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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien är åskådliggöra hur myndigheter, publika medier och medmänniskor 

skriver om och talar kring män som utsätts för våld i nära relationer, att beskriva den 

verklighet som dessa män befinner sig i och vad som behövs för att åstadkomma en 

attitydförändring. 

Metoden baserades på en narrativ analys utifrån vetenskapliga och populärvetenskapliga 

artiklar samt texter från publika medier från SocIndex och Google. De teoretiska 

utgångspunkterna har varit bland annat normer gällande kön, jämställdhet, konsekvenser av 

utsatthet för våld samt viktimologi. Utifrån det angivna syftet anser vi att narrativ analys är en 

passande metod eftersom intresset ligger i att studera hur språket, ordval och hur individer 

framställs och framställer sig själv som sociala och kulturella varelse. 

Resultatet presenterar attityder kring kvinnors våld mot män i nära relationer. Kapitlet inleds 

med en genomgång av de dominerande attityderna, vilka är att män inte kan vara offer och att 

kvinnor inte kan vara förövare. Vidare redovisas hur dessa attityder kan få för negativa 

konsekvenser för våldsutsatta män och avslutningsvis presenteras att dessa män bör 

inkluderas i jämställdhetsarbetet för att nyansera inställningen kring våld i nära relationer. 

Diskussionen inleds med en sammanfattande slutsats utifrån resultatet. Vidare presenteras 

reflektioner som berör bland annat hur synen på våld i nära relationer behöver förändras, 

främst genom jämställdhetsarbete samt att begreppet ”partnervåld” anammas. Detta för att 

öka förståelsen kring att såväl en man som en kvinna kan använda våld i nära relationer. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Kvinnors brottslighet är en liten del av brottsstatistiken och rent historiskt har kvinnor varit, 

och är fortfarande, mindre brottsliga än män. Teorier om kvinnors och mäns egenskaper och 

beteenden har använts som förklaringar till den markanta skillnaden. Antaganden görs att 

kvinnor är mer inriktade på omsorg och vård, är mer empatiska samt mindre aggressiva och 

riskbenägna. Under senare år har dock intresset ökat för att undersöka brottslighet ur ett 

genusperspektiv (Brå, 2008). 

 

Enligt information, hämtad från NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, (2013) har såväl 

svenska som internationella undersökningar visat att majoriteten av grovt och upprepat våld i 

parrelationer handlar om mäns våld mot kvinnor. Det finns studier som har visat att det är lika 

vanligt att kvinnor misshandlar män som att män misshandlar kvinnor (ibid.). Oavsett 

frekvensen manliga utsatta för våld av sin kvinnliga partner, är dessa män en känslig och svår 

grupp att synliggöra Brå (2009).  

 

Det talas sällan om att män kan vara offer för våld från en kvinnlig partner. Det är känt att det 

förekommer, men det som ännu är okänt är i vilken utsträckning, hur våldet uttrycker sig, 

vilka män som drabbas och vilka kvinnor som utsätter dem (Lindgren, Pettersson & 

Hägglund, 2001). Viss forskning visar dock att män i högre grad utsätts för psykiskt våld än 

fysiskt i nära relationer (NCK, 2013). Anledningen till att det sällan talas om kvinnors våld 

mot män är att kvinnor anses som icke ideala gärningspersoner samtidigt som män är icke 

ideala offer (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001).  

 

Det våld som förekommer inom hemmets fyra väggar uppmärksammas ofta enbart som 

kvinnomisshandeln, såväl i forskning som i publika medier. Det tycks ha blivit en vedertagen 

kunskap att det är en man som utövar våld och inte en kvinna, och därför ser vi det som 

intressant och högst aktuellt för socialt arbete att synliggöra att det omvända förhållandet kan 

förekomma. Vi tycker oss kunna se ett hål i kunskapen gällande kvinnors våld mot män i nära 

relationer och det finns anledning att granska detta förhållande närmare i såväl vetenskapliga 

artiklar och politiska dokument som tidigare examinationsarbeten och populärvetenskapliga 

artiklar med tillhörande kommentarer. 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med studien att analysera skrivna texter som behandlar ämnet våld i nära relationer där 

det är ett manligt offer och en kvinnlig förövare. De analyser som vi ämnar göra är med 

utgångspunkt i teoretiska perspektiv som vi anser vara relevanta för forskningsfrågan. 

 

Vårt intresse ligger i att åskådliggöra hur myndigheter, publika medier och medmänniskor 

skriver om och talar kring män som är utsatta för våld i nära relationer samt att beskriva den 

verklighet som de män som är utsatta för relationsvåld befinner sig i och vad som behövs för 

att åstadkomma en attitydförändring. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Utifrån det beskrivna syftet, konkretiseras några frågeställningar. 
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1. Vilka attityder finns representerade bland myndigheter, publika medier och medmänniskor 

kring kvinnors våld mot män i nära relationer? 

2. Vilka konsekvenser kan dessa attityder få för våldsutsatta män i nära relationer? 

3. Vad krävs för att attityderna kring våld i nära relationer ska nyanseras? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Studiens fokus är i våld i nära relationer, som är ett stort och viktigt område att forska och 

debattera mer kring. Med en nära relation menar vi ett heterosexuellt kärleksförhållande. Vi 

kommer inte behandla våld nära vänskapsrelationer mellan en kvinna och en man samt 

situationer där mödrar utöver våld mot barn. Även andra situationer där kvinnor utövar våld 

mot män exkluderas från vårt intresseområde. Inom ramen för vår studie ryms heller inte våld 

i samkönade parrelationer. 

 

2. DEFINITIONER 

 

2.1 Våld i nära relationer  

 

Socialstyrelsen (2013) definierar våld i nära relationer som ett mönster av handlingar som kan 

vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Det kan handla om allt ifrån att bli förlöjligad 

till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Våldet kan särskiljas i olika handlingar, vilka 

kan förekomma samtidigt.  

1. Fysiskt våld kan innebära knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.  

2. Sexuellt våld inkluderar våldtäkt eller påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella 

handlingar som kvinnan inte vågar säga nej till.  

3. Psykiskt våld är direkta eller indirekta hot mot kvinnan eller att kvinnan blir förlöjligad. 

Social utsatthet innebär frihetsinskränkningar som isolering på grund av att man hindras från 

att träffa andra eller delta i sociala aktiviteter.  

4. Materiellt/ekonomisk utsatthet är när kvinnans personliga tillhörigheter medvetet förstörs 

eller slås sönder. 

 

Enligt Isdal (2001) är våld i nära relationer ”varje handling riktad mot en annan person, som 

genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 

något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.” (ibid. s. 34). 

 

Enligt World Health Organisation (2006) är våld i nära relationer  

 
Att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot sin egen person, mot en annan 

människa, en grupp människor, en gemenskap eller ett samhälle, med följd eller tämligen sannolik följd 

att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den känslomässiga utvecklingen 

eller funktionshinder (ibid.). 

 

3. KUNSKAPSÖVERSIKT 

 

3.1 Kvinnors våld mot män i nära relationer 

 

År 2009 var första gången som mäns utsatthet för våld i nära relationer redovisades i Sverige, 

vilket synliggjorde ett problem som fram tills dess fått begränsad uppmärksamhet. Tidigare 

har fokus endast riktats mot våld mot kvinnor, framförallt från män och i nära relationer. Det 

saknas dock kunskap om i vilken omfattning män är utsatta för våld i nära relationer, men Brå 

(2009) menar att studier visar att denna utsatthet kan vara relativt hög. Detta är speciellt 
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angeläget ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom även de utsatta som inte representerar den 

vedertagna bilden av ett våldsoffer har rätt till ett korrekt bemötande av rättsväsendet. En 

alltför vedertagen bild av det typiska våldsoffret, den typiska gärningspersonen, våld och kön 

försvårar med största sannolikhet för vissa drabbade att både söka och erbjudas hjälp (ibid.) 

 

Enligt Straus (2005) är det lika vanligt att män utsätts för relationsvåld som kvinnor. Ekselius 

(1983) menar att dessa resultat inte fått någon inverkan på varken forskning eller 

samhällsdebatten i Sverige. Det Ekselius (1983) frågar sig är om män i Sverige inte blir 

misshandlade av sina kvinnliga partners eller om ämnet inte är samhälleligt intressant. Blir 

männen misshandlade men väljer att vara tyst? De mönster kring våldshandlingar som funnits 

i USA och Storbritannien borde dock förekomma även i Sverige, i alla fall i viss utsträckning 

(ibid.). 

 

3.2 Våld kan brukas utan att lyfta ett finger  

 

Straus (2005) menar att det kan vara i både fysiskt och psykiskt slag, varav den senare kan 

vara lika förödande för den utsatte som den tidigare. Han påstår vidare att man kan skada sin 

partner djup, till och med driva personen till självmord, utan att ens lyfta ett finger. 

Definitioner kring våld i nära relationer utgår i stort från mannen som våldsutövare och 

kvinnan som offer, vilket är det vanligaste perspektivet i forskning inom relationsvåld. Det 

finns förhållandevis lite forskning om våldsutsatta män och det som finns är främst 

koncentrerat på frekvensen av kvinnors våld mot män.Enligt honom använder sig kvinnor ofta 

av örfilar, sparkar och kastande av saker, vilket av dem själva anses mer accepterande. Han 

menar också att det psykiska våldet ofta kan få större efterverkningar än det fysiska (ibid.). 

 

När man försöker förklara vad som leder till relationsvåld hamnar fokus nästan uteslutande på 

mäns våld mot kvinnor. En förklaring är att våldet kan ses som ett strukturellt fenomen, det 

vill säga något som skapats av en ojämn maktfördelning mellan kvinnor och män, där våldet 

ses som en metod för män att upprätthålla sin maktposition. Vissa går så långt som att hävda 

att alla män är potentiella våldsutövare och att alla kvinnor löper risk att drabbas. När våld 

utövas av kvinnor anses det ske reaktivt, det vill säga i självförsvar. En annan 

förklaringsmodell har sin utgångspunkt i samspelet mellan parter i en relation samt 

socialpsykologiska skillnader, där vissa individer antas löpa högre risk att både utöva och 

drabbas av relationsvåld (Brå, 2009). 

 

Straus (2005) menar att när en kvinna utsatt en man för relationsvåld är det ofta med 

utgångspunkt i att det handlat om självförsvar, men kvinnor kan vara lika våldsbenägna och 

även de har ett behov av att dominera och känna äganderätt (ibid.). Kvinnor är mer benägna 

att ta till aggressiva beteenden inom hemmets väggar än i det offentliga jämfört med män. 

Bland kvinnor är det vanligare att använda vapen, ofta ett köksredskap, vid relationsvåld mot 

en man. Detta kan härröras från kvinnornas fysiska underlägsenhet (Malcolm, 1994). 

 

Enligt Straus (2005) finns vissa tendenser att kvinnor och män använder fysiskt våld mot sin 

partner i lika stor utsträckning. Straus menar att mansmisshandel är ett allvarligt problem, 

även om kvinnor antas ha mindre möjlighet att åstadkomma fysiska skador. Vidare menar han 

att det är socialt mer accepterat att kvinnor slår män än tvärtom (ibid.). 

 

Enligt en Brå (2009) antas att lindrigare våld som hot eller knuffar ofta inte rapporteras då 

dessa händelser inte ses som nog allvarligare (Brå, 2012). Till detta kan tilläggas att män till 

största delen uppger att de blivit utsatta för trakasserier när det handlar om våld - mycket få 
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män uppger andra former av utsatthet. Anmälningsbenägenheten, hos både kvinnor och män, 

vid relationsvåld är högst när det handlar om misshandel (31 procent) medan den är lägre vid 

till exempel sexuellt våld, hot och trakasserier (ca 25 procent), vilket ytterligare visar på att 

det är svårare för män att anmäla relationsvåld till polisen (Brå, 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är mäns våld mot kvinnor i nära relationer oftare grövre, mer 

frekvent och innebär fler negativa konsekvenser än kvinnors våld mot män, vilket kan vara en 

förklaring till att det är något vanligare att kvinnor anmäler våld i nära relationer jämfört med 

annat våld. Det motsatta förhållandet gäller för män, vilka i större utsträckning anmäler våld 

av en obekant.  

 

3.3 Omfattning av våld i nära relationer 

 

I en amerikansk studie gjord av Hines och Douglas (2009) visar det att minst 12 procent av 

männen, inom ett år, är måltavla för någon form av fysisk aggression av sin kvinnliga partner 

och att fyra procent är måltavla för allvarligt våld (enligt Hines och Douglas omräkning blir 

detta 2,5 miljoner män). De tar även upp att i US Department of Justice’s National Crime 

Victimization Survey år 2004 framkom att 1,3 av 1000 män hade blivit utsatt för partnervåld, 

oftast av en kvinna.  

 

Enligt Brå (2009) definieras våld i nära relationer oftast som mäns våld mot kvinnor. Det 

finns endast ett fåtal undersökningar som också belyser mäns utsatthet, en av dem är en 

rapport som publicerats i Danmark med särskilt fokus på våld mot män, i vilken resultaten 

visar att omkring tio procent av tillfällen med våld mot män (år 2005) var förövaren en 

nuvarande eller tidigare partner. Utöver det menas att det i såväl nordiska som utomnordiska 

undersökningar framkommit resultat som pekar på att lika många män som kvinnor har utsatts 

för någon form av partnervåld. Vid studier av kriminalregistret har det även framkommit att i 

31 procent av fallen var det en kvinnlig förövare (ibid.).  

 

Resultaten av en svensk pilotstudie med 900 högskolestuderande visade att en tredjedel av 

såväl kvinnor som män uppgett att de utsatts för någon form av relationsvåld under det 

senaste året (knuffar, dragande i håret, kastande av saker, slag med mera.). Vid frågan om 

man blivit slagen av sin partner svarade elva procent män och fem procent kvinnor ja och lika 

många män som kvinnor uppger att de blivit allvarligt misshandlade (sex procent). I denna 

studie är man dock reserverad gällande generaliserbarheten i resultaten då studien 

genomfördes med hjälp av en webbenkät och det saknas uppgifter om bortfall. Utifrån detta 

hävdas att det saknas en representativ svensk studie om våld i nära relationer som undersöker 

både män och kvinnor som eventuella offer och/eller förövare. Sådana studier har dock 

genomförts i andra nordiska länder, vilka visar på en relativt liten könsskillnad i utsatthet för 

relationsvåld. Bland annat i Norge har resultat visat att bland 2 200 unga (medelålder 22 år) 

hade sex procent av männen och fyra procent av kvinnorna under det senaste halvåret utsatts 

för fysiskt våld av sin partner (Brå, 2009). 

