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Sammanfattning    
Forskning om brottsoffer är i Sverige en relativt ny disciplin. Statistik från 
Brottsförebyggande Rådet visar en kontinuerlig ökning av misshandelsbrott sedan 1975, 
framför allt en ökning av våldets grovhet och feghet. Den största offergruppen utgörs av 
män. De våldsdrabbade patienterna möter sjuksköterskan framför allt på 
akutmottagningarna. Sjuksköterskan står i en maktposition till patienten och denna makt 
ska användas på ett för patienten positivt sätt. Genom att vara införstådd med att de 
unga männen kan befinna sig i en krisreaktion kan sjuksköterskan bättre förstå 
patientens reaktioner och lidande. Syftet med uppsatsen är att beskriva unga mäns levda 
erfarenheter av att ha blivit utsatta för gatuvåld. Preciserade frågeställningar är: Vad är 
innebörden i den våldsdrabbade personens tankar och känslor som traumat medfört? 
Vad är innebörden i den våldsdrabbade personens upplevelser av sig själv och 
omgivningen efter traumat? Uppsatsen är en litteraturbaserad studie med kvalitativ 
grund. Tretton unga män berättar i två biografier och en intervjustudie om deras 
upplevelser där alla blivit utsatta för misshandel av en eller flera gärningsmän. 
Resultatet visar att de vanligaste känsloyttringarna i männens berättelser är rädsla, ilska, 
ångest och oro, samt känslan av att vara frånvarande. Dessa känslor tog sig uttryck i 
olika livsinskränkande handlingar. Männen talade också om att de upplevde att de inte 
blev bekräftade i sitt lidande och att de ibland möttes av attityder från omgivningen som 
att de efter misshandeln förväntades klara sig på egen hand. Resultatet diskuteras utifrån 
kristerorin beskriven av Lagerbäck, Erikssons lidandeteori samt Wiklunds teori om 
vårdrelationen. Dessutom ligger fokus i diskussionen på rådande fördomar i samhället 
om män, våld och offerskap. Genom att skaffa sig bättre förståelse av de våldsdrabbade 
männens lidande kan sjuksköterskan bättre bemöta och vårda patienten. 
 
 
Nyckelord: Victims of crime, nondomestic, interpersonal violence, reactions, recieve, 
suffering 
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INLEDNING 

Föreliggande uppsatsarbete är resultatet av egna erfarenheter efter möten med unga 
brottsoffer inom sjukvården. Jag har inte varit tillfreds med hur dessa personer togs 
omhand och med den osäkerhet som rådde kring bemötande, procedurer och 
förväntningar. Det som också motiverat mig till denna uppsats är mitt intresse för det 
korta, första mötets inverkan på människan. Jag tror inte vi är medvetna om hur vi 
påverkar patienten genom vårt bemötande, även om själva mötet inte tar mer än ett par 
minuter. Män som offer för misshandel är något av en minoritetsgrupp vad gäller 
forskning trots att majoriteten av alla anmälda misshandelsbrott begås av män mot män 
(Brå, 2008). Genom att skaffa sig bättre förståelse för våldsutsattas reaktioner och 
lidande kan sjuksköterskan bättre bemöta och vårda patienten i det initiala skedet på 
akutmottagningen. Det ökar sjuksköterskans förutsättningar att känna sig säkrare i sin 
profession och säkrare i det arbete hon/han utför. Därmed minimeras risken för att 
sjuksköterskan ska komma att utöva sin makt negativt och ökar möjligheterna för att ge 
den bästa vården optimeras. 
 
 
BAKGRUND 

I det följande redogör jag för gatuvåld som ett växande problemområde. Forskningen 
kring brottsoffer bedrivs inom viktimologin och en person som utsatts för gatuvåld ges 
där många olika definitioner. Litteraturen inom området är mycket begränsad. I 
bakgrunden beskriver jag våldsdrabbade personers reaktioner enligt kristeori och en 
studie gjord av vårdares möten med den våldsdrabbade personen. Slutligen redogör jag 
för mina vårdvetenskapliga utgångspunkter. 
 
 
Gatuvåld ett växande problemområde 
I Brottsofferförebyggande Rådets (2008) statistiska rapport 2008 rapporteras att 
misshandel är det vanligaste anmälda våldsbrottet i Sverige. Bara under 2007 anmäldes 
totalt 82 300 fall, vilket är en ökning med 7 procent, gällande både män och kvinnor. En 
kontinuerlig ökning av misshandelsbrott har skett sedan 1975 för både män, kvinnor och 
barn, en ökning med nästan fyra gånger så många idag som då. Statistiken visar dock 
bara antal anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott, den siffran är 
oftast högre. I Västra Götalands län anmäldes 11 625 misshandelsbrott inklusive grov 
misshandel år 2007 vilket är en ökning med 6 procent från 2006.  
 
I ett handlingsprogram från Södersjukhuset (Södersjukhuset, 2003) talar man om en 
ökning av våldets grovhet och ”feghet” genom att titta på statistiken generellt i Sverige. 
Man menar att det i hälften av fallen är fler än en gärningsman och att det oftare 
används tillhyggen och vapen. Dessutom är offren ofta alkoholpåverkade och har därtill 
nedsatt reaktionsförmåga. Drygt 100 personer per år avlider i Sverige till följd av våld. 
Studien som ligger till grund för handlingsprogrammet är en prospektiv studie av 
personer som inkommit till Södersjukhusets akutmottagning på grund av misshandel 
under 1998. Åldern bland vårdsökande varierade mellan 15-69 år där förhållandet 
mellan gärningsmannens och offrets ålder visade att de tillhörde samma ålderskategori 
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25-49 år (57 respektive 56 %). Övervägande rörde det sig om manliga offer (85 %) samt 
manliga gärningsmän (89%). Alkohol var inblandad i 72 procent av fallen och 57 
procent av brotten begicks av en ensam förövare där det i 52 procent av fallen visade sig 
att offret inte kände gärningsmannen. Brottet i sig visade att 58 procent inträffade på en 
fredag eller lördag mellan klockan 20.00-03.59 (71 %). 
 
Viktimologi- forskning kring brottsoffer 
Brottsoffer studeras ur en empirisk synvinkel inom en specialgren, viktimologi, som hör 
till kriminologin (NEO, 2008). Viktimologi som akademisk disciplin har i Sverige ännu 
inte etablerats (Brottsoffermyndigheten, 2008). På grund av att det i Sverige saknas 
uttalad viktimologisk forskningsmiljö fick Brottsoffermyndigheten år 2001 i uppdrag av 
regeringen att utveckla ett forskningsprogram. Det presenterades år 2002 med inriktning 
mot brottsoffer i rättsväsendet, barn som brottsoffer samt brottsoffer och 
etnicitetsfrågor. Brottsoffermyndigheten (2002) lät även göra en undersökning av 
forskningsprojekt rörande brottsoffer i Sverige under åren 1995-1997. Under denna tid 
bedrevs 51 forskningsprojekt där offerundersökningar var den vanligaste typen av 
forskning om brottsoffer. Huvudinriktningarna var allmän viktimologisk 
behandlingsforskning, forskning om barn och feministisk forskning där sistnämnda är 
den grupp det överlag forskas mest om. De viktimologiska forskningsresultaten används 
vid nya lagförslag och olika satsningar gällande brottsoffer (Brottsoffermyndigheten, 
2008).  
 
Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) menar att det inom viktimologi ofta talas om 
brottsoffer som en homogen grupp. Detta har de noterat i sitt arbete med brottsoffer 
genom sin verksamhetsanknutna forskning inom polisväsendet. Exempelvis så har 
forskningsresultat från undersökningar av våldtagna kvinnor överförts till att gälla alla 
typer av brottsoffer. Det skulle innebära att oavsett typ av brott och individuella 
karakteristika så kännetecknas alla offer av liknande reaktioner. Risken med detta 
synsätt är att det i samhället skapas mönster i sätt att tänka, känna, fatta beslut etc. 
Därmed finns risker att det skapas förväntningar på hur ett ”riktigt” offer ska reagera 
och när detta inte sker kan den drabbade komma att bemötas med skepsis.  

Begreppsdefinitioner 
Jag har valt att definiera följande begrepp eftersom dessa är bärande begrepp i 
förståelsen av det föreliggande uppsatsarbetet.  
 
Brottsoffer 
Enligt Lindgren et al. (2001) är begreppet brottsoffer relativt nytt och förekom första 
gången i början av 70-talet. Att tydliggöra begreppets innebörd har flera syften, bland 
annat för att de drabbade ska kunna erhålla ersättning och behandling. Det finns idag 
ingen allmänt accepterad definition och begreppet förekommer inte heller i 
lagstiftningen. Den juridiska termen är målsägande som i rättegångsbalken 20 kap. 8§ 
definieras som den som mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har blivit 
förnärmad eller lidit skada av brottet. När bilden av brottsoffret diskuteras bland 
allmänheten beskriver många offret som oskyldigt och försvarslöst, något Lindgren et 
al. (2001) kallar ”idealoffret”. Vad som utmärker ett idealoffer är en rad faktorer: offrets 
svaghet, att offret är mitt i en respektabel aktivitet, att offret befunnit sig på en plats han 
inte kan förebrås för samt att gärningsmannen är överlägsen och okänd för brottsoffret. 
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I föreliggande arbete kommer istället för brottsoffer begreppet våldsdrabbade personer i 
stället att användas. 
 
Misshandel 
Misshandel innebär brott mot liv och hälsa vilket betyder att en person tillfogas 
kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det kan också betyda att den våldsdrabbade försätts 
i vanmakt eller liknande tillstånd. Om gärningen är livsfarlig, personen tillfogas svår 
kroppsskada eller allvarlig sjukdom, eller gärningsmannen visar särskild hänsynslöshet 
eller råhet benämns misshandeln grov (NEO, 2008). 
 
Trauma 
Trauma innebär en påverkan av människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller 
händelser som ger en övergående eller kvarstående effekt (NEO, 2008). Så kallat  
mekaniskt trauma är en typ av trauma och innebär skador vid olyckshändelse, 
misshandel och mord.  
 
Våldsdrabbades reaktioner enligt kristeori 
En kris uppstår enligt Lagerbäck (2006) när de tidigare erfarenheterna inte räcker till för 
att kunna bemästra en ny situation. Lämnas krisupplevelsen obearbetad kan det både på 
kort och på lång sikt utgöra en fara för det psykiska välbefinnandet. Lagerbäck (2006) 
beskriver krisförloppet enligt Cullbergs (2006) tidigare publicerade modell. Förloppet är 
vanligtvis uppdelat i olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. De olika faserna är inte i sig statiska utan kan återkomma även om 
reaktionen inom respektive fas inte är så kraftfull som i sin ursprungliga form. Eftersom 
uppsatsens fokus ligger på det akuta skedet i patientens upplevelser är utgångspunkten 
att patienten befinner sig någonstans kring de två första faserna.  
 
Chockfasen 
Lagerbäck (2006) skriver att den akuta fasen vanligtvis uppträder under några timmar 
eller dygn till några månader och den drabbade är under denna fas främst i behov av 
medmänskligt stöd. Sättet att reagera på en traumatisk upplevelse är högst personlig. 
Känsla av allmän fysisk svaghet, förlamningskänsla, tryck över bröstet med åtföljande 
andningssvårigheter, hjärtklappning, illamående, skakningar, kallsvettning, samt 
okontrollerade gråtattacker och rörelsemönster är några av de fysiska reaktioner som 
återfinns under denna fas. Förhöjd rastlöshet, okontrollerade känslomässiga utbrott 
omväxlande med perioder av känslomässig frånvaro, overklighetskänsla, förvirring, 
nedsatt uppmärksamhet, minnesproblematik, och reducerad tankeförmåga är exempel på 
beteendemässiga uttryck. 
 
Reaktionsfasen 
Enligt Lagerbäck (2006) kan reaktionsfasen förklaras vara en successiv påminnelse om 
vad som hänt. Den mest påtagliga reaktionen är rädsla. Vanligt är att rädslan, förutom 
att på nytt bli utsatt för ett brott eller riskera stöta på sin förövare igen, blir en 
generaliserad rädsla. Försvarsmekanismerna som återfinns under reaktionsfasen är: 
Isolering, som innebär att patienten skyddar sina känslor från det inträffade. Det är en 
energikrävande process med symtom som ökad trötthet, glömska, retlighet, bristande 
matlust och sömnsvårigheter (Lagerbäck, 2006). En annan försvarsmekanism och 
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medveten process för att skydda oss från smärtfyllda minnen på kort sikt är glömska. 
Projektion har till uppgift att indirekt låta någon närstående bli bärare av de känslor den 
drabbade bär på. Därmed kan de smärtsamma upplevelserna återberättas. En 
försvarsmekanism som används vid försök att hantera känslan av att ha blivit kränkt är 
ilska. Den riktas inte bara mot förövaren utan även mot andra som befinner sig i 
omgivningen. Genom regression återgår den drabbade till ett tidigare passerat stadium 
för att orka upprätthålla en acceptabel funktionsnivå. Det korta perspektivets kanske 
starkaste försvar är förnekandet. Den drabbade vågar inte möta de framkallade 
känslorna. 
 
Bearbetningsfasen 
Målet med bearbetningen av det inträffade är att befrias från de emotionella och 
praktiska pålagringar som brottet medfört (Lagerbäck, 2006).  
 
Nyorienteringsfasen 
Trots återgången till det tidigare livet kommer brottet och dess konsekvenser att vara en 
del av framtiden. Det kommer att medföra ett förändrat förhållningssätt till omvärlden 
genom reducerad grundtrygghet och tillit till andra människor (Lagerbäck, 2006). 
 
