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MANNSTELEFONEN PÅ 1990-TALLET 

AV MAIA KJELDSET SIVERTS, HØSTEN 2014 

 

 

Det er et mangfold av erfaringer og problemstillinger som opptar menn på 90-tallet. Den 

følgende gjennomgangen av Mannstelefonen på 90-tallet vil beskrive hovedtendensene 

innenfor dette spekteret av erfaringer, med utgangspunkt i fortellingene til innringerne 

våre. Vi vil se at mange menn sliter med å forstå dynamikken i parforhold og samlivsbrudd, 

f.eks. hvorfor deres rettigheter som far synes å stå svakere enn kvinners rettigheter som 

mor. Menn føler seg urettferdig behandlet og glemt - dette er kanskje den mest typiske 

historien menn som gruppe forteller. Vi tror hovedtendensene som trekkes fram er med 

på å belyse både likestillingsspørsmål og menns forhold til sine nærmeste.  Videre vil vi 

supplere og konkretisere de store linjene i datamaterialet med en rekke eksempler. Vi vil 

også si noe om historier som skiller seg ut, da vi ser på disse som en utvidelse og 
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nyansering av de typiske historiene. I forsøk på forstå menns dilemmaer og livssituasjon på 

en helhetlig og sammenhengende måte, har vi valgt å konsekvent bruke en fortellende 

form.  

 

 

STERKE FØLELSER, STERKE FORTELLINGER 

Førsteinntrykket vi sitter igjen med etter å ha undersøkt menns fortellinger på 90-tallet, er at 

temaene som tas opp ikke er trivielle, og at de berører menn følelsesmessig på flere plan. 

Mange menn er sinte og usikre, de forteller om kjærestens utroskap og tap av maskulinitet, 

om en partner som har flyttet ut med barna, eller om overgrep de har blitt utsatt for. Mange 

menn er ensomme, de forstår ikke hvorfor de blir forlatt, og de forstår ikke hvorfor 

ekskjæresten, slik de ser det, saboterer samværet med felles barn. Noen har ekskjærester 

som flytter til andre kommuner, andre har ekskjærester som flytter til sitt opprinnelige 

hjemland. Som regel blir barna med.  

Mange menn er fortvilte og redde, noen har utsatt kjæresten for vold og får ikke se henne 

igjen, andre lurer på om de har kjønnssykdommer eller om deres seksualitet er normal, 

andre igjen blir selv utsatt for vold av samboer, en forelder eller andre menn. Enkelte har 

behov for å ringe gjentatte ganger å snakke om traumatiske opplevelser, som det å ha fått 

ris i oppveksten. En relativt høy andel menn på 90-tallet vurderer suicid.  

Mange menn har problemer som ikke passer inn i de nevnte kategoriene. Det er menn som 

vil hjelpe venner med problemer, menn med utenlandsk opprinnelse som ikke får snakke 

norsk når de er hjemme, menn med spiseforstyrrelser, menn som anklages for incest, menn 

som ringer inn til vår telefon med håp om at det er en sextelefon, menn som ikke klarer å 

tilfredsstille partneren seksuelt, og menn som vil at partneren skal ta abort. Dessuten er en 

del av dem som ringer inn kvinner. De ringer på vegne av sine menn, eller på vegne av seg 

selv.  
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Som vi ser står menn overfor svært ulike utfordringer som menn. Dette er ikke en triviell 

observasjon. I den videre gjennomgangen, går vi mer i dybden på ulike problemstillinger 

menn tar opp.  

 

URO I SAMLIVET  

MENN SOM SLÅR  

Mange menn som ringer inn forteller om egen voldsbruk og partners voldsbruk. Menn som 

har slått partneren sin tidligere, er ofte engstelige for at de skal gjøre det samme igjen. Flere 

ser seg selv som potensielle overgripere, og opplever en slik rolle som preget av 

maktesløshet snarere enn makt. Noen menn skammer seg og vurderer å flytte fra partner, 

kanskje som en måte å unngå flere overgrep på. Andre er først og fremst redde for at 

partner skal flytte. En god del har tidligere vært i kontakt med Alternativ til vold (ATV), og 

ønsker videre oppfølging. Andre blir henvist til ATV, og er som regel svært takknemlige for 

det. Flere forteller at voldsbruken henger sammen med bestemte alkoholvaner.  

