behöver vara sann (Connell, 2008). Gottzén och Reeser (2017) menar att män i 

det könsbestämda kan bli negativt påverkade och därmed ha svårt att visa känslor utåt då detta 

anses vara ett tecken på svaghet hos män, vilket kan inkräkta på det maskulina. Att 

upprätthålla de kulturella sociala konstruktionerna som finns i ett samhälle kan bidra till att 

män får det svårare att hantera svåra emotionella känslor eftersom att männen inte ges 

möjligheten att hantera det (Connell, 2008; Gottzén & Reeser, 2017). Åkerström, Burcar & 

Wästerfors (2011) menar däremot att män som utsatts för våld har svårare att acceptera sin 

offerroll då det anses kränka deras maskulina beteende. Vilket grundas i att maskulinitet oftast 

förknippas med styrka och makt medan offer är motsatsen och förknippas med maktlöshet 

och svaghet (Burcar & Åkerström, 2009). Inom vissa grupper i ett samhälle finns kulturella 

aspekter där ledande positioner bör upprätthållas så som, att mannen bör vara dominant över 

kvinnan, samt inneha makt, styrka, kontroll och självkontroll. Denna form av maskulinitet 

kallas för hegemonisk maskulinitet och åberopar kulturella aspekter (Connell, 2008; Durfee, 

2011). På grund av hegemonisk maskulina mansideal som innebär att en man bör vara tuff, 

kraftfull och inneha kontroll menar Burcar (2013) att framförallt unga män kan ha svårt att 

definiera sig själva som offer och kan ha svårt att betrakta brottet i sig som en våldsam 

situation. Detta beror på att hegemonisk maskulinitet oftast inte innefattar våld utan mer 

handlar om samspelet mellan män, samt mellan män och kvinnor (Connell, 2008; Gottzén & 

Josson, 2012; Gottzén, 2014).   

 

Normaliseringsprocessen och våldscykeln 

Då män bör vara maskulina och förknippas med styrka och makt kan de ha svårt att acceptera 

sin offerroll och därmed normalisera den (Burcar & Åkerström, 2009; Åkerström, m.fl., 
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2011). En teori som ofta benämns för att skapa förståelse för kvinnans utsatthet är 

normaliseringsprocessen. Även om teorin är ledande inom begreppsförståelse för kvinnors 

utsatthet går den att använda och relatera i mäns utsatthet. Lundgren (2004) menar att det 

finns tre faser inom normaliseringsprocessen. Den första fasen är kontroll, där gränser 

förskjuts och utplånas, vilket menas med att förövaren tar kontrollen över offret. Det kan 

exempelvis handla om att förövaren kritiserar offrets vardagliga val samtidigt som hen påstår 

sig göra detta för offrets bäst. Förövaren kan även ta kontroll över offret genom att köra offret 

till och från arbetet eller sociala aktiviteter, det kan även innefatta att förövaren kontrollerar 

hur offret sköter sin ekonomi, alternativt vilka personer offret tillbringar sin fritid med. Den 

andra fasen är isolering. När förövaren lyckats ta kontroll över offret börjar hen skärma av 

offret från omgivningen. Detta kan ske både genom ett kritiserande sätt där förövaren angriper 

offrets utseende och värderingar men det kan även handla om att förövaren tar till fysiskt 

våld, som får offret att välja bort sociala umgängen. Den tredje fasen är växlingen mellan 

våld och värme. I ena stunden utsätts offret för våld, fysiskt eller psykiskt, för att i nästa stund 

bli omgiven av kärlek från förövaren (Lundgren, 2004). Det är oftast dessa faser som påverkar 

offret så pass starkt att individen har svårt att ta sig vidare, det vill säga att lämna det som 

pågår och söka sig därifrån. När självrespekten, självkänslan och tilliten till andra människor 

minimaliserats på detta vis är det svårt att veta vad som är rätt och fel (Wiklund, Malmgren-

Olsson, Bengs & Öhman, 2010).  

”Varför stannar du kvar?” är en vanlig fråga som ställs till en individ som lever i det så 

kallade ekorrhjulet av våld från sin partner. Teorin om normaliseringsprocessen handlar om 

att offret tolererar mer och mer från sin partner, där det psykiska våldet kanske ersatts och nu 

även består av fysiskt våld. En tolerans som ökar i takt med att kvinnan eller mannen utsätts 

för kontroll och därmed försöker göra sin partner nöjd på olika sätt för att överleva. 

Normaliseringsprocessen förtär bit för bit av en individ som utsätts för våld i nära relationer, 

där offrets självkänsla till slut bottnar i det obefintliga (Wiklund, m.fl., 2010). Eckstein (2011) 

menar däremot att offret väljer att stanna kvar i pågående relation samt neka sin utsatthet av 

våld i nära relationer då offret gärna anklagar sig själv för sin utsatthet. Där offret hellre väljer 

att kommunicera med sig själv om varför detta pågår än att ta det vidare. En annan anledning 

till varför offret väljer att stanna kan bero på att den personliga styrkan, det vill säga 

individens självrespekt är så pass låg och kränkt att personen väljer att anklaga sig själv för 

sin offerroll och i med det skydda sin partner. Andra påtänkta anledningar kan vara att 

individen inte har någonstans att ta vägen, att det religiösa tar överhand och försätter offret i 

en situation där hen inte kan gå på grund av religiösa skyldigheter, där äktenskapsidealen om 
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att ett förhållande skall vara för evigt påverkar beslutet om att lämna förövaren, våldet och 

söka hjälp.  

I ett förhållande där det förekommer våld, kan våldet förekomma i en så kallad 

våldscykel. Våldscykeln handlar om att våldet upprepas i olika etapper, och består oftast av 

fyra cykler. Den första etapp handlar om det latenta våldet, vilket innebär att en anspänning 

byggs upp där den utsatta personen försöker förhandla samt anpassa sig efter förövaren på alla 

möjliga sätt för att motverka våldets process, vilket är cykelns andra etapp. Våldet inom denna 

process kan bestå av fysiskt-, psykiskt- eller sexuellt våld. Och den utsatte personen försöker 

beskydda sig själv under denna period, skyddet kan bland annat innebära försök till 

resonemang, att den utsatte lämnar förövaren alternativt slår tillbaka i självförsvar. Under 

cykelns tredje etapp sker en försoning mellan den utsatta och förövaren. Där den som utövat 

våldet ber om förlåtelse, lovar förbättring, minimerar sin egen skuld och exempelvis 

skuldbelägger offret för våldets handling. Detta kan påverka offret att lägga ner förekommen 

anmälan om detta finns, samt ge lovord till fortsatt förhållande. När försoningsfasen är nådd 

uppnås cykelns fjärde och sista etapp, lugnet, även kallat smekmånaden. Våldet är över, och 

hoppet om en lugnare vardag infinner sig. Både offret och förövaren försöker glömma det 

som varit och tror på en förändring i förhållandet, där kärlek kommer införliva sig. 

Våldscykeln är ett upprepande mönster och påbörjas oftast på nytt, för vissa utsatta kan 

cykeln pågå under några timmar medan det för andra kan pågå under flera års tid. Walker 

(1979) menar att det är viktigt att vara medveten om att dessa cykler kan förkortas ner till de 

två första faserna inom våldscykeln om våldet får pågå under längre perioder. 

Skam och normer. Något som kan påverka männen i sin utsatthet och rationella val 

kan vara känslan av skam. En känsla som sätts i rullning när opåverkade händelser sker i livet, 

en känsla som kan påverka värre än fysisk smärta. När en människa exponeras av 

skamkänslor framkommer en tillgivenhet av svaghet. Detta kan innebära att en man vill 

gömma sig, kan uppleva ett misslyckande att inte räcka till, samt skäms över sin personlighet 

och sina misslyckande i livet. Mannen skäms över sig själv, upplever dålig tillit till sig själv 

och andra samt har en sämre självbild om sig själv, vilket tillslut tar överhand (Cullberg 

Weston, 2014). Broucek (1991) menar att det finns flera orsaker till varför en människa kan 

uppleva skamkänslor. Om en man upplever skamkänslor bör han på ett eller annat sätt ha 

upplevt ett kränkande tillstånd angående sitt personlighetsdrag och/eller utseende. Mannen 

kan även ha blivit kränkt inom ramen av det som identifierar jaget och därmed känna sig 

mindre värdesatt och inte accepterad för den han är. Det kan även handla om att mannen 

känner sig nedvärderad på grund av bristande kompetens, där förlusten av kroppens 
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funktioner brister eller att personen utsätts för andra individers kritiska blickar. När mannens 

heder nedvärderas och gränser inte respekterats kan även det leda till skamkänslor, där tankar 

och impulser inte lever upp till egna samt andras förväntningar. Då män i större utsträckning 

upplevs utsättas för kränkande påhopp, och psykiskt våld kan de i större utsträckning vara 

mer exponerade att påverkas av skamkänslor, vilket kan vara en viktig del att väga in i 

männens offerroll (Stets & Straus, 1990; Stolt, 2010; Frenzel, 2014).  

