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Förord 
Rapporten är ett examensarbete från socionomutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund 

och framläggs gemensamt av Annelie Abramsson och Hanna Sjöstrand. Arbetsfördelningen 

har sett ut som följande. Annelie har fokuserat på metodkapitlet och Hanna har fokuserat på 

kapitlet om tidigare forskning. De övriga kapitlen har arbetats fram gemensamt och vi båda 

står för innehållet i sin helhet.  

Ett stort tack riktas till våra informanter och alla andra som gjort denna studie möjlig. Ett stort 

tack även till vår handledare Arne Gerdner, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet, 

som bidragit med idéer, inspiration och stöd.  

Annelie och Hanna.  
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1. Inledning 
Kvinnor som utövar våld mot sina män är ett fenomen som fått lite uppmärksamhet, både i 

den vetenskapliga litteraturen och i media, trots att man under tre decennier bedrivit forskning 

på området och funnit att även män är utsatta för partnervåld (Hines & Douglas, 2009). I 

september 2009 gav Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ut en rapport – Våld mot kvinnor och 

män i nära relationer (Hradilova Selin, 2009). Undersökningen visar att 40 procent av dem 

som sökt hjälp inte har fått det stöd som de behöver, och denna siffra gäller både kvinnor och 

män. När man tittat på huruvida de fått hjälp av ideella organisationer, kvinnojour och 

brottsofferjour svarade fyra av fem att de inte fått hjälp, och bland de utsatta männen var 

andelen ännu högre. Den nuvarande regeringen har upprättat en handlingsplan för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer (2007/08:39). Män utsatta för partnervåld ingår dock inte i regeringens 

handlingsplan. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) stadgas i 2 kap. 2§ att ”Kommunen har det 

yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver” och i 

Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 5 kap. 11§ kan man läsa ”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.” Därmed 

uppmärksammas våldsutsatta mäns situation och behov inte heller i socialtjänstlagen. 

Området är enligt BRÅ:s rapport ännu outforskat i Sverige, och rapporten hänvisar främst till 

internationella studier om fenomenet. 

1.1 Bakgrund 
En amerikansk nationell studie fann att tolv procent av männen utsatts för någon form av 

fysiskt våld från sina kvinnliga partners, varav fyra procent utsatts för grovt våld. Av det 

totala antalet skador som de deltagande männen i studien ådrog sig under ett år uppgav dessa 

män att 40 procent av deras skador var resultat av partnervåld varav 27 procent ledde till att 

de behövde söka sjukvård (Hines & Douglas, 2009). Enligt Hamby (2009) finns det motsatta 

positioner bland forskare när det gäller mäns utsatthet för partnervåld. Den ena gruppen 

hävdar att partnervåld främst handlar om mäns våld mot kvinnor – den ojämlika 

könspositionen. De menar att kvinnor står för mindre än tio procent av allt partnervåld, 

särskilt när det gäller fysisk misshandel. Den andra gruppen menar att män och kvinnor är 

ungefär lika våldsamma mot sina partners - den könsneutrala positionen. De anser att kvinnor 

står för 50 procent eller mer av allt partnervåld. 
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Hines och Malley-Morrison (2001) påpekar att män och kvinnor i ungefär samma 

utsträckning riskerar att drabbas av äktenskapligt våld, men skadebilden tycks ändå skilja 

mycket. De redovisar att två procent av de män som drabbats av våld i sin relation har 

drabbats av brutna ben, sönderslagna tänder eller skada på något sinnesorgan. Vidare 

redovisar de att 2,2 procent av de tillfrågade männen drabbats av måttliga eller grava fysiska 

skador genom partnervåld. Att så liten andel drabbas svårt kan kanske förväntas då den 

genomsnittlige mannen är fysiskt större än den genomsnittliga kvinnan. Kvinnor kan dock 

skada männen på andra sätt än handgripligen, exempelvis genom att kasta saker eller att 

använda vapen (Hines & Malley-Morrison, 2001). Även om kvinnor drabbas av fler skador än 

män så bör man inte bortse från att även misshandlade män riskerar att drabbas av fysiska 

skador. 

Enligt Migliaccio (2002) upplever misshandlade män att den psykiska terrorn är det som 

dominerar och känns svårast medan det fysiska våldet inte är det största problemet i deras 

situation. Stanley, Bartholomew, Taylor, Oram och Landolt, (2006) har funnit att våldet ofta 

är ömsesidigt, alltså att båda parterna misshandlar varandra. Att utsättas för våld är den 

starkaste riskfaktorn för att själv utöva våld. Detta gäller både män och kvinnor och både i 

samkönade och olikkönade förhållanden. 

Det finns relativt lite forskning om våld i samkönade relationer och särskilt när det gäller våld 

mellan två män. Stanley m.fl. (2006) sammanfattar genom den tidigare forskning som 

genomförts om våld i samkönade relationer att det förekommer våld i 21-50 procent av dessa 

förhållanden. I en svensk studie där 2013 personer deltog, alla medlemmar i RFSL, fann man 

att homosexuella män var den enskilt största gruppen som utsattes för partnervåld vid tiden 

för studien. Hela 46 procent av de manliga homosexuella var utsatta för någon form av våld. 

(Jacobson, 2008). I studier om våld i samkönade förhållanden har man funnit att fler 

rapporterar upplevelser av psykisk misshandel än fysisk misshandel (Stanley m.fl., 2006).  

Det fysiska våldet kan också få en rad psykologiska effekter. Enligt Hines och Malley-

Morrison (2001) kan misshandlade män, som en följd av det fysiska våldet, löpa högre risk än 

andra män för att drabbas av emotionella problem, rädsla, hjälplöshet, ilska, revanschlusta, 

ledsenhet, skam, förödmjukelse, depression, stress och psykosomatiska symtom. Andra 

negativa konsekvenser av kvinnors våld är fysiska skador, förödmjukelse och död (Stuart, 

Moore, Gordon, Hellmuth, Ramsey & Kahler, 2006). Desto mer känslomässig misshandel 

män upplever ju fler symtom tycks finnas för post-traumatiska störningar (PTSD) och 
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alkoholism. Detta gäller i de förhållanden då mannen är ensamt offer och inte själv utövar 

partnervåld (Hines & Malley-Morrison, 2001). Upplevelsen av förlorad kontroll i samband 

med att man utsätts för partnervåld är betydelsefull när det gäller de utsatta männens psykiska 

ohälsa. De män som utsätts för psykologisk makt och kontroll kan utveckla en kronisk mental 

ohälsa (Kimberg, 2008). En misshandlad man kämpar både i sitt inre och yttre med att 

upprätthålla och bevara det manliga idealet. Den allmänna synen är att män är större och 

starkare än sina kvinnliga partners och att de därmed bör kunna försvara sig. Detta har visat 

sig ha effekter på den maskulina identiteten för de misshandlade männen (Migliaccio, 2002).  

1.2 Definition av begreppet partnervåld 
Partnervåld är de mönster av angrepp och tvång som kan inkludera fysisk skada, psykisk 

misshandel, sexuella övergrepp, progressiv social isolering, förföljelse, berövande, 

skrämseltaktik och hot. Dessa angrepp utövas av någon som är eller har varit i ett 

kärleksförhållande med den utsatte och målet är att upprätthålla eller skapa sig makt och 

kontroll över sin partner. De olika angreppen sker ofta återkommande och den utsatte förlorar 

den fysiska, sexuella, psykologiska, ekonomiska eller sociala kontrollen och makten i 

förhållandet (Kimberg, 2008). 

Partnervåld kan enligt Miller och Meloy (2006) indelas i fyra mönster, vilka innehåller olika 

form av kontroll;  

• Ömsesidigt partnervåld omfattar relationer i vilka båda använder våld i sällsynta specifika 

situationer, detta våld brukar inte eskalera eller leda till allvarliga skador.  

• Intim terrorism är ett mönster där våldet är en taktik i ett större mönster av kontroll. Detta 

våld är mer frekvent, sällan ömsesidigt och resulterar ofta i allvarlig skada.   

