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Sammanfattning

Uppsatsen bygger på fyra intervjuer; tre med forskare som studerat relationsvåld och en intervju med
en forskare i ledande position. Utgångspunkten i uppsatsen är att diskutera vilka faktorer som bidrar
till att ett fenomen klassas som ett samhällsproblem och därigenom blir mer utforskat. Jag har valt att
använda mig av exemplet relationsforskning och vill ta reda på vad forskare anser är orsakerna till att
forskare i allmänhet har valt att se mäns våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige som ett
samhällsproblem och därmed bidragit till bredare forskning inom ämnet samtidigt som ämnet kvinnors
våld mot män i nära relationer hittills förblivit relativt outforskat. Jag har valt att analysera materialet
från intervjuerna utifrån två olika teoretiska perspektiv. Den ena perspektivet är det objektivistiska
synsättet som menar att ett samhällsproblem uppkommer utifrån faktiska missförhållanden i samhället.
Det andra perspektivet, det socialkonstruktivistiska perspektivet, menar att samhällsproblem uppstår
genom kollektiva definitionsprocesser. Resultatet av uppsatsen visar att det finns både objektivisktiska
och socialkonstruktivistiska orsaker till varför ämnet mäns våld mot kvinnor är mycket utforskat
samtidigt som ämnet kvinnors våld mot män är så outforskat i Sverige. De socialkonstruktivistiska
faktorerna som redovisas är starka ideologiska faktorer som motverkat att det bedrivs forskning om
kvinnors våld mot män i nära relationer. Dessa ideologier har menat att om man diskuterar kvinnors
våld mot män i nära relationer försvinner fokus från mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
Forskarna menar också att dessa ideologier har haft starka ledarfigurer, som Becker kallar för
moraliska entreprenörer, som har gjort att mäns våld mot kvinnor kommit att betraktas som ett
samhällsproblem. De säger att det inte finns några sådana moraliska entreprenörer för kvinnors våld
mot män. Intervjupersonerna menar också på att det starka viktimologiska tänket har påverkat
relationsforskningen. Detta då män ses som förövare och är förknippade med styrka medan kvinnor
förknippas med offerskap och svaghet. Våra föreställningar gör det svårt att se fenomen som vänder på
dessa dikotomier som samhällsproblem. Forskarna tar även upp att det inte finns någon efterfrågan på
regeringsnivå för forskning om kvinnors våld mot män i nära relationer och att det också är en
bidragande faktor till att forskare inte har studerat området. Intervjupersonerna menar också att
anledningen till att kvinnors våld mot män är outforskat i Sverige beror på att ämnet, utifrån ett
objektivt sätt, inte är ett faktiskt problem. De menar att det är färre män än kvinnor som utsätts för
relationsvåld och det relationsvåld som män utsätts för är oftast lindrigare i relation till mäns våld mot
kvinnor.
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Inledning
“Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer
som kan komma att till exempel förbättra människors hälsa och livsvillkor,
undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare
sätt kan utnyttja sina egna resurser” (Forskningsrådet 2002, sid. 5).
Detta är ett citat hämtat från forskningsrådets forskningsetiska principer. Det är både intressant och
kriminologiskt relevant att diskutera varför vissa fenomen i samhället är mer utforskat än andra. Är det
så att ett område blir utforskat utifrån faktiska omständigheter? Det vill säga att de områden som är
mest utforskat i Sverige i dag är de områden som flest människor lider skada av? Eller är det så att det
finns områden som är outforskade på grund av att dessa områden av sociala skäl inte uppfattats som
samhällsproblem?
I uppsatsen kommer jag att utgå ifrån relationsvåld och låta forskare som studerat relationsvåld svara
på frågan varför det gjorts så mycket studier på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samtidigt
så få studier om kvinnors våld mot män i nära relationer i Sverige. Nedan finns en tabell över de
rapporter som brottsförebyggande rådet har gjort om relationsvåld under 2000 talet. Samtliga 17
rapporter behandlar mäns våld mot kvinnor men endast två av rapporterna innefattar kvinnors våld
mot män i nära relationer. Jag har valt att göra en tabell av just brottsförebyggande rådets rapporter om
relationsvåld då Brottsförebyggande rådet är en av de myndigheter som bedriver forskning kring
regeringsuppdrag och är den enda myndigheten i Sverige som undersökt kvinnors våld mot män i nära
relationer.
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Tabell över Brottsförebyggande rådets rapporter om relationsvåld under 2000-talet.

Titel

Innefattar
mäns
våld mot
kvinnor

Innefattar
kvinnors
våld mot
män

Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer

Ja

Nej

Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer –Lokalt
brottsförebyggande arbete. Idéskrift 9

Ja

Nej

2002

Våld mot kvinnor i nära relationer - En kartläggning

Ja

Nej

2003

Besöksförbud - En utvärdering av lagen och dess tillämpning

Ja

Nej

2004

Brottsutvecklingen I Sverige 2001-2003

Ja

Nej

2005

Nya regler i lagen om besöksförbud

Ja

Nej

2005

Våldtäkt - En kartläggning av polisanmälda våldtäkter

Ja

Nej

2007

Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer

Ja

Nej

Besöksförbud - De berörda och deras erfarenheter
Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer
Våldtäkt - mot personer 15 år och äldre
Våld mot kvinnor och män i nära relationer
Brottsoffers kontakt med rättsväsendet

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Årtal
2001
2002

2007
2008
2008
2009
2010
2010

2010

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samt våld i samkönade relationer - En första uppföljning av regeringens
handlingsplan
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samt våld i samkönade relationer - Slutredovisning av ett
regeringsuppdrag

2010

Upprepad utsatthet för våld- Polisens och socialtjänstens arbete i nio län

Ja

Nej

2010

Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående - En lägesbeskrivning av
polisens arbete

Ja

Nej

Jag ska påpeka att syftet med denna studie inte är att ta bort fokus från det faktum att kvinnor blir
slagna av sina manliga partners. Varje år mördas ca 17 kvinnor av sina nuvarande eller före detta
manliga partners och det är något som måste lyftas fram (Brottsförebyggande rådet 2007, sid 6). Syftet
är inte heller att säga att det forskas för mycket på området mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
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Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att belysa vad forskare som studerat relationsvåld anser är orsaken/orsakerna till
att forskare i Sverige har valt att studera mäns våld mot kvinnor i nära relationer i en mycket högre
utsträckning än kvinnors våld mot män i nära relationer.


Vad anser forskare som studerat relationsvåld är anledningen till att forskare i Sverige har valt
att studera mäns våld mot kvinnor i nära relationer men inte kvinnors våld mot män i nära
relationer?

Jag kommer inte att undersöka omfattningen av varken mäns våld mot kvinnor i nära relationer eller
kvinnors våld mot män i nära relationer. Det kommer endast att finnas en kort genomgång av området
relationsvåld i avsnittet om tidigare forskning. Jag kommer inte heller i studien att ta hänsyn till om
kvinnors våld mot män är ett samhällsproblem eller inte, utan jag kommer endast att diskutera kring
vad som gjort att kvinnors våld mot män i nära relationer inte betraktats av forskare som ett
samhällsproblem.
Uppsatsen är disponerat så att nedan följer ett avsnitt där jag förklarar vilka definitioner jag använder i
uppsatsen. Därefter kommer ett avsnitt om de teoretiska perspektiven som genomsyrar uppsatsen.
Sedan följer en genomgång av tidigare forskning om social konstruktivism och relationsvåld. Efter det
kommer ett avsnitt om metod. Därefter följer resultaten av uppsatsen. Uppsatsen avslutas sedan med
en diskussion.

Definitioner
De olika studier som finns om relationsvåld skiftar ofta i resultat. Detta beror bland annat på att
studierna använder sig av olika definitioner av våld (Brottsförebyggande rådet 2009, sid. 14).
Beroende på om de utgår från konflikter, våld, brott eller det grövsta våldet, kommer de fram till olika
resultat (Brottsförebyggande rådet 2009, sid 49). Studier som bygger på våld som är mindre grovt och
som uppkommer i en konflikt genererar oftast högre utsatthetsnivåer och ett resultat där lika många
män som kvinnor som blir utsatta. Studier som istället fokuserar mer på brott och grövre våld visar att
det är färre som blir utsatta och att det är mestadels kvinnor som uppger att de blivit utsatta
(Brottsförebyggande rådet 2009, sid.14). Både Brottsförebyggande rådet och forskare som Murray
Straus menar att kriminalstatistik och offerstudier belyser olika delar av relationsvåld. Offerstudier
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visar oftast den mindre grova brottsligheten medan kriminalstatistik oftare visar de grövre brotten
(Brottsförebygganderådet 2009, sid.49 och Straus 2005, sid. 57). Med konfliktvåld menas i denna
studie våld som uppkommer i konflikten. Det våld där man inte skiljer på vem som initierar våldet och
vem som reagerar på det (Sveriges Kommuner och Landsting 2006, sid. 21). Detta står i konstrast till
det ensidiga våldet som är upprepat och endast kommer från den ena partnern.
Straus definierar konfliktvåld som ett ”harmlöst” våld i form av örfilar, sparkar och kastande av saker.
Brottsförebygganderådet använder sig av en definition av våld som ligger närmare brottsbalkens
definitioner av våld. De definierar våld som misshandel, sexuellt våld, trakasserier och hot om våld.
(Brottsförebyggande rådet 2009, sid. 20 och 21).
Definitionen av begreppet samhällsproblem är bred beroende på vem som definierar begreppet.
Liksom Blumer definierar jag samhällsproblem som ett fenomen som enligt samhället behöver
åtgärdas (Estrada 1999, sid. 22). Fuller och Myers menar att samhällsproblem är ett fenomen som ett
“betydande” antal människor uppfattar som normbrytande (Estrada 1999, sid. 21). Beroende på om
man tillhör den objektivistiska falangen eller den socialkonstruktivisktiska kommer man att definiera
samhällsproblem på olika sätt. Objektivismen definierar samhällsproblem som ett fenomen som ett
stort antal människor lider skada av och socialkonstruktivister menar att samhällsproblem är ett
fenomen som bryter mot den rådande normen i samhället (Estrada 1999, sid.19 och 21).