 

Problemformulering  

Den svenska regeringen satsar stora summor pengar för att kunna uppnå jämställdhet i 

samhället, samt förminska antalet brott av våld i nära relationer (Prop. 2005/06:155). Dock 

har män en benägenhet att ofta bli belysta som förövare och inte som offer under 

brottshandlingen våld i nära relation. När forskning undersöker männens utsatthet, sker detta 

oftast via statistiska analyser och/eller undersökningar, vilket innebär att männens egna 

erfarenheter och berättelser i sin helhet uteblir. Genom att ta tillvara på mäns egna 

erfarenheter av våld i nära relation kan det förhoppningsvis ske en förändring i samhället som 

för männen innebär en utveckling både mentalt och socialt. Utan forskning kring mäns egna 

upplevelser kan förståelsen om deras behov inte vidareutvecklas, och sociala processer 

kommer därmed kunna vidmakthållas. Att se över detta problem och att ta tillvara på 

männens berättelser kan förhoppningsvis införliva ny viktig kunskap. De flesta män som idag 

utsätts för våld i nära relation har själva svårt att föreställa sig sin offerroll samt uttala sig om 

den vilket leder till att ett stort mörkertal kring denna brottshandling finns. För att kunna 

åtgärda detta och för att en minimaliserad offerroll inte ska vara möjlig, är det viktigt att lyfta 

detta känsliga ämne. Att bemöta utsatta män för våld i nära relation kan bidra till att männen 

känner sig hörda i sitt rop på hjälp, vilket kan öka männens förtroende för rättsprocesser. Det 

kan även bidra till att den utsatta mannen stärks och därmed vågar uttala sig mer om sin 

offerroll, både privat och socialt.  

 

Avgränsningar  

Då arbetet handlar om mäns utsatthet av våld i nära relationer, där kvinnlig partner är förövare 

har författaren valt att endast lyfta våld som sker i heterosexuella relationer, vilket gör att 

samkönade våldsutsatta män inte kommer att inkluderas i detta arbete. En annan avgränsning 

som valts att göra är att inte lyfta bakomliggande psykologiska faktorer till varför kvinnan 

utför våld och hur det kommer sig att kvinnor utför denna typ av brott. 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att utforska mäns erfarenheter och upplevelser av det våld som 

män har utsatts för av en kvinnlig partner de haft en nära relation med.   

 

Metod 

Denna studie baseras på en kvalitativ metod bestående av djupgående intervjuer som har 

undersökt mäns livserfarenheter av våld i nära relation utförd av en kvinnlig partner. En 

semistrukturerad intervjuguide användes som stöd under intervjuerna, vilken bestod av fem 

stycken öppna, övergripande frågor som utforskade mäns egna erfarenheter och upplevelser 

av våld. En semistrukturerad intervju betyder att ett samtal äger rum där deltagaren kan 

variera sin uppriktighet, vilket innebär att deltagaren kan offentliggöra eller undvika 

information efter eget tycke. Intervjuguiden hade även utrymme för nya frågor som kunde 

uppstå under intervjuns gång (Yin, 2013). En kvalitativ metod valdes då studiens syfte var att 

skapa en ökad förståelse för mäns utsatthet. Vilka erfarenheter männen har av våld från en 

kvinnlig partner, hur männen upplever sin utsatthet samt för att forskaren ska kunna 

återspegla deltagarens upplevelser utifrån ett förstående perspektiv. Data från intervjuerna 

analyserades sedan med en latent innehållsanalys utifrån en induktiv ansats.  

 

Deltagare 

De deltagare som medverkade i intervjuerna erhölls med hjälp av ett avsiktligt urval, som 

innebär att deltagarna valdes ut medvetet utifrån studiens syfte. Forskaren har även beaktat ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren har valt deltagare utefter lättillgänglighet 

(Yin, 2013). Eftersökningar skedde via Facebook, ett socialt nätverk, där studiens författare 

valde att eftersöka män som utsatts för våld av kvinnlig partner, via ett offentligt inlägg. För 

att upprätthålla anonymitet hos deltagarna spärrades kommentarfunktionen av på inlägget och 

de män som kände sig villiga att delta fick endast kontakta författaren via short message 

service (sms) samt via mejl. Studiens författare valde även att ta kontakt med olika 

mansjourer för att se om dessa kunde sätta upp eftersökningar på sina arbetsplatser. Detta gav 

dock inga resultat. De som valde att delta samlades in via eftersökningarna på Facebook. 

Totalt deltog sex stycken män i åldrarna 26–52 år, medianåldern var 33 år. Dessa män hade 

enstaka tillfällen eller upprepade gånger blivit utsatta för våld i nära relation av en kvinnlig 

partner. Männen som deltog i studien hade utsatts olika länge för våld samt för olika typer av 

våld. Den man som hade utsatts för våld under kortast tid hade varit utsatt i cirka 1 år, den 
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man som hade utsatts längst för brottet, hade varit utsatt i lite mer än 7 år. Medianen för 

utsatthet i tid var 3,5 år.  

 

Material  

Innan intervjuerna påbörjades konstruerades ett informationsbrev, som beskrev studiens syfte, 

deltagarnas rättigheter samt kontaktuppgifter till studiens författare och till dennes handledare 

(för helhetssyn, se bilaga 1). Även en samtyckesblankett utformades och delades ut till samtliga 

deltagare i samband med intervjun. I denna blankett framkom studiens syfte och deltagarna 

blev väl informerade om sina rättigheter. För att kunna undersöka studiens problemområde 

och syfte, skapades en semistrukturerad intervjuguide, vilken var avsedd att användas under 

intervjuerna. Frågorna var avsedda för djupgående intervjuer med möjlighet till följdfrågor. 

Exempel på frågor som ställdes var om; deltagarnas erfarenheter av våld i nära relationer, 

vilken typ av våld de hade utsatts för, hur våldet hade påverkat männen samt om männen 

upplevde att deras egna normer och beteenden hade påverkats av våldet (för helhetssyn, se bilaga 

2). Under intervjuerna tillhandahölls även en mobil med röstinspelningsmöjligheter samt ett 

anteckningsblock där författaren kunde sammanfatta viktiga observationer i form av 

rörselmönster, beteenden och känslouttryck. För att kunna transkribera och analysera allt 

datamaterial erhölls även en dator samt en skrivare, detta för att underlätta transkribering av 

nämnda intervjuer och inspelningar som var relevant för dataanalys. 

 

Procedur  

När ämnet för studien var bestämt och studien hade ett övergripande syfte påbörjades en 

litteraturöversikt. För att författaren skulle kunna bidra med önskad kunskap om valt ämne 

och för att intervjuerna skulle flyta på med förståelse och innebörd, valde författaren att vara 

väl påläst innan intervjuerna ägde rum. Detta medförde även att bra öppna frågor och 

följdfrågor relevanta för studiens syfte kunde ställas.   

 Under vecka 47 genomfördes en pilotstudie, detta för att testa om den semistrukturerade 

intervjuguiden var hållbar eller behövde utvecklas. Under pilotstudien fick studiens författare 

även en förförståelse om intervjuguiden innehöll bra, relevanta frågor inför kommande analys 

och resultat. Studiens författare ville även testa om deltagarnas egna upplevelser, åsikter och 

tankar kunde lyftas med hjälp av den semistrukturerade intervjuguiden utan att bli allt för 

styrande i sina svar (Trost, 2010; Silverman, 2014). Pilotstudien för denna studie 

genomfördes med en tidigare utsatt man för våld i nära relation, varav författaren använde sig 

av ett utkast av intervjuguiden. Utkastet blev sedan en mall till den huvudsakliga 



MÄN SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATION  

 

11 

intervjuguiden, där övergripande frågor hade förkortats ned och omformulerats. Genom att 

utföra en pilotstudie fick författaren även chansen att öva på att fråga, analysera och utveckla 

sitt eget tänk kring hur, var och när följdfrågor kunde ställas under en intervju (Yin, 2013).  