 

3.4 Statliga och kommunala satsningar i arbetet mot våld i nära relationer 

 

Sedan 1990-talet har våld i nära relationer fått allt mer uppmärksamhet i den offentliga 

debatten vilket har resulterat i några åtgärder, bland annat Kvinnofridskommissionens 

betänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60) och Kvinnofridspropositionen (prop. 1997/98:55). 

Utöver det infördes lag om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning år 1998. I 5 

kap. 11§ Socialtjänstlagen betonas socialnämndens ansvar för att hjälpa utsatta kvinnor. 
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Satsningar som gjorts har främst riktat sig till kvinnor utsatta för mäns våld i nära relationer. 

Mellan 2007 och 2009 tilldelades Sveriges kommuner 436 miljoner kronor för att stärka 

kvinnojourerna och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor (Brå, 2012). Enligt 

tidningen Social Qrage ska kvinnojourerna få ökat bidrag med cirka 23 miljoner kronor varje 

år, vilket är vad som är lovat av Regeringen (Social Qrage, 2013, Oktober). 

 

Enligt Brå (2013) är det vanligare att män använder våld än att kvinnor gör det. 2010 

lagfördes 8 629 män och 1349 kvinnor för brott mot liv och hälsa (Brottsbalken 3 kap.). 

Under senare år har flera åtgärder genomförts för att minska våldet. 2007 beslutade 

regeringen om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 

och förtryck samt våld i samkönade relationer. Denna handlingsplan består av 56 åtgärder 

som skulle genomföras 2007-2010 och Brå fick till uppgift att utvärdera detta arbete. 

Utvärderingen har konstaterat att handlingsplanen visserligen lett till en stor mängd 

aktiviteter, men att effekterna, det vill säga sänkt utsatthet för våld, är otydliga. Ett tydligt 

resultat av handlingsplanen är dock att kunskap om hur man kan stödja de våldsutsatta är mer 

lättillgänglig. Nationellt Centrum för kvinnofrid har en kunskapsbank på nätet och driver 

också (på uppdrag av Regeringen) Kvinnofridslinjen dit man kan ringa dygnet runt. 

Brottsoffermyndigheten har viktigt information om brottsofferstöd, så även Projekt Karin, ett 

nationellt projekt för kvinnofrid som drivs av Malmö stad och Polisen. På Polisens hemsida 

finns information direkt riktad till den som är utsatt för brott i nära relationer. Tydligt är att 

det förebyggande arbetet sker på många plan, både i liten skala och i stor. Projektet Mansfrid i 

Uppsala (behandlar män som dömts för våld i nära relationer), genomgick en vetenskaplig 

utvärdering vilken visade att samtal är en verksam metod för män som varit våldsamma mot 

sin kvinnliga partner. Brå har en idéskrift - Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer - 

där exempel på förebyggande verksamheter anges (Brå, 2013).  

 

3.5 Stöd och hjälp för våldsutsatta män 

 

40 procent av intervjuade kvinnor och män i Nationell Trygghetsundersökning (NTU) som 

utsatts för relationsvåld uppgav att de haft behov av stöd som inte fanns att tillgå. Vid frågan 

om de erbjudits stöd från någon ideell organisation, kvinnojour eller brottsofferjour svarade 

nästan 80 procent nekande och siffran var ännu högre bland män. Kvinnor uppgav att deras 

livskvalitet påverkades negativt i större utsträckning än män. Dock kan detta spegla brister i 

samhällets beredskap att behandla alla brottsoffer lika (Brå, 2009). 

 

Våld mot kvinnor i nära relationer uppmärksammas allt mer och ses inte längre som en privat 

angelägenhet utan som samhällets ansvar. Åtgärder i arbetet mot kvinnors utsatthet har satts 

in, till exempel ändringar i lagstiftningen. Regeringen har formulerat en handlingsplan för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, men när det gäller män utsatta för relationsvåld har arbetet 

inte varit lika fokuserat. Den vedertagna definitionen av en typisk gärningsperson och ett 

typiskt offer har en direkt påverkan på det stöd samhället har att erbjuda en man som blivit 

utsatt för någon form av relationsvåld av en kvinnlig partner (Brå, 2009). 

 

3.6 Förtroende för rättsväsendet 

 

Bland kvinnor är förtroendet lika högt för rättsväsendet oavsett vilken typ av våld de utsatts 

för. Bland män är förtroendet lägre vid utsatthet för våld i nära relationer än vid annat våld. 

Dock manar det låga antalet våldsutsatta män till en försiktig tolkning. (Brå, 2009). 
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Brå (2012) skriver att en följd av att mer uppmärksamhet riktats mot män utsatta för våld av 

en kvinna i en nära relation är att en allt större andel av dessa män har ett högt förtroende för 

polisen. Vidare skriver de att enligt studier gjorda av Brown och Groscup (2009) är polisen 

mer benägna att agera när det rör sig om en manlig misstänkt och en kvinnlig målsägande. 

Bland kvinnor är förtroendet för rättsväsendet lika högt oavsett vilken typ av våld de utsatts 

för. De män som utsatts för relationsvåld har dock ett lägre förtroende för rättsväsendet 

jämfört med män som utsatts för annan typ av våld (ibid.). 

 

3.7 Jämställdhetsarbete inom våld i nära relation 

 

Enligt Polisen (2013) infördes år 1998 en lag om grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning. Det innebär att en kvinna som utsätter en man för våld i en nära 

relation blir straffad utifrån lagen om grov fridskränkning och om en man som utsätter en 

kvinna i en nära relation för våld blir straffad under lagen om grov kvinnofridskränkning. För 

att en gärningsperson ska kunna bli straffad utifrån dessa lagar ska denne ha utfört flera 

handlingar som upprepande kränker en persons integritet och självkänsla under en kortare 

eller längre period. Vid dessa brott har polisen eller åklagaren en skyldighet att utreda brottet, 

då det har blivit uppmärksammat av dem, trots att offret inte vill det (Polisen, 2013). 

 

I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) står det: 

 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1kap 1§) 

 

Vidare i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) beskrivs innebörden på fyra olika sätt varav två 

av dem är: 

 
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte 

och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. (1kap 4§). 

 

Rätten att inte bli diskriminerad: 

 
Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna 

i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen 

människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Mänskliga rättigheter, 2013a). 

 

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck: 

 
Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i 

strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Sådan 

diskriminering är förbjuden, uttryckligen eller underförstått, enligt svensk och internationell rätt. 

(Mänskliga rättigheter, 2013b). 
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4. METOD OCH ETISKA REFLEKTIONER 

 

4.1 Narrativanalys som teori 

 

Vid narrativa studier är några kriterier av vikt. Valid syftar till materialets innehållsrikedom 

och mångsidighet. Man kollar på kvaliteten på texterna, inklusive citat, samt föreslagna 

tolkningar. Sammanhang syftar till det sätt på hur olika delar bildar en fullständig och 

meningsfull bild samt i förhållande till teorier och tidigare forskning. Insiktsfullhet syftar till 

hur nyskapande och originell texterna och analyserna förefaller. Det intressanta är att se hur 

resultatet ger någon större förståelse och insikt för det presenterade (Lieblich, Tuval-

Mashiach &  Zilber, 2008). 

 

Bruner (1986) menar att kunskap om den som berättar, som social och kulturell varelse, fås 

genom att studera ordval, språkbruk och framställning av självet. Riessmann & Quinney 

(2005) menar att ett sätt att förstå utsagor, i intervjuer, observationer eller dokument, är att 

granska väl avgränsade enheter i en viss diskurs. Dessa enheter kan sägas utgöra svar på en 

specifik fråga samt organiseras efter ämne och tid, vilka struktureras och uppfattas som 

meningsfulla. Elliott (2005) definierar narrativ analys som en diskurs som uppmärksammar 

och sammanbinder olika händelser på ett betydelsefullt sätt och som erbjuder insikter om hur 

människor upplever sin verklighet. I det sociala arbetet kan den narrativa utgångspunkten 

medföra en ökad kunskap om de dolda berättelsernas betydelse. På detta sätt kan vi bättre 

förstå komplexiteten i utsatta människors liv och de smärtsamma livserfarenheter de ofta har 

svårt att tala om (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008a). 

 

Enligt Patton (1990) syftar kvalitativa forskningsstrategier till att beskriva data om individens 

skrivna eller verbala utsagor, varav en huvudtyp är dokumentanalysser som består av citat 

från olika typer av skrivna källor som till exempel dokument, rapporter, publicerade skrifter 

och biografiskt material. Enligt Lieblich mfl. (1998) finns det flera modeller för narrativa 

studier, varav en är kategoriindelad narrativ läsning, vilket innebär att texterna delas in i 

mindre enheter som sedan analyseras (Larsson & Goldberg, 2008). 

 

Det empiriska material som erhålls eller är av intresse är teoriberoende, det vill säga är 

beroende av olika teoretiska utgångspunkter, men också av forskarens förförståelse om det 

studerande fenomenet. Detta innebär att forskaren bör specificera dessa analysverktyg för att 

kunna komma åt de bakomliggande mekanismer som kan ha format det empiriska materialets 

ytstruktur. De teoretiska utgångspunkterna, eller analysverktygen, bli på så sätt en hjälp för 

forskaren vid analysen av det empiriska materialet (Larsson & Goldberg, 2008). 

 

I den slutliga analystexten är det forskarens ord som i första hand ska vara synlig. Ryggraden i 

texten kan sägas vara författarens analytiska och teoretiska argument för att läsaren ska kunna 

följa med i resonemang. Dock bör citat från det funna empiriska materialet inkluderas för att 

illustrera ett resonemang. De analytiska slutsatser som görs kan med fördel illustreras med 

stöd av citat som styrker författarens poäng (Hydén, 2008). 

 

Lieblich m.fl. (1998) beskriver att temaanalys är en möjlighet att analysera utsagor genom att 

läsa den utifrån ett helhets- eller innehållsperspektiv och vidare söka efter övergripande teman 

och skapa indelningar utifrån dessa teman. Att beskriva dessa teman kan ge naturliga 

meningsenheter för analys (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008b). 
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4.2 Narrativ analys som metod 

 

Utifrån det angivna syftet anser vi att narrativ analys är en passande metod eftersom intresset 

ligger i att studera hur språket, ordval och hur individer framställs och framställer sig själv 

som sociala och kulturella varelser (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008a). På detta sätt kan synen 

på fenomenet våld i nära relationer med fokus på kvinnan som våldsutövare och mannen som 

offer synliggöras. Att använda narrativ analys kan innebära ökad kunskap och större förståelse 

för de erfarenheter som annars riskerar att fortsätta finnas i det fördolda (ibid.) 

Studiens fokus har varit att undersöka hur myndigheter och medmänniskor skapar och tolkar 

kvinnors våld mot män och hur detta kan påverka de utsatta männens verklighet. Urval av 

teoretiska utgångspunkter och empiriskt material har reglerats av den aktuella 

problemformuleringen samt vår förförståelse kring det aktuella fenomenet. Urvalet har styrts 

av vilket material som stått att finna samt texternas relevans för ämnet. De teoretiska 

utgångspunkterna har fungerat som stöd och grund för analysen av det empiriska materialet 

(Larsson & Goldberg, 2008). 

 

Vid sökning av empiriskt material kring ämnet kvinnors våld mot män användes databasen 

SocIndex och sökmotorn Google. Genom dessa erhölls intressant material utifrån 

frågeställningarna, vilket resulterade i inspiration och tips på andra källor. Via dessa 

sökmotorer har vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt texter från sociala 

medier hämtats. Samtliga utsagor har varit redan befintligt material, utan att intervjuer eller 

enkäter har genomförts. Vi anser att den största spridningen av kunskap och attityder kring 

ämnet inhämtats på detta sätt. När detta gjordes har saklighet varit en prioritering, eftersom att 

trovärdigheten kommer av att källorna är sanna och att de återges på ett riktigt sätt (Ejvegård, 

2003).  

 

Utifrån syftet har ambitionen varit att finna citat och information som på ett rättvisande sätt 

representerar den kunskap och de attityder och erfarenheter som finns både bland forskare, 

utsatta män, myndigheter och medmänniskor som har åsikter i ämnet. Samtliga källor är av 

offentlig natur och hämtade från webbsidor. Materialet har i vissa fall återgetts i sin helhet i 

form av citat för att vi anser att detta skapar större trovärdighet och tyngd till det skriva 

(Ejvegåd, 2003). Att inkludera citat i den empiriska presentationen innebär att verkligheten 

förtydligas och att den poäng vi önskar göra blir tydligare (Hydén, 2008). I andra fall har detta 

inte ansetts lika värdefullt varför informationen istället har återgetts med andra ord. Vi har 

även varit noggranna med hur materialet presenteras med strävan att förhålla oss 

värdeneutrala, detta för att inte uppfattas fördomsfulla (Ejvegård, 2003). Genom en temaanlys 

har vi granskat olika källor i sin helhet, för att sedan urskilja de mest relevanta teman vilket 

vidare har gett styrka till de mest meningsbärande enheterna inför analysen (Larsson, Sjöblom 

& Lilja, 2008b). Detta har genomförts med att först koda materialet för att kunna urskilja de 

meningsbärande enheterna. Dessa har sedan skapat tre kategorier som utgör våra teman i 

empiri- och analysavsnittet. Slutligen har dessa tre kategorier genererat en kärnkategori (se 

Bilaga, s. 34) (Larsson & Goldberg, 2008). 

 

Under studiens process har tyngdpunkterna legat på att belysa fenomenet på att så 

diversifierat sätt som möjligt. Målet har varit att skapa en tydlig och fullständig bild utifrån 

valda teorier samt tidigare forskning. Ambitionen har varit att via befintliga utsagor belysa 

fenomenet kvinnors våld mot män och genom detta skapa större insikt och förståelse 

(Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 2008). Detta är särskilt intressant inom socialt arbete för 

att bättre förstå den komplexa verklighet utsatta människor lever i och har svårt att tala om. 
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Om detta inte belyses riskerar kvinnors våld mot män att fortsätta att vara dold (Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008a). 