 

KVINNERS FORTELLINGER 

Blant kvinnene som ringer inn og forteller om vold, er det mannen som er voldelig. En kvinne 

bor med en voldelig mann og har ikke råd til å flytte fra ham.  Hun forteller at hun blir slått 

og at mannen hennes ler eller forlater situasjonen når hun senere konfronterer ham med 

volden. Hennes reaksjon, sier hun, er at hun retter kritikken innover. Hun lurer på om hun 

egentlig er et verdifullt menneske.  

Menn som utsettes for vold, stiller seg først og fremst spørrende til voldsbruken og/eller sin 

skjebnen, ikke sin egen rolle. De retter i større grad kritikken utover, og ikke innover, slik 

noen kvinner gjør. Vi får sjelden vite hva som trigger menns vold, men tendensen er nok at 

små uenigheter og anklager trigger vold oftere enn grove tillitsbrudd, som utroskap. Kvinner 

som ringer inn etter å ha blitt utsatt for vold, opplever mer skyld og skam, og anklager seg 
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selv for det som har skjedd. Som gruppe ser det altså ut til at kvinner i større grad anklager 

seg selv når de har blitt utsatt for vold enn det menn gjør. Kan hende har dette å gjøre med 

at kvinner i større grad forsøker å ta voldsutøverens perspektiv, mens menn ikke gjør det i de 

tilfelle de utsettes for vold.  

 

SEKSUELL VOLD  

Seksuell vold er det få menn som vil snakke om. De fleste snakker heller om seksuell 

avvisning av partneren, og frustrasjon knyttet til det. Noen sier at de tror det å ta kontakt 

med prostituerte kan være en løsning. Hos de få mennene som tar opp seksuell vold, er det 

lang avstand i tid siden overgrepet. En mann har vært sammen med kjæresten sin i mange 

år, og angrer på at han forgrep seg på henne i ungdomstida. Videre er det en del menn som 

anklages for incest, men i likhet med egen seksuell vold mot voksne, er ikke incestuøs atferd 

noe menn ønsker å fortelle om. Få ønsker å samtale om annet enn forberedelser til rettssak, 

og hjelp til å skaffe en god advokat. En mulig hypotese er at det er et større tabu knyttet til 

det å fortelle om seksuell vold, enn vold mer generelt.  

Flere menn er imidlertid villige til å fortelle om seg selv som voldtektsoffere. Her er det 

utelukkende andre menn som er overgripere. En homofil mann blir gjengvoldtatt av to 

menn. Han forteller at den som voldtar ham setter en kniv mot strupen hans, mens en annen 

mann ser på og runker. Innringer forteller at han nå er trygdet. Han sier at han ikke skjønner 

hvorfor verden er så urettferdig.    

 

KVINNERS VOLD  

Kvinners vold mot menn er ikke et epifenomen på 90-tallet, det skjer ganske ofte – i hvert 

fall i parforhold. Én mann blir slått av sin gravide kjæreste, flere andre blir slått når kjæresten 

er beruset. En kaller kjæresten sin for Torturmaskinen. De fleste beskriver ikke episodene 

som truende, men har allikevel mange negative følelser knyttet til dem. Dette kan ha å gjøre 

med at menn som gruppe relativt sett er fysisk sterkere enn kvinner som gruppe. Men vi må 

være forsiktige med å trekke konklusjoner ut fra vårt datamateriale, og å generalisere 
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funnene våre til å gjelde alle menn i Norge. Det er ikke sikkert at mennene som ringer inn til 

oss er representative for norske menn på 90-tallet, og at frykt forekommer sjelden blant 

menn som utsettes for vold. Kanskje har innringerne våre noe til felles, f.eks. at de har tillit 

til hjelpetilbudet og er ressurssterke nok til å initiere en endring i livene sine. Kanskje skiller 

dette dem fra andre menn i befolkningen også på andre områder.   

