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Abstract 

 

Women’s violence against men is starting to get more attention in social science. Research shows 

that men does not seek help as much as women do, and when they have, it has often resulted in bad 

treatment  from professional when it comes to getting help.  

The purpose with this study is to describe the perceptions professional in social work have about 

women violence against men in domestic relations.  

 

Data from four interviews done by professional in the social work was analyzed based on a 

Phenomenography, which is a qualitative research methodology. The study also uses Hirdmans 

gender theory and Christie's theory of the ideal victim to analyze the interviews. This resulted in 

four categories of description: The cause of women's violence against men, the extent of the vio-

lence, How to work with women's violence against men and the differences between women's and 

men's violence. 

 

The results showed that the informants perceive differences when it comes to the violence perpe-

trated by men and women. The majority of the professional perceived that women's violence 

against men are less common than men´s violence against women. Some believed that it was more 

common among women to use psychological violence. The analysis shows that the informants' per-

ceptions of domestic violence contributes to a gender order where men are perceived as the stronger 

gender, the perpetrator and woman as the weak gender, the victim. 

  

Keywords: Domestic violence, social work, perception, heterosexual men, womens violence. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kvinnors våld mot män i nära relationer är ett alltmer uppmärksammat problem inom det sociala 

arbetet. Forskning visar att män mer sällan än kvinnor erbjuds hjälp från brottsofferjourer och att de 

män som sökt hjälp från hjälplinjer eller kriscenter ofta har negativa erfarenheter från det. Syftet 

med studien var att beskriva professionella i det sociala arbetets uppfattningar om kvinnors våld 

mot män i nära relationer. 

 

Data från fyra semistrukturerade intervjuer med tre socionomer och en behandlingsassistent 

analyserades utifrån en fenomenografisk ansats kopplat till en patriarkal könsmaktsteoretisk ram, 

Hirdmans genusteori och Christies teori om det idealiska brottsoffret. Detta resulterade i fyra 

beskrivningskategorier: Orsaken till kvinnors våld mot män, våldets karaktär, arbetet med kvinnors 

våld mot män samt skillnader mellan kvinnor och mäns våld. 

 

Resultatet visade att informanterna uppfattade skillnader mellan kvinnor och män som offer och 

förövare. Majoriteten av informanterna uppfattade mäns våld mot kvinnor som vanligare än 

kvinnors våld mot män. En del trodde att det var mer förekommande bland kvinnor med det 

psykologiska våldet än det fysiska. Analysen visade att informanternas uppfattningar om våld i nära 

relationer bidrar till att en genusordning där mannen uppfattas som det starkare könet, en förövare 

och kvinnan som den svage, ett offer.  

 



 

 

Sökord: Våld i nära relationer, socialt arbete, uppfattningar, heterosexuella män, kvinnors våld. 
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1. Inledning 
 

Vad tänker du på när du hör meningen ”våld i nära relationer”, tillskriver du ett specifikt kön som 

offer och ett annat som förövare?   

 

En vanlig uppfattning om våld i nära relationer är att det handlar om att en kvinna utsätts för våld av 

sin manliga partner. Uppfattningen bekräftas av socialarbetare då deras erfarenhet är att majoriteten 

av de sociala insatserna mot våld, i första hand är avsedda att hantera mäns våld mot kvinnor 

(Dobash & Dobash, 2004). Denna avsaknad av insatser skulle kunna tolkas som att det inte finns 

något kvinnligt våld mot män.  

 

När det handlar om kvinnligt våld i nära relationer så är forskarvärlden oense (Johnson, 2006). Dels 

finns det de som hävdar att män är mer eller mindre uteslutande våldsutövare (Cook, 2009), å andra 

sidan finns det studier som visar på att kvinnor brukar våld i nära relationer i lika stor utsträckning 

som män gör det. 

 

I två studier om våld i nära relationer från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet visade 

resultatet att män blev utsatta för våld av sin kvinnliga partner i större utsträckning än kvinnor av 

sin manliga partner. Studien visar dock att konsekvenserna av våldet är allvarligare för kvinnorna 

än för männen (Lövestad & Krantz, 2012).  

 

Våld och makt förknippas ofta ihop med maskulinitet, vilket problematiserar uppfattningen om 

kvinnors våld mot män (Connell, 2008). Hur många män som utsätts varje år är svårt att fastställa 

dels då det saknas tillräcklig kunskap och information om ämnet (Brottsförebyggande rådet, 2009), 

samt att det är svårt att mäta våldet då forskare definierar våld i nära relationer på olika sätt 

(Nowinski & Bowen, 2012).   

 

Män som blivit utsatta för våld i nära relationer upplever inte sällan skam och en rädsla för att bli 

misstrodda, de väljer därför att fortsätta leva med våldet under tystnad (Migliaccio, 2001). De män 

som sökt hjälp har ofta upplevt att de blivit diskriminerade då professionella inom det sociala 

arbetet tagit kvinnans parti (Tsui, 2014). Det är därför angeläget att fördjupa kunskaperna om de 

uppfattningar professionella i det sociala arbetet har gällande heterosexuella män som offer och 

kvinnor som förövare. Genom att belysa professionellas uppfattningar skulle det kunna leda till en 

ökad kunskap om VNR, som i förlängningen kan bidra till förbättrade insatser i socialt arbete till 

män som blir utsatta.  

 

Vad som avses med nära relationer i studien är att man har eller har haft ett partnerförhållande. I 

studien kommer våld i nära relationer att förkortas med ”VNR”.   
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1.1 Problembakgrund 
 

Våld är ett fenomen som finns närvarande i alla kulturer och samhällen. Världshälsoorganisationen, 

WHO (2013) menar att våldet kan vara riktat mot den egna personen, grupper och samhällen eller 

riktat mot andra personer. Det är det våld som är riktat mot en person, ens partner, som avses i 

denna studie.  

 

Då det finns så pass olika definitioner på vad som menas med begreppet våld (Nowinski & Bowen, 

2012), så har jag för att precisera mig i denna studie, valt att använda våldsforskaren Per Isdals 

(2001) definition; "Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå 

från något den vill” (s. 34).  

 

Det som främst nämns i denna studie är dock det fysiska och psykiska våldet. Med fysiskt våld 

innebär det en oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta 

(WHO, 2013). WHO (2013) menar vidare att det psykiska våldet kan ta sig många olika uttryck. 

Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll. 

 

När det handlar om VNR, så sker detta generellt från den i förhållandet som är starkare eller har 

mer makt. I de flesta fall är relationsvåldet ett undantag från utövarens övriga liv, förövaren kan 

annars kontrollera sig själv och brukar inte våld vid andra situationer (Isdal, 2001). Isdal (2001) 

menar vidare att relationsvåldets funktion är att styra och kontrollera den andra partnern, och ett 

stärkande av våldsutövarens självförtroende. Våldet har sitt ursprung i en vanmakt, som kan röra sig 

om personlig osäkerhet, där den nära relationen blir en plats för att bevara sin självkänsla. 

Gemensamt för de som är utsatt för VNR är att det finns en stark emotionell koppling till sin 

förövare. Detta försvårar möjligheten för den utsatta att göra motstånd och att våga bryta upp från 

relationen (Dutton, 2006). 

 

Den största utmaningen när det handlar om VNR är att våldet är skambelagt (Isdal, 2001). Detta blir 

ännu mer komplext då män är utsatta; de söker sällan hjälp och har lägre förtroende för 

rättsväsendet gällande våld i nära relationer, jämfört med andra typer av våld (Brottsförebyggande 

rådet, 2009). Dessutom menar BRÅ (2009) att kvinnor blir i högre utsträckning erbjuden någon 

hjälp från ideella organisationer eller brottsofferjourer än män. Vilket troligen beror på att det i 

samhället finns en allmän diskurs om offer och förövare i nära relationer, där män ses som förövare 

(Burcar, 2005). 

 

Denna allmänna diskurs har kommit upp till debatt och synliggjorts då kvinnojourer fått kritik för 

att ensidigt utgått från att det är kvinnor som är våldsoffer och män som är våldsutövare. Det har 

dock blivit allt vanligare att det är socialtjänstbaserade verksamheter som arbetar med våld i nära 

relationer. Dessa verksamheter utvecklar ofta könsintegrerade enheter till skillnad från hur ideellt 

drivna jourverksamheter tidigare arbetat (Eduards, 2002). Män som utsätts för VNR får däremot 

fortfarande begränsat med utrymme inom svensk forskning (Brottsförebyggande rådet, 2009).   

 

I en studie från Storbritannien (Dobash & Dobash, 2004) intervjuar författarna 95 heterosexuella 

par om våld i parrelationen. Resultatet visade att männen brukade våld i större utsträckning och att 

kvinnornas våld mot män skiljde sig från männens. Alla kvinnor i studien hade blivit utsatta för 
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misshandel i relationen, men knappt hälften hade använt sig av någon form av våld tillbaka. Då det 

förekom våld var det ofta i form av självförsvar mot mannens våld och resulterade sällan till 

allvarliga konsekvenser för männen. De män som var mottagare av våld rapporterade oftast att det 

inte var viktigt, och att det inte påverkade deras självkänsla, välbefinnande och välmående. 