 

Sökord: Partnervåld, kvinnors våld mot män, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, 

våldsoffer, jämställdhetsarbete vid våld i nära relationer, narrativ analys, 

socialkonstruktivism.  

 

4.3 Ansvarsfördelning 

 

Arbetet har inledningsvis skett individuellt när research av tidigare forskning, teoretiska 

begrepp och empiriskt material gjorts. När insamlingen av information uppfattats tillräcklig 

har vi gemensamt gått igenom alla texter för att finna det meningsbärande. Vidare har vi 

samarbetat och resonerat kring författandet av metod-, empiri- och analysarbetet. Samarbetet 

har varit problemfritt, framförallt då vi har färdigheter som kompletterar varandra väl.  

 

4.4 Etiska reflektioner 

 

Etik innebär att ta ansvar för det vi ser, vårt val av metod och det sätt vi uttrycker resultat 

samt vara medveten om hur makt verkar. Hur vi är som individer påverkar vad och hur vi ser 

saker. Hur vi ser saker är också beroende av vad som är av intresse, hur vi har fått lära sig att 

se och tolka saker samt vilket kön våra kroppar bär. Man kan säga att det som ses är avhängigt 

de specifika ögon som ser (Skaerbaek, 2012). Samtliga inkluderade texter är offentliga 

handlingar i form av bland annat debattinlägg, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga 

artiklar, kommentarer och rapporter från olika myndigheter. Vårt val av material (tidigare 

forskning, teoretiska begrepp, empiri) är till viss del styrd av vår tidigare kunskap, vilket kan 

påverka objektiviteten. Vi är väl medvetna om att mer, och annan typ av, information finns i 

ämnet och att det vi valt att presentera är det vi själva anser på ett relevant sätt speglar 

verkligheten.  

 

Generellt kan forskning liknas vid att skapa bättre berättelser om världen och dessa berättelser 

bör blir föremål för samtal mellan forskaren och de partner som berättelserna handlar om. Om 

detta inte sker, riskerar utveckling av området av intresse att utebli (Skaerbaek, 2012). Vi är 

fullt medvetna om att de tolkningar och slutsatser vi gör är enbart våra och de behöver inte 

nödvändigtvis spegla verkligheten eller anses som absoluta sanningar, även om det är vår 

ambition att redovisa våra fynd och analyser på ett så sanningsenligt och objektivt sätt som 

möjligt. Vi tar fullt ansvar för den skrivna produkten med förhoppning att den ska ge läsaren 

en förståelse och ökad kunskap och acceptans för det studerade ämnet.  För att förstå den 

kontext som berättelserna är skapade inom kan det vara av vikt att ange vem som har sagt 

eller observerat det beskrivna (ibid.). Av denna anledning har vi valt att inkludera information 

angående könet på personen, eller signaturen, som citerats, samt i de fall det framkommit, 

fullständigt namn och position i samhället.  

 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

5.1 Betydelse av genus 

 

Det råder någorlunda samstämmighet vad gäller manliga karaktärsdrag, vilket innebär att en 

man är aktiv, självhävdande och dominant. Dock stämmer långt ifrån alla män in på den 

beskrivningen, även om det i vardagliga diskussioner sällan berörs. Vanligare är att man 

diskuterar de stereotypa bilder som finns kring vad det innebär att vara man respektive 
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kvinna. Den vedertagna uppfattningen är att kön konstruerats och konstrueras som varandra 

motsatser samt genom våra handlingar. Den svenske mansforskaren Thomas Johansson 

skriver i Hydén & Månsson (2007): “Det är i själva agerandet som vi skapar kön, upprättar 

distinktioner och kategorier och stöper de former som sedan används som tolkningsmallar”. 

Grundtanken är att kön skapas i relationer vilket medför att manlighet inte kan förändras utan 

att kvinnlighet också gör det. Enligt Robert W Conell bör vi, istället för att se manlighet och 

kvinnlighet som ett objekt, fokusera på vad som gör att män och kvinnor lever könspräglade 

liv (ibid.). Genom detta synsätt kan man betrakta kön både som “a product and producer of 

history”. Relationen mellan könen är i ständig förändring och formas av såväl samhälleliga 

strukturer som vardagliga relationer. Kön kan alltså inte ses som en isolerad kategori. 

Maskulinitet utifrån en hegemonisk förståelse gestaltar maskulinitet som garanterar mäns 

dominans i förhållande till kvinnor. Dock kan män med hegemonisk position i yrkeslivet 

befinna sig långt ifrån denna identitet i det privata livet (ibid.). 

   

Enligt Hydén (2000) rådet det en dikotomiserad förståelse av könet och det kan verka som om 

1970-talets syn ännu existerar. Den omprövning av definitioner av homogena könsgrupper 

som ägt rum inom den feministiska forskningen det senaste decenniet, verkar aldrig ha nått ut. 

Om mer nyanserad kunskap och bredare förståelse inte anammas, finns risker att såväl 

forskare, socialarbetare som rättsväsendet och samhället i stort fortsätter att tänka i termer av 

kvinnan som det goda, passiva offret och mannen som den onde, aktive angriparen (Hydén & 

Månsson, 2007). 

 

Män och kvinnor förväntas bete sig på olika sätt. Kvinnor förväntas vara mer passiva och 

mindre initiativrika, maktlystna och aggressiva. De förväntas även ta större hänsyn till lagar 

och normer (Lennéer-Axelson, 1994). I BRÅ (2008) beskriver socialpsykologer hur 

samhällets syn på könsroller har betydelse för synen på brottslighet. En “riktig” kvinna 

använder inte våld och känner även mer empati och omsorg för andra (ibid.). För en man 

finns inte dessa förväntningar i samma utsträckning då deras maskulina identitet snarare kan 

förstärkas av brottsliga handlingar (Lennéer-Axelson, 1994; Brå, 2008). Enligt Kolfjord 

(2003) kan det även ses som maskulint att begå ett brott och att erkänna det. Kvinnor som 

erkänner brott kan snarare bli exkluderade ifrån gruppen respektabla kvinnor. 

 

Enligt Migliaccio (2001) placerar sig vissa män så nära idealet för maskulinitet som möjligt 

för att undvika marginalisering i form av att känna sig svagare eller annorlunda. Det råder 

förväntningar på en man att han ska vara självständig och inte be om hjälp, vilket kan vara en 

anledning till att män inte ber om hjälp i en utsatt situation. Marginalisering, i det här fallet, 

innebär att bli nekad tillgång till resurser, bli oförmögna att inte en dominant identitet och att 

uppfattas som avvikande. På grund att detta försöker många män dölja eller förneka aspekter 

som skulle innebära marginalisering, till exempel att bli misshandlad, vilket normalt tillskrivs 

något som kvinnor utsätts för. Den huvudsakliga rollen som män förväntas anta är att inte 

vara en kvinna och om en man förknippas med femininitet kan det resultera i förvekling. 

Detta kan medföra att en man undviker situationer som innebär någon form av feminisering. 

Stämplas män som offer anses de inte ha de traditionella maskulina drag som till exempel 

självständighet, styrka och kontroll. Om en man stämplas som misshandlad är det att likställa 

honom som kvinna, vilket utesluter alla former av maskulinitet (Dackemo, 2012). 

 

Enligt Durfee (2011) används intimt våld med syfte att uppnå makt och kontroll. Den 

konventionella bilden av våldsoffer i nära relationer inkluderar maktlöshet och hjälplöshet, 

medan förövaren anses ha kontroll. En man förknippas med kontroll och om han utsätts för 
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våld av sin kvinnliga partner kan det bli svårt för honom att se sig som ett offer och acceptera 

en känsla av hjälplöshet.  

 

Enligt “Slag i luften” (SOU 2004:121) kan könsmakt förklara våld i nära relationer. 

Utgångspunkten är att män utövar våld mot kvinnor, att män är och vill vara överordnade 

kvinnor samt ha makt över dem. Detta perspektiv används i Regeringens politik för 

jämställdhet. Mäns våld mot kvinnor framställs som ett uttryck för könsmaktsordning och ett 

sätt att upprätthålla detta. Det poängteras att våldet i nära relationer måste tolkas genom denna 

syn (SOU 2004:121). Regeringens jämställdhetspolitik vilar på ett könsmaktsperspektiv som 

utgår från en maktordning i samhället mellan kvinnor och män, där man som grupp är 

överordnade kvinnor som grupp: “Mäns våld mot kvinnor ser regeringen som en konsekvens 

av bristande jämställdhet och ett uttryck för denna könsmaktsordning” (SOU 2004:121, s. 31). 

 

5.2 Bemötande och konsekvenser vid våld i nära relationer 

 

Enligt Grönvik & Söder (2008) har intersektionalitet på senare år blivit ett begrepp som allt 

oftare tas upp. Begreppet innebär att man inte kan se en grupp människor endast genom ett 

perspektiv, till exempel kön, utan flera faktorer, så som etnicitet, klass, ålder, funktions-

förmåga, religion och sexualitet, spelar roll. Intersektionalitet är ett helhetsperspektiv där man 

genom alla dessa faktorer drar en skärningspunkt för att kunna förstå olika gruppers 

livssituationer. Ofta vill man se hur dessa olika kategorier påverkar en människas identitet. 

Hur påverkas människor av att bli placerad i en viss grupp och hur påverkar det synen på 

dem? Vilken faktor har störst inverkan; kön, etnicitet, sexualitet? Intersektionalitet kan även 

ses genom ett maktperspektiv då man undersöker hur dessa olika faktorer kan öppna upp för 

förståelse kring ojämlikhet och maktordning mellan till exempel en yngre kvinna i arbetsklass 

och en äldre man i medelklass. 

 

Regeringen (skrivelse (Skr) 2002/03:140, s. 5) skriver att  

 
det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män skall ha samma 

möjligheter rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Idag har kvinnor 

och män formellt samma rättigheter, men ändå har vi inte uppnått ett jämställt samhälle.  

 

För mer än 30 år sedan började den offentliga debatten om våld mot kvinnor i hemmet. Våld 

mot kvinnor i hemmet har innan dess (och även än idag) utövats i det fördolda och för 31 år 

(1982) sedan ändrades åtalsreglerna så att misshandel i hemmet blev ett allmänt åtalsbrott 

(Hydén & Månsson, 2007) 

 

När våld i hemmet existerar kan en känsla av skam uppstå. Odifferentierad skam innebär att 

en person upplever sig negativt värderad vilket kan leda till att personen hämmas i sina 

tankar, sitt sätt att prata och röra sig. Detta kan uttrycka sig i en känsla av genans, 

förödmjukelse och att personen vänder bort blicken, pratar mindre och med låg röst samt blir 

introvert. Att det är skam som upplevs kan för inblandade parter ibland vara oförstått. 

Situationell skam uppstår när en norm är bruten vilket kan leda till förödmjukelse och genans 

(Engdahl & Larsson, 2006). 

 

När våldet har pågått under en tid kan det uppstå en normaliseringsprocess, vilket är en 

förklaringsmodell som visar hur det kommer sig att kvinnor stannar i våldsamma 

förhållanden. Normaliseringsprocessen innebär att den utsatta sakta men säkert bryts ner till 

den själv tar på sig skulden för det våld som uppstår. Det som från början är fysiska och 
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psykiska kränkningar blir tillslut sanningen om personen och något normalt i vardagen 

(Lundgren, 2004). 

 

Enligt Goffman (2011) delar vi medvetet och omedvetet in människor i kategorier. Vi delar in 

dem med egenskaper som är naturliga och vanliga i just den kategorin. Direkt vi möter en ny 

individ placerar vi denne i ett fack utifrån dess egenskaper, vilket blir personens sociala 

identitet. Detta är ofta en omedveten handling tills man märker om personen uppfyller kraven 

eller inte. Först när det blir tydligt att individen uppfyller kraven eller inte, inser man att 

individen placerats i ett specifikt fack. Det kan visa sig att placeringen är felaktig, det vill säga 

att individen inte uppfyller de egenskaper som andra individer i samma fack besitter. Om 

denne individ innehar mindre önskvärda egenskaper, och på så sätt ses som annorlunda, stöts 

den ut och ses som mindre accepterad. När en person blir stämplad på detta sätt kallas det att 

personen blir stigmatiserad (ibid.). 

 

5.3 Att vara offer 

 

Begreppet brottsoffer finns inte med i Sveriges rikes lag utan istället används ordet 

målsägande som beskrivs i Rättegångsbalken 20 kap. 8§ 4st; ”Målsägande är den, mot vilken 

brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.”. Ur ett psykologiskt 

synsätt anses en person vara ett brottsoffer utifrån personens upplevelser och inte utifrån om 

handlingen är brottslig i lagens mening eller inte (Lindgren, 2004).  I dagens samhälle finns 

det grupper som kan ses som brottsoffer men som ännu inte har full brottsofferstatus. 

Exempel på dessa är djur och vuxna som blir mobbade. För att en grupp ska få full 

brottsofferstatus (till exempel män som utsatts för våld av sin kvinnliga partner), behövs det 

ofta att samhället trycker på och står upp för den utsatta gruppen för att något ska hända 

(Lindgren m. fl., 2001). Detta betyder att brottsofferfrågan är en politisk fråga (Lindgren, 

2004). I samhället finns en bild av det idealiska brottsoffret som försvarslöst och oskyldigt, 

dock ser verkligheten annorlunda ut vilket kan sätta en viss press på olika myndigheters 

handlande (Rikspolisstyrelsen, 2003). 

 

Enligt Lindgren m.fl. (2001) finns en schabloniserad bild av hur ett brottsoffer ska vara. Ett 

idealoffer ska vara svagt, involverad i en respektabel aktivitet och vara på väg till en plats som 

hon inte kan förebrås för. Den ideala gärningsmannen är kopplad till denna bild och innefattar 

att denne ska sakna relation till och vara okänd för offret, samt vara i överläge i förhållande 

till offret. Denne ska vidare kunna beskrivas i negativa termer. För att få upprättelse som 

brottsoffer krävs det dessutom att offret kan hävda sin offerstatus. Bilden av brottsoffer som 

svaga och oskyldiga stämmer ofta dåligt överens med verkligheten. I verkligheten finns ofta 

en överlappning mellan vem som är offer och gärningsman. Samma individ kan ibland 

representera båda rollerna. Ofta har offrets agerande vid den inträffade händelsen betydelse 

för bland annat domstolens utslag (ibid.). 

