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Förord 

Studien är utformad som ett resultat av ett examensarbete från socionomutbildningen 

vid Mittuniversitet i Östersund. Ett stort tack riktas till Brottsofferjouren, utan deras 

vägledning och engagemang för att finna en passande respondent till fallstudien hade 

inte studien kunnat genomföras. Ett tack riktas även till min handledare Ingrid Byberg, 

för ett handledande med engagemang och uppmuntran för att bistå med hjälp och idéer 

för att utforma en så välarbetad studie som möjligt. Slutligen vill jag tilldela ett stort 

tack till respondenten i fallstudien. Genom sin kärlek till sin näste och önskan om att 

hjälpa andra våldsutsatta män har denne bistått med viktig data genom att tala om 

smärtsamma händelser i sitt liv.   
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund 

Våld i nära relationer har sedan länge varit ett väldebatterat ämne besläktat med 

jämställdhetsfrågor och samhällets könsmaktsordning. Genom att belysa denna 

våldsform med kön – och jämställdhetsfrågor som utgångspunkt har relationsvåld blivit 

synonymt med mäns våld mot kvinnor. 1970 inleddes den första systematiserade 

undersökningen om våldsutsatta män i nära relationer. Undersökningen resulterade i ett 

erkännande om att män likväl som kvinnor utsätts för våld i nära relationer (Hines & 

Douglas, 2009). Trots denna upptäckt tycks fenomenet sedan dess tillägnats lite 

uppmärksamhet i både forskning, litteratur och media i likhet med att studier om 

relationsvåld har gjorts med förutsättningen att kvinnor drabbas av partnervåld i större 

uträckning än män (Cho & Wilke, 2009; Hines & Douglas, 2009). Intresset för 

forskningsresultat om att män utsätts för våld i nära relationer har dock på senare år 

öppnat upp nya arenor för forskning kring kvinnors våld mot män i nära relationer 

(ibid.).  Trots detta förefaller det fortfarande vara stora kunskapsluckor i forskningen 

kring våldsutsatta män i nära relationer och majoriteten av forskning om våld i nära 

relationer utgörs med förutsättningen att mannen är förövare och kvinnan offer (Randle 

& Graham, 2011). Behovet av forskningen kring manliga offer i sammanhanget är dock 

lika stort om inte större då det råder stor brist på riktade insatser för våldsutsatta män i 

nära relationer (BRÅ, 2009; Hines & Douglas, 2009). 

Utöver den bristande forskningen förekommer en ytterligare problematik som bottnar i 

kvinnliga och manliga könsroller. En problematik där män identifierar sig med 

samhällets tillskrivelser för maskulinitet, där manlig våldsutsatthet från den kvinnliga 

partnern avviker från normen. Detta tillsammans med myndighetsutövares 

föreställningar om maskulinitet och femininitet begränsar anmälningsfrekvensen och 

tillit till Socialtjänst och Polis från de utsatta våldsoffrena (Tsui, Cheung & Leung, 

2010; Randle & Graham, 2011). Därtill förefaller riktade insatser för manliga 

brottsoffer under dessa omständigheter bristande (BRÅ, 2009; Hines & Douglas, 2009). 

En brist som delvis kan bero på att det kvinnliga våldet inte tas på allvar då det 

legitimeras av feministiska ansatser som hävdar att kvinnligt våld endast förekommer i 

självförsvarande syfte (BRÅ, 2009; Hines, Brown & Dunning, 2007; Hines & Douglas, 

2009; Randle & Graham, 2011).  
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Att många män stannar i våldsamma relationer samt den låga anmälningsfrekvensen 

bottnar ytterligare i en problematik på strukturell nivå. Samhället gynnar inte endast 

kvinnor i våldssituationer genom insatser och en acceptans för den kvinnliga offerrollen 

utan också mödrar. Som konsekvens av detta utnyttjar många kvinnor systemet till sin 

fördel och våldsutsatta män i förhållanden med barn stannar ofta hos kvinnan som följd 

av en rädsla för att samhällets värderingar och att rättsväsendet skall utgå ifrån kvinnans 

perspektiv i en vårdnadstvist (Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2009).  

Genom att belysa problematiken kan insatser utformas både preventivt men också för att 

nå ut till män som lever i denna utsatthet och skapa tillit till Socialtjänst, Polis, 

rättsväsende och andra myndighetsutövare som krävs för att anmäla och söka hjälp. 

Ämnet förefaller således relevant för det sociala arbetet med utgångspunkt i att bistå 

människor i behov av stöd och både utforma och utforska gynnsamma insatser. 

Kvinnligt våld legitimeras med stöd från feministiska ansatser som redogör för att 

kvinnligt våld utgörs av självförsvar, utöver detta har kvinnor ett stort övertag över män 

både som kvinna och ännu mer om det finns barn inblandade. Att belysa problematiken 

om manliga offer verkar därmed vara av relevans för det sociala arbetet då kvinnors 

våld måste uppmärksammas och tas på allvar, dels för att stödja de våldsutsatta männen, 

för att finna lämpliga behandlingsinsatser för kvinnliga förövare men också för att 

hjälpa inblandade barn som bevittnat våld mellan föräldrarna.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att skapa förståelse och belysa hur den sociala problematiken kan 

uppfattas av heterosexuella män som har blivit utsatta för våld i nära relationer av sin 

kvinnliga partner samt hur samhället kan reagera och förhålla sig till denna problematik.  

- Hur kan kvinnligt våld gentemot män i nära relationer utövas? 

- Hur kan samhälliga insatser se ut för män i dessa situationer?  

- Vilka svårigheter kan våldsutsatta män i nära relationer bemöta i kontakt med 

samhälliga organ? 

2. Kunskapsläge/Tidigare forskning  

Urvalet av tidigare forskning grundar sig på studiens syfte och frågeställningar. I 

presentationen av kunskapsläget och tidigare forskning är uteslutandet av det kvinnliga 

mörkertalet och anledningen till att även många kvinnor inte anmäler medvetet, likaså 
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uteslutandet av våldet inom samkönade relationer. Ett uteslutande som grundar sig på 

studiens urval och en avgränsning av forskning med inriktning på våldsutsatta män i 

heterosexuella förhållanden. Utöver detta grundar sig studien mestadels på 

internationella vetenskapligt granskade artiklar då forskningen kring ämnet i Sverige 

förefaller bristfällig.  

Att granska internationella artiklar har vidare gett upphov till en bredare utgångspunkt. 

Det finns dock vissa brister i den tidigare forskningen. Majoriteten av presenterade 

forskningar uppvisar forskning som belyser könsskillnader och manliga offer för våld i 

nära relationer (Basile, 2004; BRÅ, 2009; Cho & Wilke, 2009; Felson & Cares, 2005; 

Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2009; Randle & Graham, 2011; Tsui et al., 2010). 

De flesta brister dock i att presentera en bred redogörelse för män som blir utsatta för 

våld i nära relationer då forskningarna i mångt och mycket utesluter män i samkönade 

relationer liksom män med funktionsnedsättning, etniska minoriteter och så vidare 

(ibid.). Ett uteslutande som motiveras och medvetandegörs för dess läsare av Hines et 

al. (2007) samt Randle och Graham (2011). I övrig presenterad forskning går det dock 

att finna vissa brister i att medvetandegöra dess läsare på forskningarnas begränsningar 

(Basile, 2004; BRÅ, 2009; Cho & Wilke, 2009; Felson & Cares, 2005; Hines & 

Douglas, 2009; Tsui et al., 2010). En faktor som ger en indikation på att män som en 

heterogen grupp inte tillgodoses i forskningen vilket påverkar trovärdigheten i 

resultaten.   

Kvinnor är överrepresenterade i deltagandet i forskningarnas stickprov, vilket kan ha 

påverkat trovärdigheten och studiens utgång, med undantag från Hines och Douglas 

(2009) studie där deltagandet bestod av lika många män som kvinnor. Denna studie har 

dock andra begränsningar likt faktumet att studien innefattar ett urval med studerande 

respondenter vilket inte går att generalisera till en större population. Likt detta bör 

resterande presenterad forskning granskas med vetskapen om att resultaten inte bygger 

på forskning med ett representativt urval.    

Det finns en brist på klara och tydliga definitioner av våld i forskningen. Likaså en brist 

på tydlighet om vem som studeras, om det är ett par där den ena partnern utför våldet, 

eller om det finns ett ömsesidigt utövande av våld, fysiskt, psykiskt liksom systematiskt 

kontrollerande. Genom ett bristande klargörande om våldets utformning blir likaså 

tydligheten om vem eller vilka som studeras ytterligare bristfällig.  
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Både Hines et al. (2007) och Tsui et al. (2010) använder delvis data från hjälplinjer via 

telefon vilket bidrar till att data inte är systematiskt insamlad då telefonsamtalen syftar 

till att hjälpa de som ringer snarare än att insamla data. Genom detta bemötande av 

våldsutsatta män har inte några förbestämt utformade frågor eller intervjuguider 

utformas som en röd tråd för de olika telefonsamtalen. Denna brist på systematiskt 

genomförda studier påverkar studiernas trovärdighet och därmed också dess resultat. 

Utöver detta finnes vissa brister i Tsui et al. (2010) forskning att ha i beräkningen. 

Forskarna har till största del kontaktat professionella inom området med en survey 

undersökning via mail. Med detta i åtanke bör läsaren uppmärksammas på att en stor del 

av känslan som respondenten vill förmedla försvinner via mailkontakt liksom 

möjligheten för spontana svar, svaren tenderar snarare att vara mer tillrättalagda vilket 

kan påverka trovärdigheten i det slutliga resultatet.    

Våld i nära relationer är ett fenomen av samhällelig karaktär där den mänskliga 

interaktionen och människors olika förmåga att tolka frågor i undersökningar är en 

förutsättning för trovärdigheten i resultaten. Genom detta bör läsaren uppmärksammas 

på möjligheten för att resultaten i studierna skiljer sig åt då de olika frågorna i 

undersökningarna skiljer sig i formuleringen liksom undersökningarnas urval och 

respondenter. Resultaten kan således anta olika former genom hur frågorna ställs, hur 

respondenten uppfattar frågorna och hur den mänskliga interaktionen utformades. 

Detsamma beträffande hur definitionen våld presenteras samt hur våldet mäts. 

Forskningens definition av våld samt definitioner av termer inom fenomenet har således 

en avgörande roll för studiernas utgång och resultat. Utöver detta använder de 

presenterade studierna olika mått och urvalstekniker vilket bidrar till inkonsekventa 

resultat i litteraturen, vilket vidare talar för heterogeniteten inom våldet liksom 

betydelsen av olika mätinstrument och definitioner av våldet.   

I följande kapitel presenteras studiernas forskningsresultat som förhåller sig lika mellan 

studierna trots utövandet av olika mätinstrument liksom urval. Denna likhet i resultat 

trots olikheter i utövande av studierna talar därmed för studiernas trovärdighet. I kapitlet 

presenteras dock även resultat som inte stämmer överens med alla forskningsresultat i 

respektive studie för att presentera en så nyanserad bild av ämnet som möjligt. 
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2.1 Våld i nära relationer – en könsmaktsfråga eller ett humanistiskt 

problem?  