Författarna menar därför att de resurser som läggs i samhället på mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer bör fortsätta prioriteras då kvinnor som misshandlar män är en sådan liten grupp i 

samhället. Att män rapporterar VNR som oviktigt menar dock Cheung, Leung och Tsui (2010)  

beror på en rädsla att få sin maskulinitet ifrågasatt, som männen hanterar genom att förneka sin 

utsatta situation. 

 

I en annan studie gjord i Sverige visade det sig att det var något högre procent män (11 %) än 

kvinnor (8%) som uppgav sig ha varit utsatt för VNR (Lövstad & Krantz, 2012). Studien bekräftar 

däremot att mäns våld är grövre och mer allvarligare mot kvinnor än kvinnors våld mot män. Det 

återstår dock det faktum att det finns en hel del män som uppger sig bli misshandlade i sina 

parrelationer. Addington och Peurumean-Chaney (2014) redogör för hur kvinnors våld mot män ser 

ut och hur våldet skiljer sig mellan könen. Män som är offer löper en nästan 11 gånger så stor risk 

att bli attackerad av kniv än kvinnor som är offer. Studien visar också att män är mer villig att 

anmäla misshandel om incidenten är grov och kvinnan har använt ett vapen, än om kvinnan brukat 

våld med sina händer. 

 

I en studie genomförd i Kanada visade resultatet att av de 471 män som blivit utsatta för VNR hade 

mer än hälften, 57 procent, valt att söka hjälp från någon informell resurs. Familjen var den 

vanligaste resursen att vända sig till (Ansara & Hindin, 2010).  Studien visade att endast runt en 

tredjedel av männen sökte hjälp från samhället. Av de formella resurserna var det vanligast att söka 

hjälp från kuratorer och psykologer inom hälso-och sjukvården. De resurser i samhället som 

användes minst var bland annat telefonlinjer, hjälpcenter för män och manliga stödgrupper  (Ansara 

& Hindin, 2010; Douglas & Hines, 2011).  Ett flertal av de män som hade valt att söka hjälp av 

hjälplinjer eller kriscenter hade negativa erfarenheter från det (Douglas & Hines, 2011). Dessa 

negativa erfarenheter bekräftas utav en amerikansk studie från 2007 (Hines, Brown & Dunning, 

2007) där män utsatta för VNR av en kvinna, ofta uppgav frustration över att de flesta insatser inom 

det sociala arbetet riktade sig till kvinnor. De män som sökt hjälp upplevde att de blev anklagade av 

professionella för att bruka våld själva mot kvinnan och det fanns en allmän misstro i samhället till 

dem som offer. 

    

Då studierna visar att män utsatt för VNR mer sällan söker hjälp än kvinnor och att de män som 

sökt hjälp ofta har negativa erfarenheter av hjälphanteringen, så vill jag undersöka vilka 

uppfattningar professionella i det sociala arbetets har om manliga offer inom VNR och kvinnliga 

förövare. Jag vill även ta reda på om professionella uppfattar att kvinnors våld skiljer sig åt från 

mäns våld och i sådana fall hur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att inom det sociala arbetet undersöka professionellas uppfattningar om 

kvinnors våld mot män i nära relationer.   

 

Mina frågeställningar är: 

 

-Vilka uppfattningar har professionella om våldet som utförs av kvinnor mot män i en heterosexuell 

parrelation? 

 

-Hur uppfattas det sociala arbetet med en kvinnlig förövare och ett manligt offer? 

 

-Beskriver professionella att det finns några skillnader på kvinnors våld mot män i jämförelse med 

mäns våld mot kvinnor, och i sådana fall vilka? 

 

 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 
Då forskningsbakgrunden visar att män utsatta för VNR ofta känt sig dåligt behandlade av 

professionella när de sökt hjälp, vill jag därför undersöka hur de professionella själva uppfattar 

mäns utsatthet. Jag har valt att avgränsa mig till de personer som kan komma i kontakt med ämnet, 

exempelvis på socialtjänst och centrum för våld.  

 

Inom det sociala arbetet finns det många yrkesgrupper som har olika utbildningar och erfarenheter. 

Det var därför svårt att endast välja en yrkesgrupp, som exempelvis socionomer. Jag har i och med 

denna svårighet valt att endast avgränsa mig till de som har en universitets eller 

högskolesutbildning som berör det sociala arbetet. 
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1.4 Disposition  
 

Studien är uppdelad i fem olika kapitel med olika underrubriker. I uppsatsens första kapitel 

presenteras inledningen, bakgrund, problemformulering och avgränsningar för att ge läsaren en 

förståelse till vad som har mynnat ut i studiens syfte och frågeställning.  

 

Det andra kapitlet beskriver den metod som används för att försöka besvara studiens syfte. I 

avsnittet beskrivs min egen förförståelse, genomförandet av intervjuerna, urvalet av informanterna 

samt valet av fenomenografi som metod. Därefter kommer ett resonemang om etiska dilemman och 

forskningsetiska krav som studien har tagit hänsyn till.  Vidare följer en metodologisk reflektion 

samt ett resonemang om metodens tillämplighet, trovärdighet, överensstämmelse och noggrannhet. 

 

Det tredje kapitlet beskriver de teoretiska perspektiv och begrepp som studien har använt sig av. 

Utgångsramen för teorin är genom en patriadkal könsmaktsordning (Steen, 2003), Hirdmans 

genusteori (2007) och Nils Christies teori om det idealiska offret (2001). 

 

Vidare så bearbetas materialet i kapitel fyra och ett resultat presenteras tillsammans med en analys 

kopplat till de valda teorierna.  

 

I det slutliga och femte kapitlet knyts uppsatsen till sist samman med en avslutande diskussion. Det 

görs en återkoppling till syfte och problemformulering och svaret på mins frågeställningar 

framställs i sammanfattad form. 
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2. Metod 
 

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig utav en 

kvalitativ ansats, som genomfördes i form av enskilda intervjuer. För att vidare kunna undersöka 

vilka uppfattningar som professionella har då de talar om VNR mot män så har jag valt att använda 

mig utav en fenomenografisk analys. 

 

 

 

2.1 Förförståelse 
 

I alla kvalitativa studier som bygger på analys av t ex intervjutexter kommer tolkningen att påverkas 

av författarens bakgrund och erfarenheter (förförståelse). Därför tänkte jag redogöra för min egen 

förförståelse. Jag har alltid varit intresserad utav VNR, men då främst fokuserat på mäns våld mot 

kvinnor. Under tredje terminen på socionomprogrammet vid Umeås Universitet valde jag dock att 

skriva om kvinnors våld mot män i min forskningsskiss. Denna forskningsskiss har jag valt att 

fortsätta vidare på, vilket medför detta att jag har en del förkunskaper om bland annat tidigare 

forskning. Jag vet redan att forskningen visar kvinnors våld mot män ofta är av en annan karaktär. 

Det våldet män brukar mot kvinnor är mer utbrett, frekvent och tenderar att bringa större 

konsekvenser för offret (Brottsförebyggande rådet, 2009).  

 

Jag har under tidigare termin även gjort en intervju med mansjouren i Umeå. Där visade det sig att 

intervjupersonen var mycket besviken på hur lite det talas om kvinnors våld mot män och att de 

män som väl vågar söka hjälp inte får någon. Den intervjun används inte i denna studie men jag 

väljer ändå att nämna den, då den säkerligen har påverkat min egen uppfattning om mäns utsatthet 

för VNR. 

 

 

 

2.2 Urval 
 

Under det inledande skedet av arbetet med denna studie pendlade jag i min önskan angående urval 

av informanter. Å ena sidan hade jag en vilja att urvalet skulle utgöras av socialsekreterare med 

specialistkunskap inom våld i nära relationer och som arbetade specifikt inom detta område, å andra 

sidan funderade jag på om att ta socionomer som inte alls har kunskap inom området för att endast 

få fram deras uppfattningar, snarare än erfarenheter.  Ett krav jag emellertid kände var nödvändigt 

var att informanterna i någon utsträckning har haft eller skall ha möjlighet att komma i kontakt med 

fenomenet VNR i sin yrkesroll. 

 

Det visade sig även vara ett problem att få tag i informanter Jag sökte mig till socialtjänsten och 

jourer i Umeå, men fick inte tag på några informanter. Jag valde då att söka mig till Jämtlands-län 

då jag är uppvuxen där och därmed har ett större kontaktnät. Jag använde mig först utav ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) som innebar att jag frågade socionomer och andra 

professionella som fanns tillgängliga i min umgängeskrets. Genom vänner som hänvisade mig 

vidare till deras bekanta, fick jag kontakt med två av informanterna. Efter detta så vände jag mig till 
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receptionister och enhetschefer på olika socialtjänstkontor och kommuner runt om i Jämtland. Jag 

fick då tag på ytterligare två informanter. 