 

Enligt Järvinen (1998) placeras kvinna/flickan, genom offertänkande, som “den andra”, det 

vill säga i en position till mannen som normen. Uppfattningen av det manliga som 

normsättare, det generella jaget, resulterar i en åtskillnad mellan manligt och kvinnligt, 

autonomi och beroende, styrka och svaghet. Denna hierarki skapar skillnader mellan könen 

och det har bidragit till alla kvinnor/flickor ses som offer och inte som aktörer, framförallt 

inom vård- och behandlingsarbetet. Hierarkin har “låst fast” kvinnor/flickor i en offerposition 

där bilden av kvinnan som aktör inte existerar, vilket kan anses som ett hinder i bemötandet 

och vidare skapa och återskapa självuppfyllande profetior (Hydén & Månsson, 2007). Att 

kvinnan har hamnat i en offerposition har även influerat synen på henne som 
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gärningsmannen. Ofta försöker man hitta ursäkter och förklaringar till varför kvinnan begått 

brottet, just för att hon inte ingår i bilden av en gärningsperson, utan som ett offer (Kordon & 

Wetterqvist, 2006). 

 

6. EMPIRI OCH ANALYS 

 

I detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga attityderna kring kvinnors våld mot män, vilka 

konsekvenser dessa får för våldsutsatta män samt vad som krävs för att attityderna kring 

kvinnors våld mot män ska nyanseras.  

 

6.1 En man kan inte vara ett offer och en kvinna kan inte vara förövare 

 

NCK (2013) beskriver att kvinnors våld mot män är lika vanligt som mäns våld mot kvinnor. 

Trots det handlar de flesta undersökningar om mäns våld mot kvinnor. Även i Brå (2009) 

beskrivs det att manliga våldsoffer är en svår grupp att synliggöra och att misstankar finns att 

det existerar kunskapsluckor i detta ämne. I Slagen man (2003) bekräftar författarna Palmberg 

& Wasén dessa rapporter med sina egna reflektioner om svårigheterna att hitta 

intervjupersoner. Författarna ställer sig frågan; Har det varit svårt för att män som offer inte 

antas finnas eller för att det antas vara ett stort mörkertal? 

 

När en man blir utsatt för våld av en kvinna i en nära relation innebär det att samhälleliga 

normer bryts (Engdahl & Larsson, 2006). De normer som åsyftas är karakteristika som anses 

vara typiskt manliga. De egenskaper som normativt ses som maskulina är bland annat 

självständighet, att inte be om hjälp i en utsatt situation samt att inte beaktas som offer 

(Dackemo, 2012). När en man utsätts för våld av en kvinna kan känslor av förödmjukelse och 

genans uppstå, det vill säga en form av skam. Detta kan vidare uttrycka sig genom att mannen 

blir introvert och inte förmögen att träda fram och berätta om sina erfarenheter. Om detta sker 

i stor skala, det vill säga att de flesta våldsutsatta männen reagerar på detta sätt, leder det till 

att omgivningen finner det svårt att förstå att detta kan uppstå och därför heller inte kan 

acceptera att män kan utsättas för relationsvåld (Engdahl & Larsson, 2006). Med denna 

bakgrund kan det finnas anledning att misstänka att manliga offer existerar, men inte känner 

sig modiga nog att träda fram eftersom föreställningen om mannen som förövare och inte som 

offer är så starkt rådande. 

 

I Palmberg & Waséns studie (2003) intervjuas sju män som i sin partnerrelation blivit både 

fysiskt och psykiskt misshandlad. Tre av dessa män berättar att de blivit utsatta för fysisk 

misshandel där till exempel sparkar har förekommit eller där redskap har använts som skålar 

och brödknivar. En man har vid en händelse nästan blivit överkörd av sin kvinnliga partner. 

Männen berättar att en varaktig fruktan för att ett utbrott ska utbrytas finns med hela tiden och 

de försöker alltid avläsa sin partners humör för att kunna förändra och förbättra möjliga 

utbrott. Männen berättar att deras kvinnliga partners använde våld som ett sätt att avreagera 

sig.  

 

Teorin om könsmakt utgår från mannen som överordnad kvinnan och att mannen besitter 

makten i en relation. Denna tanke fastställer en könsmaktsordning och menar att relationsvåld 

alltid måste tolkas utifrån detta. Med denna förförståelse skapas en vedertagen bild av vilket 

kön i en relation som är våldsutövare, om våld förekommer (SOU 2004:121). Trots forskning 

rådet det, enligt Hydén & Månsson (2007), fortfarande en dikotomiserad förståelse av kön och 

detta kan leda till att samhället försätter att tänka på kvinnan som det goda passiva offret och 

mannen som den onde aktive angriparen. Detta kan innebära svårigheter att acceptera att en 
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kvinna kan använda en brödkniv mot sin man samt att en man kan känna fruktan för ett 

möjligt utbrott. Även om det råder en dikotomisering av kön, bör varken kvinnor eller män 

ses enbart utifrån sitt kön, menar Söder & Grönvik (2008) . Gruppen män är ej en homogen 

grupp. Det kan finnas risk att en man blir klassificerad enbart utifrån det faktum att han är en 

man och per automatik tillskrivs vissa egenskaper, som till exempel stark och i kontroll. 

Andra faktorer påverkar och dessa utsatta män bör ses utifrån ett helhetsperspektiv, det vill 

säga att allt det en man är bör tas i beaktning och gemensamt ses utifrån en skärningspunkt. 

En av männen uttryckte det så här: ”Hon kunde liksom ha gått och provocerat sig hela dagen 

och liksom kom hem på kvällen då kunde hon avreagera sig på det sättet, genom att sparka på 

mig då.” (Palmberg & Wasén, 2003, s. 22). Intervjuade män i Palmberg och Wasén (2003) 

uttrycker en rädsla eftersom de inte vet när nästa attack ska komma. De upplevde också en 

känsla av oförutsägbarhet vilket resulterade i att de inte kunna slappna av och vara glad, utan 

ofta kände sig pressade och på spänn. Sex av dessa sju män i Palmberg & Waséns studie 

(2003) berättade att de har blivit drabbade för psykisk misshandel, till exempel kränkningar 

och hot vid flera tillfällen. En av männen berättade att hans partner kunde hota med att slå 

sönder lägenheten, slå honom och även vid ett tillfälle hota med att döda honom. Den 

psykiska misshandeln uttalade sig för fyra av de sju männen genom att de inte fick träffa sina 

barn alls, mindre eller att de skedde på moderns premisser. Det skedde även att modern kunde 

nedvärdera dem inför barnen men även för andra runt omkring. Några av männen säger att det 

finns en myt i samhället om att modern är den viktigare föräldern och därav försvåras det för 

männen vid vårdnadstvister. En av männen som inte har vårdnaden om sina barn säger; 

 
Det är grymt att säga men för att stå ut måste du begå en form av mental abort..för att kunna 

hantera det...det måste man gör...eller på något annat sätt tränger man undan det....stoppar upp 

det i ett schakt för att kunna leva normalt. (Palmberg & Wasén, 2003, s. 25) 

 

Några av männen har haft suicidala tankar på grund av att de lidit mycket över att inte få 

kunna ta del av barnens uppväxt. Fortsättningsvis berättar fyra av de sju männen att de på en 

ekonomisk plan har blivit utnyttjade av sin partner. Två av männen har satts i personlig 

konkurs. En av kvinnorna har lånat ett sexsiffrigt belopp, tagit pengar då mannens bostad 

såldes, samt försökt sälja hans ägodelar (Palmberg & Wasén, 2003). 

 

Det kan sägas finnas en tanke om kvinnor som passiva och mindre aggressiva (Lennéer-

Axelsson, 1994). De förväntas även ta mer hänsyn till lagar och normer. En “riktig” kvinna 

känner mer empati och omsorg för andra och brukar inte våld. Dessa egenskaper förväntas 

inte från en man. Denna syn på könsroller påverkar också synen på brottslighet. Medan en 

kvinna enligt könsnormerna inte ska bruka våld eller utföra brott, förstärker samma 

handlingar mannens maskulinitet (Brå, 2008). Det sätt på vilket samhället betraktar kön 

påverkas av tid, språk och sammanhang vilka ständigt förändras. Kön kan utifrån detta ses 

som en produkt, det vill säga skapas i relation med andra, och inte en determinerad verklighet 

(Lennéer-Axelson, 1994). Även om könsnormer skapas mellan människor, kan inte männens 

upplevelser av våld ses utifrån samma premisser då det upplevda förtrycket är högst verkligt 

för männen. Det sätt på vilket de är formade som män, förminskar inte den utsatthet männen 

känner i egenskap av just män. Det sätt på vilket manlighet är skapat kan påverka männens 

erfarenheter av utsatthet i negativ bemärkelse, då synen på manlighet inte är förenligt med 

utsatthet så som attityden kring kön och våld är idag. 

 

I en studie av Danielsson (2006), “Våld i nära relationer”, intervjuas en manlig socionom från 

Kriscentrum för män i Göteborg. Han berättar att kvinnors våld ibland kan bli väldigt grovt då 

både sorg och stark förtvivlan kan ligga bakom den starka aggressionen. Med detta anser han 

att kvinnor ofta håller inne på sin aggression längre än män då det är sättet de är uppfostrade 
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på. Män uppfostras ofta med att de ska hantera sin aggression och avreagera sig medan 

kvinnor uppfostras med att förtränga sin ilska. 

 

Såsom beskrivits ovan råder en föreställning om vad som anses som kvinnligt respektive 

manligt, vilket påverkar tolkningen av bakomliggande faktorer till våldsutövande. Den 

manliga socionomen som ovan nämnts beskriver dessa bakomliggande faktorer så som att när 

en kvinna använder våld måste något ha föranlett detta. En vidare tolkning av detta kan ge att 

när en man utövar våld, är det som en konsekvens, av samhället, skapade könsnormer, det vill 

säga det ligger i den manliga naturen (Lennéer-Axelson, 1994) samt utifrån intersektionalitet 

(Grönvik & Söder, 2008). Inte heller kvinnor bör ses enbart utifrån sitt kön och vad som anses 

karaktäristiskt. Precis som att gruppen män inte är homogen, är inte heller gruppen kvinnor 

det. Att tillskriva kvinnor determinerade egenskaper, så som passiva och empatiska, riskerar 

att skapa mallar för hur en kvinna ska var. Detta gör det svårt att acceptera andra egenskaper 

än de som anses typiskt kvinnliga. Denna kategorisering hindrar en mer nyanserad tanke kring 

fenomenet våld. Faktorn kön har en stor inverkan på samhällets syn på människor, men man 

får inte glömma att en människa är mer än sitt kön.  

 

Enligt Seelau och Seelau (2005) reagerar människor mindre när våld utövas mot män än mot 

kvinnor. Mäns våld mot kvinnor ses som värre än något annat våld i nära relationer. Detta kan 

bland annat bero på att människor uppskattar hur stor den potentiella skadan kan bli och mot 

kvinnor anses den kunna bli värre då män som våldsutövare ses som mer hotfulla än kvinnliga 

våldsutövare och att kvinnliga offer ses som svagare (Dackemo, 2012).  

 

Ivar Arpi bloggar om feminism på Newsmill (http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/20/). I 

ett inlägg skriver han om hur en man recenserar en våldsutsatt mans berättelse.  

 
Sättet Victor Z Hahn bemöter Martin Svenssons brottsofferberättelse följer en klassisk mall där 

män som är offer endast har sig själva att skylla. Det är en beklämmande, men utbredd, 

machoattityd där män ska skämmas om de inte är starka och all svaghet måste döljas till varje 

pris. Då är vi tillbaka på ruta ett där pojkar inte får gråta och flickor är svaga små väsen vars 

kraft man inte behöver räkna med och inte heller ta på allvar. 

 

Ivar Arpi menar att man ofta kommer med strukturella förklaringar till kvinnors utsatthet, 

medan individuella förklaringar gäller för våldsutsatta män. Han skriver vidare att den 

allmänna synen är att en man får skylla sig själv, samtidigt som en kvinna är styrd av 

strukturen. Detta leder till att kvinnor förväntas vara svaga och utsatta medan män ska vara 

starka och oberoende. Ivar anser att Martin Svensson, i sin artikel, tydligt visar hur den som 

indoktrineras i denna världsbild får svårt att se vad som egentligen sker. Ivar menar också att: 

“Våld i nära relationer är en samhällsfråga, inte bara en kvinnofråga. Ingen ska behöva bli 

slagen. Punkt.”  

 

Formellt sägs att kvinnor och män har samma rättigheter, men Regeringen menar att vi ännu 

inte uppnått ett jämställt samhälle (Skr 2002/03:140). I Regeringsformen anges att det är 

förbjudet med lagar som diskriminerar någon på grund av kön, om det inte är så att lagar 

tillkommer för att öka jämställdhet mellan kvinnor och män. Sverige anses vara ett av 

världens mest jämställda länder (World Economic Forum, 2013), men det råder en obalans i 

arbetet mot diskriminering. Det talas om jämställdhet mellan könen, men kvinnor lyfts upp 

mer i sammanhanget. Så som Ivar Arpi skriver ovan tycks det som att bara några ska vara lika 

inför lagen, vilket inte är en orimlig analys när även Regeringen instämmer i att vi ännu inte 

uppnått ett jämställt samhälle.  
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Vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har Gunilla Krantz, professor vid avdelning för 

samhällsmedicin och folkhälsa, gjort två undersökningar som visar att det är lika vanligt att 

män blir slagna av sina kvinnliga partners, som det omvända. I studierna har 1 400 

heterosexuella män och kvinnor i åldrarna 18 till 65 år deltagit, varav åtta procent av 

kvinnorna säger sig ha blivit utsatta för våld i båda studierna, medan motsvarande siffra för 

männen är åtta procent i den ena studien och elva procent i den andra (Sahlgrenska 

akademien, 2013). Denna information tas också upp i bloggen Motpol 

(www.motpol.blogspot.se/2013/10/kvinnors-vald-mot-man.html) där följande citat också är 

hämtat:  

 
Ett överraskande resultat, tycker nog många. Inte minst givet hur den svenska debatten ser ut där 

män som grupp ständigt misstänkliggörs och skuldbeläggs för de brott som en liten minoritet 

män begår. Två saker kan nu tänkas hända: nyheten tigs ihjäl, alternativt bagatelliseras eller 

förminskas eftersom den inte passar in i den könsmaktsteoretiska diskurs som råder i Sverige.  