Kvinnors våld mot män är ett kontroversiellt ämne som präglas av en ständig debatt 

som utmärks av argumentationer om våld i nära relationer som ett socialt problem av 

humanistisk och mänsklig karaktär gentemot ett feministiskt perspektiv. Feministiska 

ansatser utgår från att mannen är förövare och kvinnan offer. De argumenterar ofta för 

att våld i nära relationer utövas av manliga förövare, och vid de tillfällen kvinnor 

utsätter sin manliga partner för våld är det ett handlade av självförsvar eller en följd av 

långvariga övergrepp från mannen (BRÅ 2009; Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 

2009; Randle & Graham 2011). Med detta som utgångspunkt hävdar många 

feministiska forskare att manliga offer inte existerar, och om de gör det så sker detta i 

minoritet och utgör därmed inget stort socialt problem. De feministiska 

argumentationerna bygger vidare på att män har ekonomisk, politisk och social makt 

över kvinnor, en strukturell makt som män upprätthåller och rekonstruerar genom att 

utöva våld på kvinnor. Kvinnor å andra sidan kan inte utöva våld på sina män på grund 

av att de inte har makten och kontrollen som män besitter i ett patriarkalt samhälle 

(Hines & Douglas, 2009). Undersökningar om att män utsätts för våld i nära relationer 

med lika hög frekvens som kvinnor utmanar därmed denna syn på könsmaktordningen 

och samhällets maktstrukturer (Randle & Graham 2011).   

I motsats till det feministiska perspektivet argumenteras att våldet är en mänsklig 

problematik snarare än ett könsorienterat problem, och att både män och kvinnor kan stå 

som förövare i sammanhanget. I och med att våld i nära relationer här beskådas som ett 

mänskligt problem bör inte kvinnligt utövande av våld ignoreras då flera studier tyder 

på att det kvinnliga våldet inte endast utgörs av självförsvar och kan dessutom resultera 

i allvariga skador (Hines et al., 2007).  Att tala om kvinnligt våld som en konsekvens av 

en långvarig historia av övergrepp från mannen eller som en handling av självförsvar 

legitimerar kvinnors våld mot män, vilket resulterar i att det kvinnliga våldet inte tas på 

lika stort allvar. Det finns ingen forskning som utgör något bevis för att kvinnor endast 

skulle använda våld som svar på våldsam provocering av mannen eller i form av 

självförsvar, däremot finns det mycket som talar för att kvinnor likaväl som män kan 

inleda våldet (Felson & Cares, 2005). Majoriteten av kvinnor som utövat våld på sin 

manliga partner gör inte detta i självförsvarande syfte. Våldet utgörs snarare av motiv 

som aggressioner, avundsjuka, hämnd för att mannen sårat kvinnan emotionellt, för att 

försöka ta kontroll och dominera samt förvirring (Hines et al., 2007).    
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2.2 Våldets karaktär  

De flesta män och kvinnor som blivit utsatta för våld av sin partner har blivit utsatta mer 

än en gång (Felson & Cares, 2005). Forskning visar att det finns vissa könskillnader i 

utformningen av våld i nära relationer med en manlig respektive kvinnlig förövare. 

Dessa skillnader är dock väldigt marginella och våldets utövning är inte homogent utan 

tycks snarare grunda sig på individuella ansatser där nivån på våldet sträcker sig över 

båda könen (Basile, 2004; BRÅ, 2009). 

Det finns således många likheter mellan kvinnligt och manligt våld. Kvinnor kan 

använda fysiskt våld som att vrida om armar, dra i håret, putta/knuffa, slag mot både 

kropp och ansikte, strypa, bita och sparka (Basile 2004; BRÅ 2009; Hines et al., 2007; 

Hines & Douglas, 2009). Det kvinnliga våldet enligt ovanstående beskrivning skulle 

likaväl kunna utövas av en man. Skillnaden mellan ”manligt” och ”kvinnligt” våld 

gestaltar sig snarare genom att män tenderar att använda sin kropp som vapen i 

utövandet av fysiskt våld gentemot kvinnor då de i de flesta fallen besitter ett fysiskt 

övertag gentemot kvinnan. I kontrast till detta tenderar kvinnor utöver utövandet av det 

våld som beskrivits ovan använda sig av vapen som knivar och pistoler eller hårda 

objekt i syfte att skada män (Cho & Wilke, 2009; Hines & Douglas, 2009).  Dessa hårda 

objekt kan användas för att kasta på mannen eller som redskap då kvinnan slår mannen, 

utöver detta har kvinnor använt bilar som redskap att köra på mannen med (Basile, 

2004; Cho & Wilke, 2009; Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2009).Vid de tillfällen 

då kvinnor nyttjar vapen är de precis lika farliga som män oavsett om mannen är fysiskt 

starkare eller ej, könskillnaden blir därmed mindre viktig (Felson & Cares, 2005).  

Kvinnor använder sig även av psykiskt våld för att utöva kontroll över mannen, detta 

kan utforma sig på många olika sätt. Detta kan exempelvis ske genom hot att ta sitt eget 

liv, att lämna mannen, trycka ner mannen genom att förolämpa, kalla honom för hemska 

saker till en punkt där han börjar tycka illa om sig själv, försöka få mannen att känna sig 

galen eller att få mannen att tro att det är hans fel att övergreppen sker för att utöva 

ytterligare kontroll. Genom att skylla övergreppen på offret minimerar kvinnan 

mannens känsla av utsatthet. Den psykiska utsattheten kan också karaktäriseras av att 

kvinnan isolerar mannen från sin familj och vänner samt en viss ekonomisk 

kontrollering där mannen inte har någon tillgång eller insyn i den ekonomiska 

situationen (Hines et al., 2007).  
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Manliga offer med barn tycks uppleva en ytterligare utsatthet då kvinnor kan använda 

barnen som en del i spelet för att kontrollera män, detta genom att exempelvis hota om 

att ta barnen ifrån dem eller att döda barnen för att få mannen att stanna och 

misshandeln att fortgå (Basile 2004; Hines et al., 2007). Dessa studier tar upp barnen 

som en del i misshandeln och som en faktor för kvinnan att kontrollera mannen. 

Däremot har inte studierna barnen i åtanke i några andra avseenden. Då barnen 

poängteras som en aktiv del i utövandet av kontroll och misshandel förutsätts att några 

av respondenterna i studierna har haft barn i sina förhållanden. Barn som troligtvis inte 

endast har fallit offer för att agera som en kontrollerande faktor i förhållandet utan också 

som offer för att ha bevittnat våld. Forskningen belyser dock ingenting om hur detta 

påverkar barnen och huruvida dessa barn får hjälp och behandlas i detta avseende för att 

bearbeta och utvecklas från att leva under våldspräglade förhållanden.   

2.3 Socialtjänsten – samhällets huvudsakliga ansvar för våldsutsatta män 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kap. framgår att Socialtjänsten skall stå som 

huvudsakligt ansvarig för våldsutsatta individer i nära relationer. Detta framkommer av 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kap. 2§ 

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd 

och den hjälp som de behöver” 

 

Vidare gestaltas Socialtjänstens ytterligare ansvar genom Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) 5 kap. 11§  

 

”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp 

för att förändra sin situation.” 

 

2.4 Könsroller och samhällets stigmatisering  

Män tycks söka hjälp i mindre utsträckning när de är i behov av hjälp från 

professionella (Tsui et al., 2010). Generellt söker de dessutom mindre hjälp för problem 

som samhället bedömer avvikande från normen och tycker att mannen skulle kunna 

hantera själv (Hines & Douglas, 2009). 
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I betraktandet av män och kvinnor som upplevt samma nivå av våld träder kvinnor fram 

och accepterar sig oftare som offer i förhållande till män. Att män sällan rapporterar sin 

utsatthet för våld eller personliga problem kan bero på deras ovilja att visa svaghet 

samtidigt som de tenderar att bagatellisera våldet och sin roll som offer. Utsatta män ser 

ofta sina problem som privata och träder därmed inte fram och ber om hjälp. Forskning 

visar dock att män förhåller sig mer villiga till att öppna sig och be om hjälp när de kan 

göra det via telefon, det vill säga genom hjälplinjer i förhållande till kontakt med 

Socialtjänst och rättsväsende (Tsui et al., 2010).  Det går dock att se en likhet mellan 

män och kvinnor då båda tenderar att inte anmäla då många inte ser det fysiska våldet 

inom förhållandet som ett ”brott” (Hines & Douglas, 2009). 

Många hjälporganisationer för våld i nära relationer riktar sig till kvinnliga 

hjälpsökande. Detta ligger som en ytterligare grund till varför män söker hjälp i mindre 

utsträckning än kvinnor då de tror att kontakt med hjälp- och stödorganisationer inte 

kommer att vara till deras fördel. Rådgivning och sociala tjänster är traditionellt 

utformade för kvinnor vilket gör att många män känner att det är onödigt att söka hjälp 

då de inte är anpassade för dem (Tsui et al., 2010). En brist på anpassad hjälp som 

medför att män möter ytterligare problem när de överkommer barriären och söker hjälp. 

Detta genom att Socialtjänst och Polis kan ha svårt att hitta stödinsatser som specificerar 

sig på män som offer för dessa omständigheter då få stödjourer och dylikt förser män 

med detta stöd (BRÅ 2009; Hines & Douglas, 2009; Migliaccio, 2001). Däremot finns 

det ett antal Mansjourer dit manliga förövare kan vända sig för att få hjälp med att 

hantera och bryta sitt aggressiva och våldsamma beteende (BRÅ, 2009). Bristen på 

anpassad hjälp medför därmed att många män känner sig isolerade. Det finns dock vissa 

organisationer som riktar sig till både kvinnor och män och är mer eller mindre 

könsneutrala i sin natur. Många män känner dock inte till dessa då våldet i nära 

relationer har försatt dem isolerade till sin omvärld (Tsui et al., 2010).  

Samhällets tillskrivelser av könsroller, maskulinitet respektive femininitet och dess 

egenskaper tenderar att bidra till missbedömningar om kvinnans roll som fysiskt svag 

och försvarslös och till att se till mäns fysiska kapacitet. De konstruerade könsrollerna 

signalerar därmed att män skall kunna vara i stånd att försvara sig själva för att 

undkomma misshandeln från sina kvinnor. Sociala förväntningar på mäns ekonomiska 

och fysiska kapacitet ligger därtill som grund för antaganden om att män kan lösa sina 

egna problem. Därmed har män svårt att förknippa sig som offer eller känna sig som 
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offer i och med den maskulinitet som tillskrivs dem. Rädsla är en faktor för att inte söka 

hjälp, en rädsla som inte endast grundar sig på vad deras partner kan göra både mot dem 

själva eller mot eventuella barn inom förhållande om de anmäler, utan också en rädsla 

för att deras maskulinitet skall hotas, att förlora sin manliga identitet. Männen väljer 

därmed att inte anmäla och istället leva med rädsla, oro och ångest. Denna rädsla och 

fokusering på maskulinitet och manlighet kommer oftast från både dem själva och från 

samhället. Många män vill inte dela sina problem då de känner att de blottar en svaghet 

och då istället skyller sina skador på misstag eller andra olyckshändelser (Randle & 

Graham, 2011; Tsui et al., 2010). 