• Våld som motstånd används som självförsvar och är inte motiverat av kontroll.  

• Ömsesidig våldskontroll innebär att båda parter är våldsamma och vill ha kontroll över 

varandra.  

1.3 Studiens relevans för socialt arbete 
Partnervåld mot män är ett fenomen som fått lite uppmärksamhet, både i den vetenskapliga 

litteraturen och i media. Det har inte uppmärksammats trots att man genom flera decenniers 

forskning visat att män frekvent utsätts för partnervåld. Män som är utsatta för partnervåld 

kan möta flera potentiella inre och yttre hinder i sitt sökande av hjälp från socialtjänst och 

rättsväsende. Ett inre hinder kan exempelvis vara att män generellt sett inte gärna söker hjälp 
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för problem som är ickenormativa och som de upplever att de borde kunna hantera själva. Det 

kan alltså vara så att män som är utsatta för partnervåld inte söker hjälp på grund av att det är 

rädda för att bli till åtlöje och för att det upplever skam och genans. Om de kommer över 

dessa inre hinder kan de möta yttre hinder vid kontakt med socialtjänst och polis. De kan ha 

problem att finna de få resurser som finns för män drabbade av partnervåld och de kan möta 

motstånd av dem som arbetar med partnervåld. De kan möta attityder som att den aktuella 

hjälpinstansen endast vänder sig till kvinnor eller att det antyds att det är mannen som är den 

verkliga förövaren (Hines & Douglas, 2009). 

Frågan är därför vilket stöd som finns i Sverige i dag för män som är utsatta för partnervåld? 

Myndigheter och organisationer som polis, sjukvård, socialtjänst, mansjour, brottsofferjour 

och RFSL kan exempelvis vara instanser som kan komma i kontakt med utsatta män. Hur ser 

hjälpen ut och vilket är bemötandet från de olika myndigheter och organisationerna som dessa 

män uppsöker för stöd och hjälp?  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur företrädare för olika hjälpande instanser ser på män 

som är utsatta för partnervåld och omfattningen av detta problem, samt hur de beskriver det 

stöd och det bemötande som dessa män kan få genom deras respektive organisationer.   

• Hur upplever representanterna från de valda instanserna fenomenet våldsutsatta män i 

nära relationer? 

• Hur vanligt förekommande är det att män utsatta för partnervåld söker hjälp hos de 

valda instanserna? 

• Vad kan de valda instanserna erbjuda för form av stöd? 

• Hur bedömer de att våldsutsatta män bemöts i deras respektive organisation? 
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2. Metod 

Studien genomförs med delphimetoden, som kan kategoriseras som en metod för en 

strukturerad gruppkommunikationsprocess (Segraeus, 1994). Processen låter separata 

individer, som en grupp, diskutera, dela tankar och perspektiv gällande ett komplext problem 

(Linstone & Turoff, 1975).  

2.1 Delphimetoden 
Delphimetoden finns i två olika huvudvarianter. I denna studie används det som kallas 

conventional delphi studies, vilket är en kvalitativ studie och ger en kommunikation mellan 

individer som besitter olika kunskap och information rörande problemet som skall studeras. 

En kommunikation som annars kanske inte skulle ägt rum organiseras genom de som är 

ansvariga för studien (Linstone & Turoff, 1975). Denna typ av studie ger även utbyte av 

erfarenheter mellan informanterna och kan därmed bidra till kunskapsutveckling för så väl 

informanterna som för de ansvariga för studien (Segraeus, 1994).   

Delphistudien genomförs i olika steg. Den panel av individer som välj till studien ska alla ha 

kunskap och erfarenhet av problemet som skall studeras. Deras åsikter, erfarenheter och 

perspektiv uttrycks och reflekteras i undersökningen genom olika frågerundor. Resultatet av 

den första frågerundan sammanställs av de ansvariga. Sammanställningen delges panelen och 

ligger samtidigt till grund för nya frågerundor till panelen. Svaren på samtliga frågerundor 

utgör studiens empiri och ger det samlade resultatet av gruppkommunikationen (Linstone & 

Turoff, 1975). 

Linstone och Turoff (1975) beskriver sex olika situationer som talar för att delphimetoden kan 

användas. I denna studie kan situationerna 2 - 5 sägas vara tillämpliga.  

1. Genom att i panelen använda sig av kunniga individer med kunskap och erfarenhet, blir 

studien bättre utrustad till att påvisa framtidstrender än andra teoretiska metoder eller 

förutsäganden av trender. 

2. Metoden kan användas när det finns ett komplext problem som kräver en bred 

kunskapsbas 

3. De deltagande i panelen har ingen historia av att kommunicera med varandra. 

4. Experterna bör härstamma från olika kunskapsbakgrunder för att bäst gynna studiens 

vidd av sakkunskap och erfarenheter. 
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5. Kommunikation genom ett fysiskt möte är opraktiskt eller ogenomförbart. 

6. Motsättningar individerna emellan kan vara allvarliga eller politiskt inkorrekta. 

Linstone och Turoff (1975) varnar för vissa problem som kan följa med delphimetoden och 

som är viktiga att hantera. Ett känsligt moment är hur man väljer de individer som kommer att 

delta i panelen. Det kan vara svårt att veta på förhand om individerna kommer att gynna 

studien så att det blir en bra grupp med en bredd av kunskaper och erfarenheter. I hanteringen 

av svaren finns det också risk att man läser in sina förutfattade meningar, värderingar och 

perspektiv under processen, genom att ignorera eller inte fullt ut se nyanserna eller 

motsättningarna i panelens svar. En svårighet som finns i alla metoder inom forskningsstudier 

är ärligheten hos forskaren som måste göra etiska och metodologiska överväganden för att 

kontrollera så att studien följer de syften som den har. 

De fördelar som, enligt Linstone och Turoff (1975), finns med delphimetoden är att man kan 

nå en spännvidd i panelen och att deltagarna är relativt fria att uttrycka sig samtidigt som 

personerna som deltar i studien sitter på olika håll, vilket innebär en fördel då man inte är 

bunden till att samla deltagarna geografiskt (som i fokusgrupper), utan de kan delta i studien 

även om de bor i olika län eller länder. På det viset kan studien bli mer valid då de personer 

som vet mest om frågan kan hittas och delta i panelen.  

2.2 Urval av panel och genomförande 
Delphipanelen i denna studie består av sakkunniga individer från några av samhällets olika 

myndigheter och organisationer som kan tänkas ha kommit i kontakt med män som blivit 

utsatta för partnervåld. De utvalda organisationerna är: 

 

• Polis 

• Landstingets akutsjukvård  

• Socialtjänst 

• Mansjour 

• Brottsofferjour 

• RFSL:s brottsofferjour 

 

Studien bygger alltså på ett strategiskt urval av företrädare för olika arenor vilka kan tänkas 

bidra till att ge studien validitet och innehåll. Av tidsskäl gjordes begränsningen att enbart ta 
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med en företrädare per arena. Tre av deltagarna är män och således är tre av de tillfrågade 

kvinnor.  

Kontakt via telefon och e-post togs med de myndigheter och organisationer som valts. Efter 

mycket sökande och rekommendationer från olika yrkesmän inom organisationerna och 

myndigheterna, hittade vi sex personer, alla med olika bakgrund och sakkunnighet inom 

ämnet. Dessa sex personer som ingår i delphipanelen har alla tidigare upplevt, vårdat eller 

mött män utsatta för partnervåld. Efter att dessa personer kontaktats skickades en inbjudan till 

dem om deltagande och information om studien ut via e-post (se bilaga, 1), vilket gjordes för 

att garantera att alla fått samma information om studiens syfte och formerna för dess 

genomförande. Kort därefter skickades den första frågerundan ut (se bilaga, 2). Svaren 

analyserades och utgjorde grunden för frågorna som skickades ut under frågerunda två (se 

bilaga, 3).  

Då det under första frågerundan framkom att informanten från Brottsofferjouren upplevt hur 

det är att ha en son som utsatts för partnervåld så gjordes ett antal frågor till denne i syfte att 

svara som anhörig (se bilaga, 4). Då denna infallsvinkel inte var planerad men ytterst 

intressant fann vi att detta skulle berika studien. Dessa svar redovisas tillsammans med de 

övriga svaren från undersökningen. 