Kunskapssyn
Jag själv utgår från en konstruktivistisk kunskapssyn. Med det menas att jag anser att samhället är
socialt konstruerat och att forskare konstruerar verkligheten, inte avbildar den (Sohlberg & Sohlberg
2009, sid 13). Forskarens uppgift är att förstå och analysera sociala företeelser (Sohlberg & Sohlberg
2009, sid 251). De sociala processerna uppkommer inte ur tomma intet utan från processer från det
förflutna. Durkheim menar att individen föds in i ett samhälle som redan har existerande normer och
sociala förhållanden. Dessa lämnar sedan avtryck på individen (Sohlberg & Sohlberg 250 och 251).

10

Teori
Det finns grovt sett två dominerande sätt att förklara hur ett fenomen som relationsvåld blir ett
samhällsproblem. Det ena är den objektivistiska ansatsen, vilken menar att faktiska objektiva
missförhållanden i samhället skapar samhällsproblem. Det andra perspektivet, det
socialkonstruktivistiska perspektivet, menar att samhällsproblem skapas ur kollektiva
definitionsprocesser (Estrada 1999, sid 19.)
Begreppet socialkonstruktivism introducerades för första gången i boken ” The social construction of
reality: a treatise in the sociology of knowledge” av Peter L. Berger och Thomas Luckmann. De menar
att verkligheten är en socialkonstruktion. Verkligheten utgår från mellanmänskliga interaktioner och
handlingar av kollektivet (Berger & Luckman 1967, sid. 186). Socialkonstruktivister anser att för att
ett förhållande ska uppfattas som ett samhällsproblem så måste det uppfattas som problematiskt av
medborgarna (Estrada 1999, sid 21). Teorin är ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala fenomens
naturlighet. Anhängare menar att vi kritiskt måste granska vårt sätt att se på världen och vårt sätt att se
på oss själva. De menar att vårt sätt att se och uppfatta världen inte är objektivt (Burr 1995, sid. 3).
Socialkonstruktivistiska forskare inriktar sig oftare på processen där ett förhållande blir ett problem
snarare än på förhållandet i sig (Estrada 1999, sid. 21). Det handlar om att krisiskt analysera de bilder
som omger samhällsproblem (Estrada 1999, sid. 26). Forskare menar att det inte är ett förhållandes
objektiva karaktär som främst bestämmer om förhållandet uppfattas som ett samhällsproblem (Estrada
1999, sid. 28).
Socialkonstruktivismen blir ofta kritiserad för att inte ta hänsyn till de faktiska samhällsproblemen
utan bara till hur de skapas (Estrada 1999, sid 23). Kritiker menar att anhängare till
socialkonstruktivismen förnekar de skadeverkningar ett samhällsproblem får. De menar att brottslighet
till exempel ses som en konstruktion istället för ett existerande problem (Estrada 1999, sid. 24).
Socialkonstruktivister fokuserar inte bara på vad som är samhällsproblem utan också på hur det går till
när vissa förhållanden under olika samhällsförhållanden blir samhällsproblem (Becker 1966, sid. 9).
Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet finns det flera olika förklaringar till hur ett
samhällsproblem blir till och vilka som skapar det. Blumer menar att dessa processer kan studeras i
fem olika steg. Steg ett innebär att förhållandet uppfattas som samhällsproblem. Under steg två får
förhållandet legitimitet som ett problem och måste åtgärdas. I det tredje steget blir samhällsproblemet
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erkänt och man börjar mobilisera grupper för att åtgärda problemet. Åtgärderna kommer sedan att
innefatta myndigheter vilket är steg fyra. Vid steg fem införs implementering av de
myndighetsåtgärder som sätts in (Estrada 1999, sid. 22).
Även Estrada diskuterar hur ett samhällsproblem uppstår. En förklarande process som han diskuterar
kallas för moralisk panik. Begreppet introducerades av Stanley Cohen år 1972. Moralisk panik kan
uppstå om ett fenomen överdrivs i sin framställning åt ett negativt håll. Fenomenet kan både vara helt
nytt eller ha funnits i samhället ett tag. Media brukar ha en betydande roll genom att de sprider en
förvrängd bild av fenomenet. Vid en moralisk panik är det viktigt att samhället visar var de moraliska
gränserna går och att de rättänkande medborgarna mobiliseras mot problemet. Forskare ska under en
moralisk panik leverera förklaringar och lösningar på problemet (Estrada 1999, sid. 128).
Enligt Olsson växer ett samhällsproblem fram genom att tillräckligt starka intressegrupper driver en
fråga (Olsson 1994, sid. 9). Olsson menar att framgången för rörelsen beror på dens trovärdighet och
vilken kontext rörelsen befinner sig i (Olsson 1994, sid. 12). Becker kallar dessa rörelser för moraliska
entreprenörer (Becker 1966, sid 147). Enligt Becker går det att dela upp de moraliska entreprenörerna i
två kategorier, regelskaparna och regelkontrollanterna. Regelskaparen kan liknas vid en korsfarare som
har ett heligt mål. Regelskaparen ser något i samhället som denne upplever som ont och därför måste
regler skapas för att korrigera det. Regelskaparen har inte enbart ett intresse av att påtvinga sin egen
moral på andra. Becker menar att många regelskapare tror att deras mål gynnar alla människor (Becker
1963, sid 148). Regelkontrollanterna ser till att de regler som skapas, också implementeras och
efterföljs (Becker 1963, sid. 155). Det slutgiltiga resultatet av en regelkontrollant är polisen (Becker
1963, sid 156).
Ett annat synsätt, som går emot socialkonstruktivismen är objektivism som istället utgår från att ett
samhällsproblem uppstår utifrån faktiska förhållanden. Om ett fenomen orsakar många människor
lidande kommer det att ses som ett samhällsproblem. Det objektivistiska perspektivet ligger nära
naturvetenskapen. Kritiker menar att perspektivet utesluter det faktum att samhällsproblem har en
subjektiv definition (Estrada 1999, sid. 21 och 22).
Jag har valt att använda mig av dessa två teoretiska perspektiv då jag anser att de på ett
tillfredställande sätt kan förklara hur ett fenomen blir till ett samhällsproblem. Det finns även liknande
studier som använt sig av dessa teorier då de förklarat hur ett samhällsproblem uppstår. Se Olsson
(1994) och Estrada (1999).
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Olsson utgår från socialkonstruktivism i sin förklaring på hur det kom sig att det tog så lång tid för
samhället att uppfatta narkotikan som ett samhällsproblem trots den utbredda användningen av
narkotika (Olsson 1994, sid.4). Jag har också valt att använda mig av perspektivet
socialkonstruktivism när jag analyserat mina resultat då jag precis som Olsson, vill ha svar på varför
ett fenomen inte har klassats som ett samhällsproblem, i mitt fall kvinnors våld mot män.