 

Min undersökningsgrupp bestod alltså slutligen av fyra informanter som alla har en 

högskoleutbildning och arbetar inom det sociala arbetet. 

 

De utvalda kontaktades antingen via e-post eller på Facebook via ett privatmeddelande, där ett 

utformat informationsbrev (se bilaga 1), skickades angående studien och intervjun utifrån de etiska 

forskningsprinciperna.  

 

 

 

2.3 Litteratursökning 
 

I början av uppsatsskrivandet genomfördes artikelsökningar om VNR via Umeå Universitets 

databaser. Jag valde att använda mig utav socindex, swepub och scopus. Det flesta artiklar i denna 

studie hittades via sökord som ”domestic violence” ”Womens violence against men” ”social worker 

+ domestic violence”. På scopus valde jag att endast begränsa mig till artiklar om social science 

samt skrivna på engelska.  

 

 

 

2.4 Om intervjuerna 
 

Med utgångspunkt från studiens syfte utfördes en intervjustudie för att på ett kvalitativt sätt inhämta 

data. I och med att syftet var att undersöka professionella i det sociala arbetets uppfattningar om 

VNR lämpade sig kvalitativa intervjuer väldigt bra, eftersom det mest väsentliga inom den 

kvalitativa forskningen är att försöka se världen ur en annan persons perspektiv (Bryman, 2011).  

 

Jag valde att använda mig utav den semistrukturerade kvalitativa intervjumetoden. En 

semistrukturerad intervju är både strukturerad och flexibel. Flexibiliteten skapas i att 

svarsalternativen inte är fasta och slutna som i en strukturerad intervju (Bryman, 2011). Intervjun är 

dock mer uppstyrd än en ostrukturerad intervju, där informanterna i princip får tala helt fritt.  Detta 

innebar att övergripande frågor och teman utformades i förväg i en intervjuguide (se bilaga 2). I och 

med valet att göra semistrukturerade intervjuer fanns det dock spelrum att ställa följdfrågor och 

avvika från intervjuguiden. I slutändan så skiljde sig intervjuerna inte sig åt så markant i och med 

att informanterna svarade på princip samma frågor. Att svaren var så pass lika underlättade senare 

arbetet med analysen när jag sammanställde och jämförde informanternas svar med varandra.  

 

Syftet med intervjuguiden var att informanterna skulle besvara utvalda frågor knutna till det valda 

ämnet ”kvinnors våld mot män i nära relationer”. En pilotstudie genomfördes först med en vän för 

att säkerställa att frågorna var relevanta, få feedback och förbereda mig på att hålla i intervjuer. 

Efter pilotstudien konstaterade jag att det var för många allmänna frågor om VNR och la till fler 

frågor med fokus på kvinnors våld mot män. Frågorna som sedan användes i intervjugudien började 

med att vara allmänna, frågor som berörde informantens liv, därefter ställdes generella frågor om 

våld som sedan smalnade av och blev mer detaljerade med huvudfokus på kvinnors våld mot män. 
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Informanterna fick inte ta del av intervjuguiden innan intervjuerna eftersom jag ville ha spontana, 

ärliga svar som inte behövde vara så reflekterade. Alla intervjuer genomfördes via telefon och av 

mig. Varför det blev på telefon var för att det var smidigast för samtliga informanter. Jag ringde 

först upp informanten och gick igenom vad intervjuerna skulle handla om och se om informanten 

hade några frågor eller funderingar. Sedan berättade jag att telefonsamtalet kommer att spelas in om 

det är okej för informanten, vilket samtliga informanter gav sitt godkännande till.  Jag använde mig 

då utav min smartphone via inspelnings-appen ”TapeAcall” som laddades ned via App Store. Detta 

för att jag inte skulle behöva föra anteckningar utan endast koncentrera mig på vad informanten sa.  

 

Deltagarna hade blivit informerade innan intervjuerna att de inte behövde känna att de skulle kunna 

ge faktabaserade svar om ämnet, då mitt syfte inte var att ta reda på sanningsenlig fakta om våldet. 

De behövde inte heller ha erfarenhet av att ha hjälpt någon våldsutsatt man eller kvinnlig förövare. 

Det viktiga var att de hade bildat sig en egen uppfattning om ämnet. Jag upplevde att genom att 

informera detta, så medförde det att informanterna kände sig avslappnade under intervjun. Genom 

att jag som intervjuledare hade ett neutralt icke-dömande tonläge och försökte signalera att vad som 

helst var okej att säga, upplevde jag också att informanterna svarade hur de uppfattade saker och 

ting utifrån deras egna uppfattningar som ibland baserades på fördomar, och inte utifrån vad som 

var ”korrekt” att säga. 

 

Det framkom under intervjuerna att tre av informanterna hade yrkes-erfarenhet av våld i nära 

relationer. Alla deltagare hade däremot någon gång stött på kvinnors våld mot män, antingen privat 

eller inom sitt yrke. Intervjuernas längd varierade mellan 22 och 47 minuter och i genomsnitt 

varade intervjuerna i cirka 30 minuter. 

 

 

 
2.5 Bearbetning och analys av materialet 
 

Den valda analysmetoden, fenomenografin utvecklades av en grupp forskare inom institutionen för 

inlärning vid Göteborgs Universitet 1977, då gruppen saknade en metod att beskriva skillnaderna av 

hur studenter uppfattade en text vid inlärning (Paulsson, 2011). Den kvalitativa metoden har som 

utgångspunkt att undersöka individers olika uppfattningar om ett fenomen. Metoden vill till 

skillnaden från andra liknande metoder inte lyfta fram den första ordningens perspektiv- ”hur 

någonting är”, utan undersöka den andra ordningens perspektiv- ”hur någonting uppfattas att vara” 

(Paulsson, 2011). Det är intervjupersonens oreflekterade tankar och uppfattningar av ett ämne som 

forskaren intresserar sig utav (Marton & Booth, 2000). 

 

Enligt Paulsson (2011) är fenomenografin som ansats empirisk, eftersom den undersöker hur 

deltagaren uppfattar omvärlden. Jag har alltså under intervjuerna, analysen och resultatskrivningen 

fokuserat på uppfattningar av fenomenet VNR snarare än fenomenet i sig. 

 

Forskaren utgår med en fråga som på något sätt ska belysa det som forskaren vill ha reda på. I 

fenomenografins fall rör det sig alltså om en uppfattning av våld i nära relationer. Därefter utformas 

följdfrågorna beroende på om informanten tycks ha förstått det forskaren ville veta, samt för att ge 
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tillåtelse för olika uppfattningar under intervjun. Därför blir svarsutrymmet ostrukturerat. För att 

belysa min tolkning av intervjumaterialet återges citat av informanterna i resultatdelen.  

 

I analysen intogs andra ordningens perspektiv, vilket innebar att fokus låg på uppfattningar som 

kunde ses i datamaterialet. 

 

Jag har under analysen använt mig av den fenomenografiska analysgång som Sjöström och 

Dahlgren (2002) beskrivit i sju steg: 

 

1. Familiarization 

2. Compilation 

3. Condensation 

4. Preliminary grouping or classification of similar answers 

5. Preliminary comparison of categories 

6. Naming the categories to emphasize their essence 

7. Contrastive comparison of categories 

 

Det första steget i analysprocessen, familarization, innebar att få en förståelse och en helhetsbild 

av det insamlade materialet (Sjöström & Dahlgren, 2002).  Därför lyssnades varje intervju igenom 

direkt efter intervjutillfället och intervjun skrevs sedan ned ordagrant i ett word dokument för att 

sedan läsas igenom flera gånger.  Tanken med att läsa igenom materielet var att med hjälp av en 

fenomenografisk ansats, gå igenom det kritiskt med fokus på att hela tiden undersöka vilka 

uppfattningar som professionella i det sociala arbetet har om VNR mot män. Läsningen ledde till en 

helhetsbild om materialet och till att mönster började synas, exempelvis att många pratade om 

skillnader mellan kvinnor och mäns våld.  

 

I andra steget compilation markerades alla meningsbärande enheter som kunde kopplas till de 

professionellas uppfattningar av VNR. Det som inte hörde till uppfattningar om VNR sållades 

därmed bort. En markering användes för de meningsenheter om uppfattningen om kvinnors våld 

och en annan markering användes för uppfattningar om män som offer. De meningsbärande 

enheterna kunde kategoriseras in under två huvudsakliga teman, kvinnor som förövare och män 

som offer som redan här fungerade som två preliminära beskrivningskategorier.De relevanta citaten 

lades in i ett nytt word dokument.  

 

Nästa steg blev condensation, där meningen är att hitta de centrala delarna i vad informanterna sa i 

de tidigare markerade enheterna (Sjöström & Dahlgren, 2002).  Innebörden av längre meningar 

beskrevs kort och koncist och jag markerade än en gång ut det som jag ansåg var det mest 

väsentliga i meningarna.  