 Under vecka 49 och 50 hösten 2017, genomfördes sex stycken semistrukturerade 

djupintervjuer runt om i Stockholms län. Intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera att 

genomföra, samt ytterligare ca 15 minuter för genomgång av informationsbrev samt 

samtyckesblankett. Via sitt samtycke godkände deltagarna sitt deltagande, att materialet fick 

användas i studiesyfte samt att intervjun fick spelades in. Intervjuerna genomfördes en och en 

på enskilda platser runt om i Stockholms län, av studiens författare. På så vis kunde 

anonymiteten upprätthållas. Under intervjuerna anfördes även skriftliga anteckningar. Detta 

för att kunna tillföra viktiga delar som kunde vara av stor vikt under analysen senare i studien. 

De skriftliga anteckningarna hjälpte exempelvis studiens författare att samla information i 

form av känslouttryck i ansiktet, rörelsemönster och kroppsspråk som inte gick att fånga på 

röstinspelningen. Anteckningarna kom senare under studiens gång att införlivas i 

transkriberingen för att kunna ge en mer konkret analys (Yin, 2013: Silverman, 2014). Efter 

vardera intervjun valde författaren att transkribera innehållet omgående, då information och 

händelser fortfarande låg nära tillhands i minnet. De sex transkriberade intervjuerna lästes 

sedan igenom upprepade gånger, för att därefter plocka ut viktigt innehåll inför kodning av 

material i relation till problemformulering och syfte av studie. 

 

Etik  

För att säkerställa att studien följde de etiska riktlinjerna, då ämnet är etiskt känsligt, har de 

fyra forskningsetiska principerna tillämpats. De fyra principerna är; informations-, samtyckes, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie är det viktigt att 

författaren noga tänker över de etiska principerna, eftersom männen som deltar har varit 

utsatta för våld i nära relation och därav kan vara sårbara. Därav är det av hög vikt att 

författaren tänker på detta och är mycket varsam i sitt handlingssätt, för att på bästa möjliga 

sätt kunna bemöta deltagarna på ett bra och passande förhållningssätt (Yin, 2013). I 

informationsbrevet som skickades ut till deltagarna under vecka 47 framkom studiens syfte, 

samt relevant information som var av vikt för deltagaren att tillhandahålla. Det är viktigt att 

deltagaren är införstådd i sina rättigheter i en sådan studie, därav måste en samtyckesblankett 

skrivas under innan intervjuer äger rum. En samtyckesblankett sammanfattar all information 

som är viktig för deltagaren att känna till, och i en sådan finner deltagaren fakta om att hen 

när som helst kan avbryta sitt deltagande. Enligt vetenskapsrådet (2017) har deltagaren som 



MÄN SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATION  

 

12 

medverkar i en undersökning rättigheter att själv bestämma över sin medverkan i en studie. 

Därav är det viktigt att deltagaren läser igenom och skriver under samtyckesblanketten innan 

intervjun påbörjas. Då studien är av ett etiskt känslomässigt ämne är det mycket viktigt att 

förhålla sig till deltagarnas anonymitet, därav har hela eller delar av innehållet endast 

hanterats av studiens författare samt handledare. I övrigt har innehållet kodats om för 

redovisning så att enskild individs svar inte går att utläsas. På så vis har 

konfidentialitetskravet upprätthållits, då känsliga uppgifter har förvarats på ett säkert ställe, 

reviderats om samt hanterats med sekretess (Vetenskapsrådet, 2017). Datamaterial som har 

framkommit under studiens gång har enbart nyttjats för studiens syfte och har sedan förstörts, 

på så vis upprätthölls nyttjandekravet och deltagarnas anonymitet har bevarats. 

 

Analys  

Studiens material analyserades med hjälp av en latent innehållsanalys, vilket innebär att 

författaren har tolkat materialets text och analyserat materialet genom att finna bärande, 

återkommande meningsenheter (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet analyseras även 

utifrån en induktiv ansats vilket innebär att forskaren utgår från empiriska insamlade data till 

begrepp och/eller teorier. På detta sätt har forskaren analyserat sitt material utifrån det som 

framkommer i innehållet och därmed kunnat utveckla nya tankar och idéer kring resultatet. 

Istället för att utgå från begrepp och fasta kategorier har forskaren haft möjligheter att 

använda datamaterial som ett ledande verktyg till förnybara begrepp och/eller teorier (Yin, 

2013). Analysen inleddes med en grundlig genomläsning av det material som framkommit av 

transkriberade data. I materialet identifierades meningsbärande enheter, vilket är de antal ord, 

meningar och/eller stycken som har ett gemensamt budskap i ett textinnehåll och som kan ge 

svar på studiens syfte. Dessa avgörande ord, stycken och meningar blev sedan ett underlag för 

kommande kodning. Kodning av ord innebär att de meningsbärandeenheterna fått nya 

kodnamn, som senare i analysen skapat kategorier och/eller teman (Graneheim & Lundman, 

2004). Ett exempel är hur meningsenheten, ”hon skrämmer mig”, har kodadats om och blivit 

kodordet ”rädsla” istället (se figur 1.). 

 

Figur 1. Exempel på hur meningsenheter blir koder och sedan till kategorier  

Meningsenhet Koder Kategori 

”Hon skrämmer mig” Rädsla Påföljder 

”Vågar inte trampa någon på tårna” Konflikträdd Påföljder 



MÄN SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATION  

 

13 

När meningsenheter har kodats om innebär det att materialet har demonterats, med andra ord 

brutits ned till olika delar och därmed fått nya kodnamn. För att koderna ska kunna skapa ett 

sammanhang senare i analysen är koderna relativt textnära. Efter demonteringsfasen kommer 

remonteringsfasen. Under denna fas har författaren parat ihop koder av samma nämnare 

under subkategorier, därefter har subkategorierna bildat kategorier som i sin tur skapat och 

placerats under två huvudteman (Se figur 2.). Genom dessa subkategorier, kategorier och teman 

har ett resultat senare växt fram och kunnat ge svar på studiens syfte (Graneheim & Lundman, 

2004, Yin 2013). Beroende på materialets omfång har två teman skapats inför denna studies 

resultat. Dessa två teman beskriver sammanhanget av de koder som skapats, samt de 

subkategorier och kategorier som finns i resultatet. När en forskare genomför en 

innehållsanalys kan det vara bra att använda sig av både kategorier och teman i resultatdelen, 

då dessa påvisar en röd tråd och därmed utgör en enklare förståelse, varav läsaren kan följa 

steg för steg. Det gör det även lättare för studiens författare att dra övergripande slutsatser 

(Graneheim & Lundman, 2004; Yin, 2013; Cederwall, 2014; Wieslander, Mårtensson, 

Fridlund & Svedberg, 2016).  

  För att kunna uppnå tillförlitlighet bör forskaren kunna påvisa att studien är stabil och 

innehåller endast relevanta och sanna fakta. Därav har transkriberade data från deltagarna 

sammanfattats likvärdigt. Det finns en viss likhet mellan deltagarnas svar vilket påvisar att 

deltagarna har förstått studiens syfte samt de frågor som ställdes under intervjun. Detta 

innebär även att deltagarna har fått chansen att berätta sin version utifrån egna upplevelser 

och erfarenheter. För att kunna skapa en trovärdighet i studien har författaren valt att förklara 

ingående hur analysen av materialet har gått till. Författaren har även i resultatet kopplat 

materialet till olika teorier och begrepp (Trost, 2010; Silverman, 2014).  

 

Resultat 

Resultatet av analysen har strukturerats upp i fem stycken kategorier som kommer besvara 

studiens syfte uppdelat i två stycken frågeställningar (1) Hur beskriver de utsatta männen sina 

erfarenheter av våld i nära relation? Samt (2) Hur beskriver den utsatta mannen sina egna 

upplevelser av våldet? Dessa kategorier har strukturerats upp i två teman som sammanfattar 

kategorier, subkategorier och koder, detta för att binda samman en djupare tolkning och 

förståelse av resultaten. De centrala teman är (1) kvinnans sätt att utföra våld och (2) männens 

känslor och reaktioner av sin utsatthet. Teman har utformats genom att meningsenheterna 

som valdes ut har omtolkats till koder som sedan grupperats in i subkategorier. Vidare 

skapade subkategorier tillsammans olika huvudsakliga kategorier, som sedan sammanställdes 
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och skapade de två teman. I det inledande temat ”kvinnans sätt att utföra våld” analyseras hur 

männen upplever att kvinnan utför våldet genom en viss maktposition utifrån mannens 

upplevda svagheter. Detta analyseras genom att utforska hur männen beskriver kvinnans 

angreppssätt genom att utföra materiellt och kroppsligt våld. Temat innefattar även hur 

männen upplever att kvinnan begränsar och skrämmer mannen genom handling, 

skrämselteknik och begränsning. I temat ”männens känslor och reaktioner av sin utsatthet” 

analyseras mannens upplevda emotionella känslor och påföljder av sin utsatthet. Detta genom 

att utforska männens perspektiv av inre tankar samt mentala och fysiska konsekvenser under 

och efter sin utsatthet. De teoretiska utgångspunkterna; maskulinitet, 

normaliseringsprocessen, våldscykeln och skam som finns i denna studie har fungerat som 

verktyg i den analytiska processen för att förstå, kunna koppla samman samt sammanställa ett 

resultat som förstärker och kan ge svar på studiens frågeställningar.  