Det är vanligt förekommande att män inte tror att polis och andra myndigheter ser dem 

som offer. De tror snarare att det är mer gynnsamt att dölja sina problem för att undvika 

att bli stigmatiserade. De bortser från sin situation snarare än att konfrontera den för att 

undvika risken att bli sedd som gärningsmän själva när de utövat självförsvar i en 

våldssituation med kvinnan, vilket har visat sig ske ett flertal gånger. Män har blivit 

felaktigt arresterade som den våldsamme gärningsmannen utan att det funnits något 

bevis om att mannen skulle ha skadat sin kvinnliga partner (Hines & Douglas, 2009; 

Tsui et al., 2010). 

Vissa män har rapporterat att de blivit hånade av polisen medan de allra flesta inte 

anmäler sina problem i rädsla för att de skall bli hånade, skrattade åt, förödmjukade eller 

i gengäld anklagade för att ha varit den som misshandlat i tron om att män är mer 

fysiskt kapabla att försvara sig när de blir utsatta för våld (ibid.). Vid kontakt med 

stödinsatser och rättsväsende upplever män att de får frågor som uppmanar dem till att 

rättfärdiga sitt beteende innan misshandeln startade för att bevisa att de inte gjort 

någonting för att förtjäna eller provocera kvinnan till att utöva våld gentemot mannen 

(Hines et al., 2007).    

Vidare indikerar forskning att många kvinnor manipulerar och använder sig av 

samhället till sin fördel. Samhället underlättar för kvinnor, speciellt med barn att hota att 

ta barnen ifrån männen eller att upprätthålla misshandeln då systemet inte endast är 

uppbyggt för att hjälpa utsatta kvinnor i detta avseende utan också mödrar. Detta har 

bidragit till att män inte är lika accepterade som offer i frågan. Kvinnor kan använda 

samhället till sin fördel så att kvinnan kan uppfattas som offer och mannen som 

förövare, och många kvinnor uppvisar just ett sådant beteende som reflekterar hur 
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kvinnor uppmärksammat samhällets reaktion och inställning till offer för våld i nära 

relationer. Det samhälleliga systemet är skapat och rättar sig efter kvinnans behov och 

utsatthet vilket möjliggör att kvinnan kan utnyttja samhället som ett vapen gentemot 

mannen (Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2009). Som följd av detta stannar många 

män med sina fruar under våldsamma omständigheter för att skydda sina barn då de 

misstänker att det rättsliga systemet skulle låta modern till barnet inneha vårdnaden vid 

en vårdnadstvist om mannen lämnar kvinna (Hines & Douglas, 2009). 

3. Material och metod 

3.1 Forskningsstrategi  

Studien har genomförts i syfte att skapa förståelse och belysa hur den sociala 

problematiken kan förhålla sig för våldsutsatta män i nära relationer. För att uppnå detta 

har studien en kvalitativ ansats som syftar till att tolka och förstå den sociala 

verkligheten, uppfatta hur den studerade personen uppfattar situationer utifrån dennes 

perspektiv samt att förstå den studerade personens mening, det vill säga den mening 

som personen tillskriver omgivningen och saker som sker i den (Bryman, 2011). 

Studiens tillvägagångssätt är induktivt med ett kvalitativt förhållningssätt då empiri och 

datainsamling är utgångspunkten för en vidare teoretisk analys och diskussion.  

Trots att fenomenet förefaller mer erkänt utanför Sveriges gränser är forskningen kring 

ämnet tämligen bristfällig. Tyngdpunkten i studien är därmed av explorativ karaktär 

med stöd i den forskning som har presenterats och en fallstudie. 

3.2 Urvalsmetod  

Studien har utformats efter ett målstyrt urval som innebär att individer och 

organisationer har valts ut och kontaktats med direkt hänvisning till de forskningsfrågor 

och etiska överväganden som stått som grund för studien. Urvalet är således inte 

representativt vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till en större population. 

Brottsofferjouren kontaktades via mail för respektive orter i ett av landets större län i 

hopp om att dessa skulle kunna hänvisa till en lämplig respondent för en fallstudie. Vid 

etablerad kontakt med en kvinna på Brottsofferjouren presenterades uppsatsens syfte 

tillsammans med klara kriterier om egenskaper hos en respondent för fallstudien. 

Kriterier som innefattade att respondenten skulle ha kommit så pass långt att denne 

kunde tala om vad denne upplevt utan att intervjutillfällena riskerade att väcka känslor 
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som kunde få respondenten att må dåligt i efterhand. Detta för att tillgodose de 

forskningsfrågor som studien avser att svara på men också för att ta hänsyn till de etiska 

överväganden som är aktuella i denna studie. Kvinnan på Brottsofferjouren kontaktade 

sedan en man som denne ansåg stämma överens med önskemålen. Telefonnummer och 

förutsättningar för kontakt med respondenten försågs således via Brottsofferjouren.   

3.3 Undersökningsdesign och insamling av data  

Studien utgörs av en fallstudie vilket innebär en detaljerad studie av ett enstaka fall. 

Detta tillvägagångssätt utmärks av intresset att belysa unika drag hos ett specifikt fall 

(Bryman, 2011). I denna studie tillämpas en fallstudie med en person som erfarit våld i 

nära relationer som manligt offer. Studien syftar inte till att finna ett typfall som kan 

representera alla män som upplevt våld av sin partner. Det finns således inga intentioner 

att kunna generalisera studien till en större population.  

Fallstudien utgjordes av fyra intervjuer med samma respondent. Intervjuerna utmärktes 

av en tonvikt på medveten naivitet, det vill säga en flexibilitet som forskare vid 

intervjutillfället. En flexibilitet som utgjordes av att låta respondenten föra intervjun och 

en medvetenhet om att intervjun kunde ta flera riktningar (Kvale, 2009). Detta 

förhållningssätt syftar till att skapa förståelse och lyfta upp respondentens mening. Den 

medvetna naiviteten har således varit avgörande för resultatet och det analysmaterial 

som utkommit av berättandet då intervjun har varit av narrativ karaktär. En 

intervjumetod som karaktäriseras av en fokusering på respondentens berättande och 

livshistoria ur dennes perspektiv (Scott, 2004). Det narrativa förhållningssättet har 

således varit lämpligt för fallstudien, då detta har uppmanat till att få en bild av 

respondenten genom dennes redogörelse och berättelse.   

Trots valet av en narrativ metod, med respondentens berättande och mening som 

utgångspunkt utformades semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 1; bilaga 2) med 

vissa teman på plats vid intervjutillfället för att ha vissa punkter att utgå ifrån.  

Intervjuer skedde upprepade gånger för att få en bredare förståelse för respondenten 

samt för att ge denne en chans att utveckla sina svar om något uppdagats i efterhand då 

intervjutillfällen kan ha gett upphov till att sätta igång processer hos respondenten efter 

att intervjun avslutats. Upprepade intervjutillfällen fungerade även som ett instrument 

för en kontinuerlig respondentvalidering då de gav utrymme för återkoppling och 

möjlighet att kunna säkerställa att uppfattningen från föregående intervjutillfälle stämde 



12 
 

överens med vad respondenten velat förmedla. Bryman (2011) beskriver 

respondentvalidering som ett tillvägagångssätt för att säkerställa att respondentens 

mening har tillgodosetts och att studien inte presenterar- eller att forskaren har tolkat 

respondentens berättelse och information på ett felaktigt sätt. Detta kan ske på olika sätt, 

bland annat genom att forskaren redogör för vad denne uppfattat utav samtalen för 

deltagarna. Denna kontinuerliga validering syftar därmed till att stärka studiens 

trovärdighet.  Etiska överväganden har utöver detta stått som grund för att intervjuer av 

respondenten har skett vid upprepade tillfällen, detta för att vid nästkommande tillfälle 

kunna säkerställa att respondenten inte farit illa efter att ha talat om sina upplevelser 

samt att denne inte ångrat sig över att ha delgivit information som framkommit genom 

intervjutillfällena.  

Utöver detta var respondentens ork att tala om ämnet och hur mycket information som 

utkom av intervjutillfällena likaså en avgörande faktor för antalet uppföljningar av 

intervjun. En begränsning av tillfällen krävdes dock och avgjordes baserat på 

frågeställningen då den narrativa intervjun med fokus på respondentens livsvärld och 

berättande skulle kunna anta många fler intervjutillfällen än vad tiden för denna studie 

gav utrymme till.   

Då respondenten har engelska som modersmål har intervjuerna genomförts på engelska 

i syfte att underlätta för respondenten att förstå och besvara frågorna samt för studiens 

tillförlitlighet då trovärdigheten av en korrekt uppfattning av respondentens berättelse 

förutsätter att respondenten förstår frågan väl och kan utforma ett svar som stämmer 

överens med vad denne vill förmedla. Detta verkar i sin tur för sannolikheten att en 

korrekt och sanningsenlig bild presenteras.  

3.4 Litteratursökning 

Vetenskapligt granskade artiklar har insamlats med hjälp av databaser som Academic 

search elite och CSA, social sience. Vid sökningstillfällena har följande sökord kommit 

till användning för att finna aktuella artiklar om ämnet: Male victims*, domestic 

violence, abused men*, abusive women*, partner abuse, intimate partner abuse och 

intimate partner violence. Artiklarna har sedan verkat som ett instrument i insamlandet 

av nytt datamaterial då återkommande ord i artiklarna har givit en indikation på vilka 

sökord som har kunnat komma till användning för nästkommande söktillfälle.   
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3.5 Databearbetning och analys  

Alla intervjutillfällena har spelats in med hjälp av en bandspelare som ett verktyg för att 

lagra delgiven information för en efterföljande transkribering. En transkribering har 

därefter skett med all dess innehåll i form av ord, ljud, suckar, skratt och pauser. Detta 

för att inte gå miste om viktig information som intervjun har kunnat delge. 

Forskningsmetod och frågeställningar har varit avgörande för vilken analysmetod som 

har tillämpats för att analysera intervjuerna. Intervjuerna har med stöd av detta 

analyserats med hjälp av meningskoncentrering som brukar lämpa sig för ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjuer.  

Intervjutillfällena och dess transkriberingsdokument har således analyserats utefter 

Kvales (2009) föreskrifter om meningskoncentrering med en inledande fas där alla 

transkriberingar för samtliga intervjutillfällen lästes igenom för att skapa en 

helhetsuppfattning. Därefter fastställdes meningsenheter som framkommit genom 

respondentens uttryck under intervjutillfällena. När meningsenheterna fastställts 

formulerades teman utefter meningsenheterna. Dessa teman har således utformas utifrån 

tolkningar av respondentens berättelser på en sådan fördomsfri basis som möjligt. 