 

Efter det skedde grouping då jag började att jämföra de fyra intervjuerna med varandra för att hitta 

likheter och skillnader i det informanterna berättade. Utsagorna grupperades utifrån likheter, 

exempelvis informanternas citat som berörde kvinnors våld hamnade i samma grupp. Från början 

var grupperna ganska stora och täckte flera ämnen. Jag granskade ytterligare dessa grupper för att 

se om det gick att utvinna nya beskrivningar och dimensioner i grupperna. Efter mycket bearbetning 

utformades nya preliminära grupper, och dessa underkategorier växte fram genom att olika 

uppfattningar av VNR kunde ses under själva huvudkategorin. 
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Under comparision sammanställdes dessa grupper i fem beskrivningskategorier och dessa 

kategorier jämfördes för att fastställa gränserna mellan varje kategori. 

 

Jag försäkrade mig om att variationer var möjliga att observera mellan kategorierna genom att i det 

sista steget, naming, tilldela grupperna namn som speglade och avgränsade innehållet så att 

grupperna inte flöt samman. Materialet lästes återigen igenom flera gånger och diskussion med 

andra socionomer i klassen fördes kring benämningarna som ansågs ge innehållet mest rättvisa. Då 

var således namn, plats och liknande som skulle kunna röja informanternas identitet fingerade.   

 

I det sista steget i analysen gjordes en ytterligare jämförelse av kategorierna för att försäkra mig om 

att de var relevanta och inte gick in i varandra. En kategori togs därmed bort och fyra 

beskrivningskategorier kvarstod. Jag tillskrev en kort beskrivning av varje kategori, och kopplade 

de utvalda citaten till varje kategori. 

 

 
 

2.6 Etik 
 

Då studien är en kvalitativ undersökning så är informanterna få och har berättat mycket och 

ingående om deras egna uppfattningar. Ämnet kan tänkas vara känsligt då det handlar om våld i 

nära relationer. Jag tänkte därför noga igenom de etiska principer som finns och försökte utforma 

mina frågor så att informanten skulle känna sig bekväm att svara på dem.  

 

För att tillförsäkra informantens trygghet så har studien tagit hänsyn till de forskningsetiska krav 

som finns: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2011). Informationskravet innebar i praktiken att informanterna först och främst blev 

informerade om att deras medverkan var frivillig, att det gick att säga pass om en fråga/frågor 

kändes jobbiga, och att deltagandet i studien kan avslutas när som helst, utan anledning, även i 

efterhand. Ett mail skickades ut till alla informanter med information om studien, vad syftet är, hur 

studien kommer att användas och vad deras deltagande innebar. De fick också veta att de har rätt till 

att godkänna de utvalda citaten innan studien publiceras. Detta var för att försäkra informanternas 

trygghet.  

 

Det var endast personer över 18 år som deltog i studien, i och med det behövs det inte någon 

målsmans underskrift om samtycke utan det räckte om informanten själv samtyckte (Bryman, 

2011), vilket samtliga informanter gjorde muntligt inför intervjun.  

 

Nyttjandekravet uppfylldes då informanternas svar analyserades och sammanställdes. Jag ser 

informanternas medverkan som oerhört nödvändig då de utgör grunden för denna uppsats. Att 

spegla uppfattningar i det sociala arbetet ger värdefull information om hur professionella uppfattar 

våldsutsatta män och kvinnliga förövare. 

 

Konfidentialitetskravet främjar deltagarnas trygghet ännu mer, och innebar att fingerade namn 

används, intervjuerna benämns med intervju 1,2, 3 eller 4. Information i citaten som kan röja 

informantens identitet ändrades eller togs bort. Informanterna är därför helt anonyma i studien.  
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Alla fyra informanter slutförde sitt deltagande och några bad om att få ta del av sina citat innan 

publikation för att få godkänna dessa. Detta tillförde att informanterna kunde känna sig trygga med 

vad som citerades. Det färdiga examensarbetet kommer att skickas till de som önskar att få ta del av 

den.  

 

 
 

2.7 Metodologiska reflektioner 
 

Då detta är en kvalitativ studie så har jag i linje med Fridlund och Hildingh (2000) valt att använda 

mig utav begreppen tillämplighet, trovärdighet, överensstämmelse och noggrannhet för att redovisa 

och reflektera över tillförlitligheten i studien. 

 

Tillämplighet 

Vad som avses med tillämplighet är om studien verkligen studerade det fenomen som skulle 

studeras, och därmed kan anses som tillämpligt (Fridlund & Hildingh, 2000). Under arbetsgången 

så har jag reflekterat mycket kring vald metod. Jag har varit väldigt fram och tillbaka vilken metod 

som var mest lämpad för denna typ av studie men fastnade tillsist för den fenomenografiska 

metoden, just för att jag ansåg att jag bäst kunde fånga syftet; professionellas uppfattningar av VNR 

med denna. Det är alltså inte fenomenet VNR i sig som är det väsentliga. För att försäkra mig om 

tillämpligheten bestämde jag mig för att bäst lämpade var professionella i det sociala arbetet. Jag 

baserade detta på den tidigare forskningen som pekade på att de män som sökt sig till professionella 

känt sig diskriminerade (Hines, Brown & Dunning, 2007) och detta ville jag undersöka vidare, 

utifrån de professionellas egna uppfattningar.  

 

Jag ansåg att genom att fråga olika slags yrkesgrupper inom det sociala arbetet som arbetar ”på 

golvet”, så fångas fler dimensioner och olika synvinklar som möjligen i större omfattning speglar 

den typiske professionelles uppfattning i det sociala arbetet, än om jag endast hade valt att frågat de 

som arbetar på mansjourer. Det finns idag endast fyra mansjourer i Sverige som är uppkopplade till 

Sveriges Mansjourers Riksförbund (www.Mansjouren.nu) vilket gjorde att det dels kändes svårt att 

få fram informanter men också att utifrån min tidigare intervju med mansjouren i Umeå, så var min 

uppfattning att de som arbetar på mansjourer har en bestämd uppfattning som möjligen inte speglar 

samhället i stort. De som arbetar på jourer gör det också ofta ideellt och utan utbildning. Jag ansåg 

att det var viktigt att informanten hade en teoretisk bakgrund i form av en högskole eller 

universitets utbildning för att få fram en professionells uppfattning.  

 

Att endast en man blev tillfrågad och intervjuad var inte ett aktivt val men det speglade mitt 

kontaktnät och min uppfattning av samhället, att färre män arbetar inom det sociala arbetet. Jag 

upplevde dock inte några signifikanta skillnader i mannens och kvinnornas svar.   

 

Trovärdighet 

Studiens trovärdighet grundar sig i hur grundligt insamlingsarbetet har varit och hur hur pålitlig 

forskarens tolkningar av datan är (Fridlund & Hildingh, 2000). Jag har lagt vikt vid att noggrant 

beskriva samtliga delar i forskningsprocessen och har även lagt själva intervjuguiden som en bilaga 

till studien. Analysgången har beskrivits ingående och intervjuproceduren har beskrivits i den mån 

det ansågs rimligt att beskriva den. Då transkriberingen av intervjun genomförs kan det dock hända 

http://www.mansjouren.nu/


 

12 
 

att forskaren hör fel eller inte kan höra allt som sägs då inspelningen kan vara av sämre kvalitet. På 

så vis kan utskriftens trovärdighet ifrågasättas. Genom att det endast var jag som genomförde både 

intervjun och utskriften kommer uppsatsen dock ifrån detta problem. Med hjälp av ljudinspelning 

och minnesanteckningar har det efter bästa förmåga försökts återge vad de intervjuade ville ha sagt. 

Analysen grundar sig även på vad informanterna sa och inte hur de sa något, vilket även reducerar 

problemet. Under processen har jag haft regelbunden kontakt med min handledare som har gett tips 

och synpunkter vilket förstärkte analysens trovärdighet.  Eftersom jag hade med mig egna 

uppfattningar och föreställningar om våld i nära relationer från tidigare, har jag försökt att arbeta 

mycket på min intervjuguide och ställa öppna frågor. Under intervjuerna försökte jag att vara så 

neutral som möjligt och ställa följdfrågor även när jag ”visste svaret”. Detta då jag vill minimera 

risken att styra informanterna med min förförståelse och påverka deras resonemang.  

 

 

Överensstämmelse   

Resultatets överensstämmelse kan bekräftas genom att det görs tillräckligt med intervjuer att det 

inte längre tillför någon ny information till studien (Fridlund & Hildingh, 2000).  Jag kände mig 

inte ”mättad” efter mina fyra genomförda intervjuer. Jag är av tron att fler intervjuer hade tillfört 

mer information, men anser dock att intervjuerna räckte för att utvinna ett flertal nyanser av 

uppfattningar om VNR och besvara syftet.  

 

Noggrannhet 

Då datainsamlingen har beskrivits steg för steg och en noggrann beskrivning av analysgången gjorts 

gör det detta möjligt för någon annan forskare att göra om studien (Fridlund & Hildingh, 2000). 