 

Figur 2. Hur tema 1 och 2 sammanfattar subkategorier och kategorier 

SUBKATEGORIER KATEGORIER TEMA 

Kvinnans sätt att utöva makt Begränsa  

1.Kvinnans sätt att utföra våld  Att förminska mannen  Skrämselteknik  

Materiellt utnyttjande   

Handlingar  Kroppsligt utnyttjande 

Inre tankar under förloppet   

Emotionellt  

 

 

2. Männens känslor och reaktioner 

av sin utsatthet  

Inre tankar efter förloppet  

Fysiska konsekvenser av 

utsatthet  

 

Påföljder 

 

  
Mentala konsekvenser av 

utsatthet  

 

Kvinnans våldshandlingar 

Det första temat ”kvinnans sätt att utföra våld” innefattar hur männen upplever kvinnan att 

skada mannen på olika sätt, samt hur mannen beskriver kvinnans sätt att upprätthålla en viss 

makt över mannen. Utmärkande för detta tema är hur männen har beskrivit sin utsatthet samt 

vilka erfarenheter de har av kvinnligt våld i nära relation. De subkategorier som ingår i detta 

tema är ”kvinnans sätt att utöva makt”, ”att förminska mannen”, ”materiellt utnyttjande” 

och ”kroppsligt utnyttjande”. Dessa subkategorier kunde senare i analysen sammanställas och 

skapa huvudkategorierna ”Begränsa”, ”Skrämselteknik”, och ”Handlingar”. 
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Figur 3. Tema 1; Kvinnans sätt att utföra våld. 

TEMA 1 KVINNANS SÄTT ATT UTFÖRA VÅLD 

KATEGORI BEGRÄNSA SKRÄMSELTEKNIK HANDLINGAR 
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Inom kategorin begränsa, sågs ett tydligt mönster för hur männen upplever kvinnans 

tillvägagångssätt att överta makten över sin manliga partner. Männen beskriver att de blev 

förbjudna att umgås med vänner och familj samt blev isolerade från sin övriga omgivning och 

sociala aspekter. Männen beskriver även att kvinnan kunde få för sig att slå sönder egendom 

så som mobil, dator och andra materiella ting. Om mannen fått nog och började påvisa 

tendenser på att lämna förhållandet, ändrade kvinnan sitt beteende och försökte upprätthålla 

en familjär trygghet med inslag av kärleksfull närhet. Männen beskriver att kvinnan kunde ge 

kärlek till mannen under vissa perioder eller stunder som fick männen att känna sig älskade. 

Deltagare i studien beskriver detta utifrån att förhållandet stundtals var bra, och att kvinnan 

uppgav sig för att ge en viss familjär trygghet, vilket fick männen att tänka om. Då den 

familjära tryggheten kunde ge mannen positiva känslor för kvinnan bortsåg de från rädsla, 

förtryck och överträdande av gränser. Det männen beskriver kan förknippas med den sista 

fasen i normaliseringsprocessen, vilken innebär att förhållandet skiftar mellan våld och värme 

(Lundgren, 2004). Det kan även förklaras utifrån våldscykelns tredje och fjärde fas. Mellan 

offer och förövare har en försoning skett, en försoning som innebär att förövaren i detta fall, 

kvinnan har bett mannen om förlåtelse för sina handlingar varav ett lugn har infunnit sig 

(Walker, 1979).  

 Efterhand har männen reflekterat över situationerna och beskriver detta, ett sätt för 

kvinnan att få mannen att stanna kvar i relationen. En teoretisk aspekt som kan kopplas till 

detta beteende är den första fasen i normaliseringsprocessen. Vilket innefattar att förövaren 

tar kontroll, i detta fall över sin manliga partner genom att förskjuta och utplåna gränser. Att 



MÄN SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATION  

 

16 

ta kontroll i detta fall menas med att kvinnan exempelvis begränsar mannen genom att 

försörja sig på honom och utnyttja hans ekonomiska tillgångar, förbjuda mannen att träffa 

familj och vänner, isolerar mannen från ett socialt liv som innefattar nöjen och fritid, samt 

uppvisar en tendens till svartsjuka som även det lett till begränsningar hos mannen. En av 

deltagarna beskriver sina upplevda begränsningar följande;  

 

Allt kunde vara lugnt åh sen från ingenstans kunde hon slå till mig och förnedra mig inför 

andra.. tvinga mig att göra saker jag absolut egentligen inte ville göra och isolerade mig från 

att träffa familj och vänner.. jag fick inte ens utöva sporten jag tränade i (Deltagare A). 

 

Ovan beskriver deltagare A hur han upplevde att kvinnan begränsade mannen både 

individuellt och socialt genom att tvinga mannen till att ta avstånd från familj och vänner samt 

få mannen att utföra saker på kvinnans villkor. Genom att nedvärdera, förtrycka samt förvålla 

skada på mannen i sällskap av nära och kära kunde kvinnan erhålla en form av makt över 

mannen. En annan teoretisk aspekt som kan beskriva denna typ av våld är våldscykeln. 

Mannen beskriver att han gjorde saker han egentligen inte hade en avsikt för att göra, vilket i 

våldscykeln betecknas som det latenta våldet. För att undvika att anspänningar byggdes upp, 

där kvinnan fick chansen att bruka våld menar mannen att han försökte förhandla med 

kvinnan utifrån hennes villkor. Mannen valde med andra ord att anpassa sig efter kvinnan för 

att motverka våldet (Walker, 1979).  

 Inom kategorin ”skrämselteknik”, sågs ett tydligt mönster av hur männen upplever 

kvinnans tillvägagångssätt att förminska mannen. Männen beskriver att kvinnan genom 

exempelvis verbala hot kunde kränka och manipulera mannen. De menar även att kvinnan 

kunde uppvisa tydliga tecken på respektlöshet mot mannen, som exempelvis kunde innefatta 

smutskastning. Männen menar att kvinnan även kunde nedvärdera eller smutskasta mannen 

offentligt. De lyfter även att kvinnorna kunde använda sig av självskadebeteenden för att 

skuldbelägga samt skrämma mannen till att stanna kvar i förhållandet på kvinnans villkor. 

Männen berättar även hur kvinnan ofta uppvisade tendenser på svartsjuka och anklagade 

mannen för att ljuga. En av deltagarna beskriver utsattheten följande;  

 

Det var ju alltid jag själv som fick vara förövaren hela tiden trots att jag aldrig ville henne 

något illa.. Alltså man hade ju ändå känslor för henne men nu när jag tänker på det i efterhand 

så mådde hon ju inte bra själv ..hon gjorde det ju aldrig fullt ut men hon försökte ju typ ta sitt 
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liv och hotade alltid med det om jag skulle lämna henne vilket påverkade mig negativt 

(Deltagare B). 

 

Deltagare B beskriver ovan hur skulden alltid lades på honom och hur han upplevde kvinnans 

sätt att manipulerade mannen genom kvinnans självskadebeteende. Mannen beskriver att han 

inte vågade lämna kvinnan och förhållandet på grund av detta. Utifrån hans perspektiv var 

detta kvinnans sätt att få mannen att stanna kvar i förhållandet på kvinnans villkor. Männen 

upplevde att kvinnorna använde sig av denna typ av skrämselteknik för att inneha en viss vakt 

över mannen och därmed kunna begränsa mannen att lämna sin utsatthet. En 

förklaringsmodell dessa beteenden kan kopplas till är det psykiska våldet som innefattar att 

förövaren kränker eller minimaliserar offret med psykiska påhopp som i sin tur kan kopplas 

samman till den förra kategorin där kvinnan upplevdes isolera och begränsa mannen för att få 

kontroll. Därav kan teorin om normaliseringsprocessen även knytas an till denna händelse. Då 

männen upplever att de har blivit kränkta personlighetsmässigt genom psykiska påhopp. 