Ovanstående steg följdes av en ytterligare tematisering genom en tolkning av 

respondentens uttalanden. En tolkning som på så vis utgick från respondentens 

synvinkel och perspektiv. I detta skede har en återkoppling mellan meningsenheterna 

och framtagna teman och studiens syfte och frågeställningar varit ett genomgående 

moment i analysen av datamaterialet. Centrala teman grundade på hela 

intervjutillfällenas transkribering och knöts i ett avslutande moment samman i en 

deskriptiv utsaga i resultatavsnittet för denna studie. Denna process står som grund till 

kommande resultat och analys där respondentens uttryck har koncentrerats till 

väsentliga innebörder och teman kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet och analysen står således som grund för efterföljande diskussionsavsnitt.  

3.6 Etiska överväganden  

De fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits hänsyn till under studien i enlighet 

med Kvales (2009) rekommendationer. All information i studien har behandlats 

konfidentiellt. Respondentens namn är fiktivt enligt överenskommelse. Respondentens 

ort och yrke har likaså bevarats konfidentiellt. Ingen information kan således härledas 

till respondenten. Respondenten har informerats om studiens syfte samt att han närhelst 
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under studien kunde avbryta sitt deltagande. Innan intervjuns start informerades även 

respondenten om att materialet kommer att användas som stöd för denna uppsats och att 

studien kommer att publiceras i DiVA.  

Ämnet i sin karaktär förefaller tämligen känsligt då våld i relationer vanligtvis sker 

inom stängda dörrar och därmed ofta uppfattas som en privat angelägenhet. Med stöd i 

detta klargjordes tydliga kriterier som eftersöktes av respondenten vid kontakt med 

Brottsofferjouren. Respondenten skulle efter önskemål ha kommit så pass långt att 

denne var i stånd att tala om vad denne upplevt så att intervjutillfällena inte riskerade att 

riva upp gamla sår och få respondenten att må dåligt i efterhand.  

Respondenten informerades ytterligare om att denne hade möjligheten att återkomma i 

efterhand om denne ångrat något som sagts under intervjutillfället i syfte att denne inte 

skulle riskera att må dåligt över att ha berättat någon som varit för personligt eller 

inkräktat för mycket på dennes privatliv.  

3.7 Tillförlitlighet  

Validitet och reliabilitet är något som härstammar från- och lämpar sig bäst för 

kvantitativa ansatser. Istället riktas fokus åt alternativa valideringsformer inom den 

kvalitativa intervjun för att säkerställa studien tillförlitlighet. Bryman (2011) beskriver 

denna typ av alternativa validering i begrepp som trovärdighet, pålitlighet, 

replikerbarhet och konfirmering.  

Trovärdighet motsvarar intern validitet och svarar för om resultaten är riktiga, 

sanningsenliga. Studien har präglats av en kontinuerlig respondentvalidering för att 

uppnå kriterier för trovärdigheten i resultatet, detta säkerställer att respondentens 

förmedling av upplevelser har uppfattats och tolkats på ett korrekt vis. Att intervjuerna 

har genomförts på respondentens modersmål ökar likaså trovärdigheten i resultaten då 

detta har underlättat för respondenten att både uttrycka sig och att uppfatta frågorna, 

vilket ger en god utgångspunkt för ett sanningsenligt resultat. Utdrag från 

intervjutillfällena har således bibehållits i dess ursprungliga form då en översättning av 

ord och brist på synonymer mellan det engelska och svenska språket skulle kunna 

medföra att respondentens ordval och mening ändras i direkt översättning till svenska.  

Intervjuerna utfördes på ett café nära respondentens hem, detta kan ha kommit att 

påverka respondentens berättelse då det fanns människor omkring. Omgivningen var 



15 
 

dock väldigt lugn med lite människor och det fanns tillgång till ett avskilt rum vilket 

gjorde att intervjuerna kunde ske tämligen ostört. Utöver detta finnes vissa brister i 

trovärdigheten med en fallstudie som underlag för studiens resultat och analys då endast 

en bild av ett fenomen presenteras. Genom att belysa respondentens berättelse har 

Polisens, Kvinnojourens, Mansjouren, Brottsofferjouren och andra inblandade 

myndighetsutövares perspektiv på händelseförloppets förbisetts, vilket bidrar till att den 

presenterade bilden inte nödvändigtvis stämmer överens med andra inblandades 

upplevelse av företeelsen.   

Bryman (2011) redogör för att överförbarheten svarar för den externa validiteten som 

innebär en redogörelse av täta beskrivningar för att förse andra med möjligheten att 

undersöka om studien går att överföra i andra miljöer. Då studien präglas av en 

fallstudie återfinns ett fokus på berättande och detaljer, studien håller därmed måtten för 

redogörelsen av täta beskrivningar. Det finns dock vissa brister huruvida studien går att 

överföra i andra kontexter då den endast undersöker en persons berättelse. Som tidigare 

nämnts syftar dock inte studien till att kunna generalisera resultaten till en större 

population.   

Bryman (2011) redogör vidare för att pålitligheten kan jämföras med reliabilitet, 

pålitligheten avser studiens öppenhet.  För att uppnå detta kriterium finns krav på att 

presentera tillvägagångssättet stegvis för att öka möjligheten till att replikera studien. 

Genom detta metodavsnitt med en genomgående redogörelse för forskningsstrategi, 

undersökningsdesign, hur urval gjorts, hur kontakt har tagits, bifogandet av 

intervjuguider, vilka sökord som tillämpats och en utförlig källhänvisning stärks 

studiens pålitlighet. Då studien är av kvalitativ karaktär där kunskap skapas via 

mänsklig interaktion förefaller dock vissa svårigheter att replikera studien för att 

komma fram till samma resultat, dels på grund av intervjueffekter, resultatet av 

intervjun och vad som kommer fram beror i mångt och mycket på den som intervjuar 

och den mänskliga interaktionen. Utöver detta kan studien vara svår att replikera då det 

förutsätter att respondenten återigen vill ställa upp samt på att människor förändras i sin 

sociala verklighet.   

Bryman (2011) beskriver slutligen möjligheten att styrka och konfirmera studien som en 

motsvarighet till objektivitet. En fullständig objektivitet är ouppnåelig, men forskaren 

skall verka för att inte låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 
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studiens tillvägagångssätt och resultat. Forskaren skall således vara medveten om hur 

denne själv påverkat forskningsresultatet. Med vetskapen om att denna studie berör ett 

ämne av samhällelig karaktär är en fullständig objektivitet likt ovanstående benämnt 

onåbar. Data har dock i största mån granskats förutsättningslöst från egna uppfattningar 

och fördomar. Studien har dock inte förefallit helt objektiv då den mänskliga 

interaktionen och personliga egenskaper påverkat hur intervjuerna utformats och vilka 

intervjueffekter som tillkommit till följd av detta, urvalen av tidigare forskning faller 

även under ramarna för personliga värderingar om vad som anses viktigt utefter 

frågeställningarna och syftet. Då inga egna personliga erfarenheter eller tidigare 

kunskaper om ämnet legat som grund för intresset för att genomföra studien har ett 

öppet sinne och flexibilitet varit ett genomgående förhållningssätt under studien.   

4. Resultat 

Följande kapitel redogör för en kortfattad presentation av respondenten och dennes 

bakgrund, därefter utgörs kapitlet av teman och underteman som har gått att urskilja 

genom en genomgående meningskoncentrering av det datamaterial som framkommit av 

intervjutillfällena. Kapitlets disponering med en inledande presentation av 

respondentens bakgrund syftar till att läsaren enklare skall kunna följa genomgående 

och avslutande resonemang och slutsatser utifrån centrala teman. En del teman efterföljs 

i sin tur av underteman då det visat sig att det sällan funnits någon homogen förklaring, 

motiv eller anledning till respondentens handlande.  

Respondenten kommer att presenteras under namnet John, var dock uppmärksam på att 

namnet i studien är fiktivt. Presenterade citat från intervjutillfällena har bevarats på 

engelska i syfte att förmedla den känsla och mening som respondenten uttryckte och 

förmedlade.  

4.1 Bakgrund  

John är i trettio-års åldern, han har två barn från ett tidigare äktenskap och ett barn 

tillsammans med den kvinna som utsatt honom för våld i över ett år i deras relation 

tillsammans. John har god kontakt med sin tidigare fru och barn. Kontakten med den 

senare flickvännen och barnet är dessvärre bristfällig till följd av pågående rättegångar.    

Johns yrke förutsätter mycket resande, ett resande som bidragit till att han bott i ett 

flertal länder, tjänar förhållandevis mycket pengar och kommer i kontakt med mycket 
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människor från olika delar av världen. Pengar är inte av stor vikt för John, utan han 

värderar snarare familjen. Till skillnad från John har kvinnan ett motsatt förhållande till 

pengar då hon tillsammans med sin familj befinner sig i en ekonomisk kris. 

4.2 Att stanna hos den våldsamme partnern 

Att stanna kvar hos sin partner i ett våldspräglat förhållande kan bero på flera faktorer. I 

denna studie framkommer framförallt två huvudsakliga teman som motiv till varför 

John valt att stanna i sitt destruktiva förhållande.  

4.2.1 Kärlek 

Att John valde att stanna med sin våldsutövande flickvän tycks grunda sig på en djup 

kärlek som han kände gentemot henne. En kärlek och en önskan om att hon älskade 

honom tillbaka och att övergreppen skulle sluta som följd av detta. Trots många 

indikationer om att kvinnans känslor i förhållandet grundades på ekonomiska skäl 

snarare än känslomässiga tycks John genom sin kärlek gentemot kvinnan bortsett från 

detta faktum. John uttrycker ett flertal gånger att han inte ville tro att kvinnan endast var 

med honom av ekonomiska skäl för att stabilisera sin egen ekonomi och sin familjs 

ekonomiska bekymmer. Som följd av detta och sina känslor gentemot flickvännen ville 

han på alla möjliga vis undkomma en anmälan och påföljande konsekvenser, vilket 

åskådliggörs genom Johns uttalande om att vidta alternativa åtgärder:  

”I loved her very much and talked to my lawyer to see if there were any way we could try to 

counsel us together” (John)  

4.2.2 Barn som en kontrollerande faktor 

Johns blivande barn och familj tycks förefallit en avgörande faktor till varför han valde 

att stanna i ett skadligt förhållande under en lång period. Johns barn utgör en viktig del i 

hans liv och framkallade således mycket känslor.  

“I can be honest with you, there was one day I really wanted to end it all but then it comes 

inside my mind, my kids, I love them so much and they are the only people that gives me life. 

Other than that I would have ended it all. I need my kids!”(John)  

Det finns till följd av mannens kärlek till barnet flera sekvenser i Johns berättelse som 

åskådliggör hur kvinnan kunde använda sin graviditet och sitt barn som ett instrument 

för att kontrollera honom. Genom bristen på söner från tidigare äktenskap, Johns faders 

bortgång och en längtan efter en son att uppkalla efter fadern, kunde kvinnan med sin 
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graviditet kontrollera mannen till sin fördel, då det visade sig att kvinnan bar på en son. 

