
”Jag var 
 ständigt 
livrädd för 
henne”
Han flyttade 150 mil 
för kärlekens skull men 
 tillvaron förvandlades 
snabbt till ett helvete.   

av rädsla för sin sambo 
reglade han dörren från 
 insidan i vardagsrummet. 
när han behövde gå ut 
ringde han grannen för att 
någon skulle ingripa ifall 
han blev attackerad med 
sparkar, slag och tillhyggen.

– Flera gånger var jag 
på väg att hoppa framför 
 tåget, säger niklas, 47. 

Ett tjafs om en småsak blev 
snabbt till ett storbråk, 
 ytterdörren slog igen och Nik-
las sambo Ida vägrade släppa in 
honom i deras gemensamma 
lägenhet. Som nyinflyttad till 
orten hade han ingenstans att ta 
vägen och den isande vintern 
med 30 minusgrader tvingade 
honom att övernatta i den 
ouppvärmda källaren.   

– I början reagerade jag inte 
på vad som hände, men det blev 
snabbt rutin och när jag väl för-
stod själv vad som pågick hade 
jag ingen självrespekt, vilja eller 
kraft kvar för att resa mig och gå 
därifrån. 

Vid ett annat bråk gav 
sambon sig på Niklas 
som bröt ett par revben. 
Sedan tvingade 
hon till sig sex 
och Niklas som 
tidigare attacke-
rats med tillhyg-
gen vågade av 
rädsla inte göra 
annat än att spela med. Han vis-
ste vad som kunde hända. Miss-
handel och våldtäkt var under 
ett par år vardag.   

När de först träffades var bå-
de Niklas och Ida sociala, utåt-
riktade och glada personer och 
de föll snabbt för varandra. 

Kärleken spirade och livet var 
underbart. Relationen växte sig 
så stark att Niklas gav upp livet 
i sin hemstad i mellersta Sveri-
ge för att flytta till Ida dryga 150 
mil därifrån. Till en början var 
förhållandet som en dröm och 
han kunde inte för sitt liv tro att 

den skulle gå i kras.   
– Jag var ny på orten 

och kände ingen. Famil-
jen och de gamla 
vännerna bodde 
för långt bort för 
att förstå och jag 
hade ingen att få 
stöd hos. Till slut 
ville jag inte leva 

längre och funderade på att 
hoppa framför tåget.   

Bråken och det psykiska 
 våldet haglade tätt, som värst 
flera gånger i veckan och Niklas 
 bävade ständigt för att åka hem 
till deras lägenhet i rädsla för 
vilket humör hon skulle vara på.  

Misshandel 
och våldtäkt var 
 Niklas vardag

Till slut ville 
jag inte leva 

längre
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”Jag var 
 ständigt 
livrädd för 
henne”

n n n  Varje år görs 200–300 anmälningar från män   som blivit utsatta för misshandel i nära relationer

togs eJ på aLLvar.
Niklas anmälde miss-
handeln och våld-
täkterna hos polisen 
men ärendena lades 
snabbt ner.

Foto: ANDERs DEROs 

Källa: Brå
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När det verbala våldet inte tyck-
tes skada honom nog tog hon till 
sparkar, slag och hårda knuffar 
när han som minst anade och var 
helt oförberedd. 

– Slagen gav mig smärta just då, 
men gick över. Det värsta var ändå 
det hon sa, det är fortfarande svårt 
att glömma. När vi träffades var 
jag en glad och öppen per-
son, men när hennes miss-
handel eskalerade gick jag 
in i mig själv och 
slutade prata, säger 
han och fortsätter: 
Jag var ständigt liv-
rädd för hennes 
nästa utfall och jag 
drabbades av ångest 
och panikattacker. 

 
Niklas anmälde misshandeln och 
våldtäkterna hos polisen men 
ärendena lades snabbt ner. Och 
myndigheter och socialkontor har 
varit helt oförstående.   

– Jag är ju man och förväntas 
var stor och stark. Men jag är var-
ken eller. Det enda stöd jag fick av 
socialkontoret när jag bad om 
skydd var en lista över privata hy-
resvärdar som jag kunde kontakta 
om jag behövde flytta. Det var 
som om de inte trodde mig.  

Grannen som plingade på och 
skyddade Niklas från våldet blev 

till slut hans enda livlina och 
 stödet för att ta sig ifrån det de-
struktiva livet med Ida. I dag har 
han startat ett nytt liv i sin hem-
stad, men Ida har inte gett upp 
tanken på att göra hans liv till ett 
helvete.   

– När hon förstod att hon höll 
på att förlora mig spred hon falska 

rykten i bloggar och sociala 
 medier.  

För Niklas som driver 
eget företag blev 
lögnerna på nätet 
inte bara känslo-
mässigt svåra utan 
också en ekonomisk 
mardröm.   