 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter (http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-som-misshandlas-

hemma-far-inte-hjalp/) är det inte bara män som står för våld i nära relationer. ”Män som 

grupp är inte lika utsatta som kvinnor. Men enskilda män kan vara mycket utsatta”, enligt 

Klara Hradilova Selin, forskare på Brå. Den traditionella mansrollen gör det emellertid svårt 

för de män som misshandlas i nära relationer att erkänna problemet och få hjälp.  

 
En man ska enligt normerna stå pall och försvara sig själv. Det är inte så lätt att gå till polisen i 

ett sådant läge. Det finns inga jourer som är inriktade på män som offer. Jag tror inte att man kan 

förvänta sig att bli behandlad som vilket offer som helst, säger Klara Hradilova Selin. 

 

Det finns stereotypa könsroller som är skapade av rådande normer i samhället (Lennéer-

Axelson, 1994), men också kring vem som är det ideala brottsoffret (Lindgren m.fl., 2001). 

Samhällsdebatten har genomsyrats av ett fokus på kvinnan som offer och mannen som 

förövare. Det var först år 2009 som en undersökning om mäns utsatthet gjordes (Brå, 2009). 

Problemet håller på att synliggöras alltmer, vilket tyder på en förändring av synen på vem 

som kan vara ett offer (Lindgren m.fl., 2001). För att männen ska erhålla status som 

brottsoffer krävs dock initiativ från myndigheter (Rikspolisstyrelsen, 2003) för att debatten 

inte enbart ska handla om det kvinnliga offret så som det har varit sedan början på 1980-talet 

(Hydén & Månsson, 2007).  

 

Signaturen “filijox” skriver på VK (www.vk.se/995818/): “Det bästa är väl att lämna kvinnan 

då om hon ska få slå och jävlas till oändlighet om varken polis tror en om misshandel 

(märken) eller att man själv måste avvärja sig varje gång utan behöva ge ev våld tillbaka 

vilket är ju inte bra heller i rättskaffens ögon.” 

 

På Sveriges Televisions debattsida (http://debatt.svt.se/2013/04/17/) finns följande kommentar 

kring kunskap och bemötande: 

 

Signaturen “Samir_Benali” skriver: “Män är dock generellt (inte alltid) starkare än kvinnor 

och bör därför kunna försvara sig mot kvinnors våld på ett sätt som kvinnor, överlag, inte kan 

göra mot mäns våld. Våldet kan likväl vara hemskt. Men det följer ändå att mäns våld mot 

kvinnor har potentialen att vara mer maktutövande och förtryckande än det omvända. 

Generellt sett alltså.”  

 

Dessa två kommentarer belyser hur könsmakt inverkar, det vill säga att mannen är och vill 

vara överordnad kvinnan (SOU 2004:121). Utifrån kommentarerna kan det tolkas som att det 
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är lättare för en man att ta kommandot över situationen genom att lämna förhållandet om han 

inte blir betrodd när han söker hjälp. Detta kan också förstås utifrån den maskulina normen 

som innebär att män är självständiga, behöver ingen hjälp och kan ta hand om sig själv. 

Normer kring kön i samhället innebär att allt är skapat i relationer och därför är inget objektivt 

verkligt. Dock medför detta inte att männens erfarenheter kan ses som en skapad produkt 

såsom kön, utan de är högst verkliga för dem (Hydén & Månsson, 2007; Lennéer-Axelson, 

1994). 

 

På Sveriges Televisions debattsida (http://debatt.svt.se/2013/04/17/) diskuterar KDU:s 

Mimmi Westerlund och Jenny Weimers om våld i nära relationer. De anser att vi måste våga 

prata om kvinnors våld mot män och att det just nu är ett väldigt ensidigt, feministiskt 

perspektiv som innebär att kvinnan är offer och mannen är förövare. De anser att lagar måste 

förändras så att de utgår från våldet mellan människor, oavsett kön. Enligt dem är våld i nära 

relationer ett stort samhällsproblem, men ett kontroversiellt sådant.  

 

Detta bör diskuteras med utgångspunkt i Regeringens jämställdhetspolitik för att skapa 

förståelse för hur jämställdheten fungerar i praktiken. Det övergripande målet är att alla 

människor, oavsett kön, ska ha samma rättigheter i alla väsentliga områden i livet (Skr. 

2002/03:140). Det som budgeteras är inte könsneutralt i verksamheter som arbetar med 

våldsutsatta (Brå, 2012).  

 

KDU:s Mimmi Westerlund och Jenny Weimers debattinlägg publicerades 130417 

(http://debatt.svt.se/2013/04/17/). Fram till vår hämtning 131108 hade 477 kommentarer 

publicerats, vilket visar att detta är en känslig fråga och något som behöver diskuteras. Nedan 

presenteras ett axplock av dessa kommenterar som berör synen på manligt och kvinnligt och 

hur detta påverkar synen på det stödfunktioner som finns för dem.  

 

Signaturen “Tetyana” skriver: “Kvinnojourer existerar först och främst för dem som är utsatta 

för allvarligt våld och hot i sitt hem. Och det är först och främst kvinnor som hamnar i sådana 

situationer. De andra former av utsatthet behandlas på andra platser och på annat sätt. Så för 

all del, man får gärna utveckla alla möjliga former av stöd och hjälp, ju mer desto bättre. Det 

finns dock inget stor behov i mansjourer för samma ändamål som för kvinnor. Varför då 

denna artikel med ogrundat påhopp på feminister?” 

 

Signaturen “Ej feminist” svarar “Tetyan”: Vad vet du om det behövs mansjourer för samma 

ändamål som för kvinnor? Har du gjort det minsta försök att se problemet ur en manlig 

synvinkel? 

 

Signaturen “Tetyana” svarar “Ej feminist”: “Vad spelar det för roll, manlig eller kvinnlig? 

Den som är i behov av skydd ska få skyddet, den som inte är i behov får det inte. Det är inte 

mer komplicerat än så.” 

 

Signaturen “Ej feminist” svarar “Tetyana”: “Nej, det är just det som det handlar om! Men nu 

läggs alla resurser på kvinnor. Varför får inte män ta del av dessa resurser?” 

 

Signaturen “Alcon85” svarar “Tetyana”: det påstås väl att behovet av en stödfunktion är lika 

nödvändigt oavsett kön. Nämns väl inget om att det skulle vara lika vanligt? Mansjourer 

skulle troligen få mycket färre offer som söker sig till dem, men de är inte desto mindre 

viktiga.” 
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Anders Brandt, som är polis och studerat genusvetenskap, beskriver skillnader och hinder 

mellan män och kvinnor som offer. Brandt menar att mäns våld mot kvinnor inte alls är 

nedtystat som det ibland kan beskrivas vara utan att det är kvinnors våld som är nedtystat. 

Anders skriver att könsmaktordningen, patriarkatet och härskartekniken är ett “glastak” som 

hindrar kvinnorna i att avancera i till exempel ett företag. För männen som brottsoffer är det 

istället ett “betongbjälklag” som hindrar dem att ta del av samma villkor som kvinnorna. Detta 

betongtak säger han hindrar männen att bli en del av statistiken och utredningsapparaten, 

vilket gör att de struntar i att anmäla då de vet att det inte spelar någon roll 

(www.newsmill.se/artikel/2011/12/01/).  

 

Följande kommentarer är till Anders Brandts debattinlägg: 

 

Signaturen “sture” skriver: “Jag kände igen mig själv i den. Du skriver att "det är så uppenbart 

för männen att det inte går att komma igenom betongbjälklaget så de struntar i att anmäla 

brott..." och det var precis så jag själv kände efter att min ex-fru misshandlade mig. Plus att 

jag var rädd för vad som skulle hända om jag anmälde henne. Skulle någon tro på mig, eller 

ens bry sig även om de trodde på mig. Skulle det gå ut över barnen om jag anmälde. Skulle 

hon då inleda en vårdnadstvist. Jag anmälde inte, det blev ändå en vårdnadstvist, och ingen 

myndighet (polis och socialtjänst) trodde på mig i ett senare skede, trots att det fanns vittnen 

till misshandeln och bilder på skadorna (rivmärken etc)”. 

 

Detta kan förstås med tanke på att det sedan början på 1980-talet diskuteras om mäns våld 

mot kvinnor i den offentliga debatten och detta har därav fått mer uppmärksamhet (Hydén & 

Månsson, 2007). Detta fokus kan sägas ha rått fram till år 2009 då det för första gången i 

Sverige redovisades hur män utsätts för våld av en kvinna i nära relation. Det här har inneburit 

att män som utsatts för våld av en kvinna i nära relation har varit ett relativt osynligt problem 

(Brå, 2009). Utifrån detta kan man därför förstå att det övergripande problemet är att männen 

ännu inte erhållit full brottsofferstatus, vilket leder till att de inte kan åtnjuta samma 

rättigheter som våldsutsatta kvinnor. 

 

Från artikeln “Män mer utsatta för relationsvåld” på (www.vk.se/995818/) hämtas följande 

kommentarer: 

 

Signaturen “Luttrad”: “Är någon kvinna elak mot en man så är det givetvis någon mans fel. 

Om det inte är mannen i relationen så är det någon annan mans fel.” 

 

Signaturen “björnenstjej” skriver: “Tycker det är hemskt att detta inte uppmärksammas mer, 

jag är kvinna och tycker det är hemskt att detta ska hända oavsett om man är man, kvinna 

barn, djur, prickig.... det ska bara inte ske. Och det finns elaka och egoister bland oss alla 

oavsett kön! Nu finns det säkert mååånga kvinnor därute som tycker jag är knäpp, men tänk 

efter vi har alla känslor män som kvinna, det är aldrig rätt att vara våldsam ...aldrig” 

 

Denna artikel (www.vk.se/995818/) har även länkats på 

https://www.facebook.com/anton.sandman.1?fref=ts, genererade följande kommentarer. 

 

Signaturen “Anton” kommenterar artikeln: “På tal om frågan jag ställde till Gudrun Schyman 

under en föreläsning då hon pratade om våldet i nära relationer. Jag: ‘Hur är kvinnors våld 

mot män representerade i denna statistik.’ Gudrun (för övrigt en otroligt nedlåtande ton): 

‘Jaha, det var ju typiskt att man skulle få denna fråga från en man.’ Med betoning på MAN. 

Undrar hur hon hade reagerat om en kvinna ställt samma fråga.” 
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Signaturen “Markus” skriver: “"Militant" feminism som drar alla män över en kam är så sjukt 

kontraproduktivt. Att hon ska huffa och puffa för att Anton ställer en fråga om 

JÄMSTÄLLDHET är fan helt äcklande. Tänk om han varit offer för våld hemma av en 

kvinna (det händer inte LIKA ofta, men det kan väl hända) hade det då helt plötsligt varit en 

legitim fråga eller är han tvungen att vara kvinna för att ställa en fråga om våld? Nej, 

självklart inte! Kränkt är kränkt oavsett om du är man eller kvinna.” 

 

Gunilla Krantz studie, som presenterats tidigare, har även publicerats genom artikeln “Lika 

vanligt att män blir slagna” på Metros hemsida (www.metro.se/nyheter/kvinnor-som-slar-

man/). Kommentarer till denna artikel presenteras nedan: 

 

Signaturen “Pernilla” skriver: “En örfil från en liten damhand är väl inte jämförbar med 

knytnäven på en karl. Av rent biokemiska skäl är det även skillnad på manlig respektive 

kvinnlig aggressivitet som sådan.” 

 

Signaturen “Fredrik” svarar “Pernilla”: “Det var tamefaan det dummaste jag hört på länge. .. 

Så du menar helt allvarligt att våld av en kvinna mot en man är försvarbart men inte tvärtom?” 

 

Återigen belyser dessa kommentarer hur jämställheten ännu inte uppnåtts (Skr. 2002/03:140). 

Det som också kan utläsas av många av kommentarerna är att synen på kön präglas av en 

stark dikotomisering. För att vi ska uppnå ett jämställt samhälle krävs först och främst att den 

politiska debatten nyanseras och att förståelsen kring partnervåld breddas samt att såväl 

myndigheter som medmänniskor anammar denna bredare och mer accepterande syn på vem 

som är våldsutövare och vem som kan vara falla offer för våld i nära relationer (Hydén & 

Månsson, 2007).  

 

Följande kommentar är från Sveriges televisions debattartikel 

(http://debatt.svt.se/2013/04/17/): 

 

Signaturen “Mischaonline” skriver: “Att även lyfta fram mäns rätt till hjälp och stöd från 

samhället innebär inte ju inte att kvinnors rätt till detsamma förringas.” 