Genom denna vetskap om mannens längtan efter en son använde kvinnan graviditeten 

som ett verktyg för att John skulle stanna i detta både psykiskt- och fysiskt våldsutsatta 

förhållande, men likväl som utpressning för att få tillgång till mannens ekonomiska 

resurser.  

“I heard her mother say; „vi måste avvakta och se what the baby is, if it is a boy or a girl”, she 

knew that I was very much in need of a boy‟. So after 8 months, and after we went to the 

ultrasound and it showed that the baby was a boy I heard her tell her mama, and her mama 

said; nu har vi fångat honom, now we have got him!” (John)   

Ovanstående citat påvisar hur kvinnan utnyttjade sin graviditet och barnet för att få 

mannen att stanna i förhållandet och på så vis kunna vidmakthålla sin makt över honom. 

Det finns utöver detta ytterligare exempel på hur kvinnan vid ett flertal gånger använder 

barnet för att stabilisera sin egen- och familjens ekonomi.   

4.3 Våldets karaktär 

Genom intervjutillfällena har det gått att urskilja att våldet gentemot John har varit av 

både psykisk och fysisk karaktär.  

4.3.1 Våldets psykiska och kontrollerande karaktär 

Våldets psykiska och kontrollerande karaktär går att återspegla redan i de bidragande 

faktorerna till varför John valde att stanna i det våldsutsatta förhållandet. Det byggdes 

således mycket på ett maktspel där deras gemensamma barn spelade och spelar en 

avgörande roll. Ett spel som påbörjades innan barnet var fött liksom efter att kvinnan 

förlöst barnet; 

“She told me, if you don‟t help us with the 30 000 Euros we are going to have a 

abortion”(John)  

“Ask for money again her mother told her, and if he doesn‟t give you the money, you don‟t give 

him gemensam vårdnad. Tell him, because he needs his kids.” (John) 

John blev således ett föremål för utpressning och upplevde därmed att han inte hade 

något val än att stanna med kvinnan och förse henne med vad hon önskade. Detta 

uttryck påvisar ytterligare hur kvinnan och hennes mor använder samhällets stöd 

gentemot mödrar som ett övertag för dem att få sin vilja igenom. Utöver detta tycks 

kvinnan utöva kontroll över mannen genom att förse mannen med skuldkänslor om att 
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han behandlar henne illa. Ett bidragande beteende till att få mannen att ta på sig skulden 

och till följd därav stanna hos kvinnan och fortsätta försörja henne och hennes familj. 

Nedan följer ett exempel på hur kvinnan försöker skuldbelägga John. 

 “She told me: “do you think I‟m stupid to stay with you when you are not helping my family 

and when it comes to your kids you spend a lot of money!? You are just using me!”(John) 

Utöver ett psykiskt nedbrytande genom att systematiskt kontrollera och att förse 

mannen med skuldkänslor, yttrade sig även den psykiska misshandeln genom 

förödmjukande inslag likt att hälla läskedrycker över respondenten, yttrande av 

nedtryckande ord och nedvärderande smeknamn.   

4.3.2 Våldets fysiska karaktär 

De fysiska övergreppen innefattade flera olika inslag, där slag och puttar/knuffar var en 

del av vardagen. Utöver detta använde kvinnan sig av objekt för att kunna åsamka 

grövre skador på John. Detta kunde röra sig om alltifrån kokande vatten från spisen, till 

att slå en bärbar dator mot känsliga punkter på huvudet, slag med fjärrkontroller, 

mobiltelefoner samt ett användande av nycklar för att riva upp Johns armar.  John 

uttrycker vid ett flertal gånger att den systematiska misshandeln var allvarlig, och att 

hon använde allt hon fick tag i för att skada honom.   

 “She used everything she got her hand on. One time she got very angry and that day she took 

my laptop and hit on my head, and then she hit the laptop on the ground, so I don‟t have a 

laptop anymore. She hit it in my head and I couldn‟t take it, that day I started to cry, I didn‟t 

want that. She really hit me a lot in the back of the head and it is really sensitive, you can 

collapse. And she hit me, over and over.”(John) 

4.4 Anmälan och kontakt med polis 

John uttryckte sig aldrig uppleva någon misstro gentemot Polisen. Kvinnan hade slagit 

John vid några tillfällen då han inte valde att kontakta Polisen, men vid de första grövre 

övergreppen kontaktade John Polisen med en gång.  

Då John har bott i Sverige och Israel under tiden han befunnit sig i det våldspräglade 

förhållandet har han varit i kontakt med både israelisk liksom svensk Polis när 

misshandeln gick över styr. Det tycktes finnas vissa skillnader mellan de olika 

polismyndigheterna. Vid kontakt med den Israeliska Polisen föreföll det inga 

tveksamheter om vem som var förövaren i sammanhanget, Polisen anlände till parets 
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bostad, den ena Polisen talade med John och den andre med kvinnan för att få en 

övergripande bild av vad som skett. Efter att ha talat med John ville Polisen arrestera 

kvinnan och ta henne med sig. John ville dock likt ovanstående benämnt, undvika att 

utsätta kvinnan för rättsliga processer utan eftersträvade snarare att Polisen skulle tala 

med kvinnan än att arrestera henne.  

“When the police talked with me they asked me if they should take her direct. I said “what are 

you talking about she is my girlfriend, she is pregnant. I just wanted you to talk with her that 

you can argue but you can not use your hand or hit somebody, it is forbidden”. So what she did 

was that she saw that I would not let them take her. I did not let the police do anything with her 

so she got a lot of advantage and power out of that. She is having my baby and I don‟t want this 

I just need someone to talk with her about that you can argue but not hit, you have no right to 

use your hand.”(John)  

Likväl här som i ett flertal andra sekvenser blir kvinnans graviditet en påverkande faktor 

för utgången av Johns handlande.  

Efter att den israeliska Polisen blivit tillkallad till platsen ett flertal gånger under en 

period började polisen genomsöka boendet efter droger, då de börjat misstänka kvinnan 

för drogbruk och innehav. Detta var enligt Polisens uttryck en rutinkontroll då de 

tycktes värdera att en kvinnlig förövare och utövare av våld gentemot mannen som ett 

beteende som faller utom det normativa. Nedanstående citat påvisar huruvida Polisen 

misstankar om att kvinnan brukade droger grundades på grund av detta ”avvikande 

beteende”.  

 “I called the police and said enough is enough, I‟m telling you, enough. So the police came 

inside and the police said it‟s the second time we have come to the house now we have to look if 

the lady is using drugs. They searched everywhere and I said to them, she doesn‟t use drugs I 

can promise you, they said no, it‟s routine, on the way she‟s behaving, it‟s not normal, that she 

hit.”(John) 

Den svenska Polisen skilde sig i sitt agerande i förhållande till den israeliska vars 

ingripande skulle leda till ett arresterande. Den svenska Polisen tycktes i motsats till 

detta se till vilka hjälpbehov som behövdes tillgodoses som följd av de omständigheter 

som förekom. Polisen kunde genom sina besök hos paret åskådliggöra ett hjälpbehov 

hos kvinnan i förhållandet i och med hennes våldsamma beteende. Som följd av detta 

skickade således Polisen en rapport till Socialtjänsten. Detta tycks dock inte ha följts 
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upp, dessutom blev varken John eller hans flickvän informerade om att en polisrapport 

skulle skickas till Socialtjänsten. John uttryckte dock att den svenska Polisen var mer 

civiliserad och hade större kunskap om lagar i sitt arbete.   

Kvinnans graviditet och Johns kärlek till henne trots omständigheterna är ett 

genomgående tema som påverkade respondentens handlande i både att stanna kvar i 

förhållandet likt tidigare nämnts men likaså i kontakt med Polis och andra 

myndighetsutövare. Detta går att urskilja delvis genom att mannen inte vill låta Polisen 

arrestera kvinnan utan snarare tala med henne liksom vid kontakt med advokat och 

rättsväsende där mannen snarare uttrycker att han vill få rådgivning för att lösa problem 

än att anmäla kvinnan och fortgå med konsekvenserna av en anmälan.  Genom att John 

gång på gång uppvisade att hans kontakt med Polisen inte syftade till ett 

omhändertagande eller arresterande av kvinnan verkade detta för ett övertag för kvinnan 

då hon visste att hennes agerande inte hade några förödande konsekvenser. Kvinnan 

kunde således återigen använda sin graviditet och Johns kärlek och önskan om att kunna 

fortlöpa förhållandet med rådgivning till sin fördel.  

4.5 Samhällets stigmatisering 

Studien har resulterat i ett åskådliggörande av att män och kvinnor tycks behandlas 

olika beträffande våld i nära relationer. När John utsattes för våld från sin kvinnliga 

partner och tog kontakt med en advokat, uttryckte denna att det är av stor vikt att John 

kunde bevisa vad hans flickvän utsatte honom för. Utan bevis föreföll möjligheten att gå 

vidare med att både anmäla och att få hjälp tämligen liten.   

“I went to my lawyer to talk to him how I could handle the situation. He told me, „I have 

handled a lot of problem like this, you have to be very careful about this woman, I want you to 

have an evidence of whatever she is doing, I‟ve told you before, you must be able to get a 

proof‟”(John)  

Som följd av detta lämnade John en bandspelare hemma för att spela in vad som skedde 

när han inte befann sig i hemmet men också för att kunna bevisa hur hon behandlade 

honom när han var hemma. Bandets innehåll skall således verka för John vid 

kommande rättgång, då advokaten återigen har bekräftat att rättsystemet inte kommer 

att tro honom om han inte har bevis. Detta på grund av hans fysiskt starka byggnad men 

också på grund av synen på könsroller och ofta förekommande utsatthet i våld i nära 

relationer.  
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Efter två polisanmälningar och grov misshandel från kvinnans sida, besökte kvinnan vid 

ett senare tillfälle Socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd, då hon inte fick 

den summa pengar hon begärde från John. Socialtjänsten uppmärksammade då henne på 

de två inkomna polisrapporterna om att hon misshandlat och begått övergrepp gentemot 

sin pojkvän. Därefter förklarade socialsekreteraren att de inte kunde bistå med någon 

hjälp, om fallet hade varit annorlunda och han hade slagit henne hade hon dock kunnat 

komma till Socialtjänsten och erhålla hjälpinsatser. Efter kvinnans möte med 

Socialtjänsten hörde John hur denna information påverkade hennes och hennes och 

hennes moders planeringar för att vidta ytterligare kontroll.  

“And she talked to her mother and her mother said “are you stupid, next time you tell the police 

that he has hit you, it‟s the only way to solve the problem” (John)  

Vid nästkommande övergreppstillfälle kontaktade John återigen Polisen. Utgången av 

denna anmälan föreföll dock annorlunda.    