Ibland kunde våldet även övergå till fysiskt våld, vilket i sin tur ledde till att mannen valde att 

isolera sig än mer från omvärlden (Lundgren, 2004). Männen upplevde även att kvinnorna 

hade en tendens att förminska dem psykiskt i största allmänhet vilket kan förknippas med den 

teoretiska aspekten om skam. Där kränkande påhopp har fått männen att skämmas över sig 

själva. Som nämnt har männen fått utstå och erfara olika former av personlighetsmässiga drag 

vilket har lett till att männen glömt bort sig själva och därmed inte kunnat värdesätta sig högre 

vilket lett till skamfyllda känslor och beteenden (Broucek, 1991; Cullberg Weston, 2014). 

Dessa beteenden och teoretiska aspekter kan även kopplas ihop med den tredje kategorin, 

”handlingar”.  

 I kategorin ”handlingar”, sågs ett tydligt mönster av hur kvinnan med hjälp av 

materiellt och kroppsligt utnyttjande kunde förtrycka och nedvärdera mannen genom att 

spotta, knuffa, slå, riva eller förvålla annan typ av fysisk skada med hjälp av kroppsligt eller 

materiellt våld. Männens beskrivelse av det materiella våldet innefattade att kvinnan kunde 

kasta egendomliga materiella saker mot eller på mannen. Teoretiska begrepp så som 

normaliseringsprocessen och våldscykeln kan även förklara dessa ovannämnda kategorier. Då 

våldet enligt männen har trappats upp och upprepats i olika etapper (Walker, 1979; Lundgren, 

2004).  

 Vissa av deltagarna uppgav att det psykiska våldet oftast eskalerade och stundtals även 

kunde resultera i kroppsligt våld med fysiska angrepp utifrån ovannämnda förklaringar. 

Männen beskriver detta som en process där våldet har blivit mer och mer accepterat och 
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minimaliserats utifrån egna perspektiv. I och med att våldet trappades upp i olika etapper 

kunde männen i viss mån acceptera våldet och kvinnan har därmed kunnat överträda mer och 

mer egentliga oacceptabla gränser för mannen. Männen beskriver även att de anpassat sig 

efter kvinnas påhopp för att undvika konflikter, och att det psykiska våldet i form av 

skrämselteknik och begränsningar var mer omfattande än det materiella och kroppsliga våldet 

inom kategorin handlingar. Männen beskriver även att ”skrämselteknik” och ”begränsa” inte 

bara var påfrestande för mannen utan även för förhållandet till övrig familj, släkt och vänner.    

 

Det emotionella och våldets påföljder  

Det andra temat ”männens känslor och reaktioner av sin utsatthet” innefattar hur männen 

beskriver sina egna upplevelser av våldet och hur det har påverkat mannen på olika sätt 

kroppsligt och mentalt. Utmärkande för detta tema är hur männen beskriver sina egna 

perspektiv och upplevelser av våldet samt vilka konsekvenser våldet har givit dem. De 

subkategorier som ingår i detta tema är ”inre tankar under och efter förloppet” som 

tillsammans skapar kategorin ”emotionellt” samt subkategorierna ”fysiska och mentala 

konsekvenser av utsatthet” som tillsammans skapar kategorin ”påföljder”.  

 

Figur 4. Tema 2 – Männens känslor och reaktioner av sin utsatthet 

TEMA 2 MÄNNENS KÄNSLOR OCH REAKTIONER AV SIN UTSATTHET 

KATEGORI EMOTIONELLT PÅFÖLJDER 

SUBKATEGORI 
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Inom kategorin ”emotionellt” sågs ett tydligt mönster av hur männens upplever hur deras 

känslor och tankar uppstod under och efter våldets skede. Under förloppet kunde männen 
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exempelvis uppleva tankar och känslor av meningslöshet, nedvärderingar, instängdhet, 

obehag, otillräcklighet och nedstämdhet. Männen påtalar att de upplevt att det egna jaget har 

blivit så pass nedvärderat och kuvat att deras personlighet och självbild förstörts och/eller 

blivit till det sämre. Så illa att några av männen upplever sig blivit så pass kränkta, 

nedvärderade och manipulerade av sin kvinnliga partner att de till sist upplevt en stark 

meningslöshet med livet och därmed försökt begå självmord. Efter sin utsatthet upplevde 

männen däremot skuldkänslor, skam, svaghet, besvikelse och en avsaknad av professionell 

hjälp. En av deltagarna beskriver sina upplevelser av våldet följande;  

 

Skammen över att inte se att man drar över sin gräns.. jag vet mycket väl första gången mitt ex 

drog över den gränsen och jag tillät det ske 

Jag vet mycket väl vad jag anser acceptabelt och hade jag bara stått upp för min gräns och sagt 

det här tycker inte jag är okej så hade det inte blivit så skamfyllt men därefter var jag ju 

tvungen att flytta på gränsen hela tiden för att göra henne nöjd vilket jag gjorde och det blev 

bara mer skam (Deltagare C). 

 

Deltagare C beskriver ovan hur han upplevt och tänkt över hur han skuldbelägger sig själv för 

sin utsatthet av kvinnan och därav känner sig skamfylld då han inte har hanterat situationen på 

ett bättre sätt. En skam att ha tillåtit sig själv att flytta på egna tydliga gränser och därmed 

accepterat handlingar som vanligtvis är oacceptabla för personen. Detta kan kopplas till det 

teoretiska begreppet skam som innefattar att en människa upplever en svaghet i form av ett 

misslyckande, personlighetsmässigt (Cullberg Weston, 2014). Dessa emotionella aspekter kan 

även knytas samman med kategorin ”påföljder” där ”fysiska och mentala konsekvenser” 

redovisas.  

 Inom kategorin ”påföljder” sågs ett tydligt mönster av hur männen upplever att mentala 

och fysiska konsekvenser har uppstått på grund av sin utsatthet. Männen upplevde bland annat 

mentala konsekvenser så som misstänksamhet, rädsla för konflikter, försiktighet och dålig 

tillit gentemot andra medmänniskor. Varav det i sin tur beskrivs ha lett till fysiska 

konsekvenser i form av stressymptom, glömskhet, utmattning och allmänt påverkat 

hälsotillstånd. En av deltagarna beskriver sina fysiska konsekvenser följande;  

 

Jag jobbade dubbelt hela tiden så jag fick tillslut ojämn hjärtrytm och blev inlagd på sjukhus 

men hon tyckte att jag bara fejkade trots att jag var inlagd och blev kvar i fem dagar och man 
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faktiskt hittade fel så fortsatte hon säga att jag hittade på och att jag måste ut åh jobba för hur 

skulle vi annars betala hyran (Deltagare D). 

 

Deltagare D beskriver ovan hur de mentala konsekvenserna av sin utsatthet genererade i 

fysiska konsekvenser i form av hälsoproblem. Männen i studien beskriver att de emotionella 

aspekterna som de har genomlidit har relaterat till att de senare i livet har utvecklat mentala 

påföljder som blivit ett hinder för dem i livet inom vissa sammanhang. Exempelvis beskriver 

en del av männen att de efter utsattheten har svårt att känna tillit till andra medmänniskor och 

nya kvinnliga partners samt att männen har en tendens att vara mer försiktiga i allmänhet. 

Dessa aspekter kan även det förklaras med hjälp av den teoretiska aspekten om skam. Detta 

då männen upplevs känna en viss skam över sig själva som senare lett till dålig tillit både till 

sig själva och andra i dess närhet. Männen lyfter även att de fysiska kroppsliga funktionerna 

har blivit en bristande kompetens och att de därav upplevt sig känna kränkande påhopp 

genom andra medmänniskors kritiska blickar (Cullberg Weston, 2014). En del av männen 

som har försökt att få hjälp med att skippa rättvisa samt få ventilera under och efter våldet 

beskriver även att de upplevt en avsaknad av socialt stöd från familj och vänner samt 

professionell hjälp i form av exempelvis psykologsamtal och polisanmälan. En av deltagarna 

beskriver hur bristen av stöd upplevs följande;  

 

Det är ju liksom svårt både för mig själv och andra i min närhet att acceptera att jag som man 

har blivit utsatt visst dom har accepterat det men liksom dom hyser ju bort det lite eftersom 

att jag inte har varit så våldsutsatt fysiskt (Deltagare E).  