 

6.2 Negativa konsekvenser för våldsutsatta män i nära relationer 

 

Män som utsatts för våld av en kvinnlig partner uppger i intervjuer i studien genomförd av 

Palmberg & Wasén (2003) att det finns en ensidig föreställning - att endast män brukar våld i 

relationer - i hela samhället: bland myndigheter, politiker, i media och bland vänner och 

kollegor. Männen själva menar att detta får konsekvenser för de män som faktiskt utsätts för 

våld. När våldet är av fysisk karaktär, får det kroppsliga konsekvenser för männen, precis som 

när kvinnor utsätts för fysiskt våld. Det handlar ofta om blåmärken, muskelbristningar och 

ömhet. I studien av Palmberg & Wasén (2003) pratar männen om en föreställning av att en 

normal man inte blir misshandlade (av sin partner) och att de själva ser sig som “onormala”, 

detta kan man se en stark skillnad till våldsutsatta kvinnor. Enligt Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski (2001) ser kvinnor mäns våld först efter separationen. Männen 

märker våldet under våldets gång och under relationen. I en studie av Dackemo (2012) talar 

männen om att det inte ansåg att det fysiska våldet de utsatts för var tillräckligt allvarligt för 

att omnämnas. Detta kan vara en orsak till ett eventuellt mörkertal (Brå, 2009). Männen 

beskriver att våldet de utsattes för började smygande för att sedan öka i både frekvens och 

styrka. Ofta var våldet enbart av psykisk karaktär, men i vissa fall övergick det även till fysisk 
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misshandel. För att citera en av männen: ”Den psykiska misshandeln är mycket effektivare, 

grövre och drabbar, tar styggare, hårdare än vilken, ja hade hellre tatt en käftsmäll om man 

säger så. För den kan man hantera” (Dackemo, 2012, s. 8). Överlag pratade dessa intervjuade 

män om det psykiska våldet och hur det upplevdes värre än det fysiska. Enligt männen 

innebar det psykiska våldet nedbrytning av självkänslan, skuldbeläggning, kränkningar, hot 

och berövande av umgänge med gemensamma barn. Vissa män beskrev att detta kunde ske i 

sådan utsträckning att de tillslut var helt under kvinnans makt och kontroll. Kvinnan var 

överordnad. Att kvinnan använde sig av hot var också vanligt förekommande. Kvinnan kunde 

bland annat hota med att ta sitt liv eller ta barnen ifrån mannen om han inte gjorde eller sa 

som han uppmanades. I intervjuerna framkom att när männen utsatts för fysiskt våld nämns 

det bara i förbifarten. Det fysiska våldet kunde involvera stryptag, örfilar, sparkar och 

klösningar (ibid.). 

 

Den vedertagna synen om klassiska manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden 

påverkar omvärlden förståelse och acceptans mot våld i nära relationer. Detta kan skapa 

hinder för människor att se att en individ kan vara utsatt för relationsvåld oavsett kön och att 

det kan få liknande fysiska konsekvenser oavsett om man är man eller kvinna. Den bild som 

råder idag är att det ideala brottsoffret är svaga och oskyldiga, vilken inte alltid 

överensstämmer med verkligheten (Lindgren m.fl., 2001). Detta kan också förstås utifrån 

könsmaktsteorin som menar att mannen är överordnad kvinnan samt sitter på makten (SOU 

2004:121). Dock visar texten ovan att denna könsmaktsordning likväl kan uttrycka sig 

omvänt. Att låsa sig vid denna ordning och anta att det är den manliga parten som besitter 

makten över kvinnan, riskerar att samhället blundar för mäns utsatthet och upplevda 

underordning. Männen beskriver det våld de utsatts för som något som skedde bara i 

förbifarten och knappt värt att nämnas. De har själva upplevt en utveckling av omfattning och 

styrka, men samtidigt fallit offer för en normaliseringsprocess (Lundgren, 2004). Den 

normalisering som Lundgren skriver att kvinnor upplever, kan gälla även för männen. På 

grund av att det skedde successivt och smög sig in i deras vardag har detta sätt att bli 

behandlade av sin kvinnliga partner blivit en sanning och männen riskerar att i förlängning ta 

på sig skulden. Ju längre detta pågår och desto djupare förankrat denna verklighet blir desto 

svårare kan det bli för männen att träda fram, då en känsla av skam kan ta över. Skulle de 

träda fram, finns det risk att normer bryts vilket kan innebär känslor av förödmjukelse och 

genans (Engdahl & Larsson, 2006).  

 

Via Polisen (2013)  kan den som utsatts för våld få information om var denne kan vända sig 

för stöd och hjälp. Antalet organisationer är olika till antalet för kvinnor respektive män. För 

kvinnor finns det förslag på fyra verksamheter att kontakta (Kvinnofridslinjen, Nationellt 

centrum för kvinnofrid, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samt 

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund). Via dessa hänvisas man vidare beroende på 

var i landet man bor bland annat. För männen är utbudet mindre. De hänvisas endast till en 

organisation (Rikskriscentrum) för att för stöd i sin utsatthet. Enligt Polisen finns ideella 

organisationer med jourer för brottsutsatta på de flesta orter i landet. De upplyser också att 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla kan ringa, även män (ibid.).  

 

Den hjälp som erbjuds fokuserar i huvudsak på kvinnor som utsatta, samtidigt arbetar 

Regeringen för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter inom alla väsentliga områden i 

livet (Skr 2002/03:140). Enligt Brå (2012) har Sveriges kommuner tilldelats 436 miljoner 

kronor för att stärka kvinnojourer samt förbättra kvaliteten i arbetet med mäns våld mot 

kvinnor. Ytterligare 23 miljoner kronor tilldelas kommunerna årligen av Regeringen (Social 

Qrage, 2013, Oktober). Regeringens jämställdhetspolitik tar avstamp i ett könsneutralt 
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förebyggande arbete, även när det kommer till våld, men vid granskning av de finansiella 

satsningar som gjorts och görs, kan det inte anses könsneutralt. Forskning visar att mäns våld 

mot kvinnor är både mer frekvent och grövre, men att även kvinnors våld mot män existerar 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

På Svt:s hemsida finns en intervju med Mårten af Ekenstam som arbetar som volontär på 

mansjouren. Han träffar allt oftare män som misshandlas i sina relationer. Han säger: “Det är 

alltifrån hundrakilos muskelknuttar till små kortväxta män. Fysiken har ingenting med det här 

att göra”. Vid frågan om inte män är starkare än kvinnor svarar han: “Män är starkare när det 

gäller att bära ved, ja. Men mentalt är vi inte starkare. En man klarar inte att vakna mitt i 

natten med en kniv mot halsen”. af Ekenstam menar att då kvinnors våld mot män inte är 

accepterat är det svårt för män att prata om det. Han menar vidare att det kan få konsekvensen 

att männen hellre tar livet av sig än att träda fram (www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/man-

kan-inte-saga-att-min-fru-slar-mig).  

 

Det Mårten af Ekenstam beskriver, att män hellre tar livet av sig än trädet fram, kan fungera 

som en indikator på hur obalanserat jämställdhetsarbetet i Sverige är när det gäller utsatthet 

för våld i nära relationer. Om våldsutsatta män delar denna uppfattning, kring valet att träda 

fram eller ta sitt liv, visar det på att mer behöver göras och att mäns och kvinnors rättigheter i 

praktiken stämmer illa överens med vad regeringen hävdar att de faktiskt har (Skr 

2002/03:140). 

 

Enligt Chaudhuri (2012) låter män bli att rapportera våld på grund av rädsla för förnedring 

samt avsaknad av självsäkerhet. Om och när mannen väl rapporterar våldet favoriseras 

kvinnan, framförallt i samband med vårdnadstvister. Cheung, Leung & Tsui (2009) menar att 

en annan orsak till att män inte söker hjälp kan vara de starkt förankrade sociala och kulturella 

värden som råder. Vidare har det i en undersökning av Dackemo (2012) visats att sårbarhet, 

rädsla och förnekelse är avgörande faktorer för männens benägenhet att söka hjälp och stöd. 

Män som har anmält våldsamma händelser har bemötts med reaktioner som ”Se på din 

storlek! Kanske hon försvarade sig?” (ibid. s. 3).  

 

Den föreställning som finns kring män och deras stereotypa egenskaper, det vill säga att de är 

självständiga och starka (Dackemo, 2012), kan sägas vara oförenligt med att vara utsatt för 

relationsvåld samt be om hjälp. När de väl ber om hjälp favoriseras ofta ändå kvinnan, då 

denna generellt ses som mer empatisk och omsorgsfull (Brå, 2008). Detta kan få 

konsekvenser i till exempel vårdnadstvister.  Det kan uppstå en känsla av genans och 

förvekligande att visa sig svag, vilket kan hindra männen att träda fram och erkänna sig själv 

som offer (Engdahl & Larsson, 2006). 

 

110329 publicerades en debattartikel av Birgitta Nordwall, gruppledare för 

Kristdemokraterna, på VK (www.vk.se/534733/mer-vard-for-valdsamma-man) där det 

beskrivs att Västerbottens Läns Landstinget inte lägger några pengar på mansmottagningen i 

Umeå vilket är väldigt olyckligt då det påverkar barn och kvinnor negativt. I dagens läge 

betalar landstinget hälften och kommunen hälften av de övriga centrum mot våld. Det är 

endast ideella krafter som driver mansmottagningen och författaren av debattinlägget menar 

att landstinget måste satsa mer pengar och prioritera denna fråga. Författaren menar att 

mansmottagningen borde ha samma ekonomiska förutsättningar som övriga centrum mot 

våld. Detta visar sig i studien av Palmberg & Wasén (2003) där två av männen berättar att de 

tagit kontakt med mansjourer, men inte upplevt att de fått någon hjälp då personalen enligt 

männen saknat erfarenheter av att bemöta våldsutsatta män. De upplevde också att det våld 
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som diskuterades på dessa jourer var kvinnomisshandel. Två andra av de intervjuade som 

blivit utsatta för fysiskt våld har inte tänkt på att ta kontakt med mansjourer, trots att de haft 

ett behov av att prata med någon professionell om misshandeln. De två män som varit i 

kontakt med mansjourer tycker generellt att personalen inte klarar av att hantera deras 

problem samt att mansjourerna endast riktar in sig på misshandlande män, det vill säga mäns 

våld mot kvinnor. Samtliga män i denna intervjustudie menar att det, för en kvinna, räcker att 

hon känner sig hotad för att myndigheterna ska reagera, vilket har resulterat i att männen 

blivit mer restriktiva med sina kontakter med myndigheter. En man uttrycker det så här i 

studien av Dackemo (2012): 

 
Och de e jätte jätte jobbigt när man tar kontakt me nån och så sen får man höra att JAG är den 

som är våldsam och kontrollerande och styra över henne. Att hon.. de e ju de HON e och dom 

köper de av henne. För att dom har så, den e så inpräntad, den här bilden av att mannen e 

förövare och är så kontrollerande och dominerande.. den e så inpräntad där så de har svårt att se 

nånting annat, att de faktiskt kan vara tvärtom. De e skitjobbigt när man har blivit utsatt för så 

mycke som ja blivit utsatt för och så ska man berätta de för nån och så blir man inte trodd, man 

blir misstrodd. Utan man tror de e JAG som är förövare (Dackemo, 2012, s. 11). 

 

Enligt Lindgren m.fl. (2001) har män ännu inte erhållit full brottsofferstatus, vilket kan 

påverka myndigheters beteenden gentemot våldsutsatta män.  Det som gör att myndigheter 

reagerar när en kvinna är offer är det faktum att hon uppfyller kriterierna för schablonbilden 

kring det ideala brottsoffret, det vill säga svag och oskyldig. Kordon & Wetterqvist (2006) 

menar att man ofta försöker hitta bakomliggande förklaringar till varför en kvinna utövar 

våld, just på grund av att hon inte ingår i den vedertagna bilden av en gärningsperson, utan 

som ett offer. Denna tanke får konsekvenser för bemötandet förövare och offer beroende på 

kön.  

 

En av männen i Palmberg & Waséns studie (2003) blev väl bemött av polisen då han inte 

vågade gå hem efter att ha blivit hotad till livet av sin flickvän. Han upplevde att han togs på 

allvar, vilket han tror beror på att poliserna inte kunde undgå att se hur rädd han var. De 

övriga männen har andra erfarenheter. Deras uppfattning är att anställda inom sociala och 

rättsliga myndigheter varit väldigt partiska till kvinnans fördel; kvinnan ses som den 

trovärdiga parten. För att citera en av männen: “Jag önskar att det fanns mer kunskap och 

öppenhet att ta till sig och inte det där rent reflexmässiga, liksom att stötta kvinnan alltid” 

(ibid. s. 30). Hines och Douglas (2009) diskuterar hur män behandlas när de väl anmäler 

våldsbrott. Inte ovanligt är det att männen fått övernatta i häkte trots att familjemedlemmar 

vittnat om att det inte är denne som varit våldsam, utan kvinna. Det finns även män som, när 

de ringt till journummer, fått höra att de själva måste vara utövaren av våldet. Vid kontakt 

med polisen skrivs ibland ingen rapport och ibland sker även förlöjligande eller arresterande 

som förrövare trots att de är de som blivit utsatta. De intervjuade männen i studien av 

Dackemo (2012) uppgav att de i kontakt med myndigheter ofta kände sig misttrodda på grund 

av sitt kön. En man blev utskrattad av polisen när han ville göra en anmälan och en annan 

man upplevde bemötandet som trevligt, men att någon hjälp inte fanns att få. I samma studie 

framkommer att den hjälp männen hade fått från ideella organisationer endast innebar någon 

att samtala med. Mer än så uppgav männen inte att de fått, varken från polisen eller sociala 

myndigheter. För att citera en man:  

 
Nej inte fått hjälp alls. Alltså har gått till socialtjänsten och har ingenting att erbjuda. De har 

nånting att erbjuda och de är ju samtal för män som har utövat våld. Sån hjälp kan få.. dom som 

har utövat våld mot andra kan få hjälp för att tänka om och inte va så våldsamma. Men hjälp för 

män som blivit utsatta för våldet, de finns det inte. (Dackemo, 2012, s. 12) 
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131007 publicerades Gunilla Krantz studie (som tidigare beskrivits) angående mäns utsatthet 

för relationsvåld (www.vk.se/995818/). Gunilla Krantz säger själv att resultaten är 

överraskande, då den generella bilden har varit att männen inte utsätts för relationsvåld, vilket 

i studien visas att de gör. Nedan redovisas en kommentar kring detta: 

 

Signaturen “30-årig man i Umeå” skriver: “Förvånar mig inte. Var själv i ett förhållande där 

min dåvarande flickvän flera ggr slog eller rev mig då hon blev arg. Var för osäker för att 

våga gå och anmäla. Ville inte verka vara en "mes".” 

 

Regeringen har en vision om att Sverige ska vara ett jämställt samhälle oberoende av kön 

inom livet alla väsentliga områden (Skr 2002/03:140) och det görs satsningar på 

förebyggande arbete samt stöd och hjälp för våldsoffer (Brå, 2012). Nedan redovisas några 

attityder gentemot upplevd kunskap och bemötande från myndigheter och hjälporganisationer 

(www.vk.se/534733/). 