“When the Police came I told them what have happened and showed them my arm, she said „no 

no he hits me‟. So after I pressed charged against her, she did the same for me. But if I had hit 

her the Police would have taken me before because I‟m a violent person and for the second, if I 

have hitting her, she wouldn‟t be under same roof as me. The next day she called Kvinnojouren 

which she had been talking to already. So the next day the Kvinnojouren came and picked her 

up. And now she is living whit Kvinnojouren. So she got what she wanted, even though I did not 

react. Kvinnojouren and the Socialtjänsten are pretty much one against me, and I need 

somebody, like a private investigator who can prove and show Kvinnojouren that something is 

wrong.” (John) 

Ovanstående citat stärker påståendet om att män och kvinnor behandlas olika under 

dessa omständigheter. Vid rättslig kontakt från mannens sida tycks bevis vara en 

avgörande faktor medan kvinnan erhöll och erhåller fortfarande hjälp från både 

Kvinnojour och Socialtjänst utan vidare utredning kring fallet. Ovanstående resultat 

tycks därmed grunda sig på manliga och kvinnliga föreställningar där kvinnan är 

svagare och därmed förses med snabbare och effektivare hjälp.   

Sedan kvinnan flyttat till Kvinnojouren har mannen inte erhållit någon större kontakt 

med henne, han fick efter många omständigheter befinna sig på sjukhuset den dagen 

deras gemensamma son föddes. Efter detta har han inte fått träffa sin son. Det senaste 

han har hört från kvinnan är att hon vill ansöka om ensam vårdnad för barnet.  
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”She is using the baby, and pregnancy, because they see to the baby and the mother first, I‟m 

not asking for full custody, but I think the kid needs both her mother and father. And now she 

wants full custody. I need to have my kids and have gemensam vårdnad from this women, and I 

am scared because there a risk that the baby will be left in Rumania. “ (John) 

Detta ger en indikation på Johns misstro gentemot det rättsliga systemet då han 

misstänker att kvinnan har bättre chanser att erhålla ensam vårdnad vid en rättgång trots 

att det varken finnes några bevis på fysiskt våld gentemot kvinnan eller bevis på att 

John inte skulle vara kapabel att bry sig om eller ta hand om sitt barn. Utöver detta 

tycks det material som talar för kvinnans beteende inte tas hänsyn till utan all skuld och 

utredning riktas gentemot honom. Därtill erhåller kvinnan ovanstående insatser medan 

mannen blir bortsedd ifrån vilket ger en ytterligare indikation på att samhället ger 

kvinnor, och framförallt mödrar mer stöd och en klar fördel i situationer som dessa.  

4.6 Hjälpinsatser 

John redogör för att han har fått mycket hjälp från Brottsofferjouren. Han uttrycker att 

hans etablerade kontakt med en kvinna på Brottsofferjouren är mycket betydelsefull och 

en av anledningar till att han klarar av att äta och att fortsätta kämpa för sin son och sitt 

eget välmående. Han beskriver kontakten med kvinnan på Brottsofferjouren som en 

kontakt mellan mor och son. Han beskriver vidare den hjälp de erbjudit honom likt 

följande: 

“She doesn‟t talk like she is working, you take a lot of advice, and she also introduced me to my 

lawyer. And my lawyer also tries to help me a lot. So they are the two people I can sit together 

with my kids who can help me in this world. “(John) 

Brottofferjouren har således försett John med en advokat men också med omvårdnad 

och samtal. Utöver detta har John erhållit en del hjälp i form av stödjande samtal från 

Mansjouren. Han uttrycker dock att deras hjälp inte går att jämföras med Kvinnojourens 

insatser. 

4.7 Brister i samhällets tillmötesgående och hjälpinsatser   

Den största förekommande bristen tycks grunda sig på samhällets vilja att införa 

hjälpinsatser till kvinnan och beskylla mannen utan att undersöka möjligheten att 

mannen skulle kunna vara offer i en situation som denna. Mannen i fråga har gjort 

många polisanmälningar både i Sverige och Israel gentemot kvinnan, han har vissa 

uttalanden och händelser inspelade på band som han tror är till hans fördel. Trots detta 
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tycks många av samhällets hjälpinsatser vara snabba med att inta kvinnans parti. John 

uttrycker vidare hur denna inställning är ett allvarligt problem i samhället, inte bara för 

honom själv utan för andra våldsutsatta män.   

“I think that we have a lot of problems as men, and that it is a lot of men in my situation. That 

Kvinnojouren are too much, you can not, they are to close so they won‟t let you talk to anybody. 

About anything. Whatever anybody tells them, they take it, they don‟t do investigation, 

nothing.” (John)  

Trots detta förstår John den allvarliga problematiken beträffande att män många gånger 

också genomför övergrepp mot kvinnor, han lyfter dock upp bristen på hjälpinsatser för 

män som ett allvarligt problem.   

“It is true that some men hits women but men don‟t have anything like Kvinnojouren when they 

get hit. I‟m not the only man who gets hit, I‟m not the only one, and there are a lot of men who 

need help. It‟s good that some women get‟s help when they are mistreated, but men, we don‟t 

have anyone.”(John)  

Mansjouren har försett John med stöd i form av samtal, John efterlyser dock mer 

konkret hjälp och praktiska insatser, som hjälp att få någon form av kontakt med 

Kvinnojouren. John drar många jämförelser mellan Mans- och Kvinnojouren och menar 

att män endast hänvisas till psykologkontakt medan Kvinnojouren hjälper till i många 

flera avseenden.  

John uttrycker en hjälplöshet och desperation med stöd i att Kvinnojouren förefaller så 

sluten att varken han eller hans advokat kan kontakta dem. John är således i behov av 

någon i Sverige som kan kontakta Kvinnojouren i hans ställe för att få vetskap om vad 

som utreds, vad som händer och hur han skall komma till rätta med problemet. Han 

önskar att någon kunde tala med Kvinnojouren och därmed förklara hur det ser ut och 

att de i större utsträckning måste påbörja en grundlig utredning av sina fall.  En önskan 

som John poängterar ett flertal gånger under intervjutillfällena.   

“I need someone in Sweden who can talk with Kvinnojouren. And to find out what‟s going on, 

because this is not normal.” (John) 

4.8 Slutsats  

Sammantaget påvisar fallstudien att pengar tillsammans med kontroll, psykisk- och 

fysisk misshandel har varit ett genomgående inslag i respondentens vardag i 
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förhållandet med sin partner. Ett kontrollerande som inte endast utgjordes utav 

flickvännen utan också av påtryckningar från kvinnans mor. Det går att vid ett flertal 

gånger urskilja att barnet både har och har haft en avgörande roll för mannen. Mannens 

kärlek till sina barn och familj tycks ha bidragit till en grundläggande anledning till att 

stanna i det destruktiva förhållandet men också som ett verktyg för kvinnan att utöva 

kontroll gentemot mannen likväl som ett instrument för att utöka medlidande från 

rättsväsenden och hjälpinsatser. 

Kvinnan tycks utöver detta erhålla vissa fördelar i och med att hon är kvinna och 

därmed uppfattas som fysiskt svagare men också som ytterligare utsatt och sårbar som 

moder. Vidare påvisar fallstudien samhällets stigmatisering gentemot män genom 

bristen på stöd för våldsutsatta män i nära relationer. Det tycks finnas övergripande 

värderingar om att kvinnan tycks förefalla mer utsatt i dessa situationer, speciellt i en 

situation där det finns barn inblandade. Det är dock viktigt att poängtera att dessa 

våldssituationer inte är någon homogen kategori och utformningen av våld, stödinsatser 

och samhällets hjälp kan förefalla annorlunda i olika situationer.    

5. Analys och slutsatser 
Detta kapitel redogör för analys och slutsatser av det resultat som har presenterats 

genom en genomgående analys av resultatet i förhållande till tidigare forskning.  

5.1 Kvinnors våld mot män gentemot ett feministiskt perspektiv   

Studiens resultat utmanar de feministiska ansatserna genom att belysa och kartlägga 

våld i nära relationer med en kvinnlig förövare. Resultatet av respondentens berättelse 

ger en tydlig indikation på att kvinnan i denna situation inte har utövat våld som en 

handling av självförsvar eller långvariga övergrepp från mannens sida. Här presenteras 

snarare alternativa motiv som svar på våldet som bland annat ekonomisk utsatthet och 

kontrollbehov, vilket stödjer tesen om att våld i nära relationer är en mänsklig social 

problematik och bör behandlas därefter.  

Mannens ekonomiska, politiska och sociala övertag över kvinnan tycks heller inte 

utgöra någon avgörande roll för hans förmåga att utöva makt över kvinnan utan snarare 

fungera som en nackdel och ge upphov till kvinnans kontrollerande beteende och 

psykiska - och fysiska misshandel.  Mannens makt i ett patriarkalt samhälle tycks i 

denna fråga därmed återigen motsätta sig de feministiska ansatserna då kvinnans sociala 
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roll och tillskrivna utsatthet verkar för manlig diskriminering och stigmatisering i 

sammanhanget. Feministiska ståndpunkter om mannens politiska och samhälleliga makt 

avslås ytterligare i anspelning på kvinnans övertag i sociala sammanhang i förhållande 

till kvinnans nyttjande av sin graviditet i abortfrågan för att utöva makt och kontroll 

över mannen för att erhålla det hon önskar. Utöver detta stämmer kvinnans agerande 

överens med tidigare forsknings karläggning över vissa kvinnors handlade utifrån 

vetskapen om att samhället står bakom dem och deras roll som moder i rättsliga frågor 

och i stöd om utsatthet och insatser (Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2009).     

Studien kan inte tala för om män söker mindre hjälp än vad kvinnor gör i dessa 

förhållanden. Respondentens agerande i kontinuerlig kontakt med Polis och advokat 

under misshandeln motsvarar inte heller tidigare forskningsresultat om manliga 

motsättningar att anmäla till Polis med risk att förlora sin manliga identitet.   Detta talar 

dock inte för att detta inte skulle vara riktiga fakta. Likt tidigare benämnts berör denna 

studie endast en mans erfarenheter och upplevelser. Det finnes vidare troligt att många 

män i förhållande till kvinnor har svårare att inta rollen som offer och kontakta Polis 

och stödinsatser med risk att förlora sin manliga identitet och maskulinitet.  

5.2 Könsroller och samhällets stigmatisering 

Det finns dessvärre klara likheter mellan respondentens upplevelser av stigmatisering 

från samhället med utläggningar av tidigare forskning då mannens utsatthet under dessa 

förhållanden bedöms avvikande från normen. Samhällsorganen tycks se kvinnor som 

fysiskt svaga, försvarslösa och i behov av hjälp i förhållande till mäns fysiska kapacitet 

(Randle & Graham, 2011; Tsui et al., 2010). Med detta som stöd tycks både 

respondenten i denna fallstudie tillsammans med stöd från tidigare forskning bli bemött 

med föreställningen om kvinnans utsatthet och mannens fysiska övertag, vilket i många 

fall tycks resultera i felaktiga arresteranden från Polis (Hines & Douglas, 2009; Tsui et 

al., 2010). Detta antagande stöds av tidigare forskning men också av respondentens 

utläggning om Kvinnojourens och Socialtjänstens agerande i att bistå kvinnan med hjälp 

utan vidare bevisning medan mannen utmålas som förövare utan underlag. Många 

kvinnor tycks således ges möjligheten att manipulera det samhälleliga systemet till sin 

fördel. Fallstudiens resultat i enlighet med tidigare forskningsresultat påvisar huruvida 

kvinnor kan använda systemet till sin fördel ytterligare när det är barn inblandade 

(Hines et al., 2007; Hines & Douglas, 2009). Respondentens historia är ett tydligt 

exempel på detta, där kvinnan kan använda barnet, både innan och efter det är fött som 
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en kontrollerande faktor gentemot mannen. Detta då kvinnor enligt tidigare forskning 

och respondentens direkta uttryck inte endast får stöd på grund av deras utmärkande 

utsatthet utan också som mödrar. Kvinnor kan anspela på sin offerroll då ett kvinnligt 

offer är mer normativt, samhällets stöd kan således fungera som ett vapen för kvinnor 

gentemot män i dessa situationer.         