Eftersom att informanterna var informerad om studiens syfte sedan och frågorna utformade för att 

besvara studiens syfte, tolkar jag det som att deras svar överensstämde med frågornas syfte. Citat 

från intervjuerna redovisas i resultatdelen för att ge läsaren möjlighet att bedöma relevansen hos 

beskrivningskategorierna (Fridlund & Hildingh, 2000). För att försvåra identifiering av 

informanterna framgår endast numreringen av intervjun. Varken namn, kön eller ålder 

framkommer. När det står ”Intervju 1” är det alltså samma person som blir citerad gång på gång. 

Ingen utomstående eller någon av informanterna vet vilken ordning intervjuerna är gjorda i.  
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3. Teori  

 
Det finns inte någon allmän och generaliserande teori kring kvinnors brottslighet eller om 

skillnaderna mellan kvinnors och mäns brottslighet (Kordon & Wetterqvist, 2006). Ofta när det 

forskas om våld i nära relationer pratas det istället om en patriarkal könsmaktsordning. En struktur 

som menar att kvinnor är underordnade män i samhället. Mäns våld mot kvinnor förklaras utifrån 

ett kvinnoförtryck där brist på jämställdhet mellan könen anses vara anledningen till våldet. Detta 

innebär att alla män är potentiella förövare, som kvinnor måste akta sig för (Steen, 2003). I och med 

denna samhällsstruktur blir kvinnors våld mot män problematiskt och svårt att förklara. 

Myndigheter och organisationer präglas också utav denna syn på könsroller (Connell, 2008) vilket 

kan göra det svårt för män att söka hjälp. Det finns ofta en rädsla hos manliga offer över att förlora 

sin maskulinitet, sin maktstatus, i såväl andras ögon som i hans egna, om han berättar eller söker 

hjälp för VNR (Reeser, 2010).  

 

Under bearbetning av materialet så kunde jag urskilja att informanterna pratade mycket om 

kvinnligt och manligt, exempelvis vilka skillnader och likheter det fanns mellan könen. Mansrollen 

kom också på tal flera gånger och vilka problem som uppstår när samhället gör skillnad på kön i 

förhållande till VNR. Jag fann det utifrån den rådande samtalsordningen i samhället om 

könsmaktsordning, intressant att analysera vidare utifrån teorier som har som utgångspunkt att det i 

samhället skapas olika förväntningar beroende på vilket kön förövaren eller offret har. För att få en 

ökad förståelse av genus och analytiska redskap att applicera på studien, har jag därför använt mig 

utav en teoretisk utgångsram om könsmaktsordningen, Yvonne Hirdmans genussystem (1988) samt 

Nils Christies teori om det idealiska offret (2001).   

 

 

 

3.1 Hirdmans genussystem 
 

Hirdman menar att vi föds in i genussystem, där kvinnor och män skapas utav samhällets 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Genussystemet bygger på två grundläggande 

pelare, i ärhållning av könen och mannen som norm. Han ses som det normala och hon som det 

avvikande i samhället (Hirdman, 1988).  Isärhållandet av könen förekommer överallt i samhället. 

Den strukturerar egenskaper, platser och sysselsättningar. I systemet tillskrivs kvinnor och män 

olika egenskaper, roller och positioner, där det kvinnliga och det manliga ses som varandras 

motsatser. Denna uppdelning mellan könen blir meningsskapande. För att skapa och upprätthålla 

genussystemet använder sig människor i samhället de biologiska skillnader som finns mellan könen 

som argument. Ett exempel är att kvinnan antas vara mer biologiskt rustad att ta hand om barn och 

vara omsorgstagande, då det är kvinnan som kan bli gravid och föda barn (Hirdman, 1988).  

 

Att genussystemet bygger på att” mannen ses som norm” betyder i praktiken att det manliga 

betraktas som mer värdefullt i samhället och att det råder en manlig överordning i samhället. Detta 

system skapas och upprätthålls både på ett personligt plan och på ett strukturellt plan av både män 

och kvinnor i samhället. Hirdmans genussystem uppmärksammar här en betydande faktor i fråga 

om vem som är ett legitimt brottsoffer kopplat till föreställningen om hur män och kvinnor anses 

bör vara (Hirdman, 2007). 

 

Hirdman pratar även om ett genuskontrakt som förs vidare i samhället från generation till 

generation. Genuskontraktet baseras på hur samhället ser ut och handlar om de föreställningar vi har 



 

14 
 

om hur kvinnor och män skall vara mot varandra. Vi är alla med och omskapar detta kontrakt, ofta 

utan tanke eller medvetenhet.  Detta sker kulturellt, alltså de föreställningar vi har om kvinnor och 

män, via social integration, arbetsfördelning mellan könen, och genom socialisering, inlärda 

beteenden som att flickor inte ska slåss eller att pojkar inte ska gråta. Genom att följa 

genuskontraktet skapas det en balans och underlättar det för människor att inte avvika i samhället. 

Om män eller kvinnor väljer att utmana och tänja på de osynliga gränser som existerar i kontraktet 

kan konflikter och förvirring uppstå (Hirdman 1988). 

 

Utöver skapandet av manligt och kvinnligt, menar Hirdman att kvinnan delas in i ytterligare tre 

stereotyper som hon ställs i relation till mannen och jämförs med. Mannen kallas för A, och anses 

vara stadig, stark och förståndig. Den första indelningen betecknas för A-Icke A. Där kvinnan är 

ingenting och betydelselös. Sedan kommer stereotypen A – a, och här betecknas kvinnan som en 

halv man, en man som är ofullständig. Kvinnan har mindre förstånd och värderas främst utifrån sitt 

utseende. Hon anses vara mer känslostyrd och oberäknelig än mannen. Den sista stereotypen som 

Hirdman tar upp är  A– B, där man ser på mannen och kvinnan som varandras fullständiga 

motsatser (Hirdman 1988). 

 

I denna studie jämförs resultaten i hur de professionella resonerar kring brottsoffer och kön med 

Hirdmans genussystem för att urskilja om det i deras uppfattningar finns några skillnader mellan 

kvinnor och män i rollen som brottsoffer och förövare. 

 

 

 

3.2 Det ideala offret 
 

Studien analyseras också som sagt med hjälp av kriminologen Nils Christies teori om det idealiska 

offret (2001). Det ideala offret beskrivs som en person som vid utsatthet för brott lätt får fullständig 

och legitim status som offer. Det är här således inte fråga om de personer som oftast utsätts för 

brott, utan snarare de som av omgivningen betraktas som värdiga offer (Christie, 2001). Dessa 

uppfattningar är kontextbundet och kan därmed förändras över tid och variera mellan olika kulturer. 

Christie menar att för att vara ett idealiskt offer krävs det fem egenskaper: 

 

1) Att offret är svagt. 

2) Offret är upptaget med ett respektabelt projekt; exempelvis att ta hand om sitt barn. 

3) Offret är en kvinna som är på en plats där hon inte kan klandras för att vara på.  

4) Gärningsmannen är en stor, stark man som betraktas som farlig. 

5) Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

 

I denna tankemodell vävs det tydligt in föreställningar om maskulinitet och femininitet. 

Gärningsmannen beskrivs med attribut och egenskaper som traditionellt betraktas som manliga.  

Brottsoffret beskrivs som en kvinna och det används kvinnliga egenskaper för att skildra offret, 

”Svagt och upptagen med att ta hand om sitt barn” (Christie, 2001). 

 

Det idealiska offret förutsätter även en idealisk gärningsman. Ju mer idealiskt ett offer är desto mer 

idealiskt blir gärningsmannen. I dagens samhälle är det främst män som betraktas som förövare 

(Christie, 2001). Denna beskrivning kan tänkas göra det svårt för män som utsätts för VNR av 

kvinnor att få status som offer. Händelserna förminskas ofta med anledning att män inte är några 
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”riktiga” offer då de i samhället är strukturellt överordnade kvinnor (Andersson & Lundberg 2001). 

I de föreställningar som råder kring manlighet finns uppfattningen om att en man inte kan vara ett 

offer. Ett manligt brottsoffer är snarare en paradox då ”mannen” och ”offret” är varandras motbilder 

(Christie, 2001) 

 

Det är inte heller säkert att personer inom grupper som betraktas som förövare har möjlighet att 

kunna se på sig själva som offer. utan kan istället använda sig av olika neutraliseringstekniker för 

att hantera problemet. En person som inte erhåller status som det idealiska offret kan beskyllas för 

att haft en del i sin egen utsatthet. Saknar offret även styrkan att hävda sin utsatthet försvåras 

möjligheterna ännu mer att kunna uppnå brottsofferstatus (Christie, 2001). 

 

Utifrån Christies teori om idealiska offer och förövare ses slutsatsen att en kvinnlig gärningsman 

bryter mot de föreställningar som finns i samhället om gärningspersoner. Dessa föreställningar går 

att även se i Hirdmans genussystem (1988), där handlingar ses som möjliga respektive omöjliga 

inom ramarna för vad det innebär att vara kvinna. 
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4. Resultat och Analys 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys tillsammans. Resultaten är uppdelad i fyra 

olika teman. I varje tema diskuteras vilka uppfattningar som informanterna har om VNR mot män, 

där citaten illustrerar relevansen av de kategorier som framkommit. Citaten analyseras sedan med 

hjälp utav de valda teorierna.  