2.3 Analysmetod  
Efter transkribering gjordes analys av svaren genom meningskodning, vilket innebär att man 

kodar ord eller textsegment utifrån tematiskt innehåll (Kvale, 2009). Som teman valdes 

nedanstående kategorier utifrån de olika frågorna som ställts i de båda frågerundorna. 

Kategorierna är manifesta, d.v.s. de har inte krävt någon tolkning i hermeneutisk mening.  

• Förekomst 

• Våldstyp 

• Vilka män drabbas? 

• Beredskap att ge stöd åt våldsutsatta män 

• Våld mot män – ett komplext socialt problem? 

• Mobilisering och förmedling av kunskap 

• Hjälp och stöd 
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• Hinder för hjälpsökande 

• Att vara anhörig till en man som utsätts för partnervåld 

• Skuld och skam 

• Ansvarsfrågan 

Analysen med att sammanställa, hitta likheter och skillnader i informanternas svar och 

jämföra studiens fynd med tidigare forskning färdigställdes sedan och redovisas i kapitel fyra 

- hjälpinstansernas erfarenheter av våld mot män.  

2.4 Etiska överväganden 
Informanterna har fått ett inbjudningsbrev (se bilaga 1) där de informerades om studiens syfte 

och tillvägagångssätt, att deltagande är frivilligt och att deras namn inte skulle framgå av 

presentationen. Genom att informanterna tagit del av informationen i inbjudningsbrevet och 

sedan svarat på de ställda frågorna så har informerat samtycke uppfyllts. (Gustafsson, 

Hermerén & Petersson, 2009). 

Data i form av e-post och papperskopior har hanterats så att inte obehöriga skall komma åt 

dem för att säkra deltagarnas konfidentialitet (ibid.). För att inte avslöja namn på 

verksamheter etc. har dessa markerats med x i rapporten. Av forskningsetiskt hänsynstagande 

har informanternas skrivfel ändrats innan deras svar presenteras i rapporten.  

2.5 Datakvalitet och generaliserbarhet 
En bred empirisk bas har eftersträvats genom studiens valda panel. Under hela studiens gång 

har strävan varit att ta ansvar för att inte förvränga svaren utan istället säkerställa så god 

kvalitet som möjligt. Manifesta kategorier är inte lika känsliga för tolkningsfel som latenta 

kategorier. Genom att använda två frågerundor ges möjlighet att reda ut problem från den 

första frågerundan, och genom att deltagarna får ta del av sammanfattningar av varandras 

svar, så kan de reagera på sådant som de inte tycker är korrekt, vilket bör stärka hela studiens 

validitet. Studien är dock inte generaliserbar eftersom panelen begränsats till en företrädare 

per funktion. Annat urval i andra städer och andra företrädare i de aktuella organisationerna 

skulle kunna ge delvis andra resultat.  



 
 

13

3. Tidigare forskning 

3.1  Offerbegreppet 
Begreppet offer används när det gäller människor som drabbats av något utanför deras egen 

makt, det är på detta sätt vi väljer att använda offerbegreppet i rapporten. Offerbegreppet är 

dock omdiskuterat och kritiserat då det kan förknippas med underlägsenhet och maktlöshet. 

Ibland används begreppet ideala offer, vilket innefattar de individer som lättast erhåller en 

fullständig och legitim status som offer. Följande egenskaper finns hos den utsatte och 

gärningsmannen i dessa fall;  

‐ Offret uppfattas som svagt 

‐ Offret är vid brottstillfället involverad i ett respektabelt göromål 

‐ Offret är på en plats som denne inte kan klandras för att vara på 

‐ Gärningsmannen är ond och större än offret 

‐ Gärningsmannen är okänd och har ingen relation till offret 

Den utsatte kan drabbas av en sekundär viktimisering om denne inte blir uppmärksammad och 

bemött med respekt och kan därmed får en upplevelse av att vara avvisad, kränkt eller sviken 

av hjälparen (Svensson, 2006).   

3.2  Män, maskulinitet och offerrollen 
Migliaccio (2001) och George (1994) lyfter fram att diskursen kring partnervåld traditionellt 

gällt mannens dominans över och våld mot kvinnan, och därför har det varit svårt för män 

som utsatts för partnervåld att accepteras som offer. Misshandlade män motsvarar inte den 

rådande bilden av starka män, vilket innebär att både försvarare och kritiker av 

könsmaktsordningen kan ha svårt att ta detta till sig. Den patriarkala ordningen kan alltså 

bidra till den brist på stöd som män, vilka är utsatta för partnervåld, upplever. Det kan vara 

grunden till varför misshandlade män är så okänt och ses som ett icke-problem. 

Skapandet av maskulinitet är av stor betydelse när det gäller män som är utsatta för 

partnervåld då offerrollen enligt de traditionella stereotyperna är djupt feminint rotad och de 

flesta män vill uppfattas som maskulina av sin omgivning. För män som är utsatta för 

partnervåld kan detta innebära att de själva upplevelser sig som avvikande eller att deras 

omgivning upplever dem som avvikande. Det maskulina beteendet förknippas med 
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förnekande av smärta, vägran att be om hjälp och en förväntad dominans över andra, särskilt 

över kvinnor. Utifrån denna synvinkel är det förståeligt att många män försöker undvika 

situationer, upplevelser eller beteenden som skulle kunna ge dem en marginaliserad eller 

underordnad status, vilket i hög grad gäller för män som är utsatta för partnervåld (Migliaccio, 

2001). Seelau och Seelau (2005) samt George (1994) lyfter fram att kvinnors våld mot män 

tycks ha en viss social acceptans och att offret även kan uppfattas som mer ansvarig för våldet 

om förövaren är en kvinna. Grunden till detta anses finnas i de sociala stereotyperna där 

kvinnlighet förknippas med sårbarhet och manlighet förknippas med auktoritet, dominans och 

förmåga att skydda sig själv.  

Jacobsson (2008) menar att våld traditionellt sett har förklarats utifrån könsmaktsordningen. 

Att män utsätts för våld i sina samkönade eller heterosexuella relationer går emot 

föreställningen om att utsatthet för våld främst gäller kvinnor. Jacobson rapporterar att 46 

procent av de manliga homosexuella informanterna svarade att de utsatts för partnervåld. 

Detta bryter mot föreställningen att män har svårt att berätta om sin utsatthet för partnervåld, 

vilket enligt Jacobsson kan tyda på att de inte identifierar sig med de rådande 

föreställningarna i samhället om partnervåld där diskussionerna ofta gäller mäns våld mot 

kvinnor. På så sätt kan de undvika att jämföra sig med kvinnor som är utsatta för partnervåld 

och att identifiera sig med en offerroll som är förknippad med kvinnlighet. 

Migliaccio (2001) menar att det finns en rad faktorer som påverkar männen och deras syn på 

utsatthet och att vara ett offer. För det första hör självständighet ihop med maskulinitet, att 

man inte förväntas be om hjälp och stöd. Föreställningen om manlig stoicism har också en 

viktig betydelse så tillvida att män inte förväntas erkänna att de känner fysisk eller emotionell 

smärta. Kontroll hör även ihop med maskulinitetsnormer. Misshandlade män kan känna att de 

förlorar kontrollen över sig själva och sina känslor när de utsätts för partnervåld. Att män inte 

söker hjälp kan därför bero på en känsla av förödmjukelse genom att våldsangreppen mot 

mannen bidragit till att hans manliga egenskaper som självständighet, stoicism och kontroll 

har ifrågasatts.  