Vårdares möten med den våldsdrabbade personen 
Vid inledningen av föreliggande uppsatsarbete tillfrågades Sahlgrenska 
Universitetssjukhus, Mölndals Sjukhus, Alingsås Lasarett, Kungälv Sjukhus och Östra 
Sjukhus om de hade handlingsprogram för arbetet med brottsoffer. Västra Götalands 
Region hänvisade till Etiskt Forum och efter kontakt med dem framkom att det fanns en 
handlingsplan, dock bara gällande våld i nära relationer. Via Södersjukhuset som 
bedriver forskning på området erhölls ett handlingsprogram. 
 
Syftet med Södersjukhusets handlingsprogram (2003) var att bättre kunna bemöta, 
stödja och behandla offer utsatta för gatuvåld. Man hoppades även att det skulle öka 
målmedvetenheten, verksamhetssatsningar och minska meningslöshetskänslan hos dem 
som arbetar på akutmottagningen och som dagligen konfronteras med våldets 
konsekvenser. Vårdpersonalens bemötande och patientens behov är beroende av en god 
omvårdnad och strukturerade och enhetliga arbetsrutiner. I handlingsprogrammet talar 
de om att medvetenheten inom Hälso- och sjukvården har ökat om de emotionella 
konsekvenserna ett våldsbrott medför. De satsningar man gjort har främst fokuserats på 
drabbade kvinnor och barn.  
 
Hartman (1995), är en sjuksköterska som gjort en litteraturbaserad studie om 
sjuksköterskans påverkan av att arbeta med våldsoffer och hur de påverkar varandra i 
den mellanmänskliga relationen. Hon skriver i sin artikel att rapporter från 
sjuksköterskor som aktivt arbetar med offer och gärningsmän visat att de upplevt 
symtom och beteenden hos dem själva som startat i mötet med patienten. Dessa symtom 
och beteenden ska också ha påverkat bemötandet och omvårdnaden kring patienten 
negativt genom exempelvis minskad empati, förargelse mot patienten, förnekande av 
patientens känslor och behov samt förlust av professionella gränser gentemot patienten. 
Hartman (1995) skriver vidare om överföring och motöverföring och syftar så till de 
effekter patient och sjuksköterska har på varandra, medvetet och omedvetet. Hartman 
(1995) menar att när sjuksköterskan påverkas är det signaler för stresspåverkan och att 
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den professionella gränsen överträtts. Hon menar också att det är viktigt att förstå att 
detta är naturliga, förväntade och oundvikliga reaktioner i arbetet med människor samt 
att ett första steg i att lära sig hantera reaktionerna är medvetenhet om deras existens. På 
så vis kan sjuksköterskan värna om den empatiska förmågan som utgör det 
grundläggande stödet för patienten och som behövs för en fungerande relation, utan att 
förlora sin objektivitet. Enligt Hartman (1995) kan sjuksköterskan i det akuta skedet i 
vården av ett brottsoffer inte inta rollen som terapeut. Det handlar då främst om akut 
omvårdnad, uppmärksammande av övergrepp och förmågan att kunna hantera patienter 
som blir svåra att hjälpa på grund av chock och eventuell minnesförlust. 
 
Vårdvetenskapliga utgångspunkter 
Enligt 2§ i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs det övergripande målet 
vara att verka för en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Varje 
landsting ska erbjuda hälso- och sjukvård åt de bosatta inom landstinget (3§). Några 
andra krav som tas upp i Hälso- och sjukvårdslagen är att vården ska vara av god 
kvalitet, tillgodose den enskildes behov av säkerhet och trygghet inom vården. Den ska 
vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt 
främja goda kontakter mellan patient och personal. Bland andra har Förenta Nationerna 
antagit en rad deklarationer med anknytning till brottsofferområdet (Lindgren et al., 
2001). I mitten av 80-talet antogs Deklaration om grundläggande juridiska rättigheter 
för brottsoffer för makt och missbruk (General Assembly res. 40/34) där en av 
grundprinciperna är brottsoffrets rätt till erforderlig materiell, medicinsk, psykisk och 
social hjälp av frivilliga eller offentliga organ. 
 
Inom sjuksköterskans ansvar för att leva upp till dessa juridiska utgångspunkter ligger 
att lindra lidande. Jag tror att när en person blir utsatt för misshandel innebär det inte 
bara kroppsligt utan även ett själsligt och livsinskränkande lidande. Genom att öka sin 
förståelse av lidandets natur ökar möjligheterna att lindra det. Att ta emot en patient på 
akutmottagningen är att ingå i en vårdrelation där det första bemötandet kan vara 
avgörande för hur patienten kommer att uppleva den fortsatta vården. 
 
Bemöta/möte 
Wiklund (2005) beskriver hur vårdrelationen alltid är asymmetrisk på grund av den 
maktposition sjuksköterskan har med tanke på yrket i sig och den kunskap hon/han 
besitter. Eftersom tanken med vårdandet är att främja patientens tillväxtprocess i hälsan 
bör därför sjuksköterskan använda denna makt på ett för patienten positivt sätt. Den 
optimala relationen utgörs av fullständig ömsesidighet men på grund av sjuksköterskans 
maktposition är en sådan relation inte möjlig. Wiklund (2005) menar att det är viktigt att 
sjuksköterskan förhåller sig till patienten som ett Du. Att förhålla sig till någon som ett 
Du är att se till personen som en människa med lika värde och inte som ett objekt. Detta 
är möjligt först när sjuksköterskan har förmågan att skapa en dialog och på så vis 
inverka positivt på patienten. Genom att förhålla sig till patienten som ett Du värnar 
sjuksköterskan om patientens värdighet. Ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och 
bekräftelse kan därmed främjas. För detta krävs visat engagemang från sjuksköterskan 
och ett godkännande av relationen från patienten. Bäst förutsättningar för en god 
vårdrelation skapas redan vid det första mötet.  
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Wiklund (2005) menar att mötet berör sjuksköterskan både fysiskt och psykiskt och att 
det är en ständig balansgång mellan att vara professionell och att ingå i en vad som 
närmast kan betraktas som en vänskapsrelation. Det ligger i människans natur att 
identifiera sig med en annan människa men empatin kan ibland sakna gränser vilket 
skapar problem i den professionella relationen. 
 
Lidande 
Att förstå människans lidande i olika situationer som härrör från olika problem ger ett 
bättre underlag för att kunna lindra lidandet i de konkreta vårdsituationerna. Eriksson 
(2003) talar om olika sorters lidande och gör en indelning i sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande.  
 