 

MENNS REDSEL  

Det finnes allikevel innringere som er framstår redde. Et eksempel på menn som er redde, er 

menn som forteller at de har psykisk syke partnere, deriblant psykotiske partnere. En mann 

forteller at både hun og han trenger hjelp, og at hun er psykotisk. Alvoret i situasjonen 

kommer fram i journalen, der telefonvakten har brukt mange utropstegn og trolig forsøker å 

formidle det alvoret innringeren selv har beskrevet: «Psykotisk kone! Hun trenger hjelp! Han 

trenger hjelp! (…)». En annen mann har en psykotisk partner som har bisarr atferd, bl.a. 

koker hun kaffe i stekepanna. I slike tilfeller framstår situasjonen som kritisk - innringer har 

et akutt behov for hjelp. Datamaterialet vårt kan tyde på at alvorlig psykisk sykdom for 

mange framstår som mer truende enn vold.  

 

OMSORG FOR HVERANDRE  

Finnes det rom for glede, nærhet og ømhet i menns fortellinger fra sitt samliv? Dessverre er 

dette sjelden synlig i det materialet vi har hatt tilgjengelig. En mann forteller at partneren 

ikke får orgasme og ser på det som et felles problem, men vi kan ikke være sikre på hva hans 

følelser for henne er. Disse kommer nokså sjelden fram i telefonvaktens notater. Derimot 

finnes det historier om mindre intime følelser overfor partner, som solidaritet og 

ansvarsfølelse, gjerne knyttet til partners økonomi. En ensom mann gifter seg med en kvinne 

fordi han synes synd på henne og vil gi henne et fint sted å bo. En annen mann er oppgitt 

over sin alkoholiserte kone, men vil ikke tvangsflytte henne fordi hun ikke har noe sted å dra. 

Dilemmaet han står overfor får ham til å kontakte sin søster. Mange av våre innringere har 
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et sosialt nettverk rundt seg, hvilket tyder på at de er ressursrike og at de bruker mange 

ulike fora når de søker hjelp.  

Hvis vi ser bort fra romantiske og seksuelle relasjoner, finnes det en rekke historier om 

vennskap, om hvordan søster støtter bror (for eksempel i rettssaker), og om hvordan 

innringer tar ansvar for en nær venn eller nabo, blant annet dem som har blitt utsatt for 

seksuell vold. Dette er viktige historier fordi det er historier vi sjelden hører om, all den tid 

seksuelle krenkelser og overgrep gjerne framstilles (bl.a. i media) som noe både offer og 

gjerningsperson må eller vil holde for seg selv. Her ser vi at det finnes et støttende nettverk 

også i slike situasjoner.  

 

PAPPAROLLEN  

Til sist ser vi at behovet for å være nær barna tas opp hyppig, som regel i etterkant av 

samlivsbrudd. Behovet for å utøve omsorg drøftes nesten alltid i et juridisk perspektiv, og 

ikke i et perspektiv som sier noe om kvaliteten på samværet med barna. En del menn hevder 

for øvrig at de er bedre omsorgsgivere enn ekspartnerne sine. Slike påstander er umulig å 

sette på prøve, men de er interessante i et kjønnsperspektiv. Menn på 90-tallet tar det ikke 

for gitt at barnets beste er å være hos mor fordi mor er en bedre omsorgsperson. Tvert imot 

har mennene tillit til sin egen måte å være forelder på, og oppfatter mors «sabotasje» av 

samværet med felles barn som grunnløs. 

Som vi ser har menn støttende nettverk rundt seg, og representerer selv en støtte for andre. 

Det kan være ulike relasjoner som trygger, enten de er etablert i familien, i nabolaget eller i 

vennegjengen.   