3.3  Män och hjälpsökande 
Enligt rådande stereotyper porträtteras män som motvilliga till att söka hjälp när de har 

problem och de har svårt att dela med sig av sina känslor och tankar till närstående och 

undviker att söka professionell hjälp. Enligt Addis och Mahalik (2003) stöds detta av en rad 

empiriska undersökningar. Cheung, Leung och Tsui (2009) menar att en huvudsaklig 



 
 

15

anledning till att misshandlade män inte söker hjälp är deras starka band till sociala och 

kulturella värden och att de vill undvika att hamna i en könsrollskonflikt. De har även funnit 

att hjälpsökarbeteende varierar bland män. Exempelvis så menar de att män från medelklassen 

är mer villiga att söka hjälp än män från arbetarklass och män med låg inkomst. 

Då män enligt de rådande stereotyperna inte förväntas be om hjälp och stöd från andra tror 

många män att det är ett tecken på svaghet att fråga om hjälp och de upplever sig därför som 

omanliga. Att fråga om hjälp kan även uppfattas som skamligt vilket gör mannen än mer 

ovillig att berätta om sin situation. Då misshandlade män kan uppleva att det finns en 

möjlighet till att de möts av negativa reaktioner från omgivningen, kan de välja att avstå att 

anmäla att de blivit utsatta för våld och förneka både för sig själva och för andra att våldet ens 

ägt rum (Migliaccio, 2001). Nilsson (2003) menar även att svårigheter när det gäller 

hjälpsökande kan vara att man måste sätta sin tillit till hjälpare och känna förtroende för 

stödsystemet. Även känslor av skam, vanära, emotionell förlust och förödmjukelse kan bidra 

till att misshandlade män inte berättar om vad de är utsatta för (Cheung, m.fl., 2009).  

3.4  Den utsatte mannen och stödsystemet 
På grund av att det kan vara svårt att se män som offer för partnervåld och se att de kan vara i 

behov av hjälp och stöd, kan de uteslutas från stödjande verksamheter. Stödinstanser kan även 

uppvisa en skeptisk och avvisande attityd till misshandlade män på grund av detta, vilket 

sänder ut en signal om ett generellt underkännande av de misshandlade männen (Migliaccio, 

2001). George (1994) påpekar att en stor del av de sociala instanserna som riktar sig till 

personer som är utsatta för våld i nära relationer riktar sig till kvinnliga offer, vilket leder till 

att män har svårt att hitta verksamheter som kan stötta dem. Detta medför i sin tur att 

hjälpverksamheterna underskattar problemets omfattning eftersom de sällan möter de utsatta 

männen i sitt arbete. Att det finns få vetenskapliga studier på området som lyfter fram 

problemet kan också bidra till att hjälparna kan vara okänsliga eller till och med fientliga mot 

män som beskriver sig själva som offer för partnervåld. De som inte passar in i den tänkta 

formen av ett offer kan därför bli utan hjälp i stödverksamheterna (Nilsson, 2003).  Jacobson 

(2008) menar att män som blir utsatta för partnervåld i sin samkönade relation kan uppleva 

särskilda svårigheter då de ännu inte har samma givna plats och samma acceptans i samhället. 

Homosexuella våldsoffer kan därför utestängas ur samhällets övriga stödsystem då 

heteronormen präglar många av de stödinstanser som finns för att omhänderta våldsutsatta. 
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Holmberg och Stjernqvist (2007) fann i sin kartläggning om våld i samkönade relationer att 

de som varit nöjda med det stöd de fått lyfter fram att hjälparen inte problematiserade deras 

sexuella läggning och att de hade kompetens kring homo-, bi- och transfrågor (hbt). Den så 

kallade ”homokompetensen” innebär att hjälparen ska känna till hbt-personers specifika 

erfarenheter och livssituationer samt ha kunskap om den strukturella diskrimineringen av 

dem.  

Cheung m.fl. (2009) påvisar att misshandlade män vid kontakter med hjälporganisationer 

diskriminerats, ignorerats, förlöjligats och att det antytts att de själva är de verkliga förövarna. 

Ett sådant bemötande kan bero på det stora tabu som finns kring män som är utsatta för 

partnervåld. Holmberg och Stjernqvist (2007) fann i sin studie att det finns en kunskapsbrist 

om våld i samkönade relationer både hos ideella organisationer och professionella instanser. 

Seelau och Seelau (2005) beskriver att offrets och parets sexuella läggning tycks påverka 

rättsväsendets respons på partnervåld och att poliser är mindre benägna att arrestera 

våldsutövaren när våldet inte är utfört av en man mot en kvinna. Denna syn inom 

rättsväsendet, att endast manligt våld gentemot kvinnor tas på allvar, kan innebära att övriga 

offer för partnervåld inte får det skydd och den hjälp de behöver. 

Nilsson (2003) anser att offerskap i en allt större utsträckning har blivit en fråga för 

samhällets expertsystem. De som arbetar med stödverksamhet medverkar i skapandet av 

offerrollen då de påverkar individen i sitt sätt att berätta om sina erfarenheter, den 

professionella kan alltså genom sitt bemötande styra den hjälpsökande. De professionella 

påverkar även utvecklingen och organiseringen kring exempelvis stödsystem då de denna 

utformning ofta bygger på expertisens kunskap.  
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4. Hjälpinstansernas erfarenheter av våld mot män 

I följande kapitel redogörs för de empiriska data som insamlats genom två frågeomgångar 

riktade till representanter från följande verksamhetsområden; polis, akutsjukvård, socialtjänst, 

mansjour, brottsofferjour samt RFSL:s brottsofferjour. 

4.1 Förekomst 
Genom de svar som inkommit från informanterna har det framkommit att fem av de sex 

tillfrågade i sitt arbete mött män som är utsatta för våld i nära relationer.  

”Som polis är det mycket ovanligt att jag kommer i kontakt med en man som blivit direkt utsatt för 
fysiskt våld. Det har hänt vid 2‐3 tillfällen för min del, under en tidsperiod av ca 30 år.”//”Psykiskt våld 
och trakasserier har jag stött på ca 25‐30 tillfällen.” – Polis 

”Mycket sällan, även om det sannolikt finns ett mörkertal. Jag kan påminna mig två fall med män 
som berättat att deras skador uppkommit genom våld från deras partners. Bägge dessa var i 
heterosexuella relationer . – Läkare 

”Jag har kommit i kontakt med en man som berättat att han blivit utsatt för misshandel av sambon 
(en kvinna).”  – Socialsekreterare 

”I jobbet på xxxxxx har jag under åren haft en kontakt med en man som ringt på eget initiativ. 
Kvinnan stor och kraftig och mannen liten.”// ”Kvinnan använde både fysiskt våld gentemot mannen 
och även hot om våld för att utnyttja umgänget med barnet. Vid ett par tillfällen ”kidnappades” även 
barnet under hot om våld.”//”Vid ett flertal av vårdnadstvisterna har kvinnan slagit först. Det kan 
handla om örfilar, och när mannen slagit tillbaka eller hållit fast kvinnan har kvinnan anmält mannen 
för misshandel. Vissa män som xxxxxx varit i kontakt med har beskrivit hur kvinnorna använt barnen 
som hot samt att man hotat med att anmäla männen för våldtäkt, (och) sexuella övergrepp på 

barnen.” – Ordförande för mansjour 

”Jag har en son som råkat ut för partnervåld. I mitt arbete inom BOJ (Brottsofferjouren, ff´s 
anmärkning) har jag inte haft något ärende ännu.” – Kontaktperson Brottsofferjouren 

”Det gör vi regelbundet och i huvudsak män som är utsatta av andra män.” – Rådgivare RFSL:s 
brottsofferjour 

4. 2 Våldstyp  
Informanterna fick frågan om vilken typ av våld som var vanligast. Polisen och ordföranden 

för mansjouren uppfattade att det psykiska våldet är vanligast medan socialsekreteraren, 

kontaktpersonen på brottsofferjouren samt rådgivaren på RFSL:s brottsofferjour upplevde att 

alla typer av våld är lika vanligt förekommande. Läkaren träffar endast personer med fysiska 

skador och vill därför inte uttala sig om vilken typ av våld som är vanligast förekommande. 

Deras utsagor överensstämmer alltså inte helt med Migliaccio (2002), som hävdar att 

misshandlade män upplever att den psykiska terrorn är det dominerade våldsangreppet.  
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4. 3 Vilka män drabbas?  
Informanterna tillfrågades om de uppfattat någon särskild typ av män som mer vanligt 

förekommande när det gäller att vara utsatt för partnervåld.  