 

Signaturen “Pappan” skriver: “Var vänder sig en man som utsätts för våld i nära relation? 

Svaren har alltid varit Mansmottagningen (en funktion för män som slår sin partner/barn) När 

jag så besökte ledande personal upprördes dessa i att jag inte förstog att allt domesticerat våld 

alltid utgår från mannen, således finns inget behov av annat än terapi för att den utsatte skall 

komma till insikt i sin sjukdom, detta oavsett denne är ett brottsoffer eller inte.”  

 

Vidare skriver signaturen “Pappan”: “Kommentar från Centrum mot våld när mammans 

falsarier uppdagas i rätt. Det är inte vår skyldighet att kontrollera sanningshalt i kvinnans 

berättelse, vi förutsätter att den angivna historien har sanning. Myndighetschefs kommentar. 

Jättetråkigt att du och dina barn har drabbats, men mamman verkade trovärdig, men nu vet vi 

ju att det var mamman och inte du som slog dig och älsta barnet, detta efter att skolpersonal 

anmält mamman för dessa slag.“ 

 

Vidare skriver signaturen “Pappan” att det finns ingen lagtext som explicit ser till genus, men 

att våld i nära relationer endast ses som mäns våld mot kvinnor. Han menar att demokrati 

kräver likhet inför lagen och att det därför inte får finns lagar som utestänger en person utifrån 

sitt kön (www.vk.se/995818/).  

 

Samtliga ovan presenterade kommentarer visar på hur ojämställt det kan vara att vara offer. 

Beroende på om offret är en man eller kvinna varierar bemötandet av både myndigheter och 

medmänniskor.  

 

Lennart Holmlund (S), kommunalråd i Umeå, bloggar på VK (www.blogg.vk.se/lennart-

holmlund-kommunalrad/) om det faktum att det inte finns några skyddade boenden för män 

som utsatts för våld i nära relationer.  

 

Av de som söker sig till Brottsofferjouren efter att ha blivit utsatta för våld i en nära relation 

är 13 procent män. Där kan man nog misstänka att det finns ett ganska stort mörkertal 

eftersom männen kanske till och med skäms för att ha blivit utsatt för våld med den bild som 

finns både om män och om kvinnor. Vi måste överallt ta krafttag mot våldet. 

 

Detta kommenteras av signaturen “Johanna Nordström”: “Att samhället underlåter att ta hand 

om de män som är offer för våld i nära relationer är bara ytterligare ett bevis på hur människor 

skadas av de stereotyper som finns kring kön idag.” Lennart Holmlund replikerar detta: “Det 

är väl det som är problemet med allt som händer i nära relationer. Före den här 
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undersökningen tror jag att det var ytterst få som trodde att det fanns män som råkade ut för 

det.” 

 

I intervjuer med män som utsatts för relationsvåld av en kvinnlig partner från studien av 

Palmberg & Wasén (2003) framkommer att samtliga män har valt att berätta om sina 

erfarenheter och att ingen av dem ångrar detta. Dock varierar det i hur många personer de valt 

att anförtro sig till. De som valt att berätta om sina erfarenheter för endast ett fåtal närstående 

har motiverat detta med att de upplevt att de inte alltid blivit betrodda. Ett citat från en man 

belyser väl hans, och även flera av de övriga intervjuade männens, upplevelser av de 

reaktioner de mött: “Folk spärrar upp ögonen och kan ha svårt att ta det till sig att kvinnor kan 

ha samma beteende som män” (Palmberg & Wasén, 2003, s. 28). Majoriteten av de 

intervjuade männen ville dölja sina problem på sin arbetsplats, eller som en man uttryckte det: 

”Man vill ju hålla skenet uppe på en arbetsplats så att man är normal” (Palmberg & Wasén, 

2003, s. 28). Majoriteten av männen ansåg att det måste ske en förändring i samhället, i 

diskursen kring misshandel inom familjen. Detta kan göras, enligt dem, genom att tala om det. 

De pratar också om att det krävs en attitydförändring och bredare syn kring vem som kan 

använda våld i ett förhållande. En man uttryckte det så här:  

 
Folk tror ju då att det är den fysiskt starkare partnern som har övertaget när det kommer till 

våldsamheter, men det är ju inte riktigt så att den som är stark kan slå den som är svag, utan det 

är den som inte har några spärrar, den som är …liksom vågar eller är dum nog att slå till, det är 

den som slår … (Palmberg & Wasén, 2003, s. 29)  

 

Det råder en föreställning om att kvinnor och män är varandras motsatser. Kvinnor har typiska 

egenskaper vilka skiljer sig mot männens, men man kan inte hävda att alla kvinnor och män 

stämmer in i stereotypa mallar. Enligt mansforskaren Thomas Johansson är det i agerandet 

som vi skapar kön och som skapar mallar utifrån vilka vi tolkar beteenden. Kön skapas i 

relation med andra vilket kan sägas innebära att manlighet inte kan förändras oberoende av att 

kvinnlighet också gör det (Hydén & Månsson, 2007). Utifrån detta kan man förstå att utifrån 

kön vill männen upprätthålla bilden av sig själva som en maskulin individ, för att anses 

normal. Det kan vara svårt för omgivningen att acceptera andra beteenden som rent teoretiskt 

anses som kvinnliga. På samma sätt reagerar omgivningen med oförståelse när en kvinna 

brukar våld, det vill säga agerar okvinnligt. Människor har ett behov av att placera andra 

människor i kategorier baserat på egenskaper som är naturliga inom den gruppen. När det 

uppstår situationer när individer inte besitter önskvärda egenskaper för den specifika 

kategorin anses dessa som annorlunda och mindre accepterada (Goffman, 2011). Med detta 

som bakgrund är det rimligt att förstå omgivningen reaktioner då det finns en så stark 

föreställning om hur kvinnor och män ska uppträda. Männen pratar om att det krävs en 

förändring av diskursen kring vem som brukar våld och vem som är offer. För att detta ska 

ske kan det behövas en omdefiniering av stereotypa könsmallar där beteenden inte är 

avhängigt kön utan individ.  

 

6.3 Det krävs att även våldsutsatta män inkluderas i jämställdhetsarbetet mot våld i 

nära relationer 

 

Domstolsverket (2001) beskriver kvinnovåldskommissionens slutbetänkande (SOU 1995:60) 

som handlar om förslag på stöd och hjälp för kvinnor som blir utsatta för våld av en man och 

även annat våld. De betonar att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och att 

våldet visar den bristfälliga jämställdheten och dess maktförhållanden som finns mellan 

könen. Det har tagits en del beslut för att förbättra Sveriges lagstiftningar för att förbättra 
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kvinnors rättigheter och för att de ska få ett bättre skydd och bemötande. Domstolsverket 

beskriver lagstiftningar som förbättrats där kvinnor blir utsatta för partnervåld.  

 

Socialtjänstlagen kompletterades 1998 med en bestämmelse som innebär att socialnämnden 

ska verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet 

får stöd och hjälp för att förändra sin situation (8a §). Från och med 1 juli 1998 kan en man, 

som utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade 

kränkningar i form av till exempel misshandel, ofredande, hemfridsbrott eller olaga hot dömas 

för Grov kvinnofridskränkning. (Domstolsverket, 2001, s. 1) 

 

Vidare beskriver Domstolsverket (2001) att specifika uppdrag ska finnas bland 

myndigheterna. Till exempel ska Brå bättra på statistiken kring våldsbrott mot kvinnor. 

Kriminalvårdsstyrelsen har i uppdrag att se över de existerande metoder som finns för 

behandling av män som har dömts för våldsbrott mot just en kvinna. Utbildning och 

fortbildning kring relationsvåld mot kvinnor ska förbättras för olika myndigheter, främst för 

chefer, socialtjänsten och domstolen.  

 

Kvinnors våld mot män uppmärksammades första gången i Sverige år 2009. Fokus har i stort 

sätt bara legat på våldsutsatta kvinnor där mannen är förövaren i rapporter, men även 

lagtexter. Som ovan nämnt beskrivs i det stora hela nästan bara mäns våld mot kvinnor. I 

proposition (2012/13:108) skriver man att enligt lagen faller kvinnliga förövare under grov 

fridskränkning och män under grov kvinnofridskränkning vid partnervåld. I proportionen för 

denna förändring beskrivs det att partnervåld prioriteras högt genom att skriva att: “Arbetet 

med mäns våld mot kvinnor och andra brott i nära relationer är en högt prioriterad fråga” 

(ibid. s. 6). Det beskrivs även: 

 
Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och andra övergrepp. 

Kvinnor och män liksom flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till fysisk och 

psykisk integritet.  Arbetet med att förebygga och bekämpa brott i nära relationer har således 

mycket hög prioritet och regeringens strävan är att de ska upphöra. (ibid. s. 6) 

 

Vidare står det att regeringen har gjort den största satsningen i modern tid. Såväl 

myndigheterna i rättskedjan, polisen och kriminalvården har förstärkt sitt arbete mot brott. 

Särskilt har stödet förbättrats för kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relationer. 

Resurser har även avsatts till att uppnå jämställdhetspolitiska delmål, där det ingår att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringens handlingsplan innehåller åtgärder för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer.  

 

I interpellation (2007/08:233) ställer Lars-Ivar Ericsson (C) frågan om vad statsrådet Maria 

Larsson (Kd) vidtar för åtgärder mot kvinnors våld mot män (Riksdagen, 2013a). Statsrådet 

Maria Larsson (Kd) svarar i protokollet att det är socialtjänsten ansvar att hjälpa alla oavsett 

kön och att kommunerna ansvarar för brottsoffren, även här oavsett kön (Riksdagen, 2013b). 

Fortsättningsvis skriver Maria att våld mot kvinnor i nära relationer är vanligare vilket gör att 

det ses som ett större samhällsproblem än kvinnors våld mot män. Även att kvinnor söker mer 

hjälp än männen gör att kvinnornas behov har synliggjorts på ett helt annat sätt. Hon avslutar 

med att säga att våld är allvarligt oavsett mot vilket kön. Lars-Ivar svarar i samma protokoll 

med att säga: “År 1995 lyssnade jag på ett radioprogram där män som blivit misshandlade av 

kvinnor intervjuades. Jag blev förvånad över hur många som ringde och ville berätta om både 

fysisk och psykisk misshandel.” och: 
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Regeringen har nyligen kommit med en handlingsplan som handlar om att bekämpa mäns 

våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Det 

kommer att satsas många miljoner på åtgärder under mandatperioden. Min fråga till ministern 

nu är: Var finns kvinnors våld mot män i detta? Görs det inga verbala eller ekonomiska 

satsningar för att hjälpa de drabbade männen? Från den 1 juli 2007 står det i socialtjänstlagen 

att kommunen särskilt ska beakta att kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av 

närstående kan behöva stöd och hjälp. Lagändringen innebär att kommunerna inte längre bör 

utan ska ge stöd och hjälp till kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av 

närstående. Borde det inte också ha stått män i detta sammanhang? (Riksdagen, 2013b) 

 

Mot detta svarar Maria i protokollet att i första hand riktas insatserna mot att hitta en varaktig 

lösning och förebyggande program mot mäns våld mot kvinnor (Riksdagen, 2013b). 

Fortsättningsvis skriver hon att männen naturligtvis ska uppsöka hjälp hos socialtjänsten. “Vi 

vet, som sagt, för lite om kvinnors våld mot män men ser att det är ett betydligt mindre 

problem än mäns våld mot kvinnor som är ett stort samhällsproblem.” 

 

För att förstå hur arbetet med jämställdhet, när det kommer till våld i nära relationer, bör man 

beakta Sveriges övergripande mål gällande jämställdhetspolitik, vilken stipulerar att kvinnor 

och män ska ha samma rättigheter i alla väsentliga områden i livet (Skr 2002/03:140). Det 

som framkommer i kvinnovåldskommissionens slutbetänkande är att mäns våld mot kvinnor 

är ett stort samhällsproblem och tyngden ligger på förslag på stöd och hjälp för kvinnor som 

blir utsatta för våld av en man. I sammanhanget får männen inget fokus förutom i 

formuleringen “annat våld” (SOU 1995:60). Även i proposition (2012/13:108) ligger det 

största fokus på mäns våld mot kvinnor. Regeringen arbetar för ett jämställt samhälle, detta är 

de tydliga med. Då skrivelserna är fokuserade på kvinnors utsatthet riskerar männen att 

exkluderas från jämställdhetsarbetet och detta kan i förlängningen påverka samhällsdebatten.  

 

Dackemo (2012) kommenterar detta “ Då alla skall vara lika inför lagen bör det vara lika 

viktigt att en man som utsätts för relationsvåld får lika bra stöd och bemötande som en 

kvinna” (ibid. s. 2). Dackemo menar det finns en del bevis för att offrets och våldsutövarens 

kön har verkan på rättssystemets respons på partnervåld. Ett exempel är att polisen knappt 

arresterar eller skriver besöksförbud i de fall då det inte är manligt våld mot en kvinna. Seelau 

och Seelau (2005) beskriver att män som utövar partnervåld anses förtjäna allvarligare straff 

och domar än kvinnor som utövar partnervåld. Manliga offer ses även som mer ansvariga för 

våldet de utsätts för och de rekommenderas inte lika ofta att lämna sin partner (Dackemo, 

2012). 

 

Män som utsätts för våld av sin kvinnliga partner anses inte vara ett idealiskt brottsoffer. I 

polisens brottsofferarbete beskrivs det hur viktigt det är att “icke-idealoffer” får lika bra 

bemötande som idealoffer. Alla brottsoffer ska behandlas och accepteras lika bra, oberoende 

hur sköra allmänheten anser offret vara (Rikspolisstyrelsen, 2003). Som Lindgren (2004) 

menar kan det vara svårt att vara lika empatisk och professionell då brottsoffret faller utanför 

idealoffer-bilden. 