Ett sjukdomslidande upplever den misshandlade patienten på grund av de kroppsliga 
skador som tillfogats honom. Enligt Eriksson (2003) upptar smärtan patientens 
uppmärksamhet och det försvårar bemästrandet av lidandet. Sjukdomslidandet åtgärdas 
bäst genom smärtlindring och adekvat information, dels om skadan i sig och dels om 
goda råd som kan minska lidandet. Att utsättas för otillräcklig vård är enligt Eriksson 
(2003) att utsättas för ett så kallat vårdlidande. Det är en individuell upplevelse men 
genom att dela upp vårdlidandet i kategorier ger det en fingervisning om hur lidandet 
kan uppstå. De övergripande kategorierna är: kränkning av patientens värdighet, 
fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Kränkning är vanligast 
förekommande och innefattar både patientens värdighet och värdet som människa. 
Genom att frånta patienten ansvar, friheten att få välja och rätten att få skydda sig mot 
intrång, berövas också värdigheten. Att vara människa innebär enligt Eriksson (2003) 
ett livslidande och rör sig om allt från hot mot den totala existensen till en förlust av 
möjligheter att fullfölja olika sociala uppdrag. 
 
PROBLEMFORMULERING 

Att bli utsatt för så kallat gatuvåld, vilket innebär misshandel av en person som den 
drabbade inte har eller har haft en parrelation med, är en traumatisk upplevelse. Utöver 
fysiska skador medför det ofta en psykisk påfrestning som tar sig olika uttryck. 
Lagerbäck (2006) beskriver de våldsdrabbades reaktioner utifrån kristeori. I min uppsats 
vill jag beskriva hur de våldsdrabbade själva beskriver sina levda erfarenheter. Genom 
att ta del av den våldsdrabbades egna ord om upplevelsen av det trauma han gått igenom 
kan sjukvårdspersonalen få en djupare förståelse av personens lidande. Detta kan ge 
sjuksköterskan bättre förutsättningar att bemöta den våldsdrabbade i rollen som patient 
under det initiala skedet på akutmottagningen. Med stöd i statistiken om att män är de 
som främst drabbas av misshandel och att dagens forskning främst har ett kvinnligt 
fokus, har jag valt att inrikta mig mot unga män.  
 
SYFTE 

Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva unga mäns levda erfarenheter av att ha 
blivit utsatta för gatuvåld.  
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Preciserade frågeställningar 
Vad är innebörden i den våldsdrabbade personens tankar och känslor som traumat 
medfört? 
Vad är innebörden i den våldsdrabbade personens upplevelser av sig själv och 
omgivningen efter traumat? 
 
METOD 

I följande redogör jag för tillvägagångssättet kring insamling av data, urvalsmetoder, 
vald data och slutligen analysen. 
 
Datainsamling 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats med fokus på unga mäns upplevelser av att blivit 
utsatta för så kallat gatuvåld. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka mäns 
levda erfarenheter, att få ett inifrånperspektiv, ligger en empirisk studie närmast till 
hands. Med tanke på den begränsade tiden blir valet av informationskällor därför 
självbiografier/biografier. Detta är en nog så bra källa att få kunskap om personens 
upplevelser eftersom böckerna är skrivna antingen av personen själv eller med hjälp av 
exempelvis forskare. Böckerna utgår från den berättande personens egna tankar, känslor 
och upplevelser.  
 
Urval 
Inklusionskriterier har varit koppling till det initiala skedet i vården, akutmottagningen. 
De våldsdrabbade beskrev sina upplevelser initialt efter misshandeln och då är det 
främst på akutmottagningen de våldsdrabbade kommer i kontakt med sjukvården. Andra 
sökkriterier var unga vuxna, ungefärlig ålder 16-24 år, som blivit utsatta för någon form 
av fysisk misshandel av gärningsman de inte har eller har haft någon relation med. Valet 
att exkludera relationell misshandel berodde på att resultatet av en sådan sökning till en 
majoritet gav träffar på kvinnor och barn. Dessutom finns det idag redan ett stort fokus 
på dessa patientgrupper vad gäller forskning. Övriga exklusionskriterier var sexuella 
övergrepp och våld riktat mot barn. 
 
Via Brottsoffermyndighetens bibliotek och Brottsofferjourernas Riksförbund sökte jag 
självbiografier/biografier. Utgångspunkten för val av böcker var 
självbiografier/biografier med ett manligt perspektiv beskrivande misshandelsfall och 
upplevelsen av bemötandet från omgivningen som tog hand om honom efteråt. Av de 
ursprungliga sex böcker jag blev rekommenderad valdes fyra bort eftersom de hade ett 
kvinnligt perspektiv och utgick från en relationsproblematik. En tredje bok återfanns i 
referenslistan till en C-uppsats inom samma ämne som återfanns via GUPEAs sökmotor 
med hjälp av sökordet brottsoffer. 
 
Vid sökning av artiklar användes databaserna Academic Search Elite, Medline, Cinahl, 
Libris, Pubmed, Uppsatser.se och slutligen Samsök. Valda sökord var: crime victim, 
lived experience, phenomenology, hermeneutic, criminal victimization, victimology, 
victims of crime, interpersonal violence samt nondomestic. Vid möjliga avgränsningar 
valdes human, male, review, nursing journals samt borttagande av domestic och sexual. 
Olika kombinationer gav olika resultat och bäst sökträff med relevans utifrån 
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tillgängliga abstrakt gav interpersonal violence och victimization. Efter granskning av 
tillgängliga titlar och abstracts var dock inga av de möjliga artiklarna relevanta för 
arbetet. De rörde sig främst om våld mot kvinnor och barn, våld mot vårdpersonal, våld 
mot äldre, undersökningar i viktimisering hos gamla krigsveteraner och efterdyningarna 
av våld såsom PTSS.  
 
Material  
Materialet består i två biografier och en avhandling beskrivande unga mäns upplevelser 
av att ha varit utsatta för våld. En av biografierna, skriven av Kristoffer och Anette 
Khylström, är skriven av den våldsdrabbade själv i samarbete med sin mor. Den andra 
biografin är skriven av Birgitta Hellgren (2003), stödperson i en brottsofferjour och 
nämndeman. Hon återberättar våldsdrabbade personers berättelser. Av dessa berättelser 
fanns det två som svarade mot ovanstående kriterier. Burcar (2005) är en sociologisk 
avhandling och bygger bland annat på samtalsintervjuer med tio unga män i åldern 17-
21 år som blivit utsatta för brott. Sammanlagt består materialet av berättelser från 13 
unga män. 
 