Socialsekreteraren och mansjouren verkar inte uppleva att det handlar om en särskild grupp 

män som är utsatta: 

”Den mannen jag träffade upplevde jag som en helt vanlig, medelålders man. Jag tror inte att det är 
någon speciell grupp som är mer utsatt än andra.” – Socialsekreterare 

”Svårt att svara på generellt ” – Ordförande för mansjour 

Företrädaren för RFSL:s brottsofferjour verkar vara av samma mening, även om man av 

naturliga skäl har avgränsat sig till en grupp. 

”Nej! Men det är en särskild grupp som söker sig till RFSL. Man måste känna till organisationen.” – 
Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 

Några av informanterna upplever att de män som är snälla eller som inte själva brukar våld är 

de som främst utsätts för våld av sina partners: 

”Nja, de har för det mesta varit ganska ”snälla” män.”– Polis 

”De män som inte slår eller använder våld tillbaka. Kan tänkas att de är dessa män som råkar mest 
illa ut. Men jag vet inte riktigt. Men utav erfarenhet så var min son en sådan som inte brukar våld.” – 
Kontaktperson Brottsofferjouren 

Läkaren däremot pekar ut män med specifika problem, men menar å andra sidan att detta 

gäller våld i allmänhet och inte bara våld mot män i nära relationer: 

”Min uppfattning om misshandel i allmänhet är att den oftast är drogrelaterad (i synnerhet alkohol) 
och jag ser ingen anledning till att tro att denna form av våld skulle vara undantagen från detta.” – 
Läkare 

 De vanligaste uppfattningen tycks alltså vara att det inte är någon särskild typ av man som 

skulle utsätts för våld i nära relationer. Ett par informanter lyfter däremot fram egenskaper 

som kan jämföras med det Svensson (2006) benämner som ideala offer, vilka lättast får 

legitim status som offer. För att vara ett idealt offer ska man uppfattas som svag, menar 

Svensson. Polisen skriver ”snäll” och kontaktpersonen från brottsofferjouren skriver ”män 

som inte slår”. Inget av dessa uttryck behöver nödvändigtvis betyda ”svag” – tvärtom kan 

man hävda att det ofta är ett svaghetstecken att ta till våld. Men i det sammanhang där detta 

presenteras förefaller avsikten vara att betona att dessa drag gjorde det svårare för dem att 

försvara sig mot direkta fysiska attacker.  
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4.4 Beredskap att ge stöd åt våldsutsatta män 
En stor del av de sociala insatserna som riktar sig till personer som är utsatta för partnervåld 

inom familjen riktar sig till kvinnliga offer, vilket leder till att våldsutsatta män kan ha svårt 

att hitta verksamheter som kan stötta dem i sitt offerskap (George, 1994). Informanterna 

tillfrågades om de på sina arbetsplatser har haft någon utbildning eller har några riktlinjer eller 

handlingsplaner rörande våldsutsatta män. Polisen och kontaktpersonen på brottsofferjouren 

svarar nej på frågan. Övriga informanter uppger följande.  

”Inga specifika riktlinjer för dessa utan normal handläggning gäller.”//”När det gäller våldtäkt mot 
män (som oftast inkluderar misshandel) har jag nyligen skrivit riktlinjer som fastställts för xxxxxx 
sjukhus.”  – Läkare 

”Nej, vi har inte pratat om det men det skulle nog behövas, jag tror att det finns en del fördomar mot 
män som blir misshandlade av sin partner.” – Socialsekreterare 

”På xxxxxxx har vi riktlinjer” – Ordförande för mansjour 

”Att förhålla sig till våld finns i alla våra utbildningar som en röd tråd men vi har ju utbildningar som 
enbart handlar om våld i samkönade parrelationer. Vi har inga särskilda handlingsplaner för vi jobbar 
ju med detta hela tiden”‐ Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 

George (1994) lyfter fram att den lilla mängden forskning som genomförts på området kan 

leda till att hjälpare har en liten kunskap om fenomenet, vilket kan bidra till att de kan vara 

fientliga mot män som beskriver sig själva som offer för partnervåld. Som ovan redovisats 

saknar de tillfrågade handlingsplaner, riktlinjer och utbildning gällande män som utsätts för 

partnervåld. På frågan om vad man skulle kunna göra för att utveckla informanternas arbete i 

syftet att bli bättre på att hjälpa män utsatta för våld i nära relationer tyckte den tillfrågade 

polisen att man ska ha samtal om hur relationer fungerar och den tillfrågade socialsekreteraren 

gav förslag på att man kanske kunde ha handlingsplaner och riktlinjer som liknar de som finns 

när det gäller våld mot kvinnor.  

 4.5 Våld mot män – ett komplext socialt problem? 
Migliaccio (2001) påvisar att flera stödinstanser visar en skeptisk attityd eller avvisande till 

misshandlade män, vilket visar att de generellt tycks underkänna misshandlade män som 

offer. George (1994) och Migliaccio (2001) menar att den patriarkala andan kan vara orsaken 

till att misshandlade män inte uppfattas som ett socialt problem och att det därför inte 

omnämns. Informanterna fick mot bakgrund av detta besvara frågan om det på deras 

respektive arbetsplatser ansågs vara ett socialt problem med män som är utsatta för våld i nära 

relationer. 
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”På jobbet ses det inte det som ett existerande problem.” – Polis 

”Nej. I ett av de fall som jag upplevt så möttes jag av stor skepsis från personalen på avdelningen när 
jag berättade att det var hans kvinnliga sambo som misshandlat honom. En del tyckte t.o.m. att det 
var roligt och kommentarer som ’det hade han säkert förtjänat’ fälldes.”– Läkaren 

”Nej, det är ingenting som det pratas om. Jag tror inte att man ser det som ett stort problem” – 
Socialsekreterare 

”Kvinnor blir trodda om de berättar för någon att de varit utsatt för våld och hela system är 
uppbyggda för att hjälpa dem. Män blir ej trodda; kanske till och med att de får ett överseende 
leende om de berättar att de blivit utsatta för övergrepp.”– Ordförande för mansjour  

”Har ej upplevt det.”– Kontaktperson brottsofferjour 

”Självklart. Det är ett politiskt arbete som pågår för att synliggöra våld i samkönade parrelationer 
oavsett könsuttryck och sexuell självdefinition”‐ Rådgivare RFSL:s brottsofferjour 

Läkaren lyfte även fram följande problem.  

”En man som blir slagen av sin kvinna har inte blivit misshandlad i folkets ögon. ”Han har nog 
förtjänat det” eller så är han en mes...” – Läkare 

Från dessa uttalanden kan dras paralleller till George (1994) och Migliaccio (2001) som 

menar att erkännandet av män som offer för partnervåld skulle stå i motsats till den 

accepterade normativa ordningen. Både George (1994) och Seelau och Seelau (2005) menar 

att kvinnors våld mot män har en viss social acceptans vilken kan förknippas med traditionella 

könsroller där kvinnlighet förknippas med sårbarhet och manlighet förknippas med auktoritet, 

dominans och förmåga att skydda sig själv. Män som offer får ta mer ansvar för våldet än vad 

ett kvinnligt offer för partnervåld får göra. De menar även att manliga förövare upplevs som 

mer hotfulla än kvinnliga förövare. Representanten från mansjourens beskrivning tillsammans 

med läkarens båda uttalanden kan även jämföras med det George (1994) och Migliaccio 

(2001) lyfter fram, nämligen att det har varit svårt för män som utsätts för våld i nära 

relationer att accepteras som legitima offer, då diskursen kring partnervåld traditionellt sätt 

gällt mannens dominans över kvinnan. 

Stanley m.fl. (2006) redovisar att partnervåld ofta är ömsesidigt, alltså att båda parterna 

misshandlar varandra. Detta uttrycks även av den tillfrågade läkaren.  