– Allt hon skrev 
har jag försökt ta 

bort, men det är svårt att få ansva-
riga att radera. Jag hinner inte job-
ba för att jag måste städa upp efter 
henne och kunderna backar ju när 
de ser vad hon skriver.

Niklas har under perioder gått i 
terapi och på stödsamtal för att på 
nytt bygga upp sin raserade själv-
känsla men har fortfarande – ett år 
efter uppbrottet – svårt att möta 
och prata med kvinnor i offentliga 
och privata sammanhang.   

– Det är inte så lätt att bygga 
upp mitt nya liv och tron på mig 
själv när hon hela tiden försöker 
sänka mig.   

n I en femtedel av allt 
 relationsvåld i Sverige är mannen 
den utsatta, visar ny forskning.

– ofta finns ingenstans för 
utsatta män att vända sig, säger 
Linda Dackemo, från Luleå 
 tekniska universitet som skrivit 

en uppsats om kvinnors våld mot 
män.

Vanligtvis är det kvinnor som 
misshandlas av sina män. Ett 
utvecklat skyddsnät finns för 
att stötta dem och en speci-
alskriven kvinnofridslag kom 

till för drygt tio år 
sedan.  Kvinnovåldet 
debatteras frekvent i 
media.

Men om män som 
blir miss handlade 
av sina kvinnliga 

partners är det tyst. 
Av allt rapporterat 
 relationsvåld i Sverige 
är en femtedel utsatta 
män, enligt siffror från 
Brottsförebyggande 
rådet.
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Inget 
skyddsnät 

för  dem som 
drabbas

Mats: 
’’Polisen har 
inte lyssnat 
på mig’’

i drygt sex år levde de 
ihop.  15 polisanmäl-
ningar har Mats emot 
sig – i inget fall är han 
dömd.  samtliga an-
mälningar är gjorda av 
mamman till hans yngsta 
barn.  susannes psykiska 
misshandel har gjort 
Mats liv till ett inferno.

Redan tidigt i förhållandet 
gjorde hon slut vid minsta 
diskussion för att sedan änd-
ra sig. Det blev till en vana att 
hon gjorde slut två–tre gång-
er i veckan, men det var bara 
något hon sa. Mellan bråken 
var vardagen härlig och de 

var lyckliga tillsammans. Su-
sanne var svartsjuk men 
Mats tyckte att han kunde le-
va med det och trodde att det 
skulle försvinna med tiden. 

– Det som kallas kärlek 
gjorde mig blind. Jag ville så 
gärna att det skulle vara bra 
mellan oss och kämpade i sex 
och ett halvt år för vår dotter 
och kärlekens skull.

Men svartsjukan som var 
lite charmig till en början 
förvandlades med tiden till 
aggressiva attacker och hot. 
Oftast var påhoppen verbala 
men en gång gav sig Susanne 
på Mats med sparkar och slag 

Jag är man 
och förväntas  
vara stor och 

stark

Än i dag försöker Ida komma åt 
Niklas på olika sätt via bloggar och 
sociala medier. Foto: ANDERs DEROs
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– Kvinnovåld är  fruktansvärt 
på alla sätt, men det är inte det 
enda våldet som förekommer 
i relationer.  Regering, social-
tjänstlagen, Sveriges domsto-
lar – alla  reglerar hur kvinnovål-
det ska bekämpas, men det 

borde  finnas en könlös fridslag, 
 säger Linda Dackemo som i sin 
uppsats intervjuat tolv män om 
deras utsatthet och om vilket 
stöd de har fått. 

Hjälpen är obefintlig, 
 berättar samtliga män som del-

tagit.  Flera har mötts av skratt 
och hån när de försökt göra en 
 polisanmälan. Av socialtjäns-
ten blir de ofta misstrodda. 

Linda Dackemo har märkt 
av en stor kunskapsbrist på 
flera håll.   

– Mansmottagningarna 
som hjälper våldsamma män 
borde även erbjuda utsatta 
män hjälp. Men det finns för 
lite kunskap när situationen 
är omvänd, säger hon och 
fortsätter:  

– Det är så tabubelagt att 
många män inte vågar anmäla 
eller be om hjälp. och de få 
som vågar får sällan tillräckligt 
med stöd eftersom varken 
polis eller   socialtjänsten har 
tillräckligt med kunskap.  

Mats: 
’’Polisen har 
inte lyssnat 
på mig’’

för att sedan gå till poli-
sen och anmäla honom 
för övergrepp varpå poli-
sen gick på hennes linje 
och höll honom häktad i 
två och ett halvt dygn.   

– Varken polisen eller 
socialtjänsten har lyssnat 
på mig. De har alltid tagit 
hennes parti.