Tidigare forskning
Jag har valt tidigare forskning utifrån den forskning som jag anser är relevant för syftet med studien.
Jag har sökt litteratur genom databasen google scholar.
Avsnittet ”Tidigare forskning” börjar med en genomgång av några studier som använt begreppet
socialkonstruktivism som förklaring till hur ett fenomen blir ett samhällsproblem. Sedan följer en kort
genomgång om relationsvåld. Jag redovisar resultat från både svenska och nordiska studier. Efter det
redovisas ett avsnitt om mäns våld mot kvinnor i nära relationer vilket följs av ett avsnitt om kvinnors
våld mot män i nära relationer.
Det finns flera studier som diskuterar hur sociala problem uppstår utifrån ett socialkonstruktivistiskt
perspektiv. Bland annat så har Estrada diskuterat begreppet i sin avhandling om ungdomsbrottslighet. I
avhandlingen går han bland annat igenom ledarartiklar för åren 1950-1994 (Estrada 1999, sid. 65).
Hans resultat visar att ledarartiklarna under de år som studerats har gått från att skrivas om stöld till att
fokuseras mer på våldsbrott och att ungdomsbrottsligheten klassats som ett samhällsproblem (Estrada
1999, sid. 71). Resultaten visar att media har en viktig roll i att skapa ett samhällsproblem. Ett exempel
på det i avhandlingen är att medias fokusering på ungdomsvåldet resulterade i ökad
anmälningsbenägenhet för just ungdomsvåldsrelaterade brott (Estrada 1999, sid. 125 och 126).
En annan forskare som också har använt en socialkonstruktivistisk ansats i sin avhandling är Börje
Olsson. Olsson menar att det som gjorde att narkotikan betraktades som ett socialt problem var att den
kriminella subkulturen började använda centralstimulantia. Det utbredda bruket av centralstimulantia
bland kriminella ansågs då vara ett hot mot ungdomen. Kriminalitet sågs redan som ett
samhällsproblem och när narkotikan spreds bland de kriminella blev även det ett samhällsproblem som
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behövde åtgärdas av rättsväsendet och inte bara av läkare, som det tidigare gjorts (Olsson, 1994 sid.
178).
Tierney menar att anledningen till att mäns våld mot kvinnor blev ett samhällsproblem under 70- talet
var den ökande styrkan hos kvinnorörelsen. Anledningen till att kvinnorörelsen kunde bli så pass stark
som den blev under perioden var att frigörelsen var stark (Tierney 1982, sid. 210). Den rörelse som
kom att lyfta fram ämnet ”slagna kvinnor” som ett problem byggdes upp och bestod av organisationer
som redan fanns, framförallt då kvinnorörelsen. Folk som redan innan hade arbetat med att lyfta fram
andra kvinnofrågor som samhällsproblem, blev ledare för den nya rörelsen (Tierney 1982, sid 211).
Rörelsen för kvinnorna som blev slagna var flexibel och utvecklade organisationer som var på olika
nivåer för att kunna påverka samhället på lokal, regional och nationell nivå. Då man arbetade på olika
nivåer kunde man också se till att insatser implementerades på olika nivåer. På lokalnivå infördes
kvinnojourer och på regional nivå arbetade man för att polisen skulle bli mer lyhörda för denna typ av
brott. På nationell nivå skapades lagar och arbete för jämställdhet påbörjades.
Många kvinnor som blev utsatta för relationsvåld av sina män sökte hjälp när rörelsen för slagna
kvinnor först startades. Det bidrog till att fenomenet började ses som ett faktiskt problem vilket ledde
till att fler människor ville vara med och hjälpa dessa kvinnor (Tierney 1982, sid. 212). Tierney skriver
också att massmedia hade en stor roll i spridningen av problemet då allmänheten helt plötsligt kunde
läsa och höra debatter om fenomenet (Tierney 1982, sid. 213).
Ordet brottsoffer uppstod i svenska språket först efter år 1970. Det var också då som viktimologin,
läran om brottsoffer blev ett begrepp inom kriminologin. Kriminologin hade intresserat sig för
brottsoffret innan 70-talet men då med en helt annan utgångspunkt. Innan år 1970 så fokuserade de
studier som handlade om brottsoffer på offrets egen medverkan i sin egen viktimisering (Tham 2001,
sid. 27 och 28). Tham menar att en anledning till brottsoffer rörelsens uppkomst var att svaga grupper
i samhället fick mer makt och därför också kunde ställa mer krav. Tham skriver att kvinnorörelsen var
en bidragande faktor till att kvinnovåldet fick uppmärksamhet under 70-talet. Kvinnors intåg i
politiken och på arbetsmarknaden gjorde att en debatt om jämställdhet och skydd mot övergrepp
startade (Tham 2001, sid. 32).
Kriminologen Nils Christie har myntat begreppet det idealiska offret. Det idealiska offret är ett
brottsoffer som lätt får legitim status som offer (Christie 2001, sid. 47). Tham menar att många
brottsoffer inte stämmer överens med bilden av det idealiska offret. Han hänvisar till en studie gjord av
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Malin Åkerström om kvinno- och brottsofferjourer. Studien visar att jourerna inte var lika inställda på
att hjälpa de brottsoffer som var avvikande eller själva bidragit till sin egen viktimisering. Tham tar
upp att det är problematiskt att ge någon offerstatus. Genom att ge en person offerstatus låser man fast
personen i en passiv roll. Tham menar att definitionen av offer är i motsats till definitionen av aktör
(Tham 2001, sid. 39). Christie skriver att gifta kvinnor som blir utsatta för relationsvåld inte är
idealiska offer än. Han menar att det att det har skett en förändring på området och att gifta kvinnor
som blir slagna idag har en annan offerposition än vad de hade förr. Gifta kvinnor som blir slagna går
mot att bli sedda som idealiska offer men de är inte riktigt där än. Han menar att det som gjort att gifta
kvinnor som råkar ut för relationsvåld har en annan offerposition idag är att gifta kvinnor har en annan
status i samhället idag, en högre status. Precis som Tierney och Tham skriver menar Christie att gifta
kvinnor idag har en annan politisk position i samhället och kan hävda sin rätt (Christie 2001, sid. 49
och 50).

Relationsvåld
Det är svårt att uppskatta hur många som utsätts för relationsvåld i Sverige då brottet till stor del är ett
dolt brott (Brottsförebyggande rådet 2002 sid. 8). Mörkertalet är stort och uppskattningsvis så anmäls
endast en liten del av det relationsvåld som sker. Anledningar till det är att våldet oftast sker inomhus
och att offer och förövare ofta känner varandra (Brottsförebyggande rådet 2004, sid 66). När våld
inom en relation sker så är det relativt vanligt att alkohol finns med i bilden (Brottsförebyggande rådet
2008, sid. 7). ). De flesta som utsätts för relationsvåld drabbas också mer än en gång
(Brottsförebyggande rådet 2009, sid. 25).
Svenska studier om relationsvåld
Brottsförebyggande rådet har gjort två studier om relationsvåld som innefattar både mäns och kvinnors
utsatthet. Studierna publicerades år 2009 och år 2010 och bygger på nationella
trygghetsundersökningen 2006-2008.
Den studie som brottsförebyggande rådet publicerade år 2009 fokuserar enbart på brott och utgår från
händelser av misshandel, sexuellt våld, trakasserier eller hot av en partner eller före detta partner.
Studien fokuserar endast på händelser som förekommit det senaste kalenderåret (Brottsförebyggande
rådet 2009, sid. 20 och 21). I studien har få personer uppgett att de utsatts för relationsvåld. En
15

femtedel av de som uppgett att de blivit utsatta för relationsvåld är män (Brottsförebyggande rådet
2009, sid 7). Män uppgav främst att de blivit utsatta för trakasserier medan kvinnor uppgav att de
främst utsatts för misshandel eller hot. (Brottsförebyggande rådet 2009, sid. 8 och 24) Det var
vanligare bland männen att förövaren var en tidigare partner (Brottsförebyggande rådet 2009, sid. 24).
Enligt Brottsförebyggande rådet så är resultatet av utsatthet för relationsvåld säkerligen en
underskattning av verkligheten då studien enbart fokuserar på brott och händelser som skett det
senaste året men också för att båda de berörda grupperna underrapporterar sin utsatthet. Detta kan bero
på att de utsatta under tiden av undersökningen delar hushåll med den som utsätter dem för våldet
(Brottsförebyggande rådet 2009, sid. 24).
Nordiska studier om relationsvåld
Det finns flera nordiska studier om relationsvåld där både mäns och kvinnors utsatthet för
relationsvåld redovisas. En studie gjord i Norge visar på att det var fler män än kvinnor som uppgav att
de under det senaste året blivit utsatta för fysiskt våld av sin partner (Pepe 2003, sid. 2016). I Danmark
har det gjorts en studie som fokuserade särskilt på våld mot män. Resultatet visade att i ca 10 % av de
rapporterade våldshändelserna var förövaren en dåvarande eller tidigare partner. Det var en ökning
från 2000 då 5 % av våldshandlingarna var utförda av en nuvarande eller tidigare partner. Någon
anledning till vad ökningen beror på vet man inte. I detta fall så måste det tilläggas att dessa 10 %
också inkluderar relationsvåld mellan manliga partners (Helweg-Larsen mfl 2008, sid.7). I Finland har
det gjorts en studie på värnpliktiga där 14-17 % av männen svarade att de blivit utsatta för
relationsvåld (Brottsförebyggande rådet 2009, sid. 14 och 15).

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Det finns flera olika orsaker till relationsvåld. En av de ledande förklaringarna till mäns våld mot
kvinnor är könsmaktsperspektivet. Könsmaktsperspektivet menar att den ojämna maktfördelningen i
samhället gör att män utövar våld mot sina kvinnliga partners. På ett strukturellt plan kan mäns våld
mot kvinnor ses som ett uttryck för manlig överordnad (Lundgren 2001, sid. 15). Lundgren är en av de
forskare som använt könsmaktsperspektivet som förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor i nära
relationer (Lundgren 2001, sid. 15). Perspektivet är även en ledande förklaring till relationsvåld i
många myndighetsrapporter på området. FN, EU och Europarådet har också använt sig av
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könsmaktperspektivet som förklaringsmodell till relationsvåld (SOU 2004: 121, sid 11 och 12). I den
kunskapsöversikt som gjordes av Sveriges kommuner och landsting 2006 belyses vikten av att inte
enbart förklara mäns våld mot kvinnor utifrån individuella faktorer. De individuella faktorerna brister i
att kunna förklara de välanpassade männens våld mot deras kvinnor då dessa män inte är våldsamma
mot någon annan (Sveriges Kommuner och Landsting 2006, sid 18). Förklaringar till mäns våld mot
kvinnor bör istället ses utifrån tre olika faktorer, individuella faktorer, strukturella faktorer och
kulturella faktorer. Med individuella faktorer menas att det finns faktorer hos individen som gör att
individen blir våldsam. Det kan vara individer med till exempel alkohol- eller drogmissbruk .
Strukturella förklaringar till våld är faktorer i samhället som underlättar för män att vara dominanta
mot sina kvinnor. Exempel på sådana strukturer är familjen, där olika regler gäller för kvinnor och
män (Sveriges Kommuner och Landsting 2006, sid.18). Med kulturella förklaringar menas normer och
värderingar i samhället som styr hur kvinnor och män ska bete sig. De män som misshandlar sina
kvinnor utnyttjar de ojämnlikheter och normer som finns kvar (Sveriges kommuner och Landsting 20).