Analys 
Det empiriska materialet rörande brottsoffrens levda erfarenheter av misshandel utgår 
från primär- och sekundärkällor, personen själv och forskare. Det har analyserats och 
strukturerats med en kvalitativ induktiv metod där arbetsprocessen kan beskrivas i en 
rörelse från helhet till delar till en ny helhet. För att låta texten tala för sig själv och inte 
låta mig styras av min förförståelse har min strävan varit att förhålla mig så öppet som 
möjligt till texterna genom ständig reflektion till mina tankar och åsikter. Vid påbörjad 
analys lästes var och en av de 13 texterna var för sig upprepade gånger för att få en 
djupare förståelse. Meningsbärande enheter från texterna identifierades och tolkades i 
förhållande till valda specifika frågeställningar. Dels genom det manifesta, det synliga, 
budskapet och dels genom det latenta, det underliggande, innehållet i texten. Utifrån 
likheter och skillnader enheterna emellan fördes de samman till tio teman. Detta under 
en ständig dialog med de konkreta texterna för att förvissa mig om att jag inte frångick 
texternas ursprungliga mening. 
 
RESULTAT 

Under denna rubrik redovisas resultatet av de litteraturbaserade analyser som resulterat i 
tio teman av tankar, känslor och upplevelser de drabbade unga männen haft. Dessa är: 
att känna rädsla, att känna ilska, att inte vara sig själv, att oroa sig inför framtiden, att 
ha sömnsvårigheter, att grubbla över existentiella frågor, att söka trygghet, att behöva 
sjukvård, att inte bli bekräftad i sitt lidande samt att sakna information om 
hjälpmöjligheter. Varje tema styrks med citat från de analyserade texterna. 
 
Att känna rädsla 
Att bli utsatt för en misshandel kan innebära att känna rädsla.  
Den vanligaste emotionella reaktionen beskriven av de unga männen är rädsla. Det kan 
innebära att inte vilja vistas utomhus, framför allt kvällstid och rädslan kan vara upp till 
flera månader. När de våldsdrabbade väl rörde sig utomhus valde de att gå omvägar, 
konstant se sig över axeln, gå till andra sidan vägen vid möte med större gäng, och 
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försöka gömma sig från omvärlden genom att dölja sitt ansikte på ett eller annat sätt. 
Den största rädslan manifesterade sig i risken att stöta på gärningsmannen igen, vilket 
fick de unga männen att dra sig för att berätta för någon om vad de varit med om. 
Rädslan påverkade även inställningen till att anmäla brottet och att behöva vittna. I 
samband med vittnesmålet uttryckte en ung man att det även fanns en rädsla att råka 
peka ut en oskyldig man. 
 
”Först ville jag ju inte berätta nånting... för mina föräldrar jag tänkte jag orkade inte 
för jag visste ju att det skulle bli rättegång så jag hade ingen lust... man är inte så jävla 
modig... såg jag ett stort gäng på stan så bara gick jag en omväg... jag tror jag var 
hemma i kanske tre månader utan å gå ut så jag bara satt hemma... livrädd för att gå 
ut” (Burcar, 2005, s.118). 
 
Rädslan fick också de drabbade att sluta sig inom sig själva, bara försöka slippa alla nya 
intryck och enbart bearbeta händelsen. De upplevde svårigheter att ta in någon annan 
trots vänner omkring som undrade hur de mådde men de ville helst bara glömma och 
meddelade omgivningen att allt var okej, att det ordnade sig. 
 
Att känna ilska 
Att drabbas av ett trauma som misshandel kan innebära att känna ilska. De drabbade 
beskrev hur de blev ”förbannade, arga och ville hämnas”. Det fanns en viss ambivalens 
i hur de unga männen ville att det hela skulle sluta. Å ena sidan ville de bara glömma 
allt och slippa känslorna som följde med traumat och rädslan för att gärningsmannen 
skulle komma att hämnas på grund av ett eventuellt vittnesmål. Å andra sidan fanns 
önskan att rättvisa skulle skipas och gärningsmannen skulle få sitt straff. Bland sina 
vänner talade många om att själv ta lagen i egna händer och låta gärningsmannen få 
smaka på sin egen medicin även om de inte av naturen skulle beskriva sig som en 
hämndlysten människa. 
 
”det hade ju bara blivit... blodshämnd en ond cirkel så... jag är inte alls hämndlysten på 
nåt sätt... man tänkte ju lite så på man ville ju jävlas lite tillbaka man ville ju se dom 
lida å så men... det var så snabba tankar du vet när man gick hem” (Burcar, 2005, 
s.130). 
 
Att inte vara sig själv 
Att utsättas för misshandel kan innebära att den drabbade inte känner igen sig själva. 
Gemensamt för männen som berättar hur de kände sig efter det genomlevda traumat är 
att de mådde illa, hade svårigheter att uttrycka sig och på sätt och vis befann sig i en 
egen värld. Omgivningen tycktes inte känna igen männen en tid efteråt och påpekade 
detta för dem. En av männen berättade att några veckor efteråt hade hans vänner 
påpekat att han ibland sa konstiga saker. Han förklarade också att han vid 
läkarundersökningen dagen efter misshandeln hade svårt att svara på läkarens frågor 
och uppmaningar. 
 

”jag mådde riktigt dåligt hela den dagen hela den veckan till å med... Mina kompisar 
dom tyckte att jag var alltså dom sa till mig att ”så konstig har du aldrig varit innan”... 
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dom tyckte att jag var jättetyst å var för mig själv å tänkte efter... i min egen lilla 
värld... har dom sagt till mig... fortfarande chockad på nåt sätt” (Burcar, 2005, s.119). 
 
Att oroa sig inför framtiden 
Traumat kan innebära upplevelser av ångest och oro inför framtiden. 
En av männen tänkte på hur livet på sätt och vis stannade upp på grund av traumat. Han 
gick i årskurs 9, vilket innebär en övergång till gymnasiet, men han kunde inte 
koncentrera sig i skolan och betygen blev lidande. Han kände det som att han var 
tvungen att försöka ta sig ur sitt tillstånd, det hålrum han beskrev att han befann sig i. 
 
”Hur lång tid kommer det att ta innan jag mår bra igen? Jag får ångest i magen för 
betygen. Jag måste gå till skolan. Jag måste komma ur detta hålrum” (Kyhlström, 2004, 
s.30). 
 
Att ha sömnsvårigheter 
Att bli misshandlad kan innebära att ha sömnsvårigheter. 
Männen beskrev att traumat gjorde sig påmind dygnets alla timmar och att de hade svårt 
att sova. De vaknade på grund av mardrömmar och denna sömnbrist pågick i veckor till 
månader efter traumat. Drömmarna fick även männen att börja misstro minnena från 
händelsen över vad som var dröm och vad som verkligen hade hänt. 
  
”Vaknar. Är alldeles kallsvettig. Hur ska jag orka om jag inte får sova? Varje natt 
likadant” (Kyhlström, 2004, s.38). 
 