Enligt utdrag från Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kap. skall Socialtjänsten verka för 

det yttersta ansvaret för mannen i denna situation då lagrummet hänvisar till att 

Socialtjänsten skall bistå med hjälp och stöd för våldsutsatta individer i kommunen. 

Vidare presenterar Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 11§ att kvinnan särskilt 

skall beaktas i våldsituationer i nära relationer. Något som Socialtjänsten tycks lägga 

stor vikt vid i detta specifika fall, då de i mångt och mycket utesluter mannen medan de 

förser kvinnan med denna rättighet. Mannen tycks således trots stöd i lag endast kunna 

förlita sig på Brottsofferjouren i detta avseende. Att Socialtjänsten inte bistår mannen 

med hjälp går inte att urskuldas med stöd i ovetskap om mannens utsatthet då de enligt 

fallstudien erhållit två polisrapporter som följd av kvinnans misshandel gentemot 

mannen. Mannen har således inte valt bort hjälp från Socialtjänsten. Lagen likt 

ovanstående presenterats innefattar ett specifikt ansvar för kvinnan, detta innebär dock 

inte ett uteslutande av mannen.  Ändock tycks detta vara fallet i denna situation. Vidare 

påvisar Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 5 kap. 11§ konkreta uttalande om att 

speciellt hjälpa kvinnan i våldpräglade partnerrelationer en ytterligare indikation på 

givna könsroller i samhället. Genom detta hyser således samhället en större acceptans 

för kvinnan och hennes utsatthet, vilket på sätt och vis också illustrerar hur insatser 

riktas därefter. 

 

Tidigare forskning beskriver barn som en anledning för att män stannar i ett våldsutsatt 

förhållande då det finnes en rädsla för att förlora barnet gentemot modern i en rättslig 

process (Hines & Douglas, 2009). Detta tycks dock inte riktigt vara aktuellt i jämförelse 

med denna fallstudie, det går däremot att urskilja vissa likheter mellan mannens 

resonemang och detta påstående. Mannen hyser obehagskänslor och en rädsla i likhet 

med detta gentemot att möta kvinnan i en vårdnadstvist då denne befarar att kvinnan 

skall ha ett övertag i rättegången och lämna Sverige och ta barnet ifrån mannen.    
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5.3 Bristande hjälpinsatser och bemötande 

Mannens frustration i förhållande till skillnaderna mellan vilka hjälpinsatserna mellan 

män och kvinnor som existerar samt mannens uttryck om de manliga hjälporganens 

brister går att återskilja i presentationen av tidigare forskning då resurserna för manliga 

offer i dessa situationer förefaller bristfälliga. I motsättning till kvinnlig hjälp – och i 

fråga om stödinsatser förefaller utbudet av hjälpinsatser till män av lågt antal (BRÅ 

2009; Hines & Douglas, 2009; Migliaccio, 2001). 

Tidigare forskning redogör vidare för att män ofta upplever ett uppmanande till att 

rättfärdiga sitt beteende innan kvinnans misshandel tog plats, detta för att avskriva sig 

ansvaret om att förtjäna våldet som denne utsatts för (Hines et al., 2007). Detta tycks 

inte vara aktuellt för respondenten i kontakt med hjälpinsatser. I motsvarighet till detta 

tycks respondenten dock behöva rättfärdiga sitt beteende gentemot de insatser som 

riktas som stöd till kvinnan i detta avseende, det vill säga Kvinnojouren, Socialtjänsten 

men också även till synes neutrala organ som rättsväsendet. 

5.4 Våldets karaktär    

Kvinnans utformning av våldet faller i mångt och mycket inom ramarna för tidigare 

forskning. Kvinnan använder sig av fysiskt våld i form av puttar och knuffar som 

beskrivits som en vanlig del i våldsutsatta förhållanden (Basile 2004; BRÅ 2009; Hines 

et al., 2007; Hines & Douglas, 2009). Utöver detta stämmer kvinnans nyttjande av 

objekt för att åsamka grövre skador på respondenten överens med tidigare forskning 

som lyfter upp kvinnans bruk av objekt som en vanligt förekommande företeelse och 

karaktäristiskt bland kvinnliga förövare i våld i nära relationer (Cho & Wilke, 2009; 

Hines & Douglas, 2009).  Detta sker troligen i syfte att kunna skada offret ytterligare, 

och fungerar därmed som en kompensation för kvinnans fysiskt svagare anatomi. 

Kvinnans systematiskt kontrollerande och psykiska nedbrytande av mannen i form av 

nedvärderande ord - och smeknamn, samt utpressning i form att ta barnet ifrån honom 

stämmer utöver ovanstående ytterligare överens med tidigare forsknings gestaltande av 

kvinnligt psykisk våld och kontroll gentemot den manliga partnern (Basile 2004; Hines 

et al., 2007). 

Ovanstående besvarar vanligt förekommande frågor om varför en man med fysisk 

kapacitet och övertag inte försvarar sig mot sin våldsutövande kvinna. Någon statisk 

och homogen förklaring går inte att fastställa, ovannämnda resultat och tidigare 

forskning ger dock en indikation på att det skulle kunna röra sig om en rädsla för att 
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förlora sina barn, rädslan att med kvinnans stöd i samhällets insatser bli felaktig 

anklagad och anmäld samt ett försvagande i handlandet genom en sedan länge pågående 

psykisk nedbrytning av mannen.   

Genom ovanstående analys kan många likheter mellan respondentens berättelse och 

tidigare forskning urskiljas. Därtill utmanar analysen feministiska ansatser och 

utgångspunkter för att granska denna sociala problematik. Vidare ger analysen av 

studiens resultat en indikation på att män och kvinnor behandlas olika i detta avseende 

samt att män kan komma att bli diskriminerade som följd av tillskrivna könsroller och 

samhällets könsmaktordning som vidare bidrar till ett bristfälligt agerande från 

samhälleliga organ samt en avsaknad på riktade insatser.   

6. Diskussion och sammanfattning  

Detta avsnitt disponeras av en övergripande sammanfattning av studien. Därefter 

presenteras studiens styrkor respektive svagheter som inkluderar studiens förmåga att 

uppnå syfte och frågeställningar. Därtill tillkommer en reflekterande diskussion om 

brister i nuvarande forskning och tillmötesgående från samhälleliga organ samt fortsatta 

åtaganden för att bistå våldsutsatta män i nära relationer med utarbetade hjälpinsatser. 

Studiens relevans för det sociala arbetet förefaller som en röd tråd genom diskussionen 

då denna punkt ligger som grund för studiens styrkor samt resonemang kring 

forskningens brister och framtida åtaganden.   

6.1 Sammanfattning 

Studien visar att män kan utsättas för våld i nära relationer likaväl som kvinnor, 

huruvida detta behandlas och samhällets tillmötesgående förefaller dock på olika 

premisser. Genom en fokusering på handlingsplaner utformade för kvinnor i 

våldspräglade förhållanden och ett större utbud av insatser anpassade för kvinnliga offer 

går det genom studiens resultat att urskilja att bemötande och bristen på utformade 

insatser grundar sig på tillskrivna könsroller. Könsroller som förespråkar att mannen är 

stark och dominant och kan således genom sin fysiska kapacitet försvara sig mot en 

kvinna. Medan männen uppfattas som starka tillskrivs kvinnor lättare rollen som offer 

och försvarslösa i behov av skydd tillsammans med feministiska anspråk om att kvinnor 

utövar våld i självförsvarande syfte. En syn om att män är starka och kvinnor svaga, 

något som inte endast framkommit ur respondentens redogörelse om dess upplevelser 
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utan genom konkreta uttalanden om att särskilt bistå kvinnan med hjälp i dessa 

situationer i Socialtjänstlagen.  

Studien ger således en indikation på att den omdebatterade jämställdhetsfrågan som 

präglar vårt samhälle inte innefattar alla perspektiv, och att givna könroller faktiskt 

utgör en betydande faktor i hur både privatpersonen men också i hur professionella 

organ bemöter människor och utformar insatser och behandlingar därefter. Männen blir 

således diskriminerande från jämställdhetsfrågan i detta avseende, en diskriminering 

som bygger på dessa könsroller. Könsroller som vidare har visat sig agera som en 

grundpelare till resterande brister i samhälliga insatser. Insatser gentemot män i detta 

avseende i både samtalsstöd som bistående i rättsprocesser, kontakt med Socialtjänst 

och dylika myndighetsutövare förefaller av minoritet i jämförelse med den hjälp som 

kvinnor tycks ha tillgång till. Könsroller påverkar således inställningen till våldsutsatta 

män som offer, en inställning som tycks förefalla avgörande för viken hjälp som erbjuds 

samt huruvida männen blir betrodda i sina upplevelser.  Genom fallstudien tycks det 

förefalla enklare för Socialtjänst och Kvinnojouren att tro kvinnan vilket likaså går att 

härleda till givna könsroller och dess innebörd om vad som anses mest normativt. 

Genom detta har studien visat att bemötandet mellan kvinnor och män i detta avseende 

skiljer sig.  

Genom att fenomenet förefaller avvikande och Socialtjänstens försummande agerande 

går det att urskilja en kunskapsbrist om hur man bemöter och hjälper dessa män. Denna 

brist på kunskap tycks ytterligare utgöra en faktor till samhällets bristande insatser för 

män i dessa situationer.    

Utöver detta visar studien att kvinnligt våld gentemot män kan anta både fysiska och 

psykiska former. Hur detta gestaltar skiljer sig mellan enstaka fall då våld i nära 

relationer inte är något homogent fenomen. Att erkänna och att bestrida givna 

könsroller, inte enbart se till män som överordnade i jämställdhetsfrågor utan även som 

offer för diskriminerande och ojämlika förhållanden samt att gå utom gränserna för vad 

som anses normativt är behövligt för att förse dessa män med den hjälp som de behöver.   

6.2  Studiens styrkor respektive svagheter 

Studien har syftat till att skapa förståelse och belysa hur den sociala problematiken kan 

uppfattas av våldsutsatta heterosexuella män i nära relationer. Ett syfte som uppnås 

genom en presentation av forskning som både belyser och förklarar den sociala 
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problematiken för våldsutsatta män i nära relationer. Fallstudien verkar i enlighet med 

studiens syfte vidare för att skapa ytterligare förståelse och bidrar till en grundlig 

redogörelse för hur våld gentemot män i nära relationer kan utövas, uppfattas, vilka 

samhällsinsatser som tillgodoses respektive vilka som förefaller bristfälliga liksom vilka 

svårigheter en våldsutsatt man kan mötas av i kontakt med samhälleliga organ och 

insatser.   