Hydén menar att det inte räcker med strukturella förklaringar för att förklara mäns våld mot kvinnor
(Hydén 2000, sid 213). Hon menar att för att förstå våldshandlingar måste man ha kännedom om
samtliga komponenter och deras relation till varandra. Hon påpekar att våldet kan ses som resultatet av
en process. Hon diskuterar kring två begrepp som hon kallar för ansvar och motstånd. Med ansvar
menas att mannen kan välja att ta ansvar för sitt våldsutövande efter att det skett. Hon menar också att
mannen är aktivt handlande under en våldshandling. Trots de yttre påfrestningar han utsätts för kan
han välja att inte slå sin hustru (Hydén 2000, sid. 214 och 215). Detta kan kopplas till vad Holmberg
skriver om ”bortförklaringar” till mäns våld mot kvinnor. Dessa förklaringar kan vara att kvinnan
provocerat mannen eller att kvinnan har avvisat honom. Holmberg menar att dessa förklaringar inte är
tillräckliga för att förstå mäns våld mot kvinnor då männen inte slår någon annan, som till exempel en
arbetskamrat eller en förälder. Holmberg menar därför att man måste förstå varför mannen just slår
kvinnan han lever med (Holmberg 1996, sid.78 och 79). Med motstånd menar Hydén att kvinnan kan
välja att göra motstånd mot mannen genom att till exempel lämna honom (Hydén 2000, sid, 215). Hon
menar dock att kvinnan kan göra motstånd på olika sätt och att det inte behöver vara en direkt
konfrontation av mannen (Hydén 2001, sid. 114). Hydén menar till exempel att rädsla kan ses som ett
inre motstånd mot de våldshandlingar som mannen utövar mot kvinnan. Detta på grund av att det visar
på vad kvinnan vill och inte vill ska ske mot henne (Hydén 2000, sid 233).
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Dödligt våld
Ca 17st kvinnor dödas varje år av sin nuvarande eller före detta manliga partner. Det är ungefär en
tredjedel av det samlade antalet mord per år. Många av kvinnorna har tidigare blivit misshandlade eller
hotade av männen. Förklaringar till att kvinnorna blir mördade är ofta svartsjuka och problem med
separation. Man menar att mannen har ett behov av att kontrollera kvinnan och när han inte längre kan
det så dödar han henne (Brottsförebyggande rådet 2007, sid. 6 och 7).
Slagen dam
Slagen dam är en studie som publicerades år 2001 och behandlar ämnet kvinnors utsatthet för våld.
Studien fick stor genomslagskraft och resultaten visade att 46 procent av de tillfrågade kvinnorna hade
utsatts för våld efter att de fyllt femton (Lundgren 2001, sid. 8). Resultatet pekade också på att var
tionde kvinna hade blivit utsatt för våld av sin dåvarande manliga partner. Studien är utförd av bland
andra Eva Lundgren som är professor i sociologi och som är en av de ledande forskarna på området
mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Kvinnors våld mot män i nära relationer
Det finns inget entydigt svar på hur vanligt det är att män blir slagna av sina kvinnor. Det är stor
skillnad mellan de resultat som amerikanska studier visar och de studier som gjorts av
brottsförebyggande rådet i Sverige. Brottsförebyggande rådet menar att studier får olika resultat
beroende på studiens kontext och hur frågorna i studien ställs. Studier vars syfte är att fokusera på våld
eller brott visar att kvinnor oftare blir utsatta för relationsvåld. Studier som fokuserar på konflikter
visar att det endast är en liten skillnad mellan kvinnors och mäns utsatthet för relationsvåld
(Brottsförebyggande rådet 2009, sid 6).
De första studierna som gjordes om relationsvåld behandlade endast mäns våld mot kvinnor. De flesta
studier som har gjorts sen dess handlar också om mäns våld mot kvinnor (Malcolm 1994, sid. 1). I en
artikel skriven om relationsvåld beskriver Malcolm hur befolkningen behandlade män som under
renäsanssen blev slagna av sina fruar.
“In France, for instance a “battered” husband was trotted around town riding
a donkey backwards while holding its tail. In England “abused” husbands
were strapped to a cart and paraded around town, all the while subjected to
the people’s derision and contempt.” (Malcolm 1994, sid. 1)
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Dessa uppgifter tyder på att män tidigt blev utsatta för relationsvåld (Malcolm 1994, sid. 1).
Rättsväsendets behandling av slagna män i nära relationer
Brottsförebyggande rådet genomförde år 2010 en studie om brottsoffers kontakt med rättsväsendet.
Studien visar på att män som har blivit utsatta för relationsvåld visar ett signifikant lågt förtroende för
rättsväsendet i jämförelse med både kvinnor som utsatts för relationsvåld och män som utsatts för
annan typ av våld (Brottsförebygganderådet 2009, sid.8 och Brottsförebygganderådet 2010, sid 51).
Män uppger vid fler tillfällen än kvinnorna att de inte erbjudits stöd och hjälp efter att ha utsatts för
relationsvåld. I 29 % av fallen uppgav män att de haft behov av stöd och hjälp som inte funnits
(Brottsförebygganderådet 2010, sid 51).
Både i intervjuer med män som utsatts för relationsvåld och i intervjuer med personer från mansjourer
kommer det fram att rättsväsendet ofta har en misstro till männen. Männen i intervjuerna menar att
polisen inte lyssnar könsneutralt när de tar in en anmälan utan låter deras föreställningar om könsroller
ta över (Brottsförebygganderådet 2010, sid 54). Enligt personer från mansjourer är det ovanligt att
män anmäler att de utsatts för våld av sina kvinnliga partners. I fokusgruppsintervjuerna med män som
utsatts för relationsvåld talar många män om en rädsla för att anmäla sin utsatthet på grund av att de
har varit rädda att förlora sina barn då kvinnorna kan göra motanmälningar och socialtjänsten oftare
trott på kvinnorna. Många av männen uppgav att de känner sig motarbetade av socialtjänsten
(Brottsförebygganderådet 2010, sid. 54 och 56).
Internationella studier om kvinnors våld mot män i nära relationer
På grund av att amerikanska studier fokuerar mer på konfliktvåld så visar de helt andra resultat än vad
svenska studier gör. Flera amerikanska studier visar på att det är lika många kvinnor som män som
använder våld mot sin partner (Palmberg och Wasén 2003, sid. 14). En av de ledande amerikanska
forskarna på området kvinnors våld mot män i nära relationer är Murray Straus. Han menar att det är
vanligt att kvinnor slår sina män men att det våldet oftast inte är lika grovt och inte orsakar samma
fysiska skador som när män har slagit kvinnor (Straus 2005, sid 56). Han menar att ett av de största
problemen med kvinnors våld mot män är att det kan bli motattacker från deras män och att dessa blir
mycket grövre. Han menar att för att motverka att män slår sina kvinnliga partners så måste det
”harmlösa” våld som kvinnor utövar mot män motverkas (Straus 2005, sid. 56).
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Många kritiker hävdar att det våld som kvinnor utsätter sina manliga partners för är självförsvar
(Malcolm 1994, sid. 5). De studier som gjorts i frågan visar på olika resultat. Straus studie om vem
som initierar våldet visar att när kvinnor slagit sina män så har de också initierat våldet. Kritiker menar
dock att begränsningen med Straus studie är att den inte tar med händelser som skett innan det senaste
året. De menar att det är mycket möjligt att dessa kvinnor har slagit sina män på grund av att de blivit
misshandlade av sina män åren innan.

Metod
Urval
Jag har valt att använda mig av ett bekvämlighetsurval i uppsatsen. Med bekvämlighetsurval menas att
forskaren använder sig av de personer som finns närmast tillgängliga forskaren. Detta urval gör att det
är omöjligt att generalisera resultaten då det inte går att veta vilken population stickprovet är
representativt för. Detta är dock inte problematiskt med min studie då jag inte är ute efter att
generalisera mina resultat. Jag är ute efter att visa på vad experter på området anser om att kvinnors
våld mot män inte hittills uppfattats som ett samhällsproblem (Bryman 2009, 114).
Uppsatsen utgår från intervjuer med tre forskare som studerat relationsvåld och en forskare i ledande
position. Jag har gjort både telefonintervjuer och intervjuer där jag träffat forskare personligen. När jag
bestämde mig för att göra intervjuer i studien var tanken också att jag skulle skriva ut mer information
om vilka forskare jag valt att intervjua. Då detta gjorde det möjligt att intervjupersonerna skulle gå att
identifieras så frågade jag om deras medgivande innan. När jag berättade för intervjupersonerna att det
fanns en möjlighet att de kunde bli identifierade så blev de mycket tveksamma till att låta sig
intervjuas. På grund av deras tveksamhet och att jag inte ville att mina intervjupersoner skulle ge
socialt önskvärda svar under intervjun valde jag istället att låta dem vara helt anonyma. Det går att
argumentera för att intervjupersonerna skulle kunna ge socialt önskvärda svar på grund av
känsligheten i ämnet och att de inte skulle lita på konfidentialiteten. Jag har inte upplevt att detta har
skett under intervjuerna då jag tycker att intervjupersonerna gett mig en del kontroversiella svar.
Min första intervju gjorde jag när vi läste metodkursen i kriminologi III. I kursen ingick det att
intervjua en person och jag visste då inte om jag skulle använda mig av intervjuer i mitt uppsatsarbete,
men jag valde att göra en testintervju för att se om jag fick ut något användbart material. Jag gjorde
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intervjun tillsammans med en kurskamrat då vi båda kände oss nervösa på grund av att vi aldrig hade
intervjuat förut och ville ha varandras stöd.
Personen vi valde att intervjua verkade inte besvärad över det ämne vi ville intervjua om. När vi först
ringde till personen så ville denne dock fundera på saken. Jag tror att det berodde på motvillighet till
själva intervjuandet snarare än själva intervjuämnet. När vi sedan genomförde intervjun så uppfattade
jag det som att intervjupersonen inte alls tyckte att intervjun var obehaglig eller kände sig illa till
mods. Tvärtom så kändes intervjun avslappnad. Därför antog jag att de resterande intervjupersonerna
inte heller skulle vara så tveksamma till att låta sig intervjuas. När jag mailade/ringde de andra
intervjupersonerna fick jag dock en helt annan bild. De flesta var skeptiska till att bli intervjuade och
förstod inte vad de kunde bidra med. De frågade vad studien handlade om och de ville veta vilken typ
av frågor jag skulle ställa. En av dem ville till och med att jag skulle skicka delar av min intervjuguide
innan han/hon bestämde sig. Detta sa personen efter att jag berättat vilket ämne jag skulle intervjua
honom/henne om. Jag frågade även under intervjun vad tveksamheten berodde på och jag fick svaret
att det delvis berodde på ämnet. Detta tyder på att forskning om kvinnors våld mot män i nära
relationer är ett område som är känsligt. Säkerligen berodde denna skepsis också på att
intervjupersonerna då trodde att det skulle gå att identifiera dem i uppsatsen. Det finns flera personer
som studerat ämnet kvinnors våld mot män som har mött motstånd. En av de ledande forskarna på
området Murray Straus har anklagats för att ha lämnat felaktiga resultat och blivit hotad. Människor
har anklagat honom för att vara emot kvinnor (Dagens Nyheter a). Heidi Wassén och Camilla
Palmgren skrev sitt examensarbete om män som utsatts för våld av sina kvinnliga partners. De möttes
av motstånd när de bestämde sig för val av ämne. Kurskamrater ifrågasatte deras ämnesval och det tog
lång tid innan de hittade en handledare som var villig att stötta deras studie (Dagens Nyheter b).
Susanne Steimetz chef för Family Research Center vid indianauniversitetet har också tagit emot hot
från feminister på grund av att hon föreläst om kvinnors våld mot män (Dagens Nyhter b). Allt detta
tyder på att kvinnors våld mot män i nära relationer är ett känsligt ämne.