 

Av de fyra informanterna som inkluderas i studien var tre kvinnor och en man. Att majoriteten var 

kvinnor kan förmodas ha sin förklaring i att det överlag är ett kvinnodominerat yrke. Åldern 

varierade mellan 27 till 61 och medelåldern var 44 år. Tre stycken var utbildade socionomer och en 

var utbildad till behandlingsassistent. Samtliga hade fast anställning och majoriteten arbetade inom 

socialtjänsten. Yrkeserfarenheten inom det sociala arbetet varierade mellan 1 till 35 år. På grund av 

detta varierade även deras yrkeserfarenhet, deltagande i olika interna utbildningar som de 

intervjuade besatt och hur aktuell deras utbildning var.  

 

Nedan redovisas resultatet i form av beskrivningskategorier inspirerad av den fenomenografisk 

ansats som beskrivs i boken tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård (Paulsson, 

2011). Analysen utmynnade i fyra beskrivningskategorier med tillhörande subkategorier (figur 1). 

 

 

Orsaken till kvinnors 
våld mot män 

Våldets karaktär Arbetet med kvinnors 
våld mot män 

Skillnader  

Komplext Förekomst Kartlägga Män är fysiskt starkare 

Psykisk ohälsa Ett vidare begrepp Skyddat boende behövs 
ej 

Utsattheten 

Missbruk  Normaliseringsprocess Skamproblematik Mer lyhörd om det är ett 
kvinnligt offer 

Mönster från barndomen Psykologiskt våld Brister  Större fokus på mäns 
våld mot kvinnor  

Vanmakt - - Skambelagt 

 

 

Figur 1: Beskrivningskategorier med tillhörande subkategorier. 

 

De fyra kategorierna skiljer sig åt när det handlar om professionella i det sociala arbetets 

uppfattning om kvinnors VNR mot män. Första kategorin berör informanternas uppfattning om 

varför en kvinna använder våld mot sin man. Den andra kategorin handlar om deras uppfattning om 

hur våldet ser ut i relationen. Tredje handlar om informanternas uppfattning om hur man skall 
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arbeta med VNR mot män. Den fjärde kategorin berör vilka skillnader informanterna gör mellan 

kvinnor och män när det kommer till VNR. 

 

 

4.1 Orsaken till kvinnors våld mot män 
 
När informanterna pratade om orsaken till våldet så var samtliga inne på att det var komplext och 

majoriteten berörde att de uppfattade att det kunde handla om ett mönster, ett inlärt beteende från 

kvinnans barndom. En person uppfattade att missbruk kunde leda till större risk för VNR.    

Det fanns också tankar om att det handlar om en vanmakt. Men även att det kunde handla om 

exempelvis psykisk ohälsa, svartsjuka och missbruk. 

 

”Jag tror ju att människan i grunden är god. Men att det inte alltid blir så och det kan ju bero på 

allt möjligt som den har varit med i sin egen barndom, ett mönster som följer med. Och det blir ju 

viktigt för oss att hjälpa till att bryta ett sådant mönster.” (Intervju 3) 

 

”Det är ju en vanmakt, där man hamnar i en situation som man inte bemästrar. där man inte kan 

lösa den på ett annat sätt förutom våld. Väldigt många av kvinnorna har ofta en bakgrund, en 

ryggsäck som ofta har varit tuff. ” (Intervju 4) 

  

”Ja, det är nog lika olika som vem som, det är nog lika många skäl, som dom som utför det men, eh, 

svartsjuka , ilska, eh, att man har någon neurologisk skada, psykologisk eh, jaa.. det finns nog hur 

många olika orsaker som helst. det kan ju vara ett inlärt beteende, i många fall så är det ju så att eh 

att det rör sig om att män och kvinnor i relation, att de slåss med varann. Missbruk är ju ofta 

förknippat med, alltså det är större risk, i en relation där en eller båda har ett missbruk.” (Intervju 

1). 

 

Resultatet visar att informanternas uppfattning om orsaken till att kvinnor brukar våld mot sin 

partner inte överensstämmer med Christies (2001) beskrivning av den idealiska förövaren; en stor, 

stark man som betraktas som farlig. Informanterna gav aldrig någon beskrivning av kvinnornas 

utseende eller egenskaper, utan det var endast fokus på hennes bakgrund. Jag tolkar detta som att 

informanterna inte har en särskild bild av kvinnliga förövare. Informanterna beskrev aldrig heller 

kvinnan som ett monster som Christie beskriver den idealiska förövaren, utan förklarade snarare 

hennes beteende med att hon fått med sig dessa tankemönster från barndomen eller haft det svårt i 

livet. Eftersom att den råder en könsmaktsordning i samhället där kvinnan är underordnad mannen 

(Hirdman, 1988), kan det tänkas sig att informanterna är så ovana tanken på en kvinnlig förövare. 

Det finns ingen allmän bild i samhället hur en kvinnlig förövare ser ut då det är mannen som 

förväntans vara den starkare av parterna (Steen, 2003).   

 

Informanternas uppfattningar stämmer istället väl in med Isdals (2001) orsaksförklaring som 

nämndes i forskningsbakgrunden, att våldet har sitt ursprung i en vanmakt, som kan röra sig om 

personlig osäkerhet, där den nära relationen blir en plats för att bevara sin självkänsla.   
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4.2 Våldets karaktär 
 
Resultatet visar att informanterna beskrev våldet som vanligare än vad folk tror, och att definitionen 

är vidare än vad ”medelsvensson” tänker på. Många trodde också att det var vanligare med det 

psykologiska våldet än det fysiska och en uppfattade det som att kvinnan använde sig utav en 

normaliseringsprocess för att trycka ned mannen. Associationerna om den stereotypa bilden av en 

förövare kom upp i en av intervjuerna. 

 

”Ja det är ju vanligare än vad man tror, sen är det ju inte i närheten i lika vanligt som tvärtom 

alltså, det är ju oftast män som är förövarna men det finns ju även fall där kvinnorna är våldsamma 

mot männen och ja jag tänker ju att det har ju inte så mycket med, med fysisk styrka att göra 

egentligen, det som är när en man slår en kvinna att dom oftast är fysiskt starkare och att det kan 

bli grövre skador oftast. Men i övrigt så ser ju processen ungefär likadan ut, den här 

normaliseringsprocessen som handlar om eh, att psykiskt trycka ned sitt offer och liksom själv få 

övertaget och det är ju lika dant i relationer mellan samma kön eller med män och kvinnor liksom.” 

(Intervju 1) 

 

När jag frågade vad det första informanten tänkte på när hen hörde om våld i nära relationer så 

svarade hen ”Jag tänker att det är en man som slår en kvinna”. ( Intervju 2) 

 

”När det har handlat om de män som jag har mött så har det inte varit fysiskt våld i den 

bemärkelsen att mannen har riskerat att bli slagen, utan det har handlat om det här att leva i… och 

så har det varit med många mammor som jag har mött också, vare sig vem jag har mött som har 

varit utsatt så har det varit liksom, vad ska jag säga, hur reagerar den andra föräldern idag, vad är 

det nu som inte duger, lite det här eh… Någon kommer hem och får ett utbrott för att skåpdörrarna 

i köket står öppna. Finns det något ord för den typen av psykologiskt våld. Eh det är väl mera det 

som jag har sett i den mån männen har varit utsatta.” (Intervju 3) 

 

Här syns exempel på hur informanterna är påverkade av samhällsstrukturen, då en informant 

menade att samhället uppfattar kvinnan som den svagare parten. Hirdman (1998) menar att om vi 

intalar oss att män är starka förövare och kvinnor är svaga offer, så utformar vi därefter också en 

verklighet. Barn föds inte till förövare eller offer, utan det är samhället som skapar dessa 

tankemönster.  

Dessa tankemönster resulterar i att om en man eller kvinna bryter den här ordningen i samhället blir 

det tabu och svårt att hantera av andra runt omkring. Denna uppfattning om tabut delade en 

informant och pratade om att det kan vara skambelagt för utsatta män att våga berätta för sin 

omgivning. Denna svårighet att prata om VNR försvårar möjligheterna för männen ännu mer att 

kunna uppnå en brottsofferstatus (Christie, 2001). 

 

En annan informant uppfattar att när det handlar om VNR så är förövaren en man, vilket stämmer 

överens med den bild som Christie skriver om, att förövaren ofta uppfattas vara en man (2001) och 

Hirdmans (2007) tankar om genussystemet där mannen förväntas vara den starka och kvinnan den 

svaga i relationen. 
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4.3 Arbetet med kvinnors våld mot män 
 

I den tredje kategorin beskrivs de professionellas uppfattning om deras egna arbete med kvinnors 

våld mot män och det generella arbetet i samhället. Resultatet visar att uppfattningarna varierade 

från att två tyckte att de var dålig på att våga fråga, till tankar om att en mansjour inte behövde 

prioriteras. 