”Som läkare ser jag ofta att en man och en kvinna bråkat och att bägge slagits lika mycket. Mannens 
oftast överlägsna styrka gör dock att det är kvinnan som får mest skador och därför med all rätt 
betraktas som offret. I en samkönad relation finns ofta inte denna skillnad varför bägge kan 
betraktas som offer respektive förövare. I en heterosexuell relation så kan kvinnan sätta igång 
slagsmålet och stå för den stora mängden av slag och sparkar men så fort mannen slår tillbaka så får 
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våldet en annan dignitet och svåra skador uppkommer. Detta är en ojämställdhet som är svår att 
komma undan men ur rättsmedicinsk synvinkel så är tabut för män att slå sina partners välgrundat. I 
jämställdhetens tecken så borde det vara lika illa för kvinnor att slå sina män men p.g.a. de fysiska 
skillnaderna mellan könen så blir det en stor skillnad i resultat av misshandeln.” – Läkare  

Läkaren fortsätter: 

”Det andra fallet var ett gräl där misshandel utfördes av bägge parter. Mannen blev knivhuggen av 
kvinnan. Han var gripen vid tillfället medan kvinnan, som också blivit misshandlad men inte var lika 
skadad, blev satt på fri fot.” – Läkare 

Detta agerande kan jämföras med Seelaus och Seelaus (2005) fynd att poliser är mindre 

benägna att arrestera förövaren om partnervåldet inte gäller en mans våld mot en kvinna. 

Denna syn inom rättsväsendet, att endast manligt våld gentemot kvinnor tas på allvar, kan 

innebära att övriga offer för partnervåld inte får det skydd och den hjälp de behöver. Cheung 

m.fl. (2009) lyfter även upp problemet kring att misshandlade män vid kontakt med 

hjälpinstanser kan diskrimineras, ignoreras, förlöjligas och att det insinueras att de själva är 

initiativtagare till våldet.  

Holmberg och Stjernqvist (2007) menar att det finns en kunskapsbrist om våld i samkönade 

relationer hos både ideella organisationer och professionella instanser. De redovisar även att 

de som sökt hjälp när de utsatts för partnervåld i sin samkönade relation var mest nöjda när 

hjälparen hade hbt-kompetens vilket innebär att denne har kunskap om hbt-personers 

specifika erfarenheter och livssituationer och ska känna till den strukturella diskrimineringen 

mot dem. Informanten från RFSL:s brottsofferjour uttrycker en liknade åsikt. 

”För oss är det mycket viktigt att mannen får kontakter med hbt‐kompetens så att de slipper komma 
ut eller bli utsatta för ett sekundärt trauma genom att hjälppersonen inte kan hantera hbt‐personer.” 
– Rådgivare RFSL:s brottsofferjour 

Rådgivaren på RFSL:s brottsofferjour antyder att det är viktigt att män som utsätts för våld i 

sin nära relation med en man behöver träffa en hjälpare som har hbt-kompetens för att inte bli 

utsatta för ett sekundärt trauma. Svensson (2006) använder begreppet sekundär viktimisering 

och lyfter då fram att offer som inte blir uppmärksammade och inte blir bemötta med respekt 

kan uppleva sig som avvisade och känna sig kränkta eller svikna av hjälparen.  

Representanten från mansjouren tyckte att det i praktiken ligger för mycket fokus på att 

åtskilja män som utsätts för partnervåld och kvinnor som utsätts för detsamma.  

”Istället för kvinnojourer och manscentrum som bara vänder sig till ett kön skulle man ha 
Människojourer som tog hand om våld i partnerrelationer.” – Ordförande för mansjour 
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”Jag tror att vi på xxxxxx borde gå kvinnojoursutbildningen (vilket vi tyvärr inte får göra då vi är män) 
detta skapar ett motsatsförhållande mellan män och kvinnor och inte en förståelse för varandra.” – 
Ordförande för mansjour 

Informanten från mansjourens idéer kan jämföras med Migliaccios (2001) antagande att män 

kan uteslutas från hjälpinstanser då de inte accepteras som legitima offer för partnervåld.  

4.6  Mobilisering och förmedling av kunskap 
Informanterna tillfrågades vad man skulle kunna göra för att ta del av varandras kunskap på 
området och gav följande förslag.  

”Ha öppna seminarier. Ha en öppnare attityd till frågorna.”– Polis 

”Har inte tänkt på detta, men ett nätverk eller ett forum kanske vore bra.”– Läkare 

”Vi har gått på temadagar gällande våld mot kvinnor, Det vore bra om det ordnades något liknande 
när det gäller män som utsätts för våld i nära relationer. Det skulle även kunna finnas en 
nätverksgrupp med representanter från olika myndigheter och organisationer.”– Socialsekreterare 

”Jag tror att man skulle kunna vara med på gemensamma utbildningar, temadagar etc. som handlar 
om våldsproblematik i allmänhet i parrelationer, oavsett vilken typ av relation det är.” – Ordförande 
för mansjour 

”Information och konferenser anser jag vara viktigt, så att man delger varandra. Det är också viktigt 
att marknadsföra sig och sin verksamhet.”– Kontaktperson Brottsofferjouren 

”För att besvara frågan så är väl det bästa att man träffas i samverkansgrupper och utbyter 
erfarenheter och kunskap.”– Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 

Dessa förslag om hur man ska öka kunskapsutbytet kan uppfattas som positiva för det sociala 

arbetets utveckling på området då det enligt George (1994) råder en kunskapsbrist och en brist 

på stödinstanser för misshandlade män. Nilsson (2003) anser att offerskap i en allt större 

utsträckning blivit en fråga för samhällets expertsystem. De som arbetar med stödverksamhet 

medverkar i skapandet av offerrollen då de påverkar individen i sitt sätt att berätta om sina 

erfarenheter. De professionella påverkar utvecklingen och organiseringen kring exempelvis 

stödsystem då denna utformning ofta bygger på expertisens kunskap. Informanterna 

besvarade frågan om hur det var möjligt att RFSL:s brottsofferjour fick kontakt med så många 

utsatta män medan de övriga verksamheterna inte hade samma erfarenhet. Kunskap och 

arbetssätt uppkom som svar på vad som skulle kunna förbättras.  

”Med ökad kunskap så ökar förståelsen, och då törs man träda fram.”– Polis 

”Om det fanns en kännedom om att de inte är ensamma om problemet och att de finns hjälp att få så 
kanske de oftare skulle söka hjälp” ‐ Läkare 
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”Kunskap påverkar ju även attityden hos dem som jobbar inom en verksamhet. Det är viktigt att 
männen kan känna förtroende för dem som jobbar där de söker hjälp.”– Socialsekreterare 

”Problemet tror jag ligger i att alla som arbetar med dessa frågor och erbjuder hjälp ser bara sitt eget 
perspektiv vilket gör att vi missar komplexiteten. Vi blir enögda.”// ”Skall man jobba professionellt i 
dessa frågor måsta man vara ödmjuk och samtidigt balanserad i dessa frågor och att inte alltid följa 
the main stream. Vilket kan vara svårt då alla påverkas av omgivningen.”– Ordförande för mansjour 

”Jag tror att männen, när de söker hjälp, så har det gått så långt att de mår så otroligt dåligt. De 
kanske söker hjälp hos sjukhuset eller hos anhöriga. Det krävs nog mycket innan de söker hjälp. 
Kvinnor har det nog lite lättare. Man måste ju även vara uppmärksam på sjukhus om att den som 
följer med mannen kan vara en partner, och vågar därför inte säga att de blir slagna. Att se hbt‐
problematiken.”– Kontaktperson Brottsofferjouren 

”Jag tror då först och främst att man måste definiera det man är med om för att söka hjälp. Sedan 
tror jag på mun‐mot‐munmetoden. Om en verksamhet har rykte om sig att vara bra och erbjuder ett 
kompetent bemötande så sprider det sig och fler vänder sig dit.  Det är också viktigt att man känner 
att man kan bevara sin anonymitet, vilket kanske inte alla hbt‐män känner om de vänder sig till 
RFSL.”– Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 

4.7 Hjälp och stöd 
Som tidigare nämnts så menar George (1994) att en stor del av de sociala instanserna, som 

riktar sig till personer som är utsatta för våld inom familjen, riktar sig till kvinnliga offer. 