Intervjumetod
Jag valde att göra semi-strukturerade intervjuer i uppsatsen. Jag valde denna metod då jag inte ville att
intervjuerna skulle bli alltför strukturerade. I en strukturerad intervju följer intervjuaren ett fast
frågeschema och målet är att respondenternas svar ska kunna vara jämförbara. Målet med mina
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intervjuer var att få fram vad intervjupersonerna ansåg var viktigt. Av den anledningen så använde jag
mig av en mer öppen intervjuguide med ett upplägg som tillät mig att diskutera samma teman med
varje intervjuperson men där var och en kunde fokusera på de teman som just de ansåg var viktiga
(Bryman 2009, sid 300).
Jag har genomfört både telefonintervjuer och personliga intervjuer. Fördelen med att använda
telefonintervjuer är att jag inte har behövt begränsa mig geografiskt (Kvale och Brinkmann 2009, sid.
165). Det finns också nackdelar med att använda telefonintervjuer. T.ex. så kan jag inte läsa av
intervjupersonernas ansiktsuttryck (Bryman 2009, sid 129). Jag kan inte heller vara säker på att det
verkligen är rätt person jag pratar med. I det här fallet så är jag dock säker på att det var rätt personer
jag intervjuade då personerna angav sina fullständiga namn och hade stor kunskap inom våld i nära
relationer.
Intervjuer med eliter
Intervjuer med personer som är ledare eller experter kallas för elitintervjuer. (Kvale och Brinkmann
2009, sid. 163) Desssa personer har oftast en maktposition och det kan vara svårt att intervjua dem då
de är vana att svara på frågor och som sagt besitter en maktposition. Kvale och Brinkmann skriver att
elitintervjuer kan bli mycket givande om intervjuaren har mycket kunskap om intervjuområdet och är
familjär med det tekniska språket (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 163). Det kan också vara
problematiskt att intervjua eliter då de kan ha förberett vissa ”samtalsspår”. Kvale och Brinkmann
menar dock att om intervjuaren kan ifrågasätta intervjupersonerna så kan det leda till ny kunskap. De
intervjuer jag genomförde blev lyckade. Anledningen till det är säkerligen delvis för att jag har fått en
viss kunskap i ämnet och att jag kunde använda samma terminologi som mina intervjupersoner men
också delvis för att forskarna var intresserade av att dela med sig av sin kunskap. Jag tror också att
intervjusituationen påverkades av att intervjupersonerna inte såg mig som ett hot. Detta tror jag på
grund av att jag är en tjej som ser ung och harmlös ut, vilket jag tror ledde till att intervjupersonerna
inte gav mig socialt önskvärda svar under intervjuerna.

Analysmetod
Jag valde att spela in de intervjuer jag gjorde. Det finns inga standardformer av analysmetoder vid
intervjustudier. Det vanligaste sättet är att presentera resultaten i form av citat från intervjuerna (Kvale
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och Brinkmann 2009, sid. 299). Det är också den analysmetod som jag har valt att använda mig av.
När jag analyserade intervjuerna så valde jag att lyssna igenom alla intervjuer och ta ut de svar från
intervjupersonerna som jag ansåg besvarar min frågeställning. Dessa svar utvecklades sedan till fem
teman. De fem temana är områden som jag ansåg besvarade min frågeställning samt områden som alla
intervjupersoner tog upp och som förekommer i litteraturen. Jag tog sedan ut citat som representerade
dessa teman. Jag har valt att inte skriva ut hela intervjuerna på grund av tidsbrist. På grund av att jag
inte har transkriberat hela intervjuer så har jag inte heller analyserat utskriften utifrån en
textanalysmetod. Då jag har valt att inte transkribera hela intervjuerna utan istället arbetat direkt med
ljudinspelningen har jag som Kvale och Brinkmann säger ”säkrat en nära kontakt med den
ursprungliga muntliga diskursen” (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 215).

Etiska aspekter
Jag har medvetet valt att inte skriva ut var i Sverige de personer jag intervjuat är verksamma eller om
de arbetar på en myndighet eller ett universitet. Jag skriver inte heller ut vilket kön mina
intervjupersoner har. Anledningen till det är för att säkerställa intervjupersonernas konfidentialitet i
uppsatsen. Jag är medveten om att det försvårar för läsaren och mina intervjupersoners tillförlitlighet
kan ifrågasättas. Jag anser dock att känsligheten i ämnet gör att det är viktigt att mina intervjupersoner
inte ska gå att identifiera.
På grund av ämnets känslighet i denna studie så fanns det en risk för att frågor som ställdes i
intervjuerna kunde uppfattas som stötande av intervjupersonerna. För att de inte skulle bli upprörda av
mina frågor eller ta dem som anklagelser så var sättet jag ställde frågorna på viktigt. Jag var därför
noga med att börja med frågor som var mer neutrala för att sedan gå vidare till mer känsliga frågor.
Detta kallas för tratteknik (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 146). Kvale och Brinkmann påpekar att
hur en intervju inleds bestämmer hur intervjun kommer att utspela sig (Kvale & Brinkmann 2009, sid.
144).
Jag valde att inte berätta exakt vad examensarbetet handlade om innan intervjuerna. Det gjorde jag på
grund av att intervjupersonerna inte skulle kunna förbereda utarbetade svar i förväg. Problematiken
med detta är att det strider emot informationskravet. Med informationskravet menas att forskaren ska
informera de personer som finns med i studien om studiens syfte. Dock så är forskningskravet starkt i
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denna undersökning då det aldrig gjorts en liknande studie förut och det väger enligt min mening
tyngre än informationskravet i detta sammanhang. Med forskningskravet menas att samhället har rätt
till att det bedrivs forskning. Då jag har valt att intervjua forskare så kommer de säkerligen inte heller
att få några bestående men av intervjun. De lär inte heller få bestående men av att jag inte valde att
berätta exakt vad mitt arbete gick ut på. Dessa forskare är personer som säkerligen blivit intervjuade
förut och som själva har genomfört intervjuer vilket gör att de är medvetna om hur en intervju går till
och vilka rättigheter de har som intervjupersoner (Vetenskapsrådet 2002, sid. 5).
För att få kontakt med intervjupersonerna så mejlade jag eller ringde dem. Jag berättade vem jag var
och att jag skrev mitt examensarbete om kvinnors våld mot män i nära relationer. Jag bad om deras
tillåtelse att spela in intervjun. Jag berättade också att det var frivilligt att delta i intervjun och att de
kunde avbryta intervjun när de ville. Intervjuerna varade i ca 1h. De personliga intervjuerna skedde på
intervjupersonernas arbetsplatser. Jag lät intervjupersonerna välja plats för att intervjun skulle ske på
en plats där de kände sig avslappnade och trygga. Telefonintervjuerna skedde på dagtid då
intervjupersonerna befann sig på sina arbetsplatser.