 

Det finns en föreställning om maskulinitet, det vill säga hur en man ska vara. I det fall en man 

träder fram som våldsoffer reagerar omgivningen utifrån de maskulina föreställningar som 

finns och mannen ses därför som mindre accepterad som våldsutsatt. Att en man ofta ses som 

mer ansvarig för våldet gör att han blir stämplad som att vara på ett “visst sätt” och blir därav 

stigmatiserad som förövare (Goffman, 2011). Dagens schablonbild av det ideala brottsoffret 

(Lindgren m. fl. 2001) är inte en man vilket görs att han stigmatiseras (Goffman, 2011). Först 
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när männen får erkännande som ett legitimt brottsoffer kommer denna schablonbild förändras 

och bemötandet bli mer jämställt av såväl myndigheter som medmänniskor. 

 

Dackemo (2012) belyser det faktum att när mäns våld mot kvinnor debatteras anses den 

bakomliggande orsaken vara bristande jämställdhet mellan könen, men trots närvaron av 

begreppet jämställdhet nämns inte kvinnors våld mot män. Dackemo (2012) skriver i sin 

sammanfattning att: ”På grund av de konsekvenser denna utsatthet kan föra med sig bör 

jämställdhetsarbetet flytta fokus från jämställdhet mellan kön till jämställdhet mellan 

människor”. 

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
De huvudsakliga attityder som vi kunnat urskilja finns representerade bland 

myndighetspersoner, politiska texter och publika medier. Det tycks vara så att människor 

reagerar mindre när våld utövas mot män än mot kvinnor och att det ofta finns en strukturell 

förklaring när kvinnor utsätts, medan det anses ha individuella förklaringar när män utsätts. 

När en man utsätt för våld av en kvinna i nära relationer riskerar normer att brytas och kan 

medföra att männen inte träder fram eftersom detta kan innebära känslor av skam och 

förödmjukelse. Vissa män menar att de hellre tar sitt liv än att erkänna sig som ett offer. Detta 

tyder på att mer behöver göras i arbetet med jämställdhetsfrågor vid våld i nära relationer, så 

att praktiken ska stämma överens med teorin. Hjälp för män finns att få, men detta riktar sig 

ofta mot män som våldsutövare, inte som offer. Männen själva anser att det krävs en 

förändring genom att prata om olika former av våld i nära relationer för att på så sätt nyansera 

attityderna kring vem som är offer och vem som är förövare. Den sammantagna bilden av 

detta fenomen kan sägas överensstämma väl med vår kärnkategori ”Synen på våld och stöd 

för våldsutsatta påverkas av kön” (se Bilaga). Bilden av vad våld är bör nyanseras och att det 

kan få stora effekter speciellt för våldsutsatta män. Våld kan förekomma i olika skepnader och 

om bilden låser oss vid att våld är av fysisk natur, finns en risk att män anses kunna försvara 

sig och därför inte är lika utsatta. Även om en kvinna är fysiskt svagare kan våld förekomma i 

andra former och kännas lika hårt. 
 
När vi började söka efter relevanta texter med sökorden “våld i nära relationer”, även vid 

precisering “kvinnors våld mot män”, innehöll de flesta resultaten det motsatta förhållandet, 

det vill säga “mäns våld mot kvinnor”. Detta säger oss att det finns relativt lite skrivet om 

våldsutsatta män. Oftast när män inkluderas i de texter som berör våld i nära relationer är det i 

form av våldutövare. Den uppdelning vi kan se gällande olika typer av relationsvåld, 

preciseras dessa till “mäns våld mot kvinnor och andra brott i nära relationer”. Denna 

beskrivning återfinns även i en proportion (prop. 1997/98:55): “Arbetet med att förebygga 

mäns våld mot kvinnor och andra brott i nära relationer förutsätter alltså ett brett spektrum av 

åtgärder och måste bedrivas på bred front”. Vi anser inte att detta står i linje med den 

jämställdhetspolitik Sverige står för, då det tydligt framkommer att en part prioriteras. Vid 

undersökning av verksamheter mer lokalt, hur arbetet för våldsutsatta män ser ut i Umeå, så 

återfinns ingen sådan verksamhet. Den mansmottagning som finns i Umeå riktar sig endast 

mot män som brukar våld mot kvinnor, inte män som själva utsätts. Det framkommer också 

att Västerbottens Läns Landstinget inte lägger några pengar på denna mansmottagning och de 

menar att detta skulle påverka kvinnor och barn negativt (www.vk.se/995818/). Något 

resonemang kring hur detta skulle påverka våldsutsatta män finns inte, vilket återigen belyser 

det ojämställda i arbetet med våld i nära relationer. 
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Jämställdhetsarbetet syns också inom forskningen, där fokus länge varit på kvinnors utsatthet 

(Brå, 2008; Brå, 2009). De forskningsresultat som finns, och som synliggör män som utsatts 

för relationsvåld av en kvinnlig partner, har inte fått den uppmärksamhet som krävs för att 

leda till tydliga förändringar, både för samhällsdebatten och för forskningen. Begreppet våld i 

nära relationer behöver inte nödvändigtvis breddas, dock finns det behov av att använda det 

på rätt sätt, det vill säga innefatta alla individer oavsett kön. Det finns starka motiv att anse att 

omvärldens syn på vem som är våldsutövare och vem som kan vara offer vidgas. Fortfarande 

används begreppet alltför ofta synonymt med kvinnomisshandel, vilket ofta resulterar i att 

män utsatta för våld av en kvinna i en nära relation förblir osynliga. Den kärnkategori (Synen 

på våld och stöd för våldsutsatta påverkas av kön) som vi anser oss funnit utifrån koder och 

kategorier sammanfattar detta förhållande väl. Hur människor och myndigheter ser på, talar 

om och bemöter våld i nära relationer påverkas i allra högst grad av kön.  
 
I samband med en artikel på Newsmill (www.newsmill.se/artikel/2011/12/01/) skrev 

signaturen “Joakim”: “Att införa det könsneutrala begreppet "partnervåld" är naturligtvis det 

enda rätta!” vilket vi håller med om. Många som kommenterar i olika diskussionstrådar vill ha 

ett jämställt samhälle och tycker därför att det är bra och rimligt att kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer får mer uppmärksamhet i såväl forskning som media. Självklar bör detta 

fokus inte tas från kvinnor som utsätts för relationsvåld av en man, men vi anser att männen 

bör få uppmärksamhet lika väl. Befintlig “mark” behöver inte tas från kvinnorna, utan ny 

“mark” behöver skapas för männen.  
 
Vår undersökning har genererat flertalet kommentarer, från kvinnor, till exempel Gudrun 

Schyman, där det uttrycks en trötthet kring att det är män som diskuterar denna fråga. Detta 

har vi framförallt sett i forum och i diskussionssammanhang. Det faktum att vi som författare 

är kvinnor ser vi som en styrka, då det ses som negativt när män diskuterar kvinnors våld mot 

män. Detta kan nyansera det könsmaktskrig som tycks råda där kvinnor och män har svårt att 

förstå det andra könets perspektiv. Signaturen “Anton” skriver följande kommentar på 

Facebook: “Att (man som man) inte tas på allvar i denna debatten för att ‘vi har aldrig varit 

med om allt detta hemska’. Och de flesta kvinnor jag pratar med har heller aldrig utsatts för 

våld i nära relationer. Att ibland blir vi också kränkta, och direkt får jag privata meddelande 

på facebook och kommentarer i inlägget om att "VI KVINNOR HAR DET SÄMST, SÅ 

HÅLL KÄFT" (Det var lite överdrivet, men lite så känns det faktiskt). Jag skulle hata om vi 

som människor vänder oss mot varandra pga. en sådan fråga av enorm vikt, för att vi ska börja 

diskutera vem det är mest synd om.  Jag vill enbart påpeka att det är synd om de som blir 

utsatta (PUNKT!). Vem det än är.” (https://www.facebook.com/anton.sandman.1?fref=ts). Vi 

instämmer i “Antons” ställning och anser att fokus istället bör riktas till själva 

våldshandlingarna och inte bry sig så mycket om könet på våldsutövaren eller offret. Debatten 

kring vem det är mest synd om anser vi vara irrelevant. 
 
Många av de kommentarer från bloggar och populärvetenskapliga artiklar som funnits, 

handlar om att kvinnors våld mot män är en så pass marginaliserad fråga då antalet utsatta 

män står i sådan minoritet till antalet utsatta kvinnor. Många tycker att detta inte ens behöver 

diskuteras då mäns våld mot kvinnor är ett så mycket större samhällsproblem. Vad krävs för 

att människor ska anse att våldsutsatta män ska synliggöras och tas på större allvar? Krävs det 

att de människor som inte anser att detta förtjänar fokus, själva har någon man i sin närhet 

som utsatts för relationsvåld? Som tidigare nämnts bör inte våldsutsatta kvinnor få mindre 

fokus, utan männen som utsatts för relationsvåld få den uppmärksamhet och stöd som de 

behöver och har rätt till. 
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Vi är medvetna om att mäns våld mot kvinnor är ett stort globalt problem, som fortfarande 

behöver uppmärksammas. En tanke som kan vara intressant är om denna studie hade varit 

spegelvänd, det vill säga att allt innehåll, alla citat och alla erfarenheter hade berört mäns våld 

mot kvinnor. Hur hade resultatet tagits emot? Hur hade läsaren reagerar på inställningen vissa 

människor har, att våldet ännu inte förtjänar så mycket uppmärksamhet då det inte är ett 

tillräckligt stort problem? Eventuellt hade det blivit ett ramaskri om kontentan hade varit att 

mäns våld mot kvinnor borde förminska, så som inställningen verkar vara när det handlar om 

kvinnors våld mot män. Jämställdheten tycks lysa med sin frånvaro i våldsfrågan när 

människor tycks reagera och diskutera olika kring våldsoffer beroende på kön. 
 
Fynden talar ett tydligt språk, genom att det fortfarande finns stora kunskapsluckor i ämnet 

kvinnors våld mot män. Av denna anledning bör framtida forskare inte nöja sig med de 

studier som idag finns, även om de visar på att även män utsätts för relationsvåld. Det krävs 

mer forskning, mer medial uppmärksamhet, fler samhällsdebatter och en bredare syn på vem 

som kan använda våld och vem som kan bli utsatt för våld i nära relationer. Om den här 

frågan lyfts fram mer och får mer legitimitet, kommer män i större utsträckning våga träda 

fram och inte känna att det är bättre att utstå våldet än att erkänna sig utsatt för våld av någon 

kvinna.  
 
Med denna studie är förhoppningen att människors syn vidgas kring vad våld är och vem som 

kan vara förövare samt vara offer. Vi anser att dagens rådande attityder och debatter är skeva 

och inte förenligt med omvärldens syn av Sverige som ett av det mest jämställda landet i 

världen (World Economic Forum, 2013). Mycket har gjorts för våldsutsatta kvinnor, men nu 

är det våldsutsatta mäns tur att bli uppmärksammade i denna fråga. 
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BILAGA 

Koder Kategorier Kärnkategori 

 

    

Normer bryts     

 

    

Skam     

      

Kan inte acceptera att en man kan      

utsättas för relationsvåld     

      

Psykiskt och fysisk misshandel     

      

Hot     

      

Vårdnadstvist     

      

Kvinnor är passiva     

och mindre aggressiva   

     

 Kvinnor tar mer hänsyn     

till lagar och normer En man kan inte vara SYNEN PÅ VÅLD OCH STÖD FÖR 

  ett offer och en kvinna VÅLDSUTSATTA PÅVERKAS AV KÖN 

Kvinnor känner mer empati kan inte vara förövare   

och omsorg     

      

Kvinnor håller ofta inne     

på sin aggression     

      

Människor reagerar mindre     

när våld utövas mot män     

      

Potentiell skada påverkar attityd     

      

Män för skylla sig själv     

      

Män är starkare än kvinnor     

      

Män kan försvara sig     

      

Det är alltid männens fel     

      

Skillnad på manligt och     

kvinnlig aggressivitet 
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Koder Kategori Kärnkategori 

      

Kroppsliga konsekvenser,     

precis som för kvinnor     

      

Våldsutsatta män är "onormala"     

      

Nedbrytande självkänsla, skuld-     

beläggning, kränkningar och hot     

      

Under kvinnans makt och kontroll     

      

Domestiserat våld utgår från mannen     

      

Män tar hellre livet av sig än att      

söka hjälp     

    

 Förnedring   

       

Rättsväsendet favoriserar kvinnan Negativa konsekvenser SYNEN PÅ VÅLD OCH STÖD FÖR 

  för våldsutsatta män VÅLDSUTSATTA PÅVERKAS AV KÖN 

"Se på din storlek, kanske hon i nära relationer   

försvarade sig"     

      

Män upplever att de inte får      

någon hjälp     

      

Erfarenhet att bemöta våldsut-     

satta män saknas     

      

Män hamnar i häktet på grund av     

att de blir misstrodda     

      

Skriva inga rapporter när män     

anmäler våldsbrott i relationer     

      

Män förlöjligas och blir utskrattade     

      

Hjälp finns inte     

      

Socialtjänsten har inget att erbjuda     

      

Mansmottagningen. En funktion     

för män som slår     
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Koder Kategori Kärnkategori 

      

Förslag på stöd och hjälp för kvinnor     

som blir utsatta för våld av en man     

och annat våld     

      

Förbättra kvinnors rättigheter     

      

Brå ska bli bättre på att föra      

statistik kring våldsbrott mot kvinnor     

      

Arbete mot mäns våld mot kvinnor     

och andra brott i nära relationer     

är en högt prioriterad fråga     

      

Stödet förbättras för kvinnor och barn     

      

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra     

      

Bekämpa mäns våld mot kvinnor,  Det krävs att även SYNEN PÅ VÅLD OCH STÖD FÖR 

hedersrelaterat våld och våld i  våldsutsatta män VÅLDSUTSATTA PÅVERKAS AV KÖN 

samkönade relationer inkluderas i jämställd-   

  hetsarbetet mot våld   

Våld är allvarligt oavsett kön i nära relationer   

      

"Vi vet, som sagt, för lite om     

kvinnors våld mot män"     

      

Lika inför lagen utifrån kön?     

      

Polisen arresterar inte och skriver     

inte besöksförbud för kvinnor     

      

Män anses förtjäna allvarligare     

straffdomar än kvinnor     

      

Män ses som mer ansvariga för     

våldet     

      

Lyfta fokus från jämställdhet mellan     

könen till jämställdhet mellan     

människor     

 