Nilsson (2003) menar att de som inte passar in i definitionen av ett offer kan bli utan hjälp och 

stöd då de inte passar in i det verksamheten har att erbjuda. Hjälparen kan genom sitt sätt att 

bemöta den hjälpsökande styra denne i sökande efter hjälp. Cheung m.fl (2009) menar även 

att det stora tabut kring män som är utsatta för partnervåld kan bidra till att den misshandlade 

mannen kan bemötas med diskriminering, ignorering och förlöjligande hos hjälpinstansen. En 

skeptisk och avvisande attityd kan enligt Migliaccio (2001) bidra till att de misshandlade 

männen upplever att de inte bemöts som verkliga offer. De som inte passar in i offerrollen kan 

enligt Nilsson (2003) bli utan hjälp. För homosexuella kan särskilda svårigheter uppkomma, 

enligt Jacobson (2008), då de inte på samma sätt har en acceptans och en given plats i 

samhället. Hon menar att de riskerar att uteslutas från samhällets stödsystem som präglas av 

heteronormen. När informanterna blev tillfrågade om vad de kan erbjuda för stöd och hjälp till 

män som är utsatta för våld i nära relationer gavs följande svar. 

”Samtal, ingen särskild behandling” ‐ Polis  

”Vi har ingen särskild hjälp för denna målgrupp. Vi har kuratorer som alltid erbjuds till dem som kan 
tänkas behöva en sådan kontakt.”– Läkare 
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”Han beviljades bistånd till tillfälligt boende på vandrarhem och därefter flyttade han iväg.”// ” 
Däremot tror jag att de kan få hjälp hos exempelvis xxxxxx som är en ideell organisation.” – 
Socialsekreterare  

 ”Vi erbjuder både samtal stöd och råd på xxxxxxx.”– Ordförande för mansjour 

”Vi inom Brottofferjouren förmedlar bara kontakt till andra som kan denna sak bättre än vi. Men vi är 
till för alla, så självklart hjälper vi till på bästa sätt vi kan”‐ Kontaktperson Brottsofferjouren 

”Heterosexuella män hänvisar vi vidare till andra verksamheter. Kontakten ser ut så att mannen 
ringer och jag handlägger ärendet genom att försöka ta reda på vilka kontakter mannen behöver; 
samtalsstöd från oss, skyddat boende, juridisk hjälp etc”//” alla vet vart de ska hänvisa om en 
våldsutsatt man hör av sig” //” vi är helt beroende av att andra hjälpverksamheter fungerar för våra 
klienter.”– Rådgivare RFSL: Brottsofferjour 

Läkaren har en annan syn på hur mannens sexuella läggning kan påverka vilket stöd mannen 
får än den Jacobsson (2008) ovan hävdade.  

”Heterosexuella har inte samma stöd. Eftersom heterosexuella relationer utgör normen så antas 
samhällets vanliga strukturer kunna utgöra tillräcklig hjälp. Att män ska misshandlas av sina kvinnliga 
partners är nog för litet problem för att särskilda resurser skall kunna avdelas till detta. Det är 
troligen mycket vanligare att män står för misshandel i relationer och homosexuella relationer är nog 
lika våldsamma som heterosexuella. Därför upplevs ett större behov av stöd för homosexuella och 
sannolikt är det mindre tabu att erkänna att man blir misshandlad av sin manlige partner än att ens 
kvinna misshandlar.” – Läkare 

Migliaccio (2001) och George (1994) lyfter, som tidigare nämnts, upp problemet kring att 

män riskerar att uteslutas från hjälpinstanser då de inte accepteras som legitima offer och att 

de har svårt för att hitta stödinstanser då de flesta som arbetar med partnervåld riktar sig till 

kvinnor. I förlängningen leder detta även till att de professionella utövarna kan undgå att se att 

det finns män som är utsatta för partnervåld då de ej möter dem i sitt arbete. Att hjälpen är 

begränsad bekräftas av majoriteten av de tillfrågade när de besvarar frågan om de upplever att 

det i samhället finns tillräckligt med hjälp för våldsutsatta män.  

”Nej. Det finns väldigt lite för män som är utsatta för partnervåld.”– Polis 

”Jag har begränsad erfarenhet men jag tror att hjälpen inte är lika lättillgänglig för män. Jag har viss 
erfarenhet av den lokala brottsofferjouren och även om de är väldigt engagerade och duktiga så är 
deras utgångspunkt helt och hållet utgående från kvinnan som offer.”– Läkare 

”Jag tror inte att det finns tillräcklig kunskap om vart man ska vända sig om man är utsatt för 
partnervåld. Jag tror inte att det är allmänt känt i samhället att det finns mansjour och RFSL:s 
brottsofferjour och vad de i så fall kan erbjuda.”– Socialsekreterare 

”Både ja och nej! Ja, utifrån hur stor efterfrågan det är från män i denna fråga. Nej, utifrån hur man 
hanterar frågan utifrån ett individperspektiv. Alla som arbetar med våldsfrågor måste ha tre 
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perspektiv med sig: mannens, kvinnans och barnens perspektiv. Att se det som ett familjeperspektiv. 
Vi arbetar i dag olika i olika sammanhang, som i stuprör, vilket innebär att vi missar komplexiteten i 
problemet. ”‐ Ordförande för mansjour 

”Ja jag skulle tro det, det finns ju mansjouren. De har nog väldig koll på det, om man bara talar om 
för männen att mansjouren finns. Skulle de ringa till Brottsofferjouren så talar vi om att mansjouren 
finns och vi tar den första kontakten med mansjouren om mannen i fråga mår så dåligt att han själv 
inte orkar ta första kontakten. Annars hänvisar vi mannen att ringa till mansjouren.”– Kontaktperson 
Brottsofferjouren 

”Nej, och det gäller för såväl homo‐ som heteromän. Transmän ska vi inte tala om. Jag vill 
understryka att män (oavsett läggning) inte inkluderas i socialstyrelsens olika regelverk. De vänder sig 
uttryckligen enbart till våldsutsatta kvinnor. Det betyder i klartext att det inte heller finns stöd för 
kvinnliga förövare!”– Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 

4.8 Hinder för hjälpsökande 
Addis och Mahalik (2003) menar att män enligt de rådande stereotyperna porträtteras som 

motvilliga till att söka hjälp när de har problem, de har svårt att dela med sig av sina känslor 

och tankar till närstående, och undviker att behöva söka professionell hjälp. Cheung m.fl. 

(2009) skriver att en huvudsaklig anledning till att misshandlade män inte söker hjälp är deras 

starka band till sociala och kulturella värden samt att de vill undvika att hamna i en 

könsrollskonflikt. Man har även funnit att män från arbetarklassen och män med låg inkomst i 

lägre utsträckning söker hjälp i förhållande till män från medelklassen. Nilsson (2003) menar 

att svårigheter när det gäller hjälpsökande även kan bero på att man måste sätta sin tillit till 

hjälpare och känna förtroende för stödsystemet. Cheung m.fl. (2009) redovisar att män som 

utsatts för partnervåld berättar om att de vid kontakter med hjälporganisationer diskriminerats, 

ignorerats, förlöjligats och att det antytts att de själva är initiativtagare till våldet. Nedan följer 

beskrivningen av de hinder för att misshandlade män inte söker hjälp som de tillfrågade kan 

finna i sina respektive verksamheter.  