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Inom kvalitativ forskning betyder validitet giltighet, om en studie undersöker de den är avsedd att
undersöka (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 264). Enligt Kvale och Brinkman är validering inget som
ska göras under slutprocessen av ett forskningsarbete utan det ska göras under alla stadier av processen
(Kvale & Brinkmann 2009, sid. 267). Validering i min intervjuprocess är problematiskt då området är
väldigt outforskat vilket har inneburit att svaren jag fått har varit svåra och näst intill omöjliga att
kontrollera mot annan forskning.. Det jag har lagt största vikten på är att kontrollera mina egna
tolkningar av intervjuerna för att på så sätt ge en så rättvis bild av intervjupersonernas syn som
möjligt.
Med generalisering eller överförbarhet menas att ett resultat kan överföras till befolkningen (Kvale och
Brinkmann 2009, sid.280). Kvalitativa intervjuer får oftast kritik för att inte kunna generaliseras på
större delar av befolkningen eftersom att man har ett litet intervjuantal. Detta gäller även min
undersökning då jag endast har gjort fyra intervjuer men som tidigare nämnts så är inte det min avsikt
att generalisera. Kvale och Brinkmann menar också att det är svårt att generalisera då generalisering
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bygger på antaganden om att vetenskaplig kunskap är giltig under alla platser och alla tidpunkter. Att
generalisera i en kvalitativ studie innebär inte att generalisera till en population utan det innebär istället
att resultat ska kunna överföras till andra situationer (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 280).
Med reliabilitet, tillförlitlighet, menas att en studie kan reproduceras vid en annan tidpunkt och av en
annan forskare (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 263). I denna studie handlar det om
intervjupersonerna skulle ge samma svar till en annan intervjuare. För att stärka reliabiliteten har jag
försökt att inte ställa ledande frågor. Reliabiliteten har också stärkts av att jag haft en intervjuguide
med teman som låtit intervjupersonerna fokusera mer på de områden de ansett vara viktiga. Vilket har
lett till att jag som forskare har haft mindre påverkan under intervjuerna.
Inom kvalitativ forskning brukar man också använda begreppet relevans. Med relevans menas hur
viktigt eller vilken betydelse ett ämne har för ett område och vilket bidrag det lämnar till forskningen
på området (Bryman 2009, sid. 46 och 262). Jag anser att denna studie har hög relevans då denna typ
av studie inte gjorts i Sverige tidigare. Utifrån vad forskningsrådet skriver är det också relevant att
belysa vad det är som påverkat att relationsforskningen ser ut som den gör. Är det så att relationsvåld
ät något som många män råkar ut för är det oetiskt enligt forskningsrådet att inte bedriva forskning
kring det.
Jag som intervjuare har makten att tolka vad intervjupersonerna säger. Mina tolkningar av intervjun
kommer att påverka resultatet av denna studie. Borland menar att tolkningar som forskare gör bygger
på egna erfarenheter och kunskaper (Borland 1997, sid 330). Detta kan ifrågasätta validiteten i en
studie. Kvale och Brinkman menar dock att validiteten inte minskar av att forskarens förförståelse
påverkar dennas tolkningar utan problemen uppstår när forskaren endast lägger märke till det i
berättelsen som stödjer hans eller hennes uppfattning (Kvale & Brinkmann 2009, sid.228). En forskare
bör under hela processen ifrågasätta och kontrollerar det hon/han gör (Kvale & Brinkmann 2009, sid.
267). Borland skriver att en text blir rikare av att intervjuaren tolkat och lagt in sina egna erfarenheter i
den (Borland 1997, sid 330). Det är viktigt att man som forskare är reflexiv och reflekterar över sin
egen inverkan på produktionen av kunskap (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 260).
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Resultat av intervjuerna
Jag har valt att använda mig av olika teman när jag har analyserat materialet. Jag har valt att i bland
skriva om citaten av intervjupersonerna för att förbättra läsbarheten. Kvale och Brinnkman skriver att
en ordagrant utskriven intervju kan uppfattas som osammanhängande och förvirrande (Kvale &
Brinkmann 2009, sid 204) och det var just detta jag ville undvika utan att påverka svarens innehåll och
betydelse. Nedan redovisas delar av intervjuerna utifrån fem teman som samtliga intervjupersoner tagit
upp och behandlat. De teman och de citat som redovisas är de som är relevanta för min frågeställning.
Jag har blandat citat från intervjuerna med egna tolkningar och kommentarer för att resulatet ska
redovisas i en någorlunda flytande text. Citatstyckena är indragna och kursiva.

Det objektivistiska synsättet – den naturliga förklaringen
Alla intervjupersoner menar att en av de stora anledningarna till att det finns så pass lite forskning om
kvinnors våld mot män i nära relationer är att studier visar att det inte är särskilt vanligt förekmmande.
Intervjuperson 4: Den stora orsaken är att det är ett betydligt mycket
ovanligare fenomen än mäns våld mot kvinnor.
Intervjuperson 1: En naturlig förklaring helt enkelt att det är ovanligt att
kvinnor slår män. Det är inte ett samhällsproblem på samma sätt. Som när
män slår kvinnor.
Enligt intervjudeltagarna spelar det också roll vilken typ av våld det är som partnerna utsätts för. De
menar att det våld som kvinnor utsätts för är grövre och mer systematiskt medan det våld som män
utsätts för är konfliktvåld. Detta tyder på att vilken typ av våld som en person utsätts för i en relation
påverkar om det kommer att ses som ett samhällsproblem eller inte.
Intervjuperson 2: Många kvinnor dör av det våldet och det är vanligare att
kvinnor utsätts för grövre våld. Det lindriga våldet är antagligen vanligare mot
kvinnor också. Om man bara ser till det våld som kvinnor utsätts för så är
relationsvåld en ganska stor del. Så är det inte för männen där är det
vanligaste våldet som riktas mot dem gatuvåld.
Intervjuperson 1: Det våld som män pratar om ligger närmare den ömsesidiga
konflikten men det våld som drabbar kvinnor är mer ett ensidigt våld.
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Tre intervjupersoner menar dock att kvinnors våld mot män i nära relationer är ett rättsproblem då de
anser att dessa män inte får samma behandling av rättsväsendet som kvinnor som blir utsatta för
partnervåld får.
Intervjuperson 3: Det finns signaler på att män som utsätts för våld de kan
komma till socialtjänsten och få höra att vi har ingen skyldighet att hjälp dig.
Intervjuperson 2: Jag tycker att det är ett rättsproblem och det är ett
samhällsproblem i sig. Men folkhälsomässigt är det inte ett lika stort problem.
Intervjuperson 4: Det märks också i rättsväsendet. Jag tror inte att en knarkare
som varit med om en bilolycka tas om hand om på samma sätt som om du eller
jag skulle komma in. De hanteras säkert professionellt men jag tror att det
finns skillnader i hur man hanteras av rättsväsendet beroende på vem man är.
Jag tolkar det sista citatet som att intervjupersonen även menar att män som utsatts för relationsvåld
inte får samma omhändertagande av rättsväsendet. Då de också precis som knarkaren har svårare att
ses som ett offer då de båda inte är idealiska offer. Det idealiska offret är en person som lätt får
offerstatus samhället. Det idealiska offret är svagt och befinner sig på en plats han/hon inte kan
klandras för (Chrstie 2001, sid. 47).
Den mest naturliga förklaringen till att forskare inte har valt att studera kvinnors våld mot män är
enligt intervjupersonerna att det är ovanligt att män blir slagna av sina kvinnliga partners. Det våld
som männen råkar ut för är också ett lindrigare våld menar intervjupersonerna. Dock så menar
intervjupersonerna att denna förklaring inte räcker till för att förklara hur det kommer sig att det
forskats så pass lite i Sverige om kvinnors våld mot män. Det finns även socialkonstruktivistiska
förklaringar. De teman som diskuteras nedan representerar därför de socialkonstruktivistiska
perspektiven.

Moraliska entreprenörer- en sanning utan förespråkare är ingen sanning
Samtliga intervjupersoner menar på att en av anledningarna till att det finns lite forskning om kvinnors
våld mot män i nära relationer är på grund av ideologier som vänt sig emot att studera just det ämnet.
Detta tyder på att en anledning till att mäns våld mot kvinnor är studerat i större utsträckning än
kvinnors våld mot män bygger på sociala processer.
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Intervjuperson 1: Det ena var att diskussionen kring partnervåld var under
många år helt dominerad av en viss feministisk falang helt enkelt, som
dominerade debatten och det var svårt att få in andra perspektiv.
Intervjuperson 2: Ideologier som är så pass starka att de helt tystar alternativa
ingångar
Dessa ideologier har inte bara uppmärksammat ett fenomen som ett samhällsproblem, utan de har
också påverkat att andra fenomen som inte stämmer överens med ideologin tystas ner.
Intervjuperson 2: Ideologiska krafter som har vänt sig emot att överhuvudtaget
uppmärksamma den här frågan. De har tolkat det som att man har förringat
kvinnornas utsatthet genom att nämna de omvända.
Intervjuperson 1: Det uppfattas som ett förminskande av mäns våld mot
kvinnor.
En av intervjupersonerna tar i sin diskussion upp könsmaktsperspektivet. Utgår man ifrån att
relationsvåld är något som har sin förklaringsmodell i könsmaktsperspektivet så blir det svårt att ta upp
kvinnors våld mot män då könsmaktperspektivet inte kan förklara den typen av relationsvåld. Vissa
forskare argumenterar dock för att det går att förklara kvinnors våld mot män med
könsmaktsperspektivet. De menar att aggressivitet hos tjejer uppfattas som ett onormalt beteende
medan killar kan slåss och vara ”bråkstakar” utan att det beteendet anses vara onormalt. Med andra ord
så skiljer sig ofta uppfostran mellan killar och tjejer när det kommer till våldsamt beteende. För att
denna teori ska hålla krävs dock att det är ovanligt att kvinnor slår sina partners och på grund av
bristande forskning på området så går det inte att säga att så är fallet.
Intervjuperson 3: Debatten eller frågan våld mot kvinnor var helt
dominerande av könsmaktsperspektivet och vissa forskare var helt tongivande
under en period bland annat det här med slagen dam. Jag tycker att eftersom
de präglade så mycket av det här området och arbetet kring det så har det
bidragit till en bild av att männen är förövare och kvinnorna är offer och då
blir det svårt att vända på det.
En av intervjupersonerna tar dock upp att kvinnors våld mot män idag kan ses som ett
utryck för att kvinnan fått en ny ställning i samhället. Kvinnan har idag makten att kunna
säga ifrån.
Kvinnan har fått en annan ställning i samhället. Hon kan säga ifrån, har en
möjlighet att bryta sig loss ur ett äktenskap både av sociala grunder och
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ekonomiska grunder. Det finns en helt annan bollplan för kvinnor att faktiskt
stå upp och kräva sin rätt och i det ljuset kan jag tänka mig att kvinnor tar sig
rätten som inte är laglig mer än vad man kände att man kunde göra förr.
Detta går att koppla till en strukturell förklaring till kvinnors våld mot män idag.
Könsmaktperspektivet menar att det är de strukturella ojämlikheterna mellan kvinnor och män som gör
att män slår kvinnor. Det går då att argumentera för att en av anledningarna till att kvinnor slår sina
män idag är att kvinnan fått en annan position i samhället. Denna teori kan endast bevisas om man kan
visa på att det idag är vanligare att kvinnor slår sina män än det var förr, men på grund av bristen på
forskning på området så går det inte att svara på om så är fallet.
Många intervjupersoner pratar om att det behövs individer/grupper som uppmärksammar ett fenomen
för att det ska bli ett samhällsproblem. Detta liknar jag vid vad Becker kallar för moraliska
entreprenörer. Becker delar upp de moraliska entreprenörerna i två kategorier. Den ena är
regelskaparen och den andra är regelkontrollanten.
Intervjuperson 4. Det finns agenda sättare och lobby grupper som definierar
vissa saker som mer problematiska än andra.
Intervjuperson 2: Det är lite beroende av starka ledare eller personligheter
som dyker upp och stubbar till sig i sammanhanget utan dem hade saker och
ting möjligtvis utvecklats på ett helt annat sätt.
Samtliga intervjupersoner anser att studien ”Slagen dam” har haft en påverkan på forskningen och
debatten kring relationsvåld. Intervjupersonerna menar att de som skrev studien har varit några av de
moraliska entreprenörerna som bidragit till att mäns våld mot kvinnor i nära relationer blivit klassat
som ett samhällsproblem. Forskarna kan liknas vid de som Becker kallar för regelskapare då studien
bidragit till att det idag finns omfattande forskning på området mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
Intervjuperson 1: Jag tror att Slagen dam har varit viktig för debatten om
relationsvåld. Jag tror att man var tvungen att gå emot hårt för att bryta
igenom de spärrar som fanns mot att prata om det här. I slutändan var det en
ganska viktig rapport. Den bröt igenom spärrar för att den kom med sådan
kraft.
En av intervjupersonerna menar att en av anledningarna till att det inte forskats om kvinnors våld mot
män i nära relationer är på grund av att det inte funnits några moraliska entreprenörer som har
förespråkat området och fört upp det på agendan.
Intervjuperson 1: Varje sanning behöver en förespråkare och en sanning utan
förespråkare är ingen sanning. Det är väldigt viktigt att det finns en eller flera
människor bakom som för talan. Det är väl ett av skälen till varför kvinnors
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våld mot män inte slagit igenom, det finns inte ett språkrör på samma sätt för
män.
Intervjupersonen fortsätter och menar att det är svårare för moraliska entreprenörer som förespråkar
relationsvåld utifrån perspektivet mannen som offer och kvinnan som gärningsperson att slå igenom.
Intervjuperson 1: Det ligger också i att av naturliga skäl svårare för en
mansrörelse att slå igenom än för en kvinnorörelse att slå igenom när det
gäller våld just av den anledningen att det finns en grundläggande ojämnlikhet
som gör att kvinnor kan tala om det här på ett sätt som övriga kan förstå men
det blir svårare att förstå när en man pratar om offerskap därför att man utgår
från att män har ett övertag som gör att de inte är riktiga offer. Vilket gör att
ett språkrör har ett sämre utgångsläge rent retoriskt.
Det betyder alltså att det inte räcker med att det finns moraliska entreprenörer som
förespråkar ett fenomen för att fenomenet ska klassas som ett samhällsproblem. Den
kontext de moraliska entreprenörerna verkar i spelar också roll för om de fenomen de
förespråkar kommer att betraktas som ett samhällsproblem eller inte. Detta kan kopplas till
vad Tierley skriver om hur mäns våld mot kvinnor blev ett samhällsproblem under 70talet. Tierley menar att de moraliska entreprenörerna som uppmärksammade mäns våld
mot kvinnor, kvinnorörelsen, funnits redan innan men att de fick fäste på grund av den
frigörelse som var under 70-talet. Det går också att koppla detta till det Olsson skriver om
de moraliska entreprenörerna att vilken trovärdighet de moraliska entreprenörerna har
påverkar vilken genomslagskraft de kommer att få.
Intervjupersonerna menar att för att ett fenomen ska klassas som ett samhällsproblem så
krävs det att det finns personer som verkar för att det ska ske. Becker kallar dessa personer
för moraliska entreprenörer. Intervjupersonerna menar att en av anledningarna till att
kvinnors våld mot män inte har klassats som ett samhällsproblem är för att det inte funnits
några moraliska entreprenörer som tagit upp frågan på agendan.