 

”Det som är viktigt för oss i socialtjänsten är att fortsätta fråga. Har vi fått någon öppning på det 

här så, vi måste förvissa oss om att ja men vad gör du om det händer något, vart tar du vägen vet 

du att du kan ringa socialjouren vet du hur man når socialjouren, polisen, sen var beredd på att 

fråga igen, vi får inte ge oss i det där. Men vi kan ju liksom aldrig tvinga någon, men vi måste visa 

att det finns möjligheter”. (Intervju 3) 

 

”Vi är nog dåliga på att uppfatta det och upptäcka det och om vi är dåliga på att ställa dom här 

kortfrågorna till kvinnor så tror jag att vi är ännu sämre att ställa dem till män.” (Intervju 2) 

 

”kvinnojouren har ju alltid funnits. Jag tänker också att det är ju en mindre del som skulle söka sig 

till en mansjour. Jag tänker att dom är så pass få som verkligen känner sig så hotad jämfört med 

hur många kvinnor det är. Jag tror inte det skulle bli så hög beläggning i en så pass liten stad.” 

(Intervju 4). 

 

”Det är svårt att få in det, på ett sätt som inte blir fel.. För det är lätt att, att liksom, den här 

alliansen man ska ha med klienterna att den blir, det blir ett väldigt konstigt samtal. Och sen ligger 

det nog mycket hos oss själva också. Att det är vi som tycker att det känns, ah, jobbigt eller pinsamt 

eller ah. Det ska det ju inte göra men, det är väl för att man är så ovan.” (Intervju 1) 

 

Under intervjuerna så pratade informanterna om att det var viktigt att inte göra skillnad på kön, utan 

att uppmärksamma sig för både kvinnan och mannen när det handlar om VNR. När jag ställde 

närmare frågor om hur det förebyggande arbetet såg ut så visade det sig att informanterna trodde de 

inom socialt arbete var dålig på att fråga om VNR när det handlar om män som offer och kvinnor 

som förövare. Det kändes ”pinsamt” att ställa frågor om män är utsatta för VNR. Eftersom vi lever i 

en struktur som delar in män och kvinnor i olika fack, så är det inte konstigt att informanterna 

glömmer bort att män kan vara utsatta eller inte vågar fråga. I den patriarkala samhällsstrukturen så 

skall män vara det starkare könet (Hirdman, 1988) vilket inte går ihop med offerrollen (Christie, 

2001). Tankar om att kvinnojourer inte behövs kan säkerligen vara för att samhället 

uppmärksammar mäns våld mot kvinnor i högre utsträckning. Det pratas sällan om kvinnors våld 

mot män därför att det går emot den rådande samhällsordningen. Genom att inte våga ställa frågor 

om våld till män så uppmärksammas dock inte mäns utsatthet. Informanternas uppfattningar är 

alltså i linje med vad tidigare forskningen säger; att kvinnor får hjälp av organisationer i högre 

utsträckning än män (BRÅ, 2009). 
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4.4 Skillnader när det handlar om kvinnor och män gällande VNR 
 
I den sista kategorin beskrev informanterna flera skillnader när det kommer till män och kvinnor 

som offer eller förövare. Det handlade både om deras egen uppfattning om sig själva och samhället 

i stort. En informant beskrev att hen reagerade starkare på om en man är våldsam mot en en kvinna. 

Deltagarna visade dock ofta på en medvetenhet att dessa uppfattningar handlar om fördomar. 

 

Det fanns också tankar om att det är en större skam för män att berätta om våldet. Två av 

informanterna beskrev att skillnaden är våldet i sig. Det dödliga våldet uppfattades som vanligare 

bland män som förövare. En uppfattade skillnader i hur VNR hanteras i samhället beroende på om 

det är en man eller kvinna som är utsatt för VNR. 

 

”Jag tror att jag reagerar starkare om det är en man som ger sig på en kvinna. Även om jag vet att, 

alltså, även om jag själv är medveten om den, att jag har den föreställningen eller det tankesättet. 

Det är ju aldrig okej och det skall det ju vara oavsett kön att man inte ska använda våld. Men på 

något sätt så tror jag att jag reagerar mer när det är en man som är våldsam mot en kvinna. Sen 

kan det ju sitta längre in för en man att berätta för det är ännu mer skambelagt. även om det är 

skambelagt för en kvinna att berätta, nä men den jag valde en gång i tiden han slår mig, det är ju 

väldigt vanligt.” (Intervju 1)  

 

 

”Jag tänker att mannen uppfattas ju som den starkare. Det handlar ju om manligheten där tänker 

jag. Att om man blir utövad våld på som man utav en kvinna, slår också mot manlighetsidealet.” 

(Intervju 4) 

 

”Enligt min uppfattning så är det dödliga våldet vanligare när en man attackerar en kvinna. Det är 

vanligare med ett dödligt våld då… Eh och såklart i många fall så är ju män då, har ju män ett 

fysiskt övertag, utifrån att dom oftast är större och starkare.” (Intervju 2) 

 

 

”Jag tror att samhället uppfattar kvinnan som den svagare, vilket gör att det blir allvarligare om 

polisen skulle komma hem till en familj. Så tror jag att dom är mer lyhörd för om kvinnan är utsatt 

än om mannen är utsatt.” (Intervju 4) 

 

 

Utifrån resultatet av intervjuerna går det att konstatera att informanterna uppfattade skillnader 

mellan kvinnor och män när det handlar om VNR. Under intervjuerna så ställdes några jämförande 

frågor till informanterna, exempelvis: ”Tror du att det finns någon skillnad hur omgivningen 

reagerar om offret är en kvinna eller man?” På grund av denna formulering finns det givetvis 

beskrivna skillnader i materialet, dock kom jämförelserna av en man och en kvinna ofta upp utan att 

jag frågade specifikt om det. Det tycks vara så att när informanterna beskrev sina uppfattningar om 

kvinnliga förövare, så behövde de göra kopplingar till män som förövare. Dessa tankemönster som 

råder i den patriarkala samhällsstrukturen om vad som är kvinnligt och manligt fanns i 

informanternas oreflekterade tankar.  

 

Hirdmans genussystem (Hirdman, 1988) går att koppla till flera av citaten, ett exempel är då en 

informant menade att samhället uppfattar kvinnan som den svagare parten. Hirdmans tankar om 
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genus går även att se när informanterna pratar om deras uppfattning om män som offer för VNR.  

Manlighetsidealet är betydelsefullt i förhållande till en identitet som ett brottsoffer. Informanterna 

uppfattade mannen som den starkare av parterna och att detta slår tillbaka när det handlar om att 

mannen är offer för VNR. Denna paradox pratar Christie (2001) om och menar att när den idealiska 

förövaren (mannen) istället är offret så kan hans utsatthet förminskas. Utifrån sådana tankar går det 

även att se en del likheter med deltagarnas uppfattning och Christies (2001) idealiska brottsoffer, då 

informanterna beskriver att de reagerar starkare om det är en man som våldsför sig på en kvinna. 
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5. Slutdiskussion 
 

Syftet med studien vara att undersöka professionellas uppfattning om kvinnors VNR mot män. 

Detta har genomförts då jag genom de fyra enskilda intervjuerna fått en vidare syn på 

professionellas uppfattning om kvinnors VNR mot män. Intervjuerna resulterade i fyra 

beskrivningskategorier som besvarar frågeställningarna. Den första kategorin ” orsaken till kvinnors 

våld mot män” och den andra ”våldets karaktär” besvarar min första frågeställning; vilka 

uppfattningar har professionella om våldet som utförs av kvinnor mot män, i en heterosexuell 

parrelation?   

 

Den tredje kategorin ”arbetet med kvinnors våld mot män” besvarar min andra frågeställning; Hur 

uppfattas det sociala arbetet kring en kvinnlig förövare och ett manligt offer? 

 

Den fjärde kategorin ”Skillnader när det handlar om kvinnor och män gällande VNR” besvarar min 

tredje frågeställning; Beskriver professionella att det finns några skillnader på kvinnors våld mot 

män i jämförelse med mäns våld mot kvinnor, och i sådana fall vilka? 

 

Resultaten från studien visar att professionella i det sociala arbetet uppfattar VNR:s omfattning och 

påverkan olika beroende på vilket kön offret och förövaren har. Detta styrker den tidigare 

forskningen om mäns upplevelser av hjälpinsatser i samhället. Denna studie visar att professionella 

uppfattar män som det starkare könet, vilket gör det mer komplicerat för män när det skall söka 

hjälp. Ord som skam och manlighetsideal kom regelbundet upp under intervjuerna. De 

professionella hade också uppfattningen om att de inom socialt arbete var dåliga på att våga fråga 

män om utsatthet inom VNR. De skillnader informanterna beskrev var bland annat att mäns våld 

uppfattades som vanligare, grövre, mer ofta resulterade i dödlighet och att det då handlade om 

fysiskt våld. Kvinnors våld uppfattades som mindre akut, att män inte lika ofta behövde fly från 

relationen, samt att det mer ofta handlade om psykiskt våld. Dessa uppfattningar härledes ofta från 

självupplevda yrkeserfarenheter. Informanterna beskrev sin uppfattning av den kvinnliga förövaren 

som någon som har haft det tufft i livet, att våldet härstammar från kvinnans barndom och är ett 

inlärt beteendemönster.  