”De (männen, ffs anm.) drar sig för att göra en polisanmälan av samma orsak som kvinnor drar sig 
för det.”– Polis 

”Jag tror inte att det finns direkta hinder i organisationen utan att hindren nog snarare ligger i vårt 
samhälles syn på parrelationer och manligt/kvinnligt.”– Läkare 

”Om man inte redan har kontakt med socialtjänsten i något annat ärende är det nog svårt att vända 
sig hit och berätta att man blivit misshandlad. Det finns mycket fördomar kring socialtjänsten i 
samhället och männen kan nog tycka att det känns mer skamfullt att komma hit.”– Socialsekreterare 

”Vi på xxxxxxx primärt vänder oss till våldsutövarna och inte till offren.”– Ordförande för mansjour 
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”Nu vet jag inte om det finns något hinder, förr kanske när vi var ganska dolda. Nu har vi gått ut 
väldigt mycket i samhället med att vi finns på orten. Men männen vänder sig nog kanske hellre till 
mansjouren, genom att de googlar fram den informationen på internet.”– Kontaktperson 
Brottsofferjouren 

”Oavsett att vi har gjort mycket reklam för verksamhet är det ändå många som inte vet att RFSL har 
en brottsofferjour.” // ”Det handlar om att man som behandlare polis etc. verkligen visar att man är 
öppen för att ta emot det klienten vill berätta.”‐ Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 

4.9 Att vara anhörig till en man som utsätts för partnervåld 
Informanten från brottsofferjouren har själv en son som varit utsatt för våld i sin relation och 

berättar följande om upplevelsen av att sonen var utsatt för våld i sin relation.  

”Jag fick ett väldigt häftigt uppvaknande. Min son ringde sent på kvällen och berättade vad som 
hände i deras förhållande. Jag tänkte nog som alla andra tänker först – men hon som är så liten! Men 
sen så blev jag frustrerad och förbannad! ” 

På frågan om informanten tyckte att sonen skulle polisanmäla våldet så gavs följande svar. 

”Han hade ringt ett antal gånger till polisen efter att hon slagit honom. Men han hade nog inte gjort 
det efter de premisser som kanske skulle kunnat gjorts.  Han anmälde bara när han behövde hjälp av 
polisen just för stunden, någon riktig anmälan tror jag inte att han gjorde. Jag skulle nog tänkt 
annorlunda nu, men som anhörig så tänker man inte riktigt ur sin yrkesroll. Jag ringde polisen om min 
rätt att vistas i lägenheten när min son skulle flytta där ifrån. Polisen sa att de skulle hjälpa till och att 
det bara var att ringa om det blev nödvändigt för dem att komma dit och stå utanför.” 

Informanten tänkte inte vid detta tillfälle på att det skulle kunna finnas ytterligare hjälp att 

tillgå i samhället. Hon berättar följande om den hjälp sonen fick. 

”Polisen gav mig det stöd som jag ville ha vid utflyttningen från lägenheten. Men hade det varit i dag 
så hade jag sett till att han tagit kontakt med mansjouren samt att han hade antecknat ned 
misshandeln tydligare så att bevis hade funnits inför en polisanmälan. Men annars så minns jag bara 
att man kände sig ensam!” 

4.10  Skuld och skam 
Samtliga av informanterna lyfter upp skam, tabu och mäns stolthet som påverkande faktorer 

för män som utsätts för partnervåld.  

”I många fall är det ”skämmigt” att ha blivit utsatt för våld.” – Polis 

”Jag tror att den främsta orsaken till att män inte söker hjälp är att de känner sig löjliga och inte tror 
sig kunna bli hjälpta. Om det fanns en kännedom om att de inte är ensamma om problemet och att 
det finns hjälp att få så kanske de oftare skulle söka hjälp...”– Läkare 

”De flesta män berättar nog inte vad de blivit utsatta för. Min tanke är att de kanske skäms, det 
gjorde i alla fall mannen jag hade kontakt med.” – Socialsekreterare 
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”En av svårigheterna med män som är utsatta för våld är skammen och att det är ett tabu‐belagt 
område, män vågar inte ta upp det med någon.” – Ordförande för mansjour 

”Män är stolta och det tar nog därför längre tid innan de söker hjälp” – Kontaktperson 
Brottsofferjouren 

”När det gäller våldsutsatta män (homo och hetero) så vill de lika lite som kvinnor (homo eller hetero) 
definiera det som de utsätts för i termer av våld. Man försöker förminska, bagatellisera och undvika 
att se vad man är med om. Sedan är det så att män stöter emot fördomar mot att det kan vara offer i 
en parrelation”. – Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 

Som Migliaccio (2001) beskriver så har skapandet av maskulinitet en stor betydelse när det 

gäller män som är utsatta för partnervåld då offerrollen är djupt feminint rotad och de flesta 

män vill uppfattas som maskulina av sin omgivning. För män som är utsatta för partnervåld 

kan detta innebära att de själva upplever sig som avvikande eller att deras om omgivning 

upplever dem som avvikande. Cheung m.fl. (2009) menar att skam och förödmjukelse är 

faktorer som bidrar till att misshandlade män inte talar ut, vilket polisen, läkaren, 

socialsekreteraren och ordföranden för en mansjour lyfter fram. Att män inte söker hjälp kan 

enligt Migliaccio (2001) bero på en känsla av förödmjukelse genom att våldsangreppen mot 

mannen bidragit till att hans manliga egenskaper som självständighet, stoicism och kontroll 

har ifrågasatts. Att be om hjälp och stöd som man går emot de rådande stereotyperna och 

många män uppfattar därför hjälpsökande som ett tecken på svaghet och som något skamligt 

(Migliaccio, 2001), detta kan jämföras med kontaktpersonens från brottsofferjouren uttalande 

om att män väntar längre med att söka hjälp på grund av stolthet. Migliaccio (2001) menar 

också att misshandlade män avstår från att söka hjälp på grund av att de är medvetna om 

möjligheten att de möts av negativa reaktioner från omgivningen. Därför väljer de att förneka 

både för sig själva och för andra att de är utsatta för våld av sin partner, då de är rädda för att 

uppfattas som omanliga. Jacobsson (2008) redogör för att män, i synnerhet homosexuella 

män, inte identifierar de våld de blivit utsatta för som partnervåld då de diskussioner som förs 

i samhället främst gäller utsatta kvinnor. På så sätt kan de undvika att identifiera sig som offer 

då offerrollen är förknippad med kvinnlighet och underordning. Detta kan jämföras med vad 

rådgivaren från RFSL:s brottsofferjour uttrycker, som att våldsutsatta undviker att definiera 

det som de utsätts för som våld genom att förminska, bagatellisera och undvika att se det man 

är med om.   

4.11 Ansvarsfrågan  
Alla informanterna har, som vi tidigare redovisat, hänvisat klienter vidare till andra instanser 

varför vi ställde frågan vilka de tillfrågade tyckte hade det yttersta ansvaret för att män som är 
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utsatta för partnervåld ska få den hjälp de behöver.  I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kap. 

2§ står att läsa ”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd 

och den hjälp som de behöver” och i Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 5 kap. 11§ stadgas ” 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.”  

Informanterna hade delade meningar om vem som bär ansvaret för att männen ska få hjälp.  

”Socialtjänsten.”  – Polis 

”Polisen.” – Läkare 

”De som kommer i kontakt med männen först, alla samhällsinstanser ska veta vilken hjälp det finns 
att få och kunna lotsa rätt.” – Socialsekreterare 

”Enligt lagen så är det ju tydligt det är Socialtjänstens YTTERSTA ansvar. Sedan har ju naturligtvis 
sjukhuset (landstinget) ideella föreningar och andra myndigheter också ett ansvar om dessa inte tar 
det så är det ju Socialtjänsten. Sedan görs det en bedömning över hur behovet ser ut av politiker som 
avgör hur resurser skall fördelas. T.ex. ger ju Socialnämnden i xxxxxx bidrag till olika föreningar för att 
dessa skall utföra arbetet. På detta sätt löser man ju ansvaret genom att ge bidrag till ideella 
organisationer.” – Ordförande för mansjour 

”Det där är svårt. Skulle de ringa till BOJ så talar vi om att mansjouren finns och vi tar den första 
kontakten med mansjouren om mannen i fråga mår så dåligt att han själv inte orkar ta första 
kontakten. Annars hänvisar vi mannen att ringa till mansjouren. Det yttersta ansvaret kan man inte 
lägga på någon direkt.” – Kontaktperson Brottsofferjouren 

”Socialtjänsten. De har ansvar för alla i kommunen. Ideella organisationer bestämmer sin