 

UTROSKAP, ANGST OG DEPRESJON 

Et annet tema som hyppig tas opp i forbindelse med samlivspørsmål, er utroskap. Mange 

forteller om alkoholiserte, utro partnere. Den vanligste reaksjonen her ser ikke ut til å være 

sinne, men trishet. Innringerne kan kjenne seg sveket, og enkelte opplever tap av 
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maskulinitet. Noen beskriver seg selv som deprimerte. Andre føler avsky og tap av seksuell 

lyst. Vi kan anta at følelsen av tapt maskulinitet skyldes måten innringerne resonnerer rundt 

utroskapet. De tenker kan hende at de ikke klarer å tilfredsstille partner seksuelt, eller at de 

ikke virker tiltrekkende som mann, og at det er derfor partneren er utro. Utroskap har i alle 

tilfeller stor innvirkning på flere innringeres selvfølelse. Hvorfor er partner utro? Dårlig 

kommunikasjon og andre bakenforliggende problemer i parforholdet tas sjelden opp av 

innringerne. En del menn uttrykker for øvrig sterk sjalusi, uavhengig av om partneren har 

vært utro eller ikke. Avslutningsvis ser vi at utro menn som ringer inn, sjelden 

problematiserer konsekvensene av eget utroskap.  

 

MANNEN ALENE  

SEKSUALITET 

Flere menn vil reflektere rundt sin seksualitet. Noen menn er usikre på om det er unormalt 

(les: galt) å kle seg opp i kvinneundertøy, andre vil få bekreftelse på sine tanker knyttet til 

legning. Noen er komfortable med å være homofil, andre ikke. En homofil mann vil ta opp 

hvordan det er å stå fram som homofil sammen med kjæresten sin. En annen homofil mann 

ser ut til å være svært ambivalent mht. sin seksualitet. På den ene siden vil han ha mer sex 

med menn, og ser ut til å mangle de rette kanalene for å møte andre menn. På den andre 

siden påstår han at livet i mindre grad burde handle om sex. I dette tilfellet er telefonvaktens 

respons interessant, fordi innringeren anbefales å ikke hele tiden gå mot strømmen. 

Innringer ber om råd, og får råd som kan antyde at telefonvakten anser spørsmålet om 

legning som et holdningsspørsmål, og dessuten ikke anerkjenner ambivalensen hos 

innringeren.  Eksempelet viser hvordan også responsen fra telefonvakten reflekterer 

samtidens holdninger, bl.a. overfor homofile.  

De av innringerne som forteller om barndommen sin, forteller ofte om seksuelle traumer.  

En innringer forteller om et incestuøst forhold til moren, som var nudist. En annen ringer 

mange ganger og forteller at faren tente på å gi ham fysiske avstraffelser. En mann har 

opplevd overgrep fra en eldre bror, og fått fobi mot skinnhansker, som broren brukte under 
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overgrepene. Flere av dem som har opplevd seksuelle overgrep, har et tvetydig forhold til 

overgrepene, og synes å tenne på sider ved dem, hvilket kan antyde en forstyrret seksualitet.   

På 90-tallet er det ellers mange yngre menn helt ned til 16-årsalderen som ringer inn og 

ønsker rådgivning om seksuelt overførbare sykdommer. Andre har spiseforstyrrelser og lavt 

selvbilde.  

 

Ensomhet og fortellerperspektiv  

Etter et samlivsbrudd forteller mange menn om ensomhet. Det oppleves tøft å ikke ha 

tryggheten en partner representerer, og i tillegg vet mange menn ikke hvorfor partneren 

forlater dem. En typisk sak er at partneren har dratt med barna, at de er uenige om 

barneomsorgen, og at han enten vil gå til rettssak eller få hjelp til å vurdere et slikt 

alternativ.  Denne problematikken kan bli særlig komplisert når partneren har flyttet til en 

annen kommune, et annet fylke eller hjemlandet sitt, sammen med barna.  