 

Uppfattningen om att mäns våld är vanligare i en relation går att både bekräfta (Dobash & Dobash, 

2004) och hitta argument mot i forskningen (Lövestad & Krantz, 2012) Kvinnors våld uppfattades 

dock som mer frekvent än vad folk i samhället tror men att i linje med tidigare forskning 

(Brottsförebyggande rådet, 2009; Dobash, Dobash, 2004; Lövestad & Krantz, 2012) beskrevs mäns 

våld mot kvinnor som ett större samhällsproblem.  

 

Tidigare forskning visar på hur män som söker hjälp blir misstrodda och att insatserna oftast är 

inriktade till kvinnor (Hines, Brown & Dunnings, 2007). Resultatet visar att informanterna delade 

denna uppfattning om att hjälp-insatser oftare är till för kvinnor och resonerade kring att det var för 

att män mer sällan behöver akuthjälp. De professionella uppfattade att det påverkade mannens 

manlighet negativt när det kommer till att vara utsatt för VNR. De trodde att mannen då kunde 

känna skam som påverkar viljan till att söka hjälp. Cheung, Leung och Tsui (2010) menar att män 

som blir utsatta väljer att lida i tysthet och att på grund av manlighetsidealet i samhället, försvårar 

det för män att söka hjälp.  
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Uppfattningen om att de professionella är dålig på att våga fråga om VNR går att bekräfta inom den 

tidigare forskningen då män ofta upplevt ett motstånd inom det sociala arbetet. Om professionella 

inte ens ställer frågan till män, hur skall männen då få chansen att våga berätta om det? En studie 

från Australien (Ansara & Hindin, 2010). visade att endast runt en tredjedel av 471 utsatta män 

sökte hjälp av formella resurser. Möjligen kan informanternas uppfattning om motviljan att fråga 

män vara en av anledningen till att män faktiskt väljer att inte söka professionell hjälp. Detta blir 

paradoxalt, för om män inte söker hjälp så kommer resurserna inte att användas, vilket resultatet av 

denna studie visar; leder till uppfattningen om att mansjourer akutjourer och så vidare inte behövs. 

 

Ibland kom oreflekterade tankar upp under intervjun, som när en informant refererade till en kvinna 

som offer trots att frågeställningen handlade om en man. Detta är ett tydligt tecken på hur offerskap 

skapas utifrån kön. Det idealiska offret (Christie, 2001) är en kvinna. En annan informant refererade 

trots att intervjuerna utgick från män som offer. till en kvinna med barn, vilket kan tolkas som en 

kvinna i en ännu mer utsatt situation då hon kan tänkas ha skäl för att stanna kvar i relationen. 

Informanterna visade dock ofta på en medvetenhet av deras fördomar och samhällets kategorisering 

av kön. Detta anser jag vara ett steg i rätt riktning. Att vara medveten om fördomar gör det möjligt 

att förändra dem. De professionellas uppfattningar om VNR visar på att män som är utsatta förlorar 

på att leva i detta genussystem då de inte kan visa sig svaga i ett samhälle där män ska vara det 

överlägsna, starka könet (Hirdman, 1988) 

 

Då orden kvinnligt och manligt är fullkomligt laddade med olika värderingar, fördomar och 

egenskaper i samhället (Hirdman, 1988) är det inte konstigt att resultatet visar på att professionella 

inom det sociala arbetet bär med sig olika tankar och idéer om kvinnor och män. I juridisk term 

heter det att det är en gärningsman som har begått ett brott (www.Domstol.se), och i folkmun säger 

vi ofta våldtäktsman. Är det fel att göra det då? Enligt Brottsförebyggande rådet (2009) är det 

faktiskt främst män som begår våldtäkter och överlag begår män fler brott än kvinnor. Jag vill 

utifrån denna studie hävda att det är det, då resultatet visar att de professionella uppfattar att på 

grund av samhällets konstruktion av offer och förövare, så får kvinnor och män olika sorters 

behandlingar i det sociala arbetet. Män blir mer sällan erbjuden någon hjälp efter att ha anmält än 

kvinnor (Brottsförebyggande rådet, 2009) vilket stärker genusteorin om att mäns överlägsna 

position i samhället stjälper dem när det kommer till att få hjälp i det sociala arbetet (Hirdman, 

1988). 

 

Avslutningsvis vill jag ge förslag på vidare forskning. Denna studie har givetvis genererat till 

många tankar och funderingar kring VNR. Det är ett flertal saker som jag hade velat undersöka 

vidare ,men som inte var relevant för denna studies syfte. Under arbetsgången har jag kunnat se 

kopplingar till tidigare forskning om mäns ovilja och rädsla att anmäla VNR till professionellas 

uppfattningar om mäns utsatthet och behov. Det saknas dessutom forskning kring mäns utsatthet för 

VNR. Detta skulle jag vilja ge förslag till att undersöka vidare. Är män i större utsträckning utsatta 

än vad vi tror idag, och finns det behov av fler hjälpinsatser? Då studien visar att professionellas 

uppfattar att de är dålig på att ställa VNR frågor till män, så är det rimligtvis många mer män än vad 

som ses i statistiken, som aldrig får möjlighet till den hjälp som de behöver.  

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

6. Referenslista 
 

Addington,L. A., & Peurman-Chaney, S.E. (2014). Fatal and non fatal Intimate Partner Violence: 

What Separates the Men From the Women for Victimizations Reported to Police. Homicide studies 

18(2), 196-220. doi:10.1177/1088767912471341. 

 

Andersson, B & Lundberg, M (2001). Kvinnomisshandel som kunskapsfält- att definiera, förklara 
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1. 

 

Informationsbrev 

Hej!  

 

Jag heter Linnda Kristiansson och är en socionomstudent som läser min sjätte termin vid Umeås 

Universitet. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete. I min uppsats har jag valt att 

undersöka socionomers syn och föreställningar om kvinnors våld mot män i nära relationer. Därför 

vänder jag mig nu till er. Jag värdesätter er medverkan och erfarenhet högt för att kunna genomföra 

undersökningen. Detta skulle hjälpa mig enormt mycket! 

  

För att få fram material till denna undersökning har jag valt att använda mig utav intervjuer. 

Intervjun kommer ta max en timme och handlar om hur socialtjänsten hanterar och ser på våld i 

nära relationer. Intervjuerna kommer att spelas in om samtycke för detta ges, med anledning av att 

jag önskar kunna återge er berättelse på ett korrekt sätt. 

  

Medverkan i undersökningen är frivillig. Du har som intervjuperson rätt att avbryta din medverkan 

när du vill eller välja att en viss del av din utsaga tas bort från resultatet. Detta kan du göra utan att 

ange skäl och kommer inte leda till några negativa konsekvenser för dig. Som intervjuperson 

kommer du vara anonym, varken namn eller arbetsplats kommer framgå. Det enda som kommer 

framgå är att du är en medarbetare inom socialtjänsten. Utsagorna från intervjun kommer enbart att 

användas till denna undersökning och dess syfte. Det insamlade materialet kommer därför förstöras 

efter publikation. Resultatet av uppsatsen kommer jag att mejla till de som har deltagit och ni 

kommer även att kunna ta del av det via Umeås Universitet Publikationer, http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1873 
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Bilaga 2.  

 

Tillhörande intervjuguide som användes under samtliga intervjuer. 

  

Bakgrundsfrågor. 

Ålder? 

Civilförhållande? 

Hur länge har du arbetat som socionom? 

Var studerade du? 

Efterutbildning? 

 

 

Våld  

Vad tänker du på när du hör om våld i nära relationer? 

Har du någon gång som professionell stött på våld i nära relationer? 

Följdfrågor: När, Hur agerade du? Tankar kring detta? 

Vad har ni för riktlinjer på din arbetsplats om hantering av våld i nära relationer? 

Har du genomgått någon form av utbildning som handlar om våld i nära relationer? 

 

 

Kvinnligt och manligt  

Vad är din uppfattning om män som utöver våld mot sin kvinnliga partner? Varför tror du att dom 

gör det? Vad beror det på? 

Vad är din uppfattning om kvinnor som är våldsamma mot sin man? Varför tror du att dom gör det? 

Vad beror det på? 

Hur skulle du hantera ett fall där det visar sig att kvinnan utöva våld mot sin man? 

Har du någon gång läst, hört eller sett en kvinna som har utövat våld mot sin partner? 

Tror du att det finns någon skillnad när det gäller kvinnors våld och mäns våld i nära relationer? 

Varför/varför inte. Effekter av våldet, konsekvenser, motiv? 

Hur tror du omgivningen reagerar om en man blir utsatt för våld av sin partner? 

Tror du att det finns någon skillnad hur omgivningen reagerar om offret är en kvinna eller man? 

Vad tror du det finns för professionell hjälp att få som utsatt man? 