 
Varje gång Mats samlade mod 
till sig och lämnade Susanne 
polisanmälde hon honom för 
sexuellt ofredande, misshandel 
eller våldtäkt – allt för att få ho-
nom att komma tillbaka. Un-
der de här turbulenta åren till-

sammans hade de fått en dotter, El-
sa, som Mats älskade över allt an-
nat men som Susanne använde 
som utpressning för att få honom 
tillbaka. Med anmälningarna emot 
sig skulle han inte ha en chans att få 
vårdnaden om Elsa. Så där höll det 
på. När Susanne var upprörd eller 
rädd att bli ensam fick Mats en ny 
polisanmälan mot sig för att han 
skulle bli kvar ett tag till. 

– Det har varit en psykisk tortyr 
som jag varit tvungen att stanna i 
för Elsas skull. Susanne har brutit 
ner mig totalt. Men inte bara mig 
som person utan också min karriär. 
Jag förlorade jobbet och eftersom 
jag finns med i misstankeregistret 

har det varit svårt att få ett nytt 
jobb. Trots att det bara är anklagel-
ser kommer jag aldrig att bli fri från 
dem.

 I dag har Mats lämnat Susanne 
men eländet är långt ifrån över. 

– Hon fortsätter att umgänges-
sabotera för Elsa och mig. Vi har 
bara setts enstaka gånger de 
 senaste åren och efter varje tillfälle 
har det kommit nya anmälningar. 
I dag är jag extra medveten om 
hur jag är för att inget ska kunna 
misstolkas. Jag vågar inte längre ta 
i Elsa eller hjälpa henne på toalet-
ten, säger Mats och fortsätter:  

– Det är svårt att vara en bra pap-
pa med alla dessa anklagelser.  

MisstänKt 
För över-
grepp.  Varje 
gång Mats 
försökte lämna 
Susanne 
polisanmälde 
hon honom. 
Polisen gick på 
hennes linje. 

Foto: VIKTOR 
 JOhANssON 
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de träffades på nätet och på 
distans växte kärleken stark. 
när anna bestämde sig för 
att ge upp sitt hemland och 
flytta till Lars i sverige var de 
det lyckligaste paret i världen. 
Men för Lars blev livet en mar-
dröm.  

– Jag har legat inne på 
 psyket i sex veckor och ville 
inte leva efter förhållandet 
med anna.   

Det började med bråk och ag-
gressiva påhopp. Så småningom 
övergick det i allvarliga anklagel-
ser om att Lars skulle vara en dålig 
och otillräcklig pappa till gemen-
samma dottern Maria.  

– Det sårade mig så oerhört att 
höra. Maria betydde allt för oss 
båda men Anna använde Maria 

mot mig i utpressningssyfte för att 
få som hon ville.  

När Anna och Lars bråkade 
 hotade Anna med att ta med sig 
Maria och resa tillbaka till sitt 
hemland. Lars visste att det skulle 
bli en omöjlighet att få hem Maria 
om Anna lämnade, om så bara för 
en semester. Därför levde han i en 
ständig rädsla att förlora hela sin 
familj.  

– När Maria föddes 
 började helvetet. Anna 
gav sig på mig med 
knuffar och slag 
när jag var oför-
beredd och jag 
föll illa flera 
gånger.  

Men den fy-
siska misshan-

deln har inte varit värst.  
– Det var hoten och rädslan 

som var värst att leva med. Att 
aldrig veta om hon skulle bli arg 
och sticka. Jag levde under ständig 
skräck att bli av med det käraste 
jag hade.  

de tog hjälp av socialtjänsten i 
form av samarbetssamtal, men 
 socialsekreteraren tyckte att en 
bra karl ska reda sig själv och la 
hela skulden på Lars. Rädslan 

 satte sina spår och när Lars häl-
sa riskerades sa vännerna 

ifrån och bröt in.  
– Jag älskade Anna och 

gjorde allt för att det skul-
le funka mellan oss. Jag 
gjorde det för Marias 
skull. Jag kunde ju inte 

lämna Anna utan att förlora min 
dotter och det var det sista jag vil-
le,  säger Lars och fortsätter:  

– Till slut hade det gått så långt 
att jag inte ville leva och vännerna 
såg till att jag lades in på sjukhuset 
i sex veckor och fick antidepressi-
va mediciner för att stå ut med 
vardagen. 

 I dag mår Lars bättre men är 
långt ifrån bra. Han är hemma 
från sjukhuset, men varken frun 
eller dottern har han sett röken av. 
Men han vet att de finns kvar i 
Sverige.  

– Jag ska träffa Maria var fjärde 
månad men Anna vill inte samar-
beta och Socialtjänsten är inte 
mycket till hjälp. Jag är rädd att det 
är för sent.  

Fotnot: Samtliga namn är fingerade

Anna gav sig 
på mig med 
knuffar 
och slag

Lars: ’’Hoten och rädslan var 
värst att leva med’’

n n n  Varje år dör cirka 17 kvinnor och 2 män av relationsvåld

sKuLdBeLagd. Anna och Lars 
gick i samarbetssamtal, men social-
sekreteraren tyckte att en bra 
karl ska reda sig själv.

Foto: JOhAN EKLUND
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