Att grubbla över existentiella frågor 
Att drabbas av misshandel innebär många gånger funderingar över existentiella frågor. 
Några av männen beskrev att de inte förstod vad de gjort för att förtjäna att bli 
nerslagna. De hade inte tilltalat gärningsmannen utan kanske bara tittat på honom när de 
passerat varandra. En av männen förklarade att han inte kunde komma på vad han gjort 
för att provocerat den okände gärningsmannen. Ändå kunde han finna någon form av 
tröst i att det var han som blev nerslagen och inte någon av de yngre eleverna som rörde 
sig i samma korridorer där misshandeln inträffade. Han tänkte:  
 
”Varför just jag? Jag har inte utstående öron. Jag har inte glasögon. Jag har inte stora 
framtänder. Jag är inte Djurgårdare” (Kyhlström, 2004, s.20). 
 
Att söka trygghet 
Att bli utsatt för en misshandel kan innebära att vilja söka trygghet. 
De våldsdrabbade beskrev behovet av att ta sig hem. En ung man berättade att han 
tappat medvetandet en kort stund efter misshandeln och när han vaknat till hade han 
lyckats ta sig hem till sin bror som bodde i närheten. Han beskrev att det alltid fanns en 
säng där att sova i. En annan ung man beskrev hur hans mamma och resten av familjen 
suttit uppe med honom hela natten, även fast han inte kunnat säga något så hade de 
suttit kvar hos honom. 
 
”Det har knappt gått ett dygn sedan det hände. Känner mig tom inuti. Tom i huvudet. 
Tom i kroppen. Ändå gör det ont. Ont i nacken. Ont i mage. Ont i själen. Har inte sovit 
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inatt. Bara suttit där och glott tillsammans med familjen. Som om jag aldrig mer 
kommer att göra något mer i mitt liv” (Kyhlström, 2004, s.18). 
 
Att behöva sjukvård 
På grund av misshandeln kan den drabbade behöva sjukvård. 
Tre av männen beskrev sitt möte med vården. En av dem blev nerslagen mitt på dagen i 
skolan, fick ta emot slag mot bland annat nacken av ett slagträ och undersöktes efteråt 
av skolsköterskan innan han fick åka hem. En andra man berättar att han tillsammans 
med sina vänner inväntade ambulans för att ta sig till sjukhus för sitt blödande 
ögonbryn. Han förklarade hur de försäkrat honom om att det skulle bli bra bara han fick 
sy ihop såret. Den tredje unge mannen åkte till sjukhus dagen efter misshandeln då han 
fick ta emot slag från bland annat ett baseballträ. Han möttes av en stressad läkare som 
av en eller annan anledning inte hade förståelse för den misshandlade mannens ovilja att 
samarbeta. 
 
””Res dig upp”, sade läkaren och Simon ville göra det, men det gick på något sätt inte. 
Och han hörde att läkaren pratade med hans far och sade att om han inte hjälpte till så 
var det svårt för dem att veta var han var skadad. Han ville förklara för dem, men det 
gick på något sätt inte. Och läkaren verkade ha bråttom så det bler inte mer än så” 
(Hellgren, 2003, s.139). 
 
Att inte bli bekräftad i sitt lidande 
Att drabbas av misshandel kan innebära att inte bli bekräftad i sitt lidande från 
omgivningen.  
 
Några av männen talade om de attityder de omges av och måste leva upp till även om de 
själva ansåg att de är förlegade ideal. Det handlade om att inte visa eller tala om känslor. 
De unga männen menade att omgivningen förväntade sig att de enda känsloyttringar de 
borde visa var att de blivit kränkta och därmed borde känna en hämndlystnad. De talade 
om manlighet och att de i samband med det bemöttes med en klapp på axeln. En av de 
intervjuade männen talade vid ett tillfälle om att ”man vill vara” men ändrade sig till 
”man ska vara tuff”.  
 
”man får ju typ en klapp på axeln så jaja men bit ihop detta klarar du... var en man... 
typ visa det... det är väl en bild som dom målat upp så att det ska vara så... att man ska 
vara tuff... man ska leva upp till ett visst ideal... man måste visa för sina kompisar” 
(Burcar, 2005, s.111). 
 
En annan ung man berättade att mannen förväntades klara sig bättre i utsatta situationer 
än kvinnan och att detta hängde samman med manligheten. Vidare beskrev en man att 
det verkade finnas olika kriterier för när en man och när en kvinna förväntades kunna 
polisanmäla ett brott och att det i mannens fall krävdes lite grövre brott. 
 
Att sakna information om hjälpmöjligheter 
När man utsatts för misshandel finns risk att inte få rätt information om 
hjälpmöjligheter. De unga männen ansåg att det var viktigt att få information, skriftlig 
som muntlig men att det sedan var upp till var och en om de vill använda sig av den. Då 
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vet de i alla fall att det finns hjälp och stöd att få och hur de ska gå tillväga för att söka 
hjälpen. De som tilldelats information tyckte det kändes bra, även om de valt att inte 
använda det. Några av männen förklarade dock att de inte erhållit någon information 
över huvudtaget men saknat det.  
 
 ”Jag visste ju liksom inte hur jag skulle göra... jag visste inte hur jag skulle bete mig 
jag visste inte ens vem jag skulle vända mig till... jag tycker dom ska ju liksom erbjuda 
en alltså... dom ska ju tipsa alla sen så får man själv avgöra om man behöver det eller 
inte” (Burcar, 2005, s.102). 
 
Några som hade fått information var inte nöjda med innehållet eftersom det i första hand 
vände sig till kvinnor som blivit våldtagna. De menade att detta kunde bidra till 
missnöjet bland de unga männen och att de därför valde att försöka klara sig själva.  
 
”det stod en sån lista så var det kanske... sex av åtta såna punkter det var för tjejer som 
hade blivit våldtagna... (skrattar lite) så dom hade man ju inte så mycket användning 
för... Så jag vet inte (skrattar lite) ja... ja så är det en ung man som blivit misshandlad 
så skickar dom ut den” (Burcar, 2005, s.102). 
 
DISKUSSION 

Under denna rubrik reflekterar jag och diskuterar kring metoden och resultatet. 
 
Metoddiskussion 
När jag påbörjade min materialsökning kände jag mig positiv över valet av ämne och att 
det skulle bli intressant att lära mig mer om brottsoffer som patientgrupp. Jag kom i 
kontakt med människor som på olika sätt arbetar med brottsoffer och jag fick tillgång 
till en del material, bland annat handlingsprogrammet från Södersjukhuset och tips på 
läsvärda biografier. Jag upptäckte så småningom att det fanns väldigt lite material om 
unga mäns beskrivningar av sina upplevelser av att ha blivit utsatta för gatuvåld. Själva 
sökprocessen i föhållande till uppsatsens syfte har varit mödosam. Efter sökning i 
databaserna Academic Search Elite, Medline, Cinahl, Libris, Pubmed, Uppsatser.se och 
slutligen Samsök med kombinationer av sökorden crime victim, lived experience, 
phenomenology, hermeneutic, criminal victimization, victimology, victims of crime, 
interpersonal violence samt nondomestic blev det klart att det finns en stor 
forskningslucka inom vården och förhållandet till brottsoffer.  Inte ens via sökhjälp från 
bibliotek i både Göteborg och Borås samt efter sökning av andra uppsatser inom samma 
område kunde jag finna material relevant till mitt syfte. 
 