Ett viktimologiskt perspektiv- det idealiska offret
Intervjupersonerna tar också upp hur viktimologin präglat forskningen om relationsvåld vilket har lett
till att de idealiska offren, kvinnor och barn, har fått mycket forskningsfokus.

30

Intervjuperson 2: Mycket av den forskningen som bedrivits på universitet och
myndigheter har varit mycket starkt viktimologiskt präglad och då blir de
svaga, kvinnor och barn uppmärksammade på ett helt annat sätt.
En intervjuperson menade att våra föreställningar om gott och ont och vilka som är goda och onda
påverkar hur vi ser på brottsoffer och gärningspersoner. Personen menar vidare på att det är väldigt
svårt för oss att vända på det synsättet. Detta är ett tydligt exempel på hur sociala processer skapar
samhällsproblem.
Intervjuperson 4: Det slår sönder våra tankar om Kain och Abel. Kain är ond
och Abel är bussig men om det vänder så blir det konstigt. Det blir dissonans
med våra föreställningar om hur det ska vara.
Det objektiviska synsättet framhåller att faktiska förhållanden skapar samhällsproblem. En av
intervjupersonerna menar på att vissa förhållanden forskas det mer om, än de förhållandena som
faktiskt är samhällsproblem.
Intervjuperson 4: Män som brottsoffer är det vanligaste brottsoffret men det
studeras inte med samma empati som våld mot kvinnor. Jag kan förstå det
därför att det är andra mekanismer i mäns våld mot kvinnor, nämligen
härskarordningen som våld mot barn, våld mot funktionshindrade och våld
mot äldre.
Flera intervjupersoner menar att på grund av att vissa personer har svagare positioner i samhället
kommer vi också att värna om dem och ha lättare att se dem som offer.
Intervjuperson 4: Dessa är svaga offer, offer som har en särskild position i
samhället som gör att det är i någon mening mer värd att skydda.

Intervjuperson 4: Personer som är svaga som vi i massor av andra
sammanhang värnar om i vårt välfärdssamhälle. Personer som har det svårt
och har en uppförsbacke i livet. Personer som har det svårt att skydda sig
själva som pensionärer och äldre och barn. Vi har sett kvinnor som det
svagare könet och de är satta i en position av underordning gentemot männen.
En intervjuperson menar att på grund av att mannen oftast är fysiskt starkare har han svårare att ses
som ett offer.
Intervjuperson 1: I standardbilden av partnervåld så tänker man sig att en
kvinna har normalt sätt ett fysiskt underläge som gör att det kan inte bli en
jämbördig våldssituation. Jag tror att detta bidrar till att män inte betraktas
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som fullvärdig offer för att de skulle kunna freda sig normalt sätt men en
kvinna kan normalt sätt inte freda sig.
Tre av mina intervjupersoner var förenliga med att viktimologin präglat forskningen så mycket och en
person utryckte det tydligt att vissa personer är mer värda att skydda i samhället än andra. En av
intervjupersonerna motsatte sig dock att denna dikotomi förekom i debatten.
Intervjuperson 2: Jag har lite svårt för dikotomin det onda och det goda. Den
stygga förövaren och det svaga offret. Någonstans har alla inblandade något
att vinna på att våldet upphör oavsett om det är en man eller en kvinna som är
förövaren. Jag skulle kanske önska att den sidan skulle prägla lite mer av
forskningen i största allmänhet.

Intervjuperson 2: Jag kan inte acceptera att man föds till förövare.
Intervjupersonerna menar att en av anledningarna till det finns mycket forskning om mäns våld mot
kvinnor men nästan ingenting om kvinnors våld mot män i Sverige beror på att det finns
föreställningar i samhället om gott och ont. Det handlar om dikotomier och att män ses som det onda
könet medan kvinnor ses som det goda. Dessa föreställningar om kön gör att män har svårare att ses
som offer vilket har lett till att det saknats motiv till att forska om just det ämnet.

Kvinnor som gärningspersoner eller män som offer?
De flesta av intervjupersonerna var överens om att kvinnors våld mot män är ett känsligt område. I
intervjuerna diskuterade de om det känsliga var kvinnor som gärningspersoner eller män som
brottsoffer. Intervjupersonerna menade att det känsliga var både kvinnor som gärningspersoner och
män som offer.
Intervjuperson 2: Jag tror att det är både känsligt att prata om kvinnor som
gärningspersoner och män som brottsoffer. Det är det ovanliga med det
känsliga.
Jag tolkar det som att det är de könsroller i samhället som gör att det är känsligt att se kvinnan om en
förövare och en man som ett offer. Detta kan kopplas till det socialkonstruktivistiska synsättet. En av
intervjudeltagarna uttrycker detta i form av att män har makten i samhället och att det finns ett

32

passiviserande av kvinnor som gör att det är svårt att betrakta kvinnor som gärningspersoner och män
som offer.
Intervjuperson 2: Män som offer är fortfarande provocerande. Vadå män som
offer? Det är de som står för allt elände som sker. De är inga offer. De har
makten och då är man inget offer.
Intervjuperson 2: Det finns studier om kvinnors brottslighet men i vissa av dem
utgår man ifrån att det är synd om dem även där. De är ett offer för
sammanhanget även då de begår brott. Det finns en helt annan förklaring när
kvinnor är våldsamma än då män begår brott. Relationsvåld beskrivs ofta som
en reaktion från kvinnans sida. Så skulle man aldrig säga om män. Kvinnan får
en passiviserande hållning. Jag ser ett slags förtryck i det. Fast man menar
tvärt om det blir kontra produktivt.
Vissa av intervjupersonerna menar att kvinnan av viktimologiska skäl inte kan vara förövare. De
menar att kvinnan ses som den passiva partnern.
Intervjuperson 2: När det pågår våld mellan en kvinna och en man är kvinnan
den passiva parten oavsett vem som stod bakom det första slaget.