 

Ovan beskriver deltagare E hur våldet upplevs minimaliseras av mannens omgivning på grund 

av sin könsroll. Att våldet inte är tillräckligt viktigt att lyfta och prata om eftersom deltagaren 

inte utsattes för fysiskt våld i större skeenden. Vilket har lett till att mannen själv har 

minimaliserat sin utsatthet och antyder att det därmed blir svårt att acceptera. En teoretisk 

infallsvinkel som kan kopplas till detta anseende är maskulinitet, vilket innefattar hur alla 

människor placeras in i förbestämda fack i ett samhälle, det maskulina och det feminina. Inom 

maskuliniteten finns en förutbestämd könsroll som innefattar vissa specifika egenskaper hos 

en man och hur en man bör bete sig socialt. Följer mannen inte dessa förutbestämda normer 

kan mannen riskera att utsättas för konsekvenser, i detta fall att männens utsatthet upplevs 

minimaliseras och nedvärderas (Connell, 2008; Durfee, 2011, Gottzén, 2014). En annan av 

deltagarna beskriver bristen av stöd följande;  
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Jag blir anklagad för allt möjligt och varken socialen eller familjerätten står på min sida.. åh 

polisen kan inte göra något konkret […] jag har tillexempel gamla drogproblem som jag 

lämnat bakom mig för flera år sen men ja alltså eftersom vi har gemensamma barn och hon 

fortfarande anklagar mig för skit så måste jag liksom göra pissprov en gång i veckan trots att 

jag är clean.. åh även om hon erkänt att det är hon som haft två återfall är det bara mig 

familjerätten och socialen förföljer (Deltagare F).  

 

Ovan beskriver deltagare F hur han upplever sig pekas ut av rättsliga processer, vilket han 

uppfattar som ett pågående psykiskt våld som skapar nya konsekvenser. Mannen upplever en 

form av svaghet och ett misslyckade av att inte räcka till vilket även det kan kopplas till skam 

(Cullberg Weston, 2014). Detta kan även förklaras med det teoretiska perspektivet om 

maskulinitet. Mannen upplever att det bara är han som pekas ut och förvållas till psykiskt 

lidande trots att han gång på gång gör rätt för sig. Den manliga och kvinnliga könsrollen 

beskrivs här ganska tydligt. I samhället upplevs förbestämda inlärningar påverka mannens 

socialisation, där sociala konstruktioner utgår från hur saker brukar se ut (Connell, 2008). 

Även om männen förändrar sitt beteende och upplever sig själva påvisa en bättre könsroll är 

deras koppling till det maskulina i samhället redan bestämt. Männen upplever och har erfarit 

att de på grund av sin könsroll inte har samma rättsliga möjligheter och hjälp som en kvinna, 

vilket påvisas i citatet ovan. Även om en man ska vara tuff, stark och inneha full kontroll där 

ordet offer inte passar in, kan resultaten från denna studie påvisa helt andra aspekter (Burcar, 

2013). Männen påpekar att de inte kan uppleva sig själva som offer på grund av hur samhället 

ser ut, och att detta lett till påföljder. Påföljder som skam, bristande personlighetsdrag, och en 

tro på sig själva. Trots detta upplever ändock vissa av männen som deltagit i studien att de har 

blivit en erfarenhet rikare av sin utsatthet. En livserfarenhet där männen upplever sig ha blivit 

stärkta mentalt med en bättre självrespekt. De menar att våldet har fått männen att reflektera 

över vad de egentligen förtjänar och vad som är acceptabelt att behöva utstå och ej.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att få en djupare kunskap om erfarenheter och upplevelser bland 

män som utsatts för våld i nära relation av en kvinnlig partner. Vilka erfarenheter män har av 

våld, samt hur männen upplever att våldet har påverkat dem. Resultatet i studien påvisar att 

samtliga deltagare upplevde mer psykiskt än fysiskt våld, i stor utsträckning. Det 

framkommer under temat, Kvinnans sätt att utföra våld, att männen ofta har fått erfara att 
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kvinnorna på olika sätt försökt begränsa eller skrämma männen men även förminska männen 

med kränkande ord och handlingar. Av resultaten att döma upplever deltagarna ha erfarit att 

kvinnorna på ett eller annat sätt försökt höja sig själva genom att nedvärdera mannen. 

Resultatet påvisar även att deltagarna upplever sig ha blivit isolerade från omvärlden vilket 

beskrevs utifrån de teoretiska begreppen; normaliseringsprocessen, våldscykeln och skam. I 

det andra temat, Männens känslor och reaktioner av sin utsatthet påvisar resultaten att 

männen upplever sig minimaliserade utifrån sin personlighet, sitt utseende samt sina mentala- 

och fysiska kapaciteter. Temat beskriver männens känslor både under och efter våldet varav 

männen uttrycker sig ha upplevt emotionella tankar, känslor och påföljder som skam och en 

avsaknad av professionell hjälp. Resultaten analyseras utifrån de teoretiska begreppen; skam 

och maskulinitet. I resultatet framkommer det även att männen tenderar uppleva sig vara en 

livserfarenhet rikare vilket säger emot tidigare forskning och därmed påvisar nya resultat, 

vilket kommer diskuteras längre ner i texten.  

  

Teoretisk anknytning 

Under kategorin handlingar som benämns i resultat under tema 1, delade männen med sig av 

att de under våldets gång upplevde och fick erfara att kvinnorna ofta hade tendenser av att 

begränsa männen både genom ekonomiska, psykiska och fysiska aspekter, däremot tenderar 

männen enbart benämna och uppleva våldet som fysiskt och psykiskt. Männen hade en 

benägenhet att väga in det materiella och ekonomiska våldet inom det fysiska våldet då 

kvinnan oftast hade en tendens att förstöra egendom genom fysiska handlingar, exempelvis 

kasta en stol, kasta en mobil, eller ett glas mot mannen och liknande. Även om männen har 

tolkat handlingarna och upplever våldet som en fysisk våldshandling tillhör det egentligen 

kategorin ekonomiskt och materiellt våld då det innefattar förstörelse av egendom 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 Några av kunskaperna som framkommer i denna studie är även hur männen upplevs 

genomgå den så kallade normaliseringsprocessen, där våldet blir normaliserat av både offer 

och förövare efterhand. I kategorin begränsa, tema 1, framkommer det exempelvis hur 

männen har erfarenheter av samt upplevt sig bli kontrollerade av kvinnan genom isolering. 

Att normalisera våld innebär att förskjuta egna accepterade gränser som kan påverkas av 

våldets cykel. Våldscykeln går igenom olika faser som innefattar olika etapper där relationen i 

ena stunden är kärleksfull, för att i nästa stund vara fruktansvärd. Därefter går relationen 

igenom fasen där allt glöms bort och förlåts för att sedan börja om på nytt. Genom att glömma 

och förlåta kan en människa acceptera stegvis lite till för att sedan bottna i en förstörd 
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självkänsla och i ett ständigt nekande (Walker, 1979; Lundgren, 2004; Wiklund m.fl. 2010). 

Även om män anses vara mer fysiskt starkare än kvinnan i samhället, enligt 

maskulinitetsteorin (Connell, 2008) framkommer det i studiens resultat att kvinnan kan vara 

minst lika mentalt stark som en man och därmed kan visualisera våldscykeln och 

normaliseringsprocessen mot han. Det är mer vanligt att ovannämnda teorier används för att 

förklara kvinnans utsatthet för våld i nära relation (Lundgren, 2004; Karlsson, 2016). Dock 

kan denna studie påvisa skillnader från tidigare forskning att ovannämnda begrepp även går 

att koppla till männens utsatthet. Då det i resultatet av studien framkommer att våldet kan te 

sig på samma sätt oavsett om det är en kvinna eller man som är förövare.  