Den forskning som finns har främst gällt kvinnor som lidit skada efter våld och deras 
upplevelser. Resultaten från den forskningen har sedan kommit att överföras till att gälla 
alla som drabbas, kvinnor som män, misshandel inom relationen som misshandel på 
gatan. Jag valde en kvalitativ ansats för min uppsats för att få inifrån perspektivet av de 
våldsdrabbades levda erfarenhet eftersom det är gjort så lite på detta område. En del 
forskningsmaterial jag stött på har varit av kvantitativt slag och inte berört patientens 
formulerade beskrivningar av levda erfarenheter Det finns material som beskriver 
brottsoffer ur olika perspektiv, skrivna av forskare, författare eller andra verksamma 
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inom arbetet med brottsoffer. Men material som är beskriven av brottsoffret själv verkar 
så gott som saknas och det är ju deras upplevelser jag vill förstå. 
 
Jag skulle vilja gå vidare med att intervjua unga män om deras upplevelser av 
mottagandet i vården. Forskare inom området beskriver ett ökat intresse för unga mäns 
upplevelser och erfarenhet av våld men det har främst studerats ur ett sociologiskt eller 
juridiskt perspektiv. Den medicinska forskning jag funnit om unga utsatta för våld har 
främst varit inriktad på skadeverkningar på kroppen och våldets olika effekter samt 
våldets utveckling i Sverige. Dock har jag inte kunnat finna någon forskning med 
vårdvetenskaplig anknytning rörande denna patientgrupp. Kriminologi som 
forskningsrön är utomlands av helt annan bredd än den är i Sverige men trots det saknas 
forskningsresultat med vårdvetenskaplig anknytning.  
 
Resultatdiskussion 
Jag tyckte det var skönt att läsa att männen vågade uttrycka något som i mångas ögon 
kan ses som en svaghet. De unga männen beskrev i sina berättelser att de först och 
främst kände rädsla efter misshandeln. Något som bekräftar vad Lagerbäck (2006) 
skrivit i sin förklaring av krisens olika faser. Rädsla faller under reaktionsfasen och 
innebär att det är en känsla som gör oss påminda om vad vi just varit med om. 
Lagerbäck (2006) skriver att rädslan har tendens att generaliseras, den gäller inte längre 
bara rädsla för förövaren utan blir en livsinskränkande känsla. I handlingsprogrammet 
från Södersjukhuset (Södersjukhuset, 2003) är däför det övergripande målet att för de 
tusentals människor som varje år blir utsatta för gatuvåld minska de långsiktiga 
psykologiska symtomen. Några exempel på sådana symtom är fobier, depressioner och 
isolation som bland annat härrör från rädsla. De unga männen beskrev hur rädslan 
hindrade dem från att leva sitt liv som de gjort innan misshandeln bland annat genom att 
de inte vågade röra sig utomhus. Men varför skulle inte män få känna rädsla, oro eller 
ångest av den enkla anledningen att de är män? Män har också känslor och att förneka 
dem möjligheten att på ett naturligt sätt få förhålla sig till sina känslor bidrar till den 
sneda syn vi har i samhället på män, våld och offerskap. 
 
Jag tror de största anledningarna till vårdlidandet beror på okunskap och otillräcklig 
professionell förståelse för den våldsdrabbade patienten och dennes situation. Jag tror 
också att sjuksköterskan påverkas av att dagligen arbeta med svårt traumatiserade 
patienter och själv utvecklar reaktioner och känslor som påverkar bemötandet av 
patienten negativt, bland annat genom minskad empati. En ung man beskrev hur han 
blev mottagen av en stressad läkare som ansåg den unge mannen vara svår att samarbeta 
med eftersom han inte svarade på frågor och uppmaningar. Detta skulle kunna dras 
paralleller till vad Lagerbäck (2006) skriver om chockfasen. Den uppträder efter några 
timmar upp till några dagar efter den traumatiska händelsen. Den unge mannen beskrev 
hur han ville resa sig upp när läkaren sa till men att han inte kunde. Lagerbäck (2006) 
skriver att det under chockfasen bland annat förekommer allmän fysisk svaghet och 
förlamningskänsla. Detta skulle samtidigt falla inom ramen för vad Eriksson (2003) 
kallar för ett vårdlidande eftersom patienten tydligt inte fick den vård han behövde. Att 
utsätta patienten för vårdlidande kan ta sig olika uttryck men några exempel på en sådan 
handling kan vara att inte ta patienten på allvar om han kommer in i chocktillstånd med 
oförmåga att uttrycka sig, eller vara misstänksam mot det patienten säger sig varit med 
om. En annan kränkande handling är att tilldela patienten skuld och skam (Eriksson, 
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2003). I arbetet med våldsdrabbade tror jag att ett sätt att kränka patienten på är att påstå 
att han har sig själv att skylla genom att ha varit alkoholpåverkad, varit ute sent på stan, 
tilltalat gärningsmannen etc. Eriksson (2003) menar att vidare kränks patienten när 
sjuksköterskan utövar sin makt negativt genom att anse sig vara den som vet vad som är 
rätt och fel. Skulle patienten dessutom inte hålla sig inom ramen för hur 
”idealpatienten” förväntas bete sig ökar risken att kvaliteten på vården försämras, på 
annat sätt uteblir eller att patienten nonchaleras. Den unge mannen som mottogs av en 
stressad läkare blev kränkt genom att inte bli bemött med värdighet och respekt, han 
blev straffad för att han inte samarbetade och han fick inte vård eftersom läkaren gick 
sin väg. Patienter som utsatts för misshandel kan i sin traumatiska upplevelse bete sig på 
ett sätt som för vårdpersonalen uppfattas vara besvärligt (Hartman, 1995). Jag anser att 
det inte är patienten som är besvärlig utan den komplexa vårdsituation han befinner sig 
i. Sjukvårdspersonalen har ofta ingen kunskap om unga våldsutsatta män, deras 
reaktioner och behov att falla tillbaka på. Det kan också vara så att arbetsplatsen 
använder sig av material utvecklade för en patientgrupp, ex kvinnor utsatta för våldtäkt, 
och tillämpar denna kunskap till våldsutsatta unga män. Likaväl som det är viktigt med 
praktisk träning och teoretisk kunskap vad det gäller att sätta en perifer venkateter för 
att minska en patients lidande, så är det viktigt att skaffa sig kunskap och träning i att 
möta patienters lidande. Genom att skaffa sig mer kunskap om våldsdrabbade, deras 
reaktioner och behov så kan sjuksköterskan förbättra förutsättningarna till att kunna ge 
den bästa vården samt att som vårdare kunna känna sig tillfreds med sin egen 
arbetsinsats. 
 