Intervjuperson 2: Att gång på gång placera kvinnan i någon sorts offerposition
tycker jag är problematisk.
Detta går att likna vid vad Tham skriver om det problematiska med att ge någon
offerstatus. Tham menar att genom att göra en person till offer ger man dem även en passiv
hållning. Passivitet är motsatsen till aktivitet (Tham 2001).
En av intervjupersonerna diskuterar kring att kvinnor som förövare nog är nog känsligare än män som
offer.
Intervjuperson 3: Män som brottsoffer är känsligt på ett sätt men just kvinnor
som förövare, det är möjligt att det är ännu mer känsligare.
Jag tolkar detta som att det av ideologiska skäl är svårare att se kvinnor som gärningspersoner än att se
män som offer. Då intervjupersonen också säger.
Intervjuperson 3: Kvinnor kan inte vara förövare av ideologiska skäl.
Intervjupersonerna menar att en av orsakerna till att forskare i Sverige inte har studerat kvinnors våld
mot män är att det är känsligt att diskutera kvinnor som gärningspersoner och män som offer.
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Forskarna menar att det både är känsligt att diskutera kvinnor som förövare och män som offer. Det
går att koppla detta till den viktimologiska förklaringen till varför det inte studerats om kvinnors våld
mot män i nära relationer i Sverige. Det är känsligt att prata om kvinnor som förövare och män som
offer då de går emot våra tankar om det idealiska offret och gärningspersonen. Det visar också på att
det inte är faktiska problem som skapar samhällsproblem, då det vanligaste brottsoffret som finns är
män.

Ett omöjligt forskningsämne?
Intervjupersonerna menar att det också är svårt att rent metodologiskt forska om kvinnors våld mot
män i nära relationer därför att som jag tolkar det finns det ingen efterfrågan på denna forskning och
den har inte särskilt hög status i forskarvärlden.
Intervjuperson 2: Det har inte varit någon forsknings miljö där dessa frågor
har kunnat ta fäste. Man skulle ha jobbat i motvind. Man behöver söka anslag
för att få pengar att forska om detta område. Jag tror inte att någon som hade
sökt pengar om en studie om kvinnors våld mot män hade fått det.
Intervjuperson 4: Därför att det är dålig status. Det är nästan så att det inte
beskrivs som forskning trots att man använder vetenskapliga metoder.
Två intervjupersoner diskuterar kring definitionen av våld i studier om relationsvåld. De menar att det
är viktigt att man reflekterar över hur man definierar våld och att det är skillnad på studier om
relationsvåld som handlar om konfliktvåld och de som definierar våld som brott. Man behöver även
tänka på vilket urval man har och välja det utifrån typ av definition.
Intervjuperson 3: Jag är av den åsikten att man måste ha en bred definition av
våld i sammanhang av relationsforskning. För att en del av de subtila saker
som händer kan uppfattas som jättehotfulla men som aldrig skulle kunna
klassas som något olagligt. Samtidigt är det en balansgång men man få inte
var för snäv för då kommer inte en del av det som händer i relationen med,
som är väldigt destruktivt.
Intervjuperson 1: I och med att partner våld är så känsligt måste man vara
noggrann med vilket urval man har. Jag tror att om man ska studera
konfliktvåld då måste man designa studien på ett särskilt sätt. Skulle man göra
intervjuer om konfliktvåld där vissa av personerna skulle råka ut för ett
ensidigt våld då tror jag att risken är extremt hög att man kränker de
personerna. I de konfliktfrågorna låter man förstå att det här är någonting
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som sker från båda håll. Sitter man då med en person som råkat ut för ett
ensidigt våld då gör man den personen till medskyldig.
En intervjuperson tar upp att en av orsakerna till att kvinnors våld mot män inte klassats som ett
samhällsproblem är för att det finns så lite forskning kring området kvinnors våld mot män i nära
relationer och därmed har forskare valt att inte studera området.
Intervjuperson 3: Det finns nog lite kunskap om våldet som en kvinna utsätter
en man för och det har gjort att det inte blivit någon fråga. Det finns ingen
som kan säga utifrån studier att det är ett folkhälsoproblem och det gör att det
inte blir någon politisk fråga som man kan vinna poäng på för att folk tänker
att det där kan väl inte vara ett folkhälsoproblem.
Intervjupersonerna menar att en bidragande faktor till att forskningen om relationsvåld ser
ut som den gör beror på metodologiska svårigheter. Det finns ingen forskningsmiljö för
kvinnors våld mot män. Det finns inga regeringsuppdrag som efterfrågar denna typ av
forskning. Det är också problematiskt att definiera ordet våld då våld kan ha många olika
innebörder och som visats tidigare i uppsatsen så har våldsdefinitionen i en studie stor
inverkan på vilka resultat som studien kommer att få.

Avslutande diskussion
Syftet med studien är att belysa vad forskare som studerat relationsvåld anser är
orsaken/orsakerna till att forskare i Sverige har valt att studera mäns våld mot kvinnor i
nära relationer i mycket högre utsträckning än kvinnors våld mot män i nära relationer.
Min frågeställning i uppsatsen har varit: Vad anser forskare som studerat relationsvåld är anledningen
till att forskare i Sverige har valt att studera mäns våld mot kvinnor i nära relationer men inte kvinnors
våld mot män i nära relationer?
Det är främst fem teman eller förklaringsmodeller som framkommer i resultatet av denna studie; det
ideologiska perspektivet i form av moraliska entreprenörer, det objektivistiska synsättet, det
viktimologiska perspektivet, metodologiska begränsningar av att undersöka kvinnors våld mot män
samt problemet med kvinnor som gärningspersoner och män som offer.
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Den främsta förklaringen till att det inte finns mycket forskning om mäns våld mot kvinnor i Sverige i
relation till forskningen kring relationsvåld med kvinnor som offer är enligt denna studie att det inte är
vanligt att män blir slagna av sina kvinnor. Då våld förekommer i en konflikt är det lika vanligt att
män som kvinnor utsätts för våldet, men det ensidiga och grövre våldet förekommer främst mot
kvinnor. Det är en objektivistisk förklaring till att relationsforskningen ser ut som den gör i dag i
Sverige. Forskningsfokus har legat på kvinnor som offer på grund av att de är de som är mest utsatta
för just det grövre våldet.
Utifrån det ideologiska perspektivet framkommer ideologier som har hindrat forskningen om kvinnors
våld mot män. Anhängare av ideologin har framhållit att om det bedrivs forskning om kvinnors våld
mot män i nära relationer så tar det bort fokus från mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En av
anledningarna till att mäns våld mot kvinnor har blivit ett samhällsproblem i Sverige är på grund av att
det funnits moraliska entreprenörer som drivit frågan och därigenom påverkat forskningen.
Intervjupersonerna i den här studien anser att det inte har funnits några moraliska entreprenörer som
har lyft frågan om kvinnors våld mot män som ett samhällsproblem. Dock så menar en intervjuperson
att om det hade funnits moraliska entreprenörer för ämnet kvinnors våld mot män så skulle dessa ha ett
dåligt utgångsläge och det skulle vara svårare för dem att få samhället att se det fenomenet som ett
samhällsproblem. Olsson skriver att den kontext som moraliska entreprenörer befinner sig i samt
vilken trovärdighet som de moraliska entreprenörerna har påverkar om det fenomen som de
förespråkar kommer att uppfattas som ett samhällsproblem eller inte. Detta är ett tydligt exempel på
hur sociala processer skapar samhällsproblem. Intervjupersonerna påpekar hur viktimologin har haft
stor påverkan på hur forskningen är utformad i Sverige. Viktimologin utgår från att det finns vissa
brottsoffer som har lättare att få offerstatus än andra. På grund av att män oftast har en maktposition i
samhället och att de flesta brott som begås är av män så har de svårare att få offerstatus. Män är inte
klanderfria. Därför bedrivs inte forskning på samma sätt där män utsätts för brott. Det blir dessutom
särskilt känsligt att forska om brott där en kvinna är gärningspersonen då kvinnor har en offerposition i
samhället.
Det går att förklara resultaten av studien utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv genom att det i
Sverige finns föreställningar om manligt och kvinnligt, vilket innebär att män ses som förövare och
kvinnor ses som offer. Detta leder till att vi har svårt att ta till oss brott där rollerna är ombytta. Det är
känsligt att diskutera kvinnor som gärningspersoner och män som offer. Flera intervjupersoner menar
att det är problematiskt att ge kvinnan offerstatus då man låser fast kvinnan i en passiv roll, vilket
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Tham också påpekar (Tham 2001). I en våldssituation ses mannen som den aktiva parten och kvinnan
ses som den passiva. Det kan bero på ojämlikheten i samhället men det kan också bero på, som en av
intervjupersonerna påpekar, att mannen oftast är fysiskt överlägsen kvinnan vilket gör att han kan
freda sig i en våldssituation medan kvinnan inte kan det.
Resultatet av studien visar också att det inte funnits någon forskningsmiljö för frågor om kvinnors våld
mot män i nära relationer. Det har inte funnits någon efterfrågan från politiskt håll. Det är också
problematiskt att forska om relationsvåld då definitionen av våld är väldigt subjektiv. Hur man
definierar våld i en studie kommer att påverka vilket resultat studien får.
En begränsning med min studie är att den endast tar upp fyra forskares åsikter i frågan vilket gör att
resultatet inte går att generalisera på ett tillförlitligt sätt. Andra forskare kan förespråka andra
förklaringsmodeller. Jag har också valt att endast belysa varför ämnet kvinnors våld mot män är
outforskat. En kompletterande studie till min skulle kunna diskutera varför frågan inte är uppe på den
politiska agendan. Det är dessutom problematiskt att veta, utifrån ett objektivistiskt perspektiv, hur
pass vanligt och utbrett kvinnors våld mot män verkligen är, då det finns så pass få studier som belyser
ämnet i Sverige. Detta gör att det är svårt att avgöra om det är oetisk eller inte att inte forska om
kvinnors våld mot män i nära relationer Detta är en anledning till att det skulle behöva bedrivas mer
forskning om ämnet kvinnors våld mot män i nära relationer.
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