 Som nämnts innan framkommer det i resultatet att männen i denna studie upplever sig 

vara en livserfarenhet rikare på grund av våldet. Männen menar att de har lärt sig vart deras 

gränser går och vad de anser vara acceptabla handlingar och ej. De menar även att de genom 

sin utsatthet har utvecklat sin självrespekt och uppger sig nu vara mer vaksamma samt 

försiktiga i sociala sammanhang. Männen menar att de har lärt sig dra nya gränser och har 

blivit mer noga med att inte tillåta medmänniskor trampa över dessa gränser. Dessa resultat 

skiljer sig dock från tidigare studier, där det framkommer att männen enbart upplever sig ha 

bestående psykiska hälsoproblem av våldet (Machado, m.fl., 2016). Kanske kan den 

maskulina aspekten vara en förklaring till detta, där det framkommer att en man bör vara en 

man. Där sociala förväntningar och specifika beteendemönster inte accepterar att män är 

svaga utan ser mannen som en stark individ som besitter kontroll och makt. Dock innebär 

detta att män i det könsbestämda samhället kan bli negativt påverkade om de inte anammar 

dessa förväntningar (Connell, 2008; Burcar & Åkerström, 2009; Åkerström, Burcar & 

Wästerfors, 2011 Gottzén och Reeser, 2017). En annan aspekt som kan förklara varför 

männen har valt att se sin utsatthet som en livserfarenhet istället för ett nederlag kan vara 

känslan av skam. Några av deltagarna berättade exempelvis att de upplevde skamfyllda 

känslor när de inte kunde säga nej och därmed tillät kvinnan att överträda gränser. Både enligt 

männen själva och utifrån samhällets värderingar bör en man inneha makt. Detta är dock 

något deltagarna i studien uppgav sig för att inte ha, vilket kan resultera i upplevelsen av 

skam. Känslor uppstådda på grund av att männen inte kunde hantera sin kvinnliga partner, 

vilket han egentligen ”bör” kunna enligt normer och värderingar. Känslor som resulterat i att 

mannen har börjat tvivla på sig själv samt upplever en avsaknad av tillit och självrespekt. 

Känslor som mannen egentligen inte accepterar eller vill känna och därmed minimaliserar sin 

utsatthet och istället ser den som en livserfarenhet (Broucek, 1991; Cullberg Weston, 2014). 

Likväl kan det även bero på den hegemoniska maskulinitetsteorin, vilken innebär att män, 
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framförallt unga män, har svårt att definiera sig själva som offer och därav kan ha svårt att 

acceptera situationen som en våldsam handling (Burcar, 2013).  

 Under temat, Männens känslor och reaktioner av sin utsatthet påvisar resultaten att 

männen känner sig kränkta i förhållande till kvinnors utsatthet. Det framkommer i resultatet 

att männen har försökt att stå upp för sig själva men inte blivit tagna på allvar och därefter 

anklagat sig själva för sin utsatthet. Likväl har männen även erfarit att de inte blir bra bemötta 

av varken närstående eller rättsprocesser. Att inte bli tagen på allvar har lett till att männen 

ofta anklagar sig själva i relativt stor andel för sin utsatthet och menar att våldet beror på dem, 

då de inte kunde vara mentalt starka nog. I resultatet framkommer det även att männen 

upplever att själva jaget nedvärderats och därmed lett till en sämre självbild. Detta styrks och 

kan även kopplas till tidigare forskning som påvisat att männen upplever sig bortglömda, 

kränkta och mer negativt bemötta när de försöker be om hjälp (Stets & Straus, 1990; 

Hradilova Selin, 2009; Stolt 2010; Frenzel, 2014; Nybergh, m.fl., 2015; Machado, m.fl., 

2016). Dessa upplevelser går även att knyta an till maskulinitetsteorin vilket innebär att 

männen måste genomgå ytterligare en process i sin offerroll, i detta fall samhällets 

motstridigheter av manliga offer. Varav en man ska inneha kontroll, inneha specifika manliga 

egenskaper som exempelvis styrka samt kunna stå upp för det maskulina (Connell, 2008; 

Durfee, 2001, Gottzén, 2014). Samhällets värderingar om att en man inte bör vara en svag 

person och därmed inte kan vara ett offer, skapar dock nya konsekvenser. Det kan exempelvis 

innebära att offrets vilja till att polisanmäla eller berätta om sin utsatthet minskar och om än 

värre, uteblir helt. Konsekvenser där en hel grupp av viktimisering blir osynlig. I och med att 

samhället nekar en man till att vara ett offer inom brottshandlingen, våld i nära relation, 

skapar det svårigheter för mannen att uttala sin utsatthet. På grund av det uppstår en form av 

neutralitet som gör det svårt för samhället att utvecklas och därmed jobba brottspreventivt 

med detta problem. Att dölja männens erfarenheter och upplevelser av viktimisering bidrar till 

att en hel grupp utsatta personer ignoreras och därmed minimaliseras. För att få bukt med 

detta är det är det även viktigt att benämna männens utsatthet i samma utsträckning som 

kvinnans. Även om det finns maskulina och feminina aspekter i dagens samhälle, där 

betingelser och förväntade normer bör efterlevas så är det viktigt i samhället att inte 

förglömma att män också kan vara utsatta för våld i nära relation. Genom att ta tillvara på 

faktiska siffror där resultat pekar på att det i stort sett finns lika många våldsutsatta män som 

kvinnor under ett års tid så kan männen få den hjälp de önskar och skamkänslor därmed 

minimaliseras (Tjaden & Thoennes, 2000; Hradilova Selin, 2009; Frenzel, 2014). Ett tips 

inför förebyggande åtgärder kan exempelvis vara att jämställa offer inom kategorin, våld i 



MÄN SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATION  

 

25 

nära relation. En jämställdhet där alla är lika mycket värda oavsett kön och tack vare 

jämställdhet har samma rättigheter och möjligheter att erhålla rättslig hjälp. Ett annat tips för 

förebyggande åtgärder när det gäller viktimisering kan även vara att se över de lagar som 

råder i Sveriges samhälle idag. I dagsläget är lagen utformad till kvinnans fördel, där manliga 

offer av våld i nära relation tenderar att falla mellan stolarna och mer pekas ut som förövare. I 

Sverige råder lagen i brottsbalken (1988:688) och (2013:367) exempelvis enligt följande:  

 

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen 

(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om 

var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning 

till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Har gärningar som anges i första 

stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor 

eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället 

dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff (2013:367). 

 

Både i denna studie och i tidigare studier framkommer det i resultaten att män oftast avstår att 

anmäla sin utsatthet då lagen och rättsprocesser inte definierar en man som offer. Därav borde 

detta ses över då rättsliga processer och myndigheter i dagsläget i stort sett utesluter det 

manliga våldsoffret av våld i nära relation (Stets & Straus, 1990; Hradilova Selin, 2009; Stolt 

2010; Frenzel, 2014; Nybergh, m.fl., 2015; Machado, m.fl., 2016). Att ta tillvara på männens 

erfarenheter istället för att dölja eller hyscha de skulle kunna ge männen en bättre upplevelse i 

deras bearbetning än vad de upplever nu. Kunskaper och styrkor som skulle kunna ge mer 

förståelse för mäns utsatthet och därmed skapa nya förebyggande åtgärder för utsatta män av 

våld i nära relation.  

 Då mäns utsatthet av våld i nära relation inte benämns i samma utsträckning som 

kvinnans utsatthet, finns det idag inte allt för mycket information, forskning och teoretiska 

begrepp kring denna typ av utsatthet, vilket har varit en svaghet i denna studie. Därav har det 

stundtals varit svårt att finna relevant fakta och teori om hur män utsätts samt vilka 

erfarenheter och egna tolkningar män besitter av våld i nära relation. Å andra sidan kan denna 

studie införliva detta inom forskningen och därmed ses som en styrka. Denna studie har 

exempelvis kunnat bidra till att förstärka männens egna perspektiv av våld i nära relation av 

kvinnlig partner. Studien har även kunnat påvisa mäns erfarenheter av hur våldet sker, vilket 

även det kan ses som en styrka. Genom att intervjua män som har varit utsatta för kvinnligt 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880688.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880688.htm#P24
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880688.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K4P4_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K4P4_aS1
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våld så har denna studie kunnat lyfta männens egna upplevda erfarenheter, tankar och känslor 

kring våldet och dess process. På så vis har denna studie kunnat bidra med ny relevant 

kunskap om mäns utsatthet för våld i nära relation och därmed lyft ett mindre prioriterat 

problemområde. En svaghet med studien kan anses vara att studien endast innefattar sex 

stycken deltagare, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Däremot har samtliga deltagare 

besvarat frågeställningarna i intervjuguiden på ett bra och relevant sätt. Deltagarna har även 

utan att ha bevittnat de andra deltagarnas berättelser efterliknat varandras historier om 

erfarenheter och upplevelser. Tack vare den latenta innehållsanalysen gavs även möjlighet att 

tolka och analysera underliggande information av det som framkom via intervjuerna. Även 

om resultat från en kvalitativ studie inte kan generaliseras i samma utsträckning som i en 

kvantitativ studie så kan resultat från denna kvalitativa studie ändock påvisa djupet av mäns 

erfarenheter och upplevelser, tack vare ett beskrivande resultat (Graneheim & Lundman, 

2004).   