Männen beskrev att de saknade stöd och hjälp efter misshandeln. Antingen bemöttes de 
flyktigt eller så fick de ingen information om hjälpmöjligheter. När jag tog del av dessa 
upplevelser blev jag upprörd men föga förvånad eftersom jag själv i min sökprocess 
efter material haft svårt att finna något. Wiklund (2005) menar att patientens möjlighet 
att berätta om sitt lidande kräver visat engagemang och genuint intresse från 
sjuksköterskan. Eftersom lidandet uppstår ur en personlig upplevelse är det enbart 
patienten själv som kan beskriva innebörden i upplevelsen. Sjuksköterskans ansvar blir 
istället att bekräfta patientens lidande och sårbarhet samt att vara närvarande för att ge 
tröst och stöd. Hartman (1995) skrev i sin artikel att det inte fanns utrymme för 
sjuksköterskan att inta rollen som terapeut i det initiala skedet av vården. Själv kan jag 
inte riktigt hålla med då denna roll sällan ligger inom sjuksköterskans arbetsområde. 
Däremot kan akut omvårdnad vara av terapeutisk natur genom att bekräfta patientens 
lidande samt genom tröst och stöd. Patienten kan påverkas negativt eller positivt av 
sjuksköterskans bemötande och det kan vara avgörande för hur han tar sig an fortsatt 
rehabilitering. I det initiala skedet av vården tror jag det däremot inte alltid finns tid till 
att invänta patientens berättelse men vad sjuksköterskan gör genom ett gott bemötande 
är att lägga grunden för att detta ska kunna ske i ett senare skede. Enligt Wiklund (2005) 
är det alltid patienten själv som avgör om och i så fall när han vill ingå i en djupare 
relation där han blottar sin sårbarhet. Därför anser jag att sjuksköterskans uppgift blir att 
försäkra patienten att han alltid har rätt att söka hjälp och att vi finns där för honom när 
han känner sig redo. Jag misstänkte att denna patientgrupp emellanåt blev förbisedd av 
en eller annan anledning och det var detta som fick mig motiverad att skriva om 
våldsutsattas upplevelser. Det material jag tillgått har bekräftat en del av de tankar och 
åsikter jag hade under arbetets initiala skede rörande förutfattade meningar, avsaknad av  
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Några av männen beskriver i sina berättelser hur de känner sig tvungna att leva upp till 
ett visst ideal kring bilden av att vara man. Manlighet är förknippat med att tåla mer än 
en kvinna innan han söker hjälp och att han biter ihop när skadan skett. Resultaten i min 
uppsats visar att misshandel i hög grad är en påtvingad förändring som drabbar hela 
personens livssituation, både kroppslig och själslig. Att vara ung och söka hjälp behöver 
i sig inte vara ett problem, snarare är det fördomar och omgivningens inställning som 
hindrar unga från att ropa på hjälp. Visst kan det vara en fråga om grupptillhörighet med 
ett grupptryck om att vara tuff. Men jag tror att likaväl så klappas den unga mannen på 
axeln med menande blickar att ”så går det” eller ”det var ju inte så farligt”. Att inte ta 
unga männen på allvar och bekräfta deras lidande är att på sätt och vis bidra till att de 
ungas snedvridna syn på det våld som råder idag. Hur kan vi förvänta oss att män söker 
hjälp när personer som dagligen arbetar med unga våldsdrabbade anser att de får klara 
sig själva för att de nått en viss ålder eller inte ställer sig positiva till erbjuden hjälp från 
början? En brottsoffersamordnare uttryckte sig i Burcar (2005) att unga brottsutsatta 
män själva bör klara av att hantera praktiska problem som följer:  
 
”Jag kan inte tänka mig att en grabb på 19 år har intresse av Brottsofferjouren... Ja, 
sånt bryr jag mig inte om... Då får han kontakta försäkringsbolag eller vad han... Det, 
det ska dom klara själva” (Burcar, 2005, s. 98). 
 
Även om lagen förändras har det underliggande problemet ännu inte belysts vilket är 
systemets, institutionens och samhällets fördomar vad det gäller män, våld och offer. 
Detta genomsyrar även sjuksköterskans respons och beteende mot patienten (Hartman, 
1995).  
 
Är det så konstigt att det i den allmänna debatten förekommer åsikter om att män inte 
kan, vill eller behöver prata? Är det inte så att samhället skapar dessa stereotyper utefter 
våra tankar, åsikter och handlingar om mannens roll och förväntade inställning? Hur 
kan vi då bli förvånade över att dessa problem existerar?  
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Praktiska implikationer 
 
Med utgångspunkt i min uppsats har jag nedan listat åtgärder jag skulle vilja se hände 
inom vården och arbetet med våldsutsatta unga vuxna. 
 

• Forskning: om de våldsutsatta ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
 

• Handlingsplaner: som underlag för de som aktivt arbetar med omhändertagande 
av  
våldsdrabbade. Här bör finnas information om eventuellt väntade reaktioner och 
behov. 

 
• Rutiner: klara och tydliga rutiner om hantering av bevismaterial då detta kan bli 

avgörande i en framtida rättegång.  
 

• Skriftligt material: att skicka med de våldsdrabbade hem efter besök på 
akutmottagningen. Det ska vara utformat för dem som blivit utsatta för gatuvåld 
innehållande fakta om exempelvis vålds effekter på kroppen, väntade 
krisreaktioner, tips och råd i bearbetningen, kort redogörelse för vad som brukar 
hända vid en polisanmälan samt viktiga telefonnummer dit man kan vända sig. 

 
• Uppföljningsarbete: att från vårdens sida kontakta de som blivit utsatta för våld 

ett par veckor efteråt för att undersöka om nya skadeverkningar uppkommit och 
hur återhämtningen fortskridit. Detta för att minska de ofta psykologiska 
långsiktiga symtom som kan uppstå samt att upptäcka skador i tid. Detta stärker 
även tilltron till vården för framtida behov av hjälp. 

 
• Skyddsnät: för vårdpersonal som på akutmottagningarna dagligen arbetar med 

våldsutsatta. Kanske utforma obligatorisk debriefing i slutet av arbetspassen, på 
arbetstid. Därmed fångar man upp hela personalstyrkan, även de som inte 
nödvändigtvis ber om hjälp= personalfrämjande. 

 
• Samarbeta: med skolor och andra verksamheter som dagligen arbetar med 

ungdomar. Utforma obligatoriska föredrag eller kurser, kanske till och med 
lägga in i kursplanen som del i biologin. Undervisning om våldets 
skadeverkningar på kroppen och livet efteråt.  

 
• Dialog: öppna upp dialogen om män, våld och offerskapet både bland männen 

själva men också med kvinnor eftersom vi är med i skapandet av stereotyper. 
Samtala om mäns förväntade roll i samhället och samhällets ibland förutfattade 
meningar och oförståelse för män, känslor samt deras vilja och behov att prata 
om dem. 
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