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Sammanfattning 

 

Denna uppsats är en litteraturstudie och diskursanalys kring våld i nära relationer där kvinnan 

är förövaren och mannen offret. Frågor som uppsatsen behandlar är huruvida kvinnor och 

män är lika benägna att begå partnerrelaterat våld eller inte, samt varför mäns våld mot 

kvinnor är mer uppmärksammat än kvinnors våld mot män. Syftet med uppsatsen är att belysa 

kvinnors våld mot män och inte att ta bort fokus från mäns våld mot kvinnor. 

 

Uppsatsen går igenom såväl litteratur och rapporter som hur olika organisationer och 

myndigheter ställer sig till våld i nära relationer. Resultatet analyseras och diskuteras ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, med teorier och begrepp som det ideala offret och den 

ideala förövaren, genus och makt.  

 

Det jag har kunnat påvisa med studien är att våld i nära relationer är någonting både kvinnor 

och män faller offer för i ett heterosexuellt förhållande. Män och kvinnor är således lika 

benägna att begå partnerrelaterat våld. Kvinnors våld mot män uppmärksammas dock inte alls 

i lika stor utsträckning som mäns våld mot kvinnor, vilket bland annat har att göra med att 

anmälningsbenägenheten bland utsatta män i princip är obefintlig. Män anmäler sällan på 

grund av skamkänslor och rädslan över att förlora sin maskulinitet. Vidare förekommer en 

avsaknad av forskning, insatser och stöd för män som blivit utsatta för partnerrelaterat våld.  
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1. Inledning 

 

”Du måste anmäla honom!” 

 

”Vad hade du gjort för att förtjäna det?” 

 

Citaten ovan är två helt skilda svar på samma omständighet. Vad som skiljer den ena 

händelsen från den andra är en faktor – kön. Som ett mindre experiment sade jag, som kvinna, 

till mina vänner att min manliga partner slagit mig (kan inte betona mer att detta inte är sant). 

Den reaktion jag fick var att jag måste anmäla honom. Min partner sade, å andra sidan, till 

sina vänner att jag slagit honom (kan åter igen betona att detta inte är sant). Som svar tillbaka 

fick han en fråga, nämligen vad han hade gjort för att förtjäna någonting sådant. Detta mindre 

experiment visar (och bekräftar) att det förekommer olika förväntningar på en person 

beroende av vilket kön han eller hon besitter (Giddens, 2007, ss 370ff). Att en kvinna slår sin 

man är inte konstigt, men att en man slår sin kvinna är fullständigt oacceptabelt.  

 

Våld i nära relationer är nog för de allra flesta synonymt med mäns våld mot kvinnor. Det har 

uppmärksammats som ett allvarligt socialt problem i många länder, och många insatser har 

gjorts för att förhindra våldet mot kvinnorna. Kvinnors våld mot män är ett ämne som har fått 

desto mindre uppmärksamhet. Det finns stora mörkertal och anses inte vara ett socialt 

problem (Dobash & Dobash, 2004, s 325). Kvinnor som förövare har överlag inte fått lika stor 

uppmärksamhet som män som förövare, utan uppmärksamheten hos kvinnor har snarare legat 

på dem som brottsoffer. Det låga intresset har inom den traditionella forskningen bland annat 

förklarats av den låga förekomsten av kvinnliga förövare. Avsaknaden av forskning har vidare 

resulterat i att kvinnors brottslighet oftast inte setts som ett lika allvarligt problem i samhället 

som mäns brottslighet. Eftersom det är mäns brottslighet som är ett problem i samhället är det 

också där det ansetts att forskning och insatser bör inriktas (Marklund, 2003, s 267).  

 

Forskare och deras forskningsresultat kring våld i nära relationer är indelade i två sidor som 

förespråkar två olika och konträra synsätt på våld i nära relationer, den symmetriska linjen och 

den asymmetriska linjen. Den symmetriska linjen menar att partnerrelaterat våld är någonting 

som män och kvinnor är lika benägna till och begår minst lika mycket. Den asymmetriska 

linjen menar istället att män är mer benägna att begå partnerrealterat våld och att de är 

överrepresenterade bland de som begår det. De två olika sidorna har vidare olika synsätt på 
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kvinnors våld mot män. Bland annat hänvisar den asymmetriska linjen kvinnors våld mot män 

till självförsvar, medan den symmetriska linjen menar att kvinnors våld mot män inte kan 

förklaras med självförsvar (Dobash & Dobash, 2004, s 325). 

 

 

1.1 Syfte 

 

Uppsatsen är en litteraturstudie som kompletteras med en diskursanalys som syftar till att söka 

förstå och förklara kvinnors våld mot män. Jag vill med uppsatsen utreda huruvida kvinnor är 

lika benägna som män att begå partnerrelaterat våld eller inte. Det vill säga förekommer en 

symmetri eller asymmetri? Vidare vill jag med uppsatsen bringa en djupare förståelse kring 

varför kvinnor som begår våldsbrott i nära relationer inte uppmärksammas i lika stor 

utsträckning som män som begår våldsbrott i nära relationer. Uppsatsen utgår ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att världen är en social konstruktion och att 

den förstås efter hur vi konstruerar den (Bryman, 2002, s 33).  

 

Jag vill framhålla att syftet inte är att ta bort fokus från mäns våld mot kvinnor, utan avsikten 

är snarare att belysa att kvinnors våld mot män är ett fenomen som förekommer i samhället 

som också är i behov utav uppmärksamhet.  

 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

Frågorna nedan är de huvudsakliga frågeställningarna för uppsatsen, där tyngdpunkten ligger 

på den tredje och sista frågeställningen: 

 

1. Råder en symmetri eller asymmetri? 

2. Skiljer sig det partnerrelaterade våldet mellan könen, i så fall på vilket sätt? 

3. Varför är mäns våld mot kvinnor mer uppmärksammat än kvinnors våld mot män? 
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2. Tidigare forskning 

 

Det finns inget så grundläggande kännetecken som en persons kön som delar oss människor 

nästan precis samtidigt som det skapar en så tydlig skillnad när det kommer till kriminalitet. 

Det starkaste tecknet som påvisar att någon kommer att begå brott är kön. Män begår 

statistiskt sett mycket fler brott än kvinnor, vilket gäller oberoende av kontext (Tracy m.fl., 

2009, s 172).  

 

En av de som var bland de första att forska kring könsskillnader i brott var Cesare Lambroso 

som var aktiv kring sekelskiftet 1800 – 1900. Han förklarade kvinnlig kriminalitet med att 

kvinnor som begår brott avviker från den så att säga normala kvinnan och istället uppvisar 

maskulina drag. Med andra ord, även kvinnlig kriminalitet förklarades med manliga 

förhållanden. Vidare menade Lambroso att kvinnor och kriminella var mindre utvecklade, 

men att skillnaden mellan kvinnor och kriminella var att kvinnorna skyddades av hemmet. 

Trots att Lambrosos teorier nu för tiden är mer eller mindre förkastade finns det fortfarande 

biologiska teorier som förklarar kriminalitet – om än mindre förringande (Tracy m.fl., 2009, s 

173). Den amerikanske sociologen Otto Pollak var inne på samma spår som Lambroso. Han 

menade att kvinnor var minst lika kriminella som män men att deras plats i samhället 

skyddade dem från att bli upptäckta. Vidare menade Pollak att kvinnor som hade begått brott 

behandlades lindrigare av rättsväsendet eftersom det ansågs illa att behandla kvinnor lika hårt 

som man behandlade män (Kordon & Wetterqvist, 2006, s 13).  

 

Det har forskats mycket kring män som begår brott, men våra kunskaper är begränsade när det 

kommer till kvinnor som begår brott. De allra flesta studierna har endast behandlat män, 

liksom har formulerandet av teorier (läs mer om detta under teoriavsnittet) (Estrada & 

Nilsson, 2012, s 197). Tyngdpunkten har, inom forskning kring våld i nära relationer, legat på 

mäns våld mot kvinnor eftersom det är där problemet anses ligga. Kvinnors våld mot män, å 

andra sidan, är inte alls lika utforskat (Hines & Douglas, 2009, s 572). Första gången kvinnors 

våld mot män togs upp i europeiskt sammanhang var år 2005 när Europarådets initierade en 

konferens – “Violence within the familiy: the place and role of men” – som hade som mål att 

bryta länken mellan våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Syftet var vidare att 

lyfta fram kvinnors våld mot män. Flera europeiska länder bidrog med representanter, 

däribland Sverige, Norge och Island. Under konferensen enades länderna om att kvinnors våld 
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mot män bör uppmärksammas i högre utsträckning, samt att våld i nära relationer inte är 

synonymt med mäns våld mot kvinnor (Sogn & Hjemdal, 2010, s 14).  