Genom flera intervjutillfällen med en och samma respondent har fallstudien givit 

upphov till detaljerade berättelser som vidare har verkat för fallstudiens förmåga att 

stärka tidigare forskning och har på så vis kartlagt den sociala problematiken ytterligare. 

Vidare belyser studien aktivt skillnader mellan bemötandet mellan män och kvinnor, 

vilket har bidragit till ett framställande av dess olika förutsättningar för hjälp samt den 

stigmatisering och diskriminering män utsätts för som följd av dessa olika 

förutsättningar. Genom att lyfta upp ett fall som utmanar samhällets tillskrivna 

könsroller illustrerar studien likaså bristen på jämlikhet under dessa förhållanden. 

Det är dock av vikt att poängtera att det bara är respondentens syn som presenteras och 

belyses i studien, inte kvinnans, Kvinnojourens, Brottsofferjourens, Polisens, 

advokatens och så vidare. Därtill måste möjligheten till att studien inte ger utrymme till 

några variationer av upplevelser över händelseförloppet presenteras. Syftet har dock likt 

tidigare benämnts i metoddelen varit att lyfta upp respondentens upplevelse, hur denne 

upplever sig blivit utsatt, vad som varit bristande respektive vad denne fått hjälp med. 

Studien har likaså inte syftat till att generalisera resultaten till större populationer utan 

endast belysa och lyfta upp problematiken för att åskådliggöra denna sociala utsatthet i 

hopp om att skapa nya insatser och en öppenhet för att arbeta med problematiken. 

Läsaren bör dock uppmärksamma att studiens resultat skulle kunna ta en annan 

utformning vid ett annat val av metod. Då våld inom relationer förefaller unikt för varje 

par ger dock fallstudien en grundläggande och detaljerad bas för hur våldet kan gestalta 

sig och goda exempel på hur samhällets olika organ kan bemöta män och kvinnor i 

dessa situationer.   

6.3 Brister i forskningen och framtida åtaganden  

Trots att forskningen kring mäns utsatthet i våld i nära relationer har börjat utvecklas 

under senare år tycks det fortfarande finnas en hel del luckor i forskningen. Framtida 

forskning bör öppnas upp och inrikta sig mer på kvalitativ forskning om mäns 
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våldsupplevelser i nära relationer. Flera systematiska studier om hur psykisk och fysisk 

våldsutövning kan påverka och ge skador på män som upplevt denna våldsform är 

likaså önskvärt samt ett bredare utbud av studier med ett varierande urval av män från 

olika kulturer, etniska minoriteter och olika sexualitet som upplevt våld i nära 

relationer. Detta i syfte att utröna om det finns några kulturella, etniska skillnader i 

bemötandet, anmälningsfrekvensen, våldets utformning och synen på våldet samt om 

dessa variabler skiljer sig ytterligare om man har en annan sexuell läggning.  

Utöver detta gav efterforskning av tidigare forskning en indikation på att det i överlag 

saknas empiriska underlag för breda analyser av utvecklingen av våld gentemot män i 

nära relationer i förhållande till de underlag och analysmöjligheter som går att 

genomföra för kvinnor i likartade situationer. Därtill påträffades många handlingsplaner 

för att stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, dessvärre 

påträffades inga motsvarigheter för manliga offer för våld i nära relationer.  

Brister i forskningen kring ämnet förefaller dock inte endast missgynnande för 

våldsutsatta män i nära relationer utan också för de våldsutövande kvinnorna samt barn 

som bevittnar våldet. Detta genom att männen inte blir försedda med den hjälp som de 

är i behov av och genom en brist på utarbetade resurser och insatser för att bistå kvinnan 

med hjälp för att hantera och arbeta med sitt beteende, men också i insatser för att hjälpa 

barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar. 

Studiens resultat påvisar vidare att våld i nära relationer med kvinnliga förövare är en 

social problematik som överskrider gränserna för flera arenor. Problematiken tycks inte 

endast röra sig om faktumet att det begås ett lagbrott som faller under privata 

angelägenheter. Problematiken tycks ytterligare sträcka sig till samhällets 

könsmaktsordning och en stigmatisering i både juridiska processer, brister på utarbetade 

och anpassade stöd- och hjälpinsatser och så vidare som följd av detta. En problematik 

som tycks bottna i manliga respektive kvinnliga föreställningar om femininitet 

respektive maskulinitet, i detta fall till mannens förlust och kvinnans fördel.      

De feministiska ansatsernas ställningstagande om att våldsutsatta män i nära relationer 

förefaller vara en minoritet och därmed inte utgör något större socialt problem 

tillsammans med ett hävdande om att kvinnor endast utövar våld i självförsvar både 

producerar och reproducerar manliga och kvinnliga könsroller. Dessa 

ställningstaganden bidrar till att förstärka föreställningen om att mannen är dominant 
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och stark medan kvinnan är svag och försvarslös. Vilket därtill utgör en bidragande 

faktor till männens stigmatisering i kontakt med samhälleliga organ i dessa avseenden.    

Ståndpunkter likt detta bidrar därmed till en legitimering av det kvinnliga våldet i nära 

relationer som i sin tur verkar för svårigheter att synliggöra problematiken och arbetet 

med det. Genom att granska frågan ur ett könskontextuellt perspektiv med fokus på 

ojämlikhet, att stärka kvinnan och att bidra till social förändring i motsättning till att 

granska fenomenet med utgångspunkten om att män och kvinnor är jämlika och därmed 

lika kapabla till att vara både förövare liksom offer utesluts viktiga delar i en 

gränsöverstigande problematik. Med en fokusering på det praktiska utförandet av våldet 

och den samhälleliga strukturen förbises motiven för våldet liksom våldets kontext och 

skeden innan och efter våldsituationen. 

Genom att se till skillnaderna mellan bemötandet, resurserna och utarbetade 

handlingsplaner mellan män och kvinnor i detta avseende kan ytterligare behov som bör 

utvecklas och tillgodoses åskådliggöras. Det mest grundläggande behovet för framtida 

insatser bör grunda sig på att nyansera och problematisera fenomenet, detta för att se till 

både manligt och kvinnligt våld. Steg ett bör således vara att problematisera fenomenet 

för politiska och privata intressen som kan bistå med anslag och resurser för att utöka 

forskningen kring ämnet. Vid ett senare skede bör fenomenet tillägnas vidare 

uppmärksamhet i forskning som ytterligare kan nyansera ämnet för att nå flera mediala 

arenor och offentligheten. Att belysa problematiken och nå ut till politiker liksom 

privatpersoner utgör därmed en grund för att arbeta med problematiken och utforma 

handlingsplaner för våldsutsatta män, samt en början till en förändring mot att se på 

tillskrivelser om manligt och kvinnligt med flera perspektiv. En nödvändighet då våld i 

nära relationer är en komplex problematik där varje fall är unikt, ämnet bör därmed 

behandlas med samma komplexitet. En komplexitet som därmed förutsätter ett 

beaktande av individen snarare än könet i förhållande till varje unikt fall.  

Respondenten uttrycker sig upprepade gånger om bristen på insyn i Kvinnojourens 

arbete. Denna bristande insyn bidrar således till att respondentens uttalanden om detta 

inte går att stärka då denne inte har eller har haft någon möjlighet att veta huruvida 

utredningar görs eller ej. Respondentens klagomål om bristande insyn och kontakt med 

Kvinnojouren är dock befogad då män i dessa situationer blir ytterligare utsatta genom 

att dessa inte upplyses och medvetandegörs om vilka processer som sker, processer som 
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kan vara ödesbestämmande.  Detta ger upphov till att respondenten inte erhåller rätten 

till att försvara sig eller förklara situationen ur sitt perspektiv. Detta skydd mot insyn 

kan dock förefalla avsevärt nödvändig vid de tillfällen kvinnan är i behov av skydd från 

en våldsam man. Det vore emellertid önskvärt för fortsatt arbete att Kvinnojouren 

vidmakthåller att mannen i sig inte kan kontakta kvinnan eller få kontinuerliga uppgifter 

från Kvinnojouren. En utveckling av kontakt mellan olika hjälporgan det vill säga 

mellan exempelvis Kvinno- och Mansjouren eller Kvinno- och Brottofferjouren är dock 

att förespråka.   

I och med forskningens indikation om att män utsätts för våld i nära relationer skall 

också detta uppmärksammas i samma omfattning och på så vis även bidra till att lika 

väletablerade handlingsplaner och att hjälpinsatser finns tillgodo för män. Genom att 

belysa problematiken kring våldsutsatta män i nära relationer och samhällets reaktioner 

och agerande gentemot detta fyller studien således en kvot för det sociala arbetet i 

verkan för att bistå människor i behov av stöd och gynnsamma insatser.  

Att lyfta upp problematiken till ytan bidrar till en utökad kunskap. Kunskap som är en 

förutsättning för ett bättre bemötande som i sin tur kan skapa en utökad tillit till 

Socialtjänst, Polis, rättsväsende och andra myndighetsutövare som krävs för att ta steget 

att anmäla och söka hjälp. Med stöd i detta och ovanstående resonemang finns en 

förhoppning om att studien kan komma att bidra till en nyansering av bilden på våld i 

nära relationer och lyfta upp problematiken till ytan som ett steg i riktning för att 

bestrida tillskrivna könsroller och ge jämlikhet en innebörd som inte endast syftar till att 

stärka kvinnan.  

“There are a number of men who are really badly abused, and it is about time that people start 

to believe and for people to start listen to us too” (John)  
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Bilagor  

Intervjuguide 1 

Inledande:  

Information, nyttjande, konfidentialitet och samtycke.  

Bakgrundsfakta  

 Skulle du vilja berätta lite om vad du upplevt? 

Våldsform - Fysiskt respektive pysiskt våld?  

Hur började det och hur utvecklades det?   

Under hur lång tid pågick det?  

 Anmälan 

Vad gjorde att du inte anmälde tidigare? 

Vad fick dig att ta steget att anmäla? Vilka skeden ledde till anmälan?  

 Bemötande 

Hur upplevde du bemötande från, socialtjänst, polis, rättsväsende?  

 Hjälp, insatser 

Vilken hjälp erbjöds? 

Vad saknades? 

 Livet idag  

Hur känns det att se tillbaka på det som hänt? Tala om det som hänt? 

Hur ser ditt liv ut idag?  

 Återkoppling  

 Tacka för idag, boka nytt intervjutillfälle.  
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Intervjuguide 2 

 

 Respondentvalidering 

Återkoppling från föregående tillfälle 

 Etiska punkter 

Känns det bra sen sist? Något att tillägga respektive stryka? 

 Vad har hänt sen sist? 

Hur har processen fortgått? Vilken hjälp har erbjudits?  