Menn ønsker mer samvær, de har sjelden hovedomsorgen, og de skylder på mor, som de 

mener er ufølsom og saboterende. Få ønsker eller klarer å ta mors perspektiv. Flere menn 

beskriver ekspartnerne sine som psykopater som slår dem i hodet med et rivjern når de 

kommer med bursdagspresang til barnet, og som på alle måter forhindrer dannelsen av et 

intimt far-barn-forhold. Mange innringere beskriver ekspartnerens handlinger som umulige å 

forstå.  

Frustrasjonen knyttet til å ikke forstå den andre, synes stor, og kan anses som et tema i seg 

selv. Trolig bidrar misforståelsene til større ensomhet, og det ligger ofte mellom linjene at 

kommunikajsonslinjen mellom partene helt eller delvis er brutt. En mann har ingen kontakt 

med den tidligere familien sin. Han sier at han ikke har fått sett datteren på seks år, at de har 

begynt å ringe hverandre, men at dette må holdes skjult. Mange menn ser ut til å savne 

familien sin. Ensomhet kan igjen medføre utrygghet. Mange vaner brytes ved samlivsbrudd. 

En pensjonert mann er singel igjen etter 18 års ekteskap, han kjenner seg alene og forlatt.  
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SÆRTILFELLER 

Blant opprigninger som skiller seg ut er en fra Norsk døveforbund, som henvender seg fordi 

de vil at vi skal få teksttelefon. Andre innringere henvender seg fordi de vil bli frivillige hos 

oss. En helt spesiell kategori oppringning kommer fra kvinner som forteller om egen sykdom, 

f.eks. kreft eller skade etter bilulykke. Noen kuriøse historier opptrer også, som kvinnen som 

etter å ha brutt med en mann hun har sendt erotiske brev til, opplever at han viser disse til 

fremmede, og ser seg nødt til å flytte fra der hun bor. Eller historien om kvinnen som blir 

seksuelt trakassert av terapeuten sin og trenger råd i saken. Denne historien er kanskje 

vanligere enn datamaterialet tilsier. Til sist finnes det en rekke utenlandske menn med 

problemer knyttet til samliv eller gjenforening, f.eks. vil en somalisk mann som har blitt 

gjenforent med kona, hjelpe henne med behandling av traumer. At særegne 

problemstillinger dukker opp relativt hyppig, kan til dels skyldes manglende bredde i 

telefontilbudet ellers i landet, og til dels andre, ikke kartlagte faktorer.   

 

 

AVSLUTNING – MANNSTELEFONENS ROLLE  

Et spørsmål som melder seg, er hvorvidt innringerne opplever at de blir lyttet til og hjulpet 

gjennom samtalene med oss. Dersom de blir det - gjør det det lettere for dem å håndtere 

samlivskonflikter og egen psykiske helse? Her er datamaterialet vårt ganske begrenset. Vi vet 

at mange menn får mye ut av samtalene med oss og er takknemlige, men ellers har vi liten 

oversikt over mulige endringsprosesser, enten de skjer på et personlig eller interpersonlig 

plan. Samtidig ser vi av temaene som tas opp, at behovet for å snakke med noen 

utenforstående er stort, særlig når det gjelder spørsmål om samlivsbrudd, omsorgsrett, 

seksuell vold,  samt vold –og rusproblematikk. I forlengelsen av disse temaene, kommer 

egen psyke ofte opp som et eget tema, og da er fokuset gjerne på følelser som ensomhet og 

trishet. At temaer som tas opp til sist gir en inngang til innringerens psykiske helse, tilsier at 

et samtaletilbud hvor en kan få snakke fritt og bli lyttet til, har ikke bare én, men flere viktige 

funksjoner.  Her synliggjøres bredden i Mannstelefonens mandat. At mannstelefonen fantes 

som et samtaletilbud på 90-tallet, gjorde det mulig å ta opp svært ulike problemstillinger, og 

ser ut til å ha gagnet menn og kvinner i alle aldre.  