 

Framtida forskning 

Utifrån denna studies resultat framkommer det att männen tenderar att må mestadels mentalt 

dåligt på grund av sin utsatt, då det psykiska våldet är överrepresenterat. Förslag till framtida 

forskning kan därav vara att göra ytterligare en kvalitativ studie inom detta ämne, dock med 

fler deltagare under en längre period. För att på så sätt kunna undersöka vilka men och uttryck 

dessa mentala känslor kan utveckla för psykiska åkommor. Även om det framkommer i denna 

studies resultat att männen tenderar uppleva stressymptom, glömska och utmattning, skulle 

det vara intressant att veta hur männen upplever dessa hälsoproblem. Det skulle även vara 

intressant att se hur samhället kan motverka detta och hjälpa männen med sina hälsoproblem 

som uppstått på grund av våld i nära relation. I studiens resultat påvisas det även att männen 

känner sig motarbetade och bortglömda. Därav av kan ett annat förslag vara en kvalitativ 

studie som undersöker hur rättsliga processer upplever sig bemöta män som utsatts för våld i 

nära relation. Även en mixed design utifrån detta ämne kan vara relevant att se över, för att 

därigenom se om det kan påvisas skillnader hur de rättsliga instanserna bemöter män och 

kvinnor. Ett förslag kan vara att först utföra en kvantitativ del och samla en högre andel 

deltagare och kunna påvisa skillnader med statistisk analys. För att sedan se om dessa 

personer kan tänka sig vilja utveckla sina svar och sitt tänkande genom en kvalitativ del. På så 

vis skulle forskningen kunna införliva en större överblick både i antal deltagare och i 

fördjupning av förståelse i hur skillnaderna upplevs och erfaras av manliga och kvinnliga 

våldsoffer för våld i nära relation utifrån rättsprocessers synvinkel.  
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Praktiska implikationer  

De resultat som framkommer av studien påvisar, som nämnt, att deltagarna upplever brister 

inom rättsprocesser och erkännandet av manliga våldsoffer av våld i nära relation. Männen 

upplever sig bortglömda och kränkta, vilket även styrks i tidigare studier (Stets & Straus, 

1990; Hradilova Selin, 2009; Stolt 2010; Frenzel, 2014; Nybergh, m.fl., 2015; Machado, 

m.fl., 2016). Männen upplever att konsekvenserna av att glömmas bort och inte få den hjälp 

som önskas, kan öka de fysiska och psykiska hälsoproblem som uppstår på grund av sin 

utsatthet. Detta kan exempelvis vara fysiska konsekvenser som stressymptom men även 

mentala konsekvenser som utmattning, depression och liknande. Därav är det av vikt att lyfta 

detta problem så att männen ska slippa skuldbelägga sig själva samt drabbas av påföljder i 

form av psykiska och fysiska hälsoproblem. I och med att män tenderar uppleva att inte bli 

tagna på allvar av rättsprocesser, familj, och vänner samt känner sig bortglömda i förhållande 

till kvinnans utsatthet kan det vara av vikt att i framtida forskning även undersöka hur 

samhället kan förändra på detta och därmed öppna upp famnen för manliga våldsoffer för våld 

i nära relation. Inför framtida forskning kan det även vara bra att se över hur samhälleliga 

normer och värderingar kan förändras, för att på så sätt öppna upp för brottspreventiva 

åtgärder, där även männen får den rättsliga hjälp de önskar. En annan aspekt kan vara att 

sprida kunskapen om mansjourer. Som det nämns under tidigare forskning vet inte flertalet 

utsatta män om att det finns mansjourer att vända sig till. Därav kan det vara av vikt att lyfta 

fram dessa organisationer och föreningar, att ge dem ett ansikte utåt. Även om alla 

våldsutsatta har rätt till skyddat boende tenderar männen återigen att falla mellan stolarna. 

Detta då det inte finns specifika boenden för utsatta män för våld i nära relation, vilket även 

det kan vara en framtida lösning. Att lyfta männen kan bidra till att mer information till vidare 

forskning kan skapas.   

 Avslutningsvis, även om männen under en livstid inte utsätts i samma utsträckning som 

kvinnor för våld i nära relation, och inte får mottaga samma fysiska våld som en kvinna är det 

ändock viktigt att lyfta deras utsatthet samt se över lagar och processer i samhället. Att 

särskilja på kön tillhör inte den jämställdhet vi försöker uppnå i samhället idag, så varför ska 

vi särskilja på våld och våldsutsatt. Även om våld kan te sig olika och ger olika skador fysiskt 

eller psykiskt borde stödet och hjälpmedel vara densamma oavsett könstillhörighet. 

Förebyggande åtgärder, där rättigheter och skyldigheter är densamma oavsett vem du är som 

förövare och offer. Där män slipper bli negativt bemötta i sitt rop på hjälp och en sekundär 

viktimisering av rättsliga processer och myndigheter inte är möjlig (Stets & Straus, 1990; 

Hradilova Selin, 2009; Stolt 2010; Frenzel, 2014).  
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BILAGA 1 – Informationsbrev  

Mäns utsatthet av våld i nära relationer   HT: 2017 

  

Hösten 2017 kommer studenterna i kriminologi III, på Örebro universitet att genomföra ett 

examensarbete för stundade examen inom kriminologi januari 2018.  Mitt namn är Therese 

Kärrholm, jag är en av dessa studenter. Det övergripande syftet med mitt arbete är att 

undersöka mäns livserfarenheter av kvinnors våld i nära relationer, och det upplevda våldets 

process. Du är tillfrågad att delta i denna studie under vecka 49 för en intervju som beräknas 

ta cirka 30 min, då du besitter dessa erfarenheter. Jag uppskattar ditt deltagande väldigt 

mycket för tack vare dig kan jag beskriva arbetet utifrån mäns egna upplevelser.  

 

Din medverkan är helt frivillig och du avgör själv om du vill besvara alla frågor under 

intervjun. Dina svar är värdefulla för att arbete ska kunna uppnå en god tillförlitlighet med 

trovärdiga resultat om mäns utsatthet och dina svar kan inte ersättas av någon annans. Alla 

uppgifter som framkommer under studiens gång kommer hanteras konfidentiellt, vilket 

innebär att alla uppgifter kommer vara anonyma samt hanteras med försiktighet. Endast jag 

som student samt min handledare kommer att hantera hela eller delar av intervjuinnehållet. 

Resultatet kommer att kodas om och redogöras via figurer i presentationen av examensarbetet 

så att ingen enskild persons svar kan utläsas.  

 

Har du några frågor rörande din medverkan eller studien i övrigt, vänligen kontakta mig på; 

Namn; Therese Kärrholm  

Mobil; 070-217 01 61 

E-mail; tesskarrholm@hotmail.com  

 

Eller min handledare på;  

Namn; Susanne Strand, Docent i kriminologi 

Telefon; 019-30 36 85 

E-mail; susanne.strand@oru.se   

 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, Therese Kärrholm  

  



MÄN SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATION  

 

33 

BILAGA 2 – Intervjuguide  

Hälsar deltagaren välkommen och informerar om samtyckesblankett.  

- Informerar ytterligare studiens syfte, samt varför jag valt att studera detta ämne.  

- Fråga om personen fortfarande lever i ett förhållande där det förekommer våld i nära 

relationer.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att utforska mäns erfarenheter och upplevelser av det våld som 

män har utsatts för av en kvinnlig partner de haft en nära relation med.   

Frågeställningar; 

1) Kan du förklara vad du anser är typiskt våld i nära relationer?  

2) Kan du berätta om dina erfarenheter av våld i nära relationer?  

- Vilken typ av våld utsattes du för (Fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och/eller materiellt) 

- När och hur började våldet?  

- Kan du berätta om en typisk händelse, vad hände innan och efter den? 

- Hur pågick våldet? Var det sällan, en gång i veckan, specifika tillfällen, varje dag? 

- Hur kändes det efter våldet?  

3) Kan du beskriva hur du upplever att våldet har påverkat dig?  

- Upplever du att dina egna normer och beteenden har påverkats av våldet?  

- Om ja, hur då? 

- Har du berättat din utsatthet för någon? 

  Om ja, hur reagerade den personen/de personerna?  

  Om nej, varför har du valt att inte berätta för någon?  

4) Kan du berätta vilka erfarenheter du har av att anmäla våld i nära relationer?  

Om du anmält, hur gick du tillväga?  

Om ej anmält, varför inte? 

5) Kan du berätta hur du upplever samhällets stöd, finns till för dig som utsatt man av 

våld i nära relationer?  

6) Har du något du vill tillägga? 

 

Stolpar; 

• Hur/Vad menar du med 

• Skulle du kunna/vilja utveckla  

• Vad får dig att uppleva det så 

• Vad gjorde du/hur gjorde du då 
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