 

Studier visar att även män faller offer för partnerrelaterat våld. Studier i USA har kunnat 

påvisa att minst 12 procent av männen i ett heterosexuellt förhållande fallit offer för någon 

form av fysiskt våld, och omkring 4 procent av männen utsatts så pass illa att det räknats som 

allvarlig skada (Hines & Douglas, 2009, s 572). Vidare har studier om våld i nära relationer i 

USA kunnat påvisa att kvinnor är i princip lika våldsamma som män, men att 

anmälningsbenägenheten är mycket lägre när män utsatts för våld från sina kvinnliga partners 

(Kordon & Wetterqvist, 2006, s 15). Maureen McLeod granskade i mitten av 1980-talet över 

6 000 anmälda fall av våld i nära relationer i USA, och hon fann att endast 6 procent av 

anmälningarna kom från män som anmält sin kvinnliga partner. Andra liknande studier i USA 

under samma period har kunnat påvisa liknande resultat, att mellan 6 – 10 procent av 

anmälningarna gällande partnerrelaterat våld kom från män. Sedan 1990-talet har denna siffra 

nästan kommit att fördubblats. Under 1990-talet i USA svarade männen för ungefär 15 

procent av anmälningarna och under 2000-talet för omkring 17 procent (Cook, 2009, ss 2f). 

En annan studie i USA har granskat individer som har besökt sjukhuset på grund av 

partnerrelaterat våld. 17 procent av alla misshandelsfall som kom in gällde partnerrelaterat 

våld, varav 14 procent av dessa var kvinnliga offer och 3 procent manliga offer (Cook, 2009, s 

5).  

 

Den högre anmälningsbenägenheten bland kvinnor kan bero på att mäns våld mot kvinnor 

oftare resulterar i en allvarlig skada eller dödsfall (Crisp & Turner, 2010, s 271). Chaudhuri 

(2012) menar att män inte rapporterar våld på grund av rädsla för förnedring samt på grund av 

det faktum att kvinnan lättare ses som offer. Han menar vidare att män ofta går igenom 

posttraumatiska upplevelser och ofta tappar förtroendet för kvinnor (Chaudhuri, 2012, s 61ff).  

 

Få studier har gjorts i Sverige och övriga Norden gällande att få fram en samlad bild kring 

kvinnors våld mot män. Dock visar några undersökningar gjorda i Norden att män och 

kvinnor faller offer för partnerrelaterat våld ungefär lika mycket (BRÅ, 2009:12, ss 14f).  

Ledd av regeringen i Norge har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fått i 

uppdrag att starta en undersökning kring våld mot män i nära relationer och deras behov av 

hjälp, just för att kunskaperna kring detta är små. Uppdraget innefattade även att ta reda på 

hur kriscentrum ser på män som utsatts för partnerrelaterat våld (Sogn & Hjemdal, 2010, s 
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13). I studier som har gjorts i Norge har forskare funnit att bland individer i tjugoårsåldern 

hade 6 procent av männen och 4 procent av kvinnorna rapporterat att de under det senaste 

halvåret utsatts för fysiskt våld av sin partner. En annan studie i Norge kunde påvisa att mer 

än var femte man och var fjärde kvinna någon gång blivit utsatta av våld av sin partner sedan 

de fyllt 15 år. En av tre män uppgav att de inte kunde påverka situationen, medan 

motsvarande siffra bland kvinnorna var tre av fem. Kvinnor upplever alltså oftare att de inte 

kunnat göra någonting åt situationen (BRÅ, 2009:12, s 15). Det är vidare vanligare att 

kvinnors utsätts för våld av någon hon känner, medan det är vanligare att män utsätts för våld 

av någon okänd. Det är dock lika vanligt för kvinnor och män att utsättas för partnerrelaterat 

våld (Sogn & Hjemdal, 2010, s 16). Undersökningar i Norge tyder på att våld i nära relationer 

inte är en könsfråga utan handlar snarare om en klassfråga. Partnerrelaterat våld återses ofta 

bland lågutbildade, arbetslösa och hos personer med alkohol- och drogproblematik (Sogn & 

Hjemdal, 2010, s 21).  

 

Studier i Danmark har funnit liknande resultat som de resultat som uppkommit ur de norska 

och svenska studierna. I 10 procent av våldshandlingarna mot män uppgavs att förövaren var 

en partner, och utifrån analyser av kriminalregistret kunde forskare se att i 31 procent av 

partnervåld var förövaren en kvinna (BRÅ, 2009:12, s 15). Män är det kön som utsätts oftare 

för våldshandlingar. Det är dock vanligare att män utsätts för våld av någon okänd. 30 procent 

av skadorna bland män har skett hemma medan motsvarande siffra bland kvinnorna är 60 

procent. I Danmark uppskattas det att 8 000 män och 28 000 kvinnor årligen utsätts för 

partnerrelaterat våld. Kvinnor anmäler partnerrelaterat våld nästan tio gånger så ofta som 

män. Vidare har studier i Danmark kunnat påvisa att det är vanligare att män utsätts för våld i 

homo- och bisexuella relationer än i heterosexuella relationer. Andra faktorer som påverkar 

risken för att utsättas för våld i nära relationer är bland annat ålder där yngre män oftare 

utsätts för partnerrelaterat våld, problematisk bakgrund, äktenskapsproblem och 

alkoholproblematik (Helweg-Larsen & Fredriksen, 2008, ss 6ff). 

 

En tysk studie fann att psykiskt våld mot män skedde mer frekvent än fysiskt våld. Det kunde 

handla om social kontroll där den kvinnliga partnern hade kontroll över mannens alla 

aktiviteter. Var femte man i studien uppgav att han hade det svårt att träffa andra människor 

på grund av svartsjuka från sin partner. Vidare uppgav var sjätte man att partnern bestämde 

vilka han fick träffa, när han fick träffa dem och vad de skulle göra. Flera av männen uppgav 

dessutom att partnern kontrollerade deras mejl och telefon. Män som utsatts för psykiska 
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övergrepp har en högre risk att utsättas för fysiskt våld än de män som inte utsatts för 

psykiska övergrepp (Sogn & Hjemdal, 2010, s 30). 

 

Det bör emellertid påpekas att kontexten en studie utförs inom är av stor betydelse. Det kan 

handla om vad studien åsyftar, vart studien utförs, vilka frågor som ställs samt hur frågorna 

uppfattas. Till exempel, handlar studien om våld och/eller handlar den om brott (BRÅ, 

2009:12, s 14). En våldshandling kanske enligt en individ ses som både en handling av våld 

och som en brottslig handling, medan en annan person uppfattar det endast som en handling 

av våld men inte som en brottslig handling. Individer har, bland annat på grund av olika 

socialiseringsagenter, olika toleransnivåer och uppfattar därmed olika handlingar annorlunda. 

Därför kan en handling tolkas på flera olika sätt, beroende av individens egen referensram 

(Dobash & Dobash, 2004, s 332f).  

 

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Mycket forskning har gjorts kring män som begår brott, men våra kunskaper är ytterst 

begränsade när det kommer till kvinnor som begår brott. Tyngdpunkten har, inom forskning 

kring våld i nära relationer, legat på mäns våld mot kvinnor eftersom det är där problemet 

anses ligga. I ett europeiskt sammanhang togs kvinnors våld mot män upp för första gången år 

2005 i samband med att Europarådet initierade en konferens som bland annat åsyftade att 

lyfta fram kvinnors våld mot män (Sogn & Hjemdal, 2010, s 14). 

 

Forskningen tyder vidare på att kvinnor och män är minst lika benägna att begå 

våldshandlingar i nära relationer men att anmälningsbenägenheten är mycket lägre bland 

utsatta män (Kordon & Wetterqvist, 2006, s 15). Den lägre anmälningsbenägenheten bland 

män har bland annat att göra med att de utsätts för lindrigare våld, samt på grund av 

skamkänslor och rädslan över att inte bli tagen på allvar. Det är vidare vanligare att kvinnor 

använder sig av psykiskt våld, såsom trakasserier, mot sin manliga partner (Chaudhuri, 2012, 

s 61ff).  

 

Forskningen och dess resultat är dock beroende av det sammanhang frågorna ställs i, samt 

vilka frågor som ställs och hur de uppfattas. Själva studiekontexten är följaktligen mycket 
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viktig (BRÅ, 2009:12, s 14). Att handlingar uppfattas och tolkas olika beroende av individers 

olika livsreferenser är därmed av betydelse och viktig att ha i åtanke, särskilt vad gäller 

definitionen av begreppet våld (Dobash & Dobash, 2004, s 332f).  
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3. Teoretisk referensram 

 

För att kunna förstå och besvara olika frågeställningar krävs teorier. En teori är inte bara en 

samling svar utan snarare ett sätt att avgöra vad som egentligen är relevant i en undersökning. 

Teorier är således olika verktyg för att skapa gynnsammare förutsättningar av besvarandet av 

olika frågeställningar samt förståendet av olika fenomen (Gustavsson & Tallberg, 2006, s 24). 

Då uppsatsen också är en diskursanalys är teorier olika verktyg som används för att tolka den 

diskurs som råder (Bryman, 2002, ss 347f). En viktig skillnad mellan forskning och andra 

tolkningar av problemområden, som till exempel populärvetenskap, är att forskaren alltid 

måste vara fullt medveten om sitt/sina teorival och tydligt redovisa detta för läsaren 

(Gustavsson & Tallberg, 2006, s 24).  

 

Inom teoribildning återfinns oftast en avsaknad av kvinnoperspektiv. Det finns inte heller 

någon allmän och generaliserande teori kring kvinnors brottslighet eller om skillnaderna 

mellan kvinnors och mäns brottslighet (Kordon & Wetterqvist, 2006, s 13). Förespråkare 

inom feminismen har kritiserat den manliga skevheten som råder i teoribildningen. De flesta 

feminister är eniga om att kön och genus bör beröras mer i teorier, och de menar att teorier 

bör ta i beaktande att män och kvinnor har olika erfarenheter och upplever världen ur olika 

perspektiv. Vidare menar de att teorier presenterar ett mansdominerat synsätt på den sociala 

verkligheten (Giddens, 2007, s 114). 

 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är socialkonstruktivistiskt perspektiv. Begreppet social 

konstruktion introducerades av Peter L. Berger och Thomas Luckmann (Sarnecki, 2009, 203) 

och vad de menade var att verkligheten får mening genom de begrepp, kategorier och 

tolkningar som människan konstruerar (Brante m.fl., 1998, ss 286f). Världen är en social 

konstruktion som bör förstås efter hur vi konstruerar den (Bryman, 2002, s 33). Vidare tillåter 

det socialkonstruktivistiska perspektivet oss att vara kritisk till tanken att våra iakttagelser av 

världen är objektiv, samt att inta ett kritiskt ställningstagande till oss själva (Burr, 2003, ss 2f). 

Vår upplevelse av världen är en tolkad upplevelse av den, och dessa tolkningar är 

konstruerade av den sociala kontext vi befinner oss i. Beroende av den sociala kontext vi 
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befinner oss i varierar tolkningar och därmed förekommer olika verkligheter att förhålla oss 

till. Den sociologiska tesen thomas-teoremet uttrycker detta på ett ypperligt sätt: ”om en 

människa definierar en situation som verklig så blir den verklig i sina konsekvenser” (Brante 

m.fl., 1998, ss 286f). Socialkonstruktivismen säger åt oss att alltid vara uppmärksam och 

medveten om att våra antaganden om verkligheten alltid är färgade. Det finns mängder av 

konstruktioner av verkligheten, och varje konstruktion bjuder in till en typ av handling och 

beteende hos människan (Burr, 2003, ss 3f).  

 

En fråga som oftast riktas till socialkonstruktivister är att om vår vetskap om världen inte 

kommer från hur världen verkligen är, vad kommer då den ifrån? Socialkonstruktivister 

menar att vetskapen om världen skapas, eller konstrueras, människor emellan. Det är genom 

vardagliga interaktioner mellan individer som våra versioner av verkligheten formas. Sociala 

interaktioner, och särskilt språket, är utav stort intresse hos socialkonstruktivister (Burr, 2003, 

s 4). Språket är också viktigt inom diskursanalysen (Burr, 2003, s 17), vilket kommer att 

beröras mer under metodavsnittet (avsnitt 4).  

 

De kategorier som vi människor uppfattar världen med hänvisar nödvändigtvis inte till 

verkliga och naturliga uppdelningar. Ett tydligt exempel på detta är kring begreppen kön och 

genus. Våra observationer bringar oss förståelsen att det finns två kategorier av människor – 

män och kvinnor. Socialkonstruktivisten tvingar oss att ifrågasätta huruvida kategorierna man 

och kvinna endast är reflektioner av naturligt förekommande distinkta typer av människor 

eller inte. Olikheter i de reproduktiva organen är framträdande inom många arter. Men en 

naturlig uppdelning av människorna utmärks av många gråzoner såsom könsbyte och debatten 

kring om man bör klassificera personer entydigt som män och kvinnor. Vi kan därmed börja 

överväga att dessa till ytan sedda naturligt förekommande könskategorierna oundvikligen är 

knutna till genus, det normativt maskulina och feminina i en kultur. Det går därmed att ana att 

det kanske inte handlar om naturligt förekommande könsuppdelningar utan att dessa är socialt 

konstruerade (Burr, 2003, s 3). 

 

Problem och konsekvenser med att använda en socialkonstruktivistisk ansats i uppsatsen 

kommer att diskuteras i den avslutande diskussionen. 
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3.2 Genus och maskulinitet 

 

Sociologer brukar skilja mellan kön och genus – där kön åsyftar biologiska och anatomiska 

skillnader och genus kulturella, sociala och psykologiska skillnader. Genus är starkt förbundet 

med socialt konstruerade uppfattningar kring vad som är manligt och vad som är kvinnlig 

(Giddens, 2007, ss 370ff), och kan därmed vara olika beroende av kontext. Det är med 

utgångspunkt i kroppsliga attribut som manligt och kvinnligt tillskrivs olika innebörder 

(Nilsson, 1999, ss 30ff). Det är genom olika socialisationsagenter, det vill säga nära källor till 

sociala normer och värderingar såsom familj och skola, som en individ skapar och därmed 

införlivar sig med genusroller. Denna ofta tidiga inlärning är mer eller mindre omedveten. Via 

kontakt med dessa socialisationsagenter internaliseras gradvis de förväntningar som stämmer 

överens med en individs egna kön. När ett kön väl är tillskrivet förväntar sig samhället att 

individen ska agera utifrån sitt kön – det vill säga rollen som antingen man (maskulin) eller 

kvinna (feminin) (Giddens, 2007, ss 370ff & Connell, 2005, s 22). De roller som människor 

intar formas och förändras ständigt i relation till olika historiska och sociala kontexter 

(Nilsson, 1999, s 34). Det går dock att ana en tendens i samhället att genusrollerna blir allt 

mindre skarpa och särpräglade, det är inte längre lika fast att välja en roll som antingen man 

eller kvinna (Giddens, 2007, s 169). Eftersom genusroller är sociala faktum som endast kan 

förändras genom sociala processer kan de också endast förändras när socialisationsagenterna 

tillåter detta genom skapandet av nya förväntningar (Connell, 2005, s 23). 

 

Mansforskning är en relativt sentida företeelse. Det var inte förrän i slutet av 1970-talet som 

allt fler började diskutera vad det innebar att vara man (Nilsson, 1999, s 14). Teorier om 

maskulinitet har sitt ursprung i genusteorin (Connell, 2005, s 21). Begreppet maskulinitet är 

beroende av begreppet feminititet – de ger varandra mening och fungerar som varandras 

motsatser. Utan föreställningar om vad feminitet betyder finns inte heller föreställningar kring 

maskulinitet (Connell, 2005, s 43). Vidare finns det inte någon absolut definition av 

maskulinitet. Det är en social konstruktion med en innebörd som förändras i takt med att 

samhället förändras. Maskulinitet är inte bara en idé eller en identitet, utan är också 

organiserad i det sociala samhället (Connell, 2005, s 29). Connell nämner fyra olika typer av 

maskulinitet – hegemonisk, underordnad, delaktig och marginaliserad – som alla går att återse 

på olika nivåer i samhället. Den hegemoniska maskuliniteten är den maskulinitet som 

värderas högst och är själva idealet för manlighet. Vidare åsyftar hegemoni på kulturell 
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dominans i ett samhälle där de övriga tre maskuliniteterna är underordnade den hegemoniska 

maskuliniteten, det är den maskulinitet som de allra flesta männen vill tillhöra. Underordnad 

maskulinitet innefattar bland annat homosexuella, och homosexualitet hos män betraktas som 

motsatsen till manlighet. Heterosexuella män ser på homosexuella män på samma sätt som de 

ser på kvinnor. Underordnad maskulinitet står med andra ord i relation till femininitet. 

Deltagande maskulinitet, den tredje typen av maskulinitet, åsyftar på män som ansluter sig till 

den hegemoniska maskuliniteten men som inte representerar den fullt ut. De som faller inom 

kategorin marginaliserad maskulinitet uppfyller den hegemoniska maskuliniteten men drar 

mindre nytta av de hegemoniska idealen på grund av andra egenskaper såsom etnicitet och 

klass (Connell, 2005, ss 77ff). Fokus kommer i den här uppsatsen att ligga på den 

hegemoniska och den underordnade maskuliniteten. 

 

Ofta kopplas maskulinitet ihop med aggressivitet och våld, och i sådana resonemang blir 

kvinnors våld problematiskt. Våld används av personer bland annat för att bibehålla en 

maktposition (Connell, 2005, s 83). Vidare är makt främst förknippat med män och 

underkastelse med kvinnor. Detta omnämns som patriarkat, vilket är en generell struktur som 

fungerar på i princip alla nivåer i samhället (Connell, 2005, s 74). Att en man blir utsatt för 

våld av sin kvinnliga partner hotar de manliga egenskaperna och maskuliniteten i såväl andras 

ögon som i sina egna. Att som man också erkänna sin utsatthet gör avsaknaden av 

maskulinitet desto tydligare (Reeser, 2010, ss 7ff).  

 

 

3.3 Det ideala offret och den ideala förövaren 

 

Den norske kriminologen Nils Christie myntade begreppet det ideala offret, vilket åsyftar en 

person eller en kategori av individer som redan innan de utsatts för brott har tilldelats en 

fullständig och legitim status som offer. Det ideala offret är en kategori som är särskilt 

framträdande bland allmänheten. Christie menar att det finns fem egenskaper som 

karaktäriserar det ideala offret:  

 

1. Offret är svagt i relation till förövaren. Hon (kvinnan anses som ett mer idealt offer än 

mannen) är oftast sjuk, gammal eller ung. 

2. Offret ägnade sig åt respektabel verksamhet då brottet ägde rum. 
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3. Offret kan inte klandras för vad som hänt, och kan heller inte klandras för platsen hon 

befann sig på. 

4. Förövaren är stor och elak. 

5. Förövaren är okänd för offret och har ingen personlig relation överhuvudtaget till 

henne. 

 

Christie talar också om den ideala förövaren. Ideala offer behöver och skapar ideala förövare 

– de två är beroende av varandra. Ju mer ideal ett offer är desto mer ideal är förövaren, och ju 

mer ideal förövaren är desto mer ideal är offret. Den ideala förövaren är en okänd man som är 

mycket farlig och överlägsen (Christie, 1986, ss 18ff). Kvinnan som det ideala offret och 

mannen som den ideala förövaren är ett vedertaget perspektiv som råder i samhället bland 

såväl allmänheten som bland myndigheter och organisationer (Åkerström, 2008, s 15).  
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4. Metod 

 

För att uppnå syftet har jag gjort en kvalitativt inriktad undersökning, vilket har större fokus 

på att ta upp deskriptiva detaljer samt förklara varför någonting är som det är. Det som är 

aktuellt i studien måste vidare kunna tolkas i en kontext (Bryman, 2009, s 266). Uppsatsen är 

en litteraturstudie och diskursanalys kring våld i nära relationer där kvinnan är förövaren. En 

litteraturstudie innebär att man fördjupar sig på forskning inom ett särskilt område och 

därefter sammanställer resultatet där syftet är att sammanfatta och integrera empirisk 

forskning (Backman, 2008, ss 72f). 

 

 

4.1 Diskursanalys 

 

Språket genomsyrar mer eller mindre alla kontexter – som såväl talat språk som skrivet som 

tecknat. Språket tillåter oss att göra saker och det tillåter oss att vara någonting. Det tillåter 

oss att inta olika sociala roller. Vi kan använda språket som experter eller som lekmän. Inom 

språket finns viktiga länkar mellan att säga, agera och att vara (Gee, 2010, s 2). Vid en 

diskursanalys ligger tonvikten på hur olika versioner av den sociala och inre psykologiska 

verkligheten produceras i diskurser, och man avser att studera den verklighet där det sociala 

livet ingår. Syftet är inte att beskriva och förklara en objektiv verklighet utan en diskursanalys 

åsyftar snarare att uppnå någon form av förståelse kring hur verkligheten konstrueras socialt 

(Bryman, 2002, ss 347f). Vidare fokuserar en diskursanalys på vetskapen om språk bortom 

ordet, satsen, frasen och meningen som krävs för en meningsfull kommunikation. Den ser till 

språkmönster i texter och ser till relationen mellan språket och den sociala och kulturella 

kontexten språket förekommer i. Diskursanalysen tar också i beaktande huruvida 

språktolkningar ter sig annorlunda eller inte inom olika kontexter (Paltridge, 2006, s 2). 

 

Termen diskursanalys introducerades av Zelling Halling i början av 1950-talet som ett sätt att 

anlysera språk och text. Han hade två avsikter med diskursanalysen vilka var att undersöka 

språket bortom meningsnivåer samt att undersöka relationen mellan lingvistiska och icke-

lingvistiska beteenden (Paltridge, 2006, s 2). Det finns numera olika former av diskursanalys, 

och den typ av diskursanalys som den här uppsatsen utgår ifrån är bland annat anti-realistisk 

och konstruktivistisk Att den är anti-realistisk innebär att man förnekar en yttre och objektiv 
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verklighet, och att man tar avstånd från att det finns ett absolut svar. Att en diskursanalys är 

konstruktivistisk innebär att fokus ligger på de versioner av verkligheten som uttrycks av 

medlemmarna i den miljö som studeras och på den verklighet som formas av dessa tolkningar. 

Diskursanalys innebär således att det existerar flertalet tänkbara beskrivningar (Bryman, 

2002, ss 347f). I den här uppsatsen handlar det om hur våld i nära relationer beskrivs och 

tolkas inom olika nivåer i det sociala samhället. 

 

Det mer specifika valet av diskursanalys i den här uppsatsen är en kritisk diskursanalys. Syftet 

med en kritisk diskursanalys är att utreda dolda värderingar och perspektiv som går att 

återfinna i olika texter. Diskurser är alltid politiskt, socialt och ekonomiskt laddade. Kritisk 

diskursanalys utreder användbarheten av diskurser i relation till sociala och kulturella frågor 

såsom genus, politik och identitet samt ställer sig frågan varför diskurser används på det sätt 

de gör och vad följden är av ett sådant användande (Paltridge, 2006, s 178). Kritisk 

diskursanalys kan också genomföras genom att utreda på vilket sätt innehållet av en text är så 

att säga ”framed”, vilket avser vilket sätt texten presenteras för publiken. Forskaren utreder 

närmare vilket perspektiv författaren till texten har samt vad hen väljer att ta med respektive 

inte ta med (Paltridge, 2006, s 187).  

 

 

4.2 Litteratursökning 

 

Urvalet av material har utgjorts av sådant som kan komma att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Materialet till litteraturstudien har bestått av rapporter, artiklar, utredningar 

och böcker. Jag också har undersökt vad olika myndigheter och institutioner på olika nivåer, 

såsom Umeå kommun, socialtjänsten, regeringen, EU och FN, säger om våld i nära relationer. 

Jag har till resultatet i den mån det varit möjligt använt mig av förstahandskällor, men det är 

främst andrahandskällor som har använts. Materialet har sökts genom olika sökmotorer på 

Internet, såsom Google och Google Scholar, samt i Umeå universitetsbiblioteks egen databas 

och Uppsala universitets kunskapsbank. Olika sökord på såväl svenska som engelska 

användes för att finna intressanta och givande rapporter och studier. Med sökord som till 

exempel kvinnor och våldsbrott, våld i nära relationer, kvinnors våld mot män påträffades 

nästan enbart mäns våld mot kvinnor. Bara detta visar på den avsaknad av intresse och 

forskning som existerar när det kommer till kvinnors våld mot män.  
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4.3 Utförande och disposition 

 

Uppsatsens utförande bygger i första hand på den så att säga idealtypiska kvalitativa 

forskningsprocess som Alan Bryman föreslår (Bryman, 2002, ss 252ff). Jag började med att 

fundera kring vad det var som skulle vara intressant att skriva en uppsats om, och jag valde 

sedan efter personliga intressen. Avvikanden beteenden är någonting som jag finner intressant 

och värt att undersöka vidare kring. Även att beröra ett ämne som inte många varit inne på 

kändes lockande. På den vägen har uppsatsens ämne uppkommit. Kvinnors våld mot män är 

ett socialt fenomen som helt har förbisetts, i såväl forskningen som i samhället, vilket har fått 

mig att börja fundera kring hur detta kommer sig. Det är också viktigt att ur ett såväl 

hälsoperspektiv som ett säkerhetsperspektiv uppmärksamma män som utsatts för 

partnerrelaterat våld. 

 

När uppsatsens ämne var klart formulerade jag ett generellt syfte och generella 

frågeställningar. Jag fundera kring vad det var som egentligen är intressant med kvinnors våld 

mot män. Svaret blev avsaknaden av uppmärksamhet, vilket också fick bli huvudfrågan i 

undersökningen. När detta var klart valde jag den metod som studien skulle komma att bygga 

på och som bäst skulle uppfylla de preliminära frågeställningarna – vilket blev en 

litteraturstudie kompletterad av diskursanalys. Tidigt började jag också med det teoretiska och 

begreppsliga arbetet. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har hela tiden genomsyrat arbetet 

av den anledningen att jag finner denna fråga vara starkt konstruerad av sociala faktorer – 

särskilt när det kommer vilken betydelse som ligger i begreppet våld (i nära relationer). 

Senare har även andra teorier och begrepp uppkommit under skrivandets gång, däribland 

genus, makt och maskulinitet. En kvalitativ metod är mer induktiv, vilket innebär att teorier 

genereras ur forskningsresultaten. De allra flesta kvalitativa forskare behandlar teorier som 

något som uppkommer ur data (Bryman, 2002, s 254), vilket även jag har gjort. 

 

För att få en djupare inblick i ämnet samt en grund att stå på började jag också tidigt med 

tidigare forskning, vilket i sin tur lade grunden för uppsatsen. I och med detta fick jag en 

djupare inblick i ämnet och klarhet i vilket spår själva resultatet skulle komma att följa.  
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I de följande avsnitten (avsnitt 6 och 7) presenteras uppsatsens resultat och analys av 

materialet. Avsnitt 5 är ett avsnitt som inleder resultatet och handlar om huruvida våld i nära 

relationer är en asymmetrisk fråga eller en symmetrisk fråga. På grund av uppsatsens 

metodval integreras resultatet omedelbart med den teoretiska referensramen. Det blir 

följaktligen ett mer innehållsrikt resultat som på ett tydligare sätt klargör och besvarar 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Resultatet är vidare uppdelat i två (bortsett från det inledande avsnittet) avsnitt – där det första 

avsnittet heter kvinnors våld mot män (avsnitt 6) och den andra delen våld i nära relationer – 

en manlig fråga? (avsnitt 7). Resultatets första del handlar om, precis som det låter, kvinnors 

våld mot män. Vidare besvarar detta avsnitt den första och andra frågeställningen, vilket 

handlar om hur det partnerrelateradevåldet ter sig mellan könen. Den andra delen besvarar 

den tredje och sista frågeställningen och har fokus på varför kvinnors våld mot män inte 

uppmärksammas och ses som ett socialt problem. Det är också i den här delen som uppsatsens 

tyngdpunkt ligger, och där en diskursanalys utförs.  
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5. Asymmetri eller symmetri? 

 

Forskningsresultaten kring våld i nära relationer delas upp i två sidor som i sin tur motsäger 

varandra. Den ena sidan, som främst utgörs av familjevåldsforskare, menar att en symmetri 

(SY) existerar och att partnervåld är någonting som män och kvinnor är lika benägna att begå. 

Den andra sidan förespråkar en asymmetri (ASY) och utgörs främst av feminister. De menar 

istället att män helt enkelt är mer benägna än kvinnor att begå partnerrelaterat våld. Man bör 

dock inte tolka in ASY:s synsätt som att de ser kvinnor som icke-våldsamma individer, utan 

det handlar snarare om att de ser till om huruvida kvinnors våld gentemot manliga partners 

går att jämföra med mäns våld mot kvinnliga partners i termer av kontext, motivation, resultat 

och konsekvens. De två olika synsätten på våld i nära relationer delas således av själva 

våldsdefinitionen, det vill säga vad som egentligen bör räknas som våld. Är det skillnad 

mellan ett slag från en kvinna och ett slag från en man? ASY menar att man måste se till 

kontexten och därefter likställa handlingen med konsekvensen. SY menar istället att man 

måste bortse från kontexten och att en handling är en handling oberoende av vilken 

konsekvens den har fått. Vidare kritiserar de båda sidorna varandras metod och urval, samt 

den teoretiska analysmetoden som har använts för att utreda frågan kring om huruvida 

kvinnor och män är lika benägna och begår lika mycket partnerrelaterat våld i heterosexuella 

förhållanden eller inte. (Enander, 2011, ss 106ff, Dobash & Dobash, 2004, ss 324ff). De 

största skillnaderna mellan SY och ASY är att SY utgår från familjekonfliktstudier medan 

ASY istället utgår ifrån brottsofferstudier. SY har såväl manliga som kvinnliga respondenter 

medan ASY främst har kvinnliga. SY har en svag teoretisk förståelse för genus medan ASY 

istället har en stark teoretisk förståelse för genus (Enander, 2011, s 118). Symmetri och 

asymmetri handlar helt enkelt om frågans grund – det vill säga vilken betydelse som ligger 

begreppet våld i nära relationer (Dobash & Dobash, 2004, s 325). 

 

SY lägger betydelse i lindrigare våldshandlingar såsom slag med öppen handflata och 

puttande. De menar vidare att kvinnors våld mot män inte kan tolkas som självförsvar 

eftersom de menar att kvinnor är lika benägna att begå en våldshandling. Vidare talar SY för 

att misshandel av kvinnorna är en av många orsaker till mäns våld mot kvinnor, att det är 

kvinnornas ansvar att inte slå tillbaka mot sin manliga partner som brukar våld (såväl fysiskt 

som psykiskt) mot dem. Att få ett avslut på mäns våld mot kvinnor är till viss del beroende av 

att få ett avslut på kvinnors våld mot män. Det handlar således om misshandel partnerna 
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emellan. ASY hänvisar istället till såväl historiskt som nutida bevis som tyder på att mäns 

våld mot kvinnor är överrepresenterat vid partnerrelaterat våld. Kvinnor rapporterar i mycket 

större utsträckning att de blivit utsatta för partnerrelaterat våld (såväl när det handlar om våld 

vid ett tillfälle som vid upprepade gånger). Vidare menar ASY att kvinnor som utsatts för 

partnerrelaterat våld uppvisar allvarligare skador såväl fysiskt som psykiskt än män som 

utsatts för partnerrelaterat våld. De menar också att kvinnors våld mot män ofta går att härleda 

till självförsvar och hämndaktion gentemot sin partner (Dobash & Dobash, 2004, s 327f). 

Tolkningarna av handlingarna går således starkt isär, i princip samma handling ses på olika 

sätt ur de olika synsätten. Tydligast går det att återse när det kommer till frågan om 

självförsvar där SY menar att kvinnors våld mot män inte går att härleda till självförsvar 

vilket ASY anser att det går.  

 

Frågan kring om huruvida det råder en asymmetri eller en symmetri berör inte enbart forskare, 

utan även lagstiftare och förespråkare för allmänheten har ett intresse i frågan eftersom det är 

de som så att säga formar allmänhetens uppfattningar, lagstiftning, samt åtgärder och insatser 

för offer och förövare. Frågan kring vem som är som är ett offer och vem som är en förövare 

är förknippad med frågan kring vad som räknas som en våldshandling. Är det så att en 

asymmetri existerar riktas insatserna inom rättsväsendet och samhället rätt, men om en 

symmetri existerar krävs en förändring (Dobash & Dobash, 2004, s 324). 

 

 

5.1 Våldsdefinition 

 

Med våld i nära relationer avser jag i den här uppsatsen såväl fysiskt (inkluderat sexuellt våld) 

som psykiskt våld. Det förekommer en oenighet bland forskare vilken definition som bör 

gälla för våld i nära relationer, vilket också är vad som har delat in forskare i de två sidorna 

symmetri och asymmetri. Kvinnors våld är lindrigare än mäns våld, och vissa forskare menar 

att kvinnors handlingar inte alls är en våldshandling (Dobash & Dobash, 2004, ss 326f). Jag 

följer för enkelhetens skull brottsbalkens definition på misshandel, vilken lyder som följande:  
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”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i 

vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är 

ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.” 

 

Sveriges Lagar: Brottsbalken (1998:393) 3 kap 5 § 

 

Huruvida brottet sedan är av ringa grad, av normalgraden eller grovt är inte relevant när det 

kommer till att definiera begreppet våld. I den här uppsatsen läggs inget fokus på den fysiska 

konsekvensen av handlingen, utan det är uppsåtet med handlingen och den efterföljande 

uppfattningen som är av betydelse. Jag följer med andra ord, för att återkoppla till asymmetri 

och symmetri, ett symmetriskt synsätt på våld i nära relationer. Det på grund av att enligt min 

åsikt bortser den asymmetriska linjen i allt för hög utsträckning från vissa våldshandlingar 

som bör vara av betydelse vid våld i nära relationer. Mer fokus bör läggas enligt min mening 

på uppsåtet med handlingen, det vill säga vad individen i fråga åsyftade med våldshandlingen 

samt hur våldshandlingen uppfattades utav mottagaren. Ett slag är ett slag mer eller mindre 

oberoende utav den fysiska konsekvensen.  
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6. Kvinnors våld mot män 

 

För inte allt så länge sedan tillhörde våld i nära relationer det privata. I Sverige faller våld på 

enskild plats under allmänt åtal sedan 1982, vilket är den vanligaste formen av åtal och som 

väcks av åklagare (jämför med enskilt åtal där målsägande själv ansöker om åtal i tingsrätt). 

Numera betraktas det så att säga privata våldet som någonting som faller under samhällets 

ansvar (BRÅ, 2009:12, s 19). Trots att det oftast är kvinnor som rapporterar att de har blivit 

utsatta för partnerrelaterat våld tyder forskning på att våld i nära relationer inte är synonymt 

med mäns våld mot kvinnor (Randle & Graham, 2011, s 97). Män faller offer för 

partnerrelaterat våld minst lika mycket som kvinnor. Det som karaktäriserar en man som 

begår partnerrelaterat våld skiljer sig heller inte från det som karaktäriserar en kvinna som 

begår partnerrelaterat våld. Det kan handla om arbetslöshet, låg social och ekonomisk status et 

cetera (Dobash & Dobash, 2004, s 327). Detta tyder på att skillnaden mellan könen utmärks 

av yttre och sociala faktorer. Det partnerrelaterade våldet ser således olika ut beroende av om 

det är en man eller kvinna som begår handlingen. Det är alltså själva tillvägagångsättet som 

skiljer könen åt (det måste dock påpekas att vid lindrigare former av våld existerar det oftast 

inte någon könsskillnad när det kommer till tillvägagångsättet). Det är bland annat vanligare 

att kvinnor använder sig av psykiskt våld, vilket kan handla om verbala angrepp som att 

förlöjliggöra och kränka sin partner samt hot om skilsmässa och fysiskt våld. Det kan även 

handla om att kvinnan tar kontroll över mannens liv, som att kontrollera vart han befinner sig, 

vilka han umgås med, när han måste komma hem et cetera (Hines & Douglas, 2009, ss 576ff). 

Det är vidare vanligare att kvinnor använder barn som påtryckningsmedel vid skilsmässa, där 

det bland annat kan handla om hot om att partnern aldrig mer får träffa sina barn (Stolt, 2010, 

s 6). På grund av den offerstatus som lättare tilldelas kvinnor känner kvinnorna sig också ofta 

tryggare med att använda sig av psykiskt våld. De kan enklare bortförklara handlingar genom 

att åberopa sin offerstatus (Christie, 1986, ss 18ff). Män, å andra sidan, har avsevärt lägre 

förtroende för rättsväsendet jämfört med kvinnor som blivit utsatta för samma typ av våld. 

Vidare känner männen sig oftare sämre bemötta utav polisen (Stolt, 2010, s 8). Vilket skulle 

kunna förklaras av att män är medvetna om att kvinnor snabbt tilldelas en offerstatus 

(Christie, 1986, ss 18ff). 

 

Förutom att det är vanligare att kvinnor använder sig av psykiskt våld är det också vanligare 

att de använder sig av någon form av tillhygge i våldet mot män. Det kan handla om att slå sin 
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partner med ett objekt, kasta ett objekt på partner, köra över honom med ett fordon samt 

använda vapen som till exempel skjutvapen. Inga könsskillnader går dock att återse när det 

kommer till att använda kniv eller vid lindrigare fysiskt våld utan redskap (Hines & Douglas, 

2009, ss 576ff). Fysiskt sett är kvinnor oftast mindre och svagare än män. Av den anledningen 

blir det enklare för kvinnor att använda sig av psykiskt våld för att därmed behålla en 

maktposition (Connell, 2005, s 83, Giddens, 2007, ss 347ff, Nilsson, 1999, ss 30ff). Vidare lär 

sig såväl kvinnor som män sin könsroll tidigt genom olika socialisationsagenter såsom familj 

och skola. Det kan bland annat handla om att hon som kvinna inte bör vara aggressiv och 

våldsam (Giddens, 2007, ss 370ff & Connell, 2005, s 22), och hon får därmed ta till andra 

medel för att uppnå någon form av maktposition.  

 

Makt är någonting som främst är förknippat med män och underkastelse förknippas främst 

med kvinnor. Att som man bli utsatt för våld av en kvinna strider mot den så att säga rådande 

könsnormen i ett samhälle (Connell, 2005, ss 74ff), samt hotar en mans maskulinitet i såväl 

andras ögon som i hans egna. Att också som man erkänna sin utsatthet gör avsaknaden av 

maskulinitet desto tydligare (Reeser, 2010, ss 7ff). Maskulinitet är inte bara en personlig 

identitet utan är också organiserad och rotad i det sociala samhället (Connell, 2005, s 29), 

vilket gör det desto svårare som man att erkänna sig undergiven i förhållande till en kvinnliga 

partner. Underordnad maskulinitet betraktas som motsatsen till manlighet och den 

hegemoniska maskulinitet vilket är den idealtypiska maskuliniteten. Istället är den associerad 

med feminitet och homosexualitet (Connell, 2005, ss 74ff).  

 

Relationen till den som utsätter en för våld har följaktligen stor betydelse för en individs 

anmälningsbenägenhet. Vid vålds- och sexualbrott är det mindre vanligt att ett brott anmäls 

om förövaren är känd för offret. Även då brottet utförts på en privat plats, och särskilt om det 

begåtts i offrets egen bostad, anmäls det mer sällan än om det skulle ha begåtts på en offentlig 

plats (BRÅ, 2011, s 13). Att anmäla en våldshandling som har skett i hemmet är svårt, och 

desto svårare för vissa grupper. Män är en grupp som finner det extra svårt att anmäla 

partnerrelaterat våld (BRÅ, 2009:12, s 19). Män är socialiserade till att vara det aggressiva 

könet, samt att värdera mål som dominans och makt högt. Vidare uppmanas män att använda 

sig av våld för att lösa tvister. Kvinnor, å andra sidan, uppmuntras att förlita sig på andra 

personer. Ilska är en känsla som är mer förknippad med det maskulina. Könssocialisering 

resulterar i att individer känner sig pressade att följa de normer som tillskrivits könet (Randle 

& Graham, 2011, s 100). Detta kan göra det svårt för män att ta steget att fråga om hjälp, 
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vilket i sin tur resulterar i att det blir svårt att upptäcka de män som utsatts för partnerrelaterat 

våld (Stolt, 2010, s 8). Förutom att män ofta är ovilliga att anmäla att de blivit utsatta för 

partnerrelaterat våld är polisen ofta mindre villiga att arrestera kvinnor som anklagats för våld 

i nära relationer (Randle & Graham, 2011, s 98). Kvinnors våld mot män strider helt enkelt 

mot den rådande synen på våldsbrott. Det ideala offret är en kvinna och den ideala förövaren 

är en man, ett ömsesidigt samspel som är beroende av varandra. Det är problematiskt för en 

slagen man, särskilt om han är slagen av en kvinna, att få en legitim och tydlig status som 

offer. Ju mindre ideal förövaren är desto mindre ideal blir offret, och vise versa (Christie, 

1986, ss 18ff). 

 

De som använder sig av partnerrelaterat våld har ofta själva bevittnat det under sin uppväxt 

och har därmed fått en högre toleransnivå för våld inom familjen (Randle & Graham, 2011, s 

99). Det skulle också kunna tolkas med hjälp av den utpräglade socialisering som sker. 

Genom sin familj och andra nära lär sig en individ mer eller mindre omedvetet vilka 

beteenden som är accepterade (Giddens, 2007, ss 370ff). Forskning tyder på att kvinnor och 

män oftast är oense om förekomsten av våld i förhållandet, att partners har olika definitioner 

och trösklar för våld (Dobash & Dobash, 2004, s 332). Varje individ har sin egen 

socialiseringsprocess (Giddens, 2007, ss 370ff), vilket kan skapa oenigheter kring vad en 

handling egentligen är och betyder. Ena partner anser kanske att ett slag stundom är ett 

regelrätt beteende, medan dennes partner anser att detta är fullkomligt oacceptabelt inom ett 

förhållande. Det kan också vara problematiskt för individen att såväl definiera den typ av våld 

han eller hon har utsatts för som att också berätta om det. Det är av den anledningen rimligt 

att anta att det är personer som uppnått detta och också lämnat sin partner som anmält 

händelsen (BRÅ, 2009:12, ss 37f). Kvinnor är vidare mer benägna än män att erkänna 

våldsamma handlingar i ett förhållande, samt mer benägna än att uppge att de blivit utsatta för 

partnerrelaterat våld (Dobash & Dobash, 2004, s 332).  

 

Forskning tyder på att kvinnors våld mot män, precis som mäns våld mot kvinnor, ofta 

resulterar i olika former av psykiska problem hos den utsatte. Det kan handla om bland annat 

depression, stress och psykosomatiska symtom (Hines & Douglas, 2009, ss 573f). De 

utvecklar vidare ofta en social fobi och upplever isolering och en rädsla för att vistas i det 

egna hemmet. Rädslan är oftast relaterad till att åter igen utsättas för våld. Att partnern ofta 

hotar om våld bidrar till att förstärka denna känsla av rädsla. Precis som bland kvinnor som 

utsatts för partnerrelaterat våld påverkar våldet utsatta mäns vardag radikalt. Många tvingas 
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flytta till en annan stad för att åter igen känna trygghetskänslor (Stolt, 2010, s 7). Desto mer 

tenderar männen att uppleva skam och rädsla över att inte bli trodda. Eftersom mäns våld mot 

kvinnor är ett ”nytt” socialt problem har omgivningen mycket att lära (Hines & Douglas, 

2009, ss 573f). Forskning tyder på att rättsväsendet och sociala myndigheter saknar kunskap 

om hur man bör hantera kvinnors våld mot män. De problem som kan uppstå med bristen på 

kunskapen är nog anledning att mer forskning krävs (Hines & Douglas, 2009, s 582). 
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7. Våld i nära relationer – en manlig fråga? 

 

Varför mäns våld mot kvinnor blivit så uppmärksammat startade under 1970-talet med 

kvinnorörelsen. Tidigare hade det varit lagenligt för en man att slå sin fru. Makten låg hos 

mannen och kvinnan skulle underkasta sig honom, ett patriarkat som var den rådande normen 

på i princip alla nivåer i samhället (Connell, 2005, s 74). Kvinnorörelsen blev starkare och 

fick allt fler anhängare som kom att lyfta fram ämnet om mäns våld mot kvinnor. Olika 

organisationer utvecklades för att kunna förändra samhället på såväl lokala som regionala och 

nationella nivåer. Det infördes kvinnojourer och rörelsen arbetade för jämställdhet. Allt fler 

kvinnor som råkat ut för våld i nära relationer sökte hjälp, och detta bidrog till att mäns våld 

mot kvinnor började anses som ett samhällsproblem. Detta i sin tur resulterade i att allt fler 

ville bidra till arbetet för mäns våld mot kvinnor, och massmedia kunde allmänheten ta del i 

den debatt som blivit allt större (Tierney 1982, s 210ff). I och med detta blev Christies 

begrepp det ideala offret allt mer framträdande, särskilt bland allmänheten. Synsättet går även 

att återse inom myndigheter och organisationer. I relation till det ideala offret (kvinnan) 

skapades även den ideala förövaren som karaktäriseras av en stark och dominerande man 

(Christie, 1986, ss 18ff). Detta resulterade också i att mannen fick det svårt (och har det 

fortfarande svårt) att få hjälp. Det finns ytterst lite forskning om män som har blivit utsatta av 

partnerrelaterat våld och deras kontakter med rättsväsendet. En anledning till detta är just att 

sådana kontakter ytterst sällan förekommer (BRÅ, 2009:12, s 16). Man vet dock genom olika 

undersökningar att män som utsatts för partnerrelaterat våld har ett lägre förtroende för 

rättsväsendet än kvinnor som har utsatts för samma typ av våld, någonting som skulle kunna 

förklaras med att kvinnor får hjälp i en mycket större utsträckning. Insatser för män som 

utsatts för våld i nära relationer finns egentligen inte (BRÅ, 2009:12, ss 42ff). Mäns våld har 

dock de senaste åren uppmärksammats allt mer. Detta skulle kunna förklaras med att 

genusrollerna blir allt mindre tydliga och att det inte längre är lika fast att välja en roll som 

antingen man eller kvinna, en tendens som går att återse i samhället (Giddens, 2007, s 169). 

Kvinnor hamnar inte längre så att säga ’under radarn’ på samma sätt som tidigare, utan även 

hennes våldshandlingar blir allt mindre accepterade i samhället och syns därmed tydligare. 

Den fasta synen på kvinnan som det ideala offret och mannen som den ideala förövaren blir 

allt mindre tydlig. Men fortfarande ses inte kvinnors våld mot män som ett allvarligt problem, 

vilket bland annat går att återse inom rättsväsendet. Domstolsverket (2001) skriver bland 

annat att  
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”mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Att bekämpa denna brottslighet, 

liksom att skydda, stödja och hjälpa kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för våld, utgör därför en 

prioriterad uppgift för rättsväsendet. Därtill kommer att våldet mot kvinnor också är ett allvarligt uttryck för 

bristande jämställdhet och därmed den obalans i maktförhållandet mellan könen som fortfarande råder” 

 

Det som går att läsa i citatet ovan är att fokus ligger på mäns våld mot kvinnor. Det är de 

utsatta kvinnorna som behöver hjälp, och det är de aggressiva männen som är problemet och 

således är det dit insatserna bör riktas. Det går tydligt att se att här är det kvinnan som är det 

ideala offret och mannen den ideala förövaren. Starka ord används, som bland annat att 

männens våld är någonting som måste ”bekämpas”. De uppmärksammar en bristande 

jämställdhet och obalans mellan könen. Trots detta uppmärksammas inte män som offer för 

partnerrelaterat våld överhuvudtaget. Det inbringar därmed en uppfattning om att kvinnors 

våld mot män inte är ett socialt problem som är värt att uppmärksammas. Kvinnor faller offer 

för våld i nära relationer, och ingenting annat. De skriver vidare att  

 

”[…] en rad beslut om åtgärder för att förbättra lagstiftningen mot våld mot kvinnor för att ge utsatta kvinnor ett 

bättre skydd och bemötande fattats av riksdagen. [Att] utifrån ett kvinnoperspektiv ska skapa former för ett bra 

omhändertagande” 

 

Här nämns att ett kvinnoperspektiv ska ligga till grund för hur man bör hantera individer som 

utsatts för partnerrelaterat våld. Det går att återse en tydlig social konstruktion av begreppet 

våld i nära relationer. Vidare anser jag att det mellan raderna går att läsa att våld i nära 

relationer är synonymt med mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen, däremot, 

uppmärksammar att våld i nära relationer är någonting där både kvinnor och män faller offer. 

Även om de menar att alla som utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd 

från samhället går det vidare att läsa på deras hemsida att trots 

 

”[…] likabehandlingsprincipen fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldutsatta 

kvinnor. Syftet med att lyfta fram kvinnorna är att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld.” 

 

Här ligger fokus på kvinnan som offer och mannen som förövaren. Även här återfinns ett 

tydligt idealt offer och ideal förövare, precis som hos Domstolsverket (2001). Här 

uppmärksammas att kvinnor är det kön som faller offer för partnerrelaterat våld, och därför 

bör fokus ligga på våldsutsatta kvinnor.  
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Att män ofta förstås i relation till aggressivitet och våld resulterar i att kvinnors våld inte 

anses som ett socialt problem, vilket då blir problematiskt för mannen som offer (Connell, 

2005, s 83). Makt förknippas främst med det manliga och underkastelse med det kvinnliga. 

Det är patriarkatet som uppmärksammas vilket är en struktur som fungerar på i princip på alla 

nivåer i samhället (Connell, 2005, s 74) som mer eller mindre har grund i de könsroller som 

tillskrivs individer och skapar förväntningar på dem som antingen man och maskulin och 

kvinna och feminin. Myndigheter och organisationer genomsyras ofta av denna syn på 

könsroller, någonting som sker mer eller mindre omedvetet (Giddens, 2007, ss 370ff & 

Connell, 2005, s 22).  

 

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en nationell 

kartläggning av brott i nära relationer. Uppdraget ska vara klart i maj 2014 då det ska 

redovisas för regeringskansliet. Anledningen till uppdraget är att våld i nära relationer är ett 

allvarligt socialt problem som kräver bättre långsiktiga insatser. Syftet är att införskaffa sig 

bättre kunskaper om hur problematiken ser ut samt mer information kring brottslighetens 

karaktär och de personer som utsatts. Vidare menar regeringen att det är främst kvinnor som 

utsätts för partnerrelaterat våld, men att även andra situationer omfattas som bland annat 

kvinnors våld mot män (Regeringen, 2012, ss 1ff). Här återses att kvinnors våld mot män 

börjar uppmärksammas, och att forskning även måste riktas hit. Dock anses mäns våld mot 

kvinnor fortfarande vara det stora problemet. Det är ett relativt tydligt exempel på att 

könsskillnader blir allt mindre skarpa. Genusroller, som är ett socialt faktum, kan endast 

förändras genom sociala processer då samhället tillåter det (Giddens, 2007, s 169, Connell, 

2005, s 23). 

 

Kommuner har olika tillvägagångsätt för att hantera våld i nära relationer, och på Umeå 

kommuns hemsida går det att läsa att 

 

”[…] våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den 

andre, eller har barn tillsammans med denne.” 

 

De erkänner att våld i nära relationer inte innefattas av könsspecifika roller. Ändå finns det 

när man läser vidare flertalet hänvisningar till hjälp och stöd för våldsutsatta kvinnor. Den 
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enda hänvisningen som gäller män handlar om hjälp till män som våldsutövare. Följande går 

att läsa: 

 

”Om du som man har svårt att kontrollera din ilska, har använt någon form av våld mot din partner och inte vill 

göra det igen […]” 

 

Indirekt antas därmed män vara det kön som utsätter sin partner för våld. Umeå kommun är 

inte ett undantag utan majoriteten av Sveriges kommuner har sitt stöd och sina insatser främst 

riktade mot våldsutsatta kvinnor. Det förekommer alltså även här ett erkännande att det 

normala är kvinnan som offer och mannen som förövaren. Underordning är ett kvinnligt 

fenomen och makt, och därmed våldsutövning. ett manligt fenomen (Connell, 2005, ss 74ff).  

 

Även på europeisk nivå är insatserna främst riktade mot våldsutsatta kvinnor. Europarådet 

antog år 2006 en kampanjplan för att motverka mäns våld mot kvinnor. Huvudsyftet var att 

alla medlemsstater skulle manas att förebygga våld mot kvinnor, och att lyfta frågan från det 

privata till att handla om mänskliga rättigheter och därmed bli en politiskt högre prioriterad 

fråga. Ett delsyfte med kampanjplanen var att uppmärksamma andra roller som män kan spela 

vid partnerrelaterat våld, som till exempel offer (Europarådets parlamentariska församling, 

2006, ss 4f). Kampanjen föddes då det ansågs att våldet mot kvinnor beror på en bristande 

maktbalans mellan könen, vilket resulterar i en allvarlig diskriminering mot kvinnor såväl ute 

i samhället som inom familjen (Europarådets parlamentariska församling, 2006, s 7). Här 

återses ett tydligt erkännande att makt hör ihop med det manliga och att våld är någonting 

som används av personer för att bibehålla en maktposition. Det är maktperspektivet som anses 

vara problemet när det kommer till våld i nära relationer (Connell, 2005, s 83). Vidare var 

målsättningen med kampanjen att 

 

”[…] såväl regeringar, nationella parlament, lokala och regionala myndigheter och mellanstatliga organisationer 

som det civila samhället engagerar sig för att få ett slut på våld mot kvinnor i familjen eller hemmiljön” 

 

Europarådets parlamentariska församling, 2006, s 13 

 

Europarådet vill med andra uppmärksamma mäns våld mot kvinnor på alla nivåer samhället. 

De erkänner därmed att patriarkatet är en struktur som fungerar på i princip alla nivåer i 

samhället (Connell, 2005, s 74), och att våld i nära relationer är ett manligt problem. EU 
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beslutade sig år 2000 för att anta ett program för förebyggande åtgärder mot våld mot barn, 

ungdomar och kvinnor. Programmet som heter Daphne startade redan år 1997, och har 

flertalet olika projekt relaterade till våld i nära relationer. Riksorganisationer för kvinnojourer 

i Sverige (ROKS) gick med redan 1997 med bland annat kvinnojourer och kampanjer runt om 

i Sverige gällande mäns våld mot kvinnor (Daphne, 2008, s 15). 

 

Även FN har antagit flertalet förfaranden gällande våldet mot kvinnor. Ett av dessa 

förfaranden är ”The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women” (CEDAW) vilken antogs år 1979. Den består utav en inledning och 30 artiklar som 

beskriver vad som utgör diskriminering mot kvinnor samt ställer upp en agenda för nationella 

handlingar för att få ett slut på sådan diskriminering (FN I). Vidare har FN antagit en 

deklaration kring våldet mot kvinnor med syftet att uppmärksamma behovet för en universell 

tillämpning av kvinnors rättigheter med hänsyn till likhet, säkerhet, frihet och integritet. 

Precis som EU menar FN att våldet mot kvinnor är en manifestation av en ojämn maktbalans 

mellan män och kvinnor. Deklarationen består av sex artiklar som utförligt beskriver vad som 

bör gälla när det kommer till våldet mot kvinnor. Ingenting liknande finns inom FN gällande 

kvinnors våld mot män, eller gällande våldet mot män överhuvudtaget.  
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8. Avslutande diskussion 

 

Syftet med uppsatsen har varit att bringa en djupare förståelse kring, samt belysa, kvinnors 

våld mot män. Uppsatsen har genomlöpande utgått från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

En utav konsekvenserna med att använda en sådan ansats är att det blir svårt att tala om 

validitet, det vill säga om man verkligen mäter det man avser att mäta. Anledningen till detta 

är att det enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet inte existerar någon sanning eller 

sann kunskap, och därmed existerar inte heller någon sann verklighet som går att mäta. Vidare 

blir arbetet beroende av den egna tolkningen av verkligheten när en författare använt sig av en 

socialkonstruktivistisk ansats. Socialkonstruktivismen är ett kritiskt perspektiv som utesluter 

föreställningar om det naturliga. När man har dekonstruerat det uppenbara och det typiska 

uppstår frågan om när man bör sluta dekonstruera, samt frågan om huruvida de nya 

företeelserna som uppkommer då man trängt igenom det ytliga egentligen också är ett uttryck 

för sociala konstruktioner eller inte (Barlebo Wenneberg, 2010, ss 66f). Om man till exempel 

dekonstruerar synen på man och kvinna, kan man i sin tur börja ifrågasätta hur pass vanlig 

denna ”syn” är, var den finns och inte finns, varför den gör det och inte gör det, och så vidare. 

Metoden kan ge upphov till en stor mängd frågor som kan bli svåra att få svar utan att ännu 

fler frågor dyker upp, och istället för att ge svar på en forskningsfråga leds man som forskare 

in ett cirkelresonemang. Det gäller därmed att avgränsa sig till en viss abstraktionsnivå. Det är 

också relevant att diskutera vår roll när det kommer till själva diskursen. Vi har ingen 

möjlighet att ställa oss utanför diskursen och därmed inta en objektiv position. I och med detta 

måste man alltid erinra sig om att vi som författare är såväl utformare som formade av 

diskursen.  

 

Såväl tidigare forskning som min egen studie har påvisat att kvinnor är minst lika benägna 

som män att begå partnerrelaterat våld. Annan tidigare forskning har dock kunnat påvisa att 

män och kvinnor inte är lika benägna till partnerrelaterat våld. Detta går att härleda till det 

socialkonstruktivistiska perspektivet och att vi skapar vår egen verklighet. Beroende på hur en 

individ ser på frågan och hur hen tolkar det uppstår olika svar och verkligheter. En individs 

eller grupps sanning måste nödvändigtvis inte vara sanning för en annan individ eller grupp. 

Vi färgar och färgas konstant utav vår omgivande kontext. Vidare har min sanning utgjorts 

utav den sida av forskningen som förespråkar att män och kvinnor är lika benägna och begår 

lika mycket våld i nära relationer. Jag ser därmed på frågan ur ett symmetriskt synsätt. Men 
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likväl som det symmetriska synsättet är sanning kan det asymmetriska synsättet vara en lika 

stor sanning beroende på vilka ”glasögon” frågan ses genom.  

 

Det förekommer generellt en avsaknad av uppmärksamhet kring kvinnor som förövare. Hos 

dem har fokus istället legat på dem som offer. Flera faktorer ligger till grund till detta. Bland 

annat använder kvinnor oftare psykiskt våld. Män anmäler också sällan att de har blivit utsatta 

för våld av sin kvinnliga partner, vilket har att göra med att det egentligen inte finns 

någonstans männen kan vända sig och att de är rädda för att inte bli trodda. Även rädslan över 

att inte ses som en man gör att män väljer att avstå från att anmäla. Kvinnors våld mot män 

ses inte som ett socialt problem och därför riktas inga insatser och ingen forskning mot det. 

En ond cirkel pågår:  

 

 

 

Kommunerna och regeringen i Sverige ser våld i nära relationer som någonting som såväl 

kvinnor som män utsätts för. Trots detta ligger fokus på kvinnan som offret och mannen som 

förövaren och de menar att ett kvinnoperspektiv bör ligga till grund vid hanteringen av utsatta 

för partnerrelaterat våld. EU, å andra sidan, nämner inte kvinnors våld mot män 

överhuvudtaget. Samma sak gäller för FN, där erkänns våldet mot kvinnor som ett stort och 

allvarligt problem medan våldet mot män inte uppmärksammas överhuvudtaget. Dock bör det 

tilläggas att FN är ett organ som främst riktar sina insatser mot utvecklingsländer där det 

egentligen inte finns någon jämställdhet mellan könen. I sådana länder är våldet mot kvinnor 

säkerligen ett mycket allvarligare och större problem än kvinnors våld mot män. Kvinnliga 

rättigheter, såsom de finns i industriländer såsom Sverige, finns inte. Av den anledningen har 

FN fokus på att skapa kvinnliga rättigheter och uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, som 

det gjorde i Sverige under 1970-talet.  
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Det har genomgående förekommit, mer eller mindre, en avsaknad av fokus på kvinnors våld 

mot män. Uppmärksamheten riktas mot mäns våld mot kvinnor – det är där problemet finns 

och det är dit insatserna bör riktas. Visserligen följer myndigheterna och organisationerna den 

politiska diskussion som råder. Den politiska diskussionen bör dock enligt min mening även 

uppmärksamma kvinnor som begår partnerrelaterat våld gentemot sin manliga partner då den 

delen förloras totalt. Trots att den forskning som har gjorts kring kvinnors våld mot män 

påvisat att män och kvinnor är lika benägna att begå partnerrelaterat våld råder fortfarande 

synen på kvinnan som mer eller mindre det ideala offret och mannen som den ideala 

förövaren – även om detta sakteligen förändras.  

 

För att än en gång återgå till den diskussion kring asymmetri och symmetri som inledde 

uppsatsens resultatdel. De som anser att en asymmetri föreligger anser som redan nämnt att 

hänsyn bör tas till handlingens konsekvens. Mitt svar på detta är att i så fall bör de 

lagstiftande och dömande myndigheterna ta detta i beaktande i alla misshandelsfall. 

Misshandel, enligt detta perspektiv, är endast misshandel då en (fysisk) konsekvens 

uppkommit. Då kan egentligen män lagenligt slå sin kvinna och kvinnan lagenligt slå sin man 

– så länge ingen skada uppstår. Ett litet slag skadar ju bevisligen inte (i alla fall inte då det är 

en kvinna som slår sin man lindrigt). Vidare handlar jämställdhet inte enbart om att kvinnor 

ska närma sig männen, utan det handlar även om att männen ska närma sig kvinnorna. Det 

glöms ofta bort att det handlar om att två parter ska närma sig varandra och inte bara att en 

part ska närma sig den andra.  

 

De fasta rollerna är socialt konstruerade som ständigt förändras i takt med den kontext 

rollerna befinner sig i. Vi sitter fast i vår egen konstruktion. Eftersom genusroller är sociala 

faktum som endast kan förändras genom sociala processer kan de också endast förändras när 

socialisationsagenterna tillåter detta genom skapandet av nya förväntningar (Nilsson, 1999, s 

34, Connell, 2005, s 23). Detta är någonting som sakteligen håller på att ske. Mer forskning på 

området, och främst studier som bortser från konsekvenser och ser mer till huruvida en 

våldshandling har skett eller inte, krävs enligt mitt tycke. Det skulle också vara givande att se 

på frågan ur ett annat perspektiv än det socialkonstruktivistiska, men också ur andra 

socialkonstruktivistiska perspektiv. Framförallt behövs det dock enligt mig att se till behovet 

av stöd och insatser för män som utsatts för partnerrealterat våld, så att den onda cirkeln 

därmed kan brytas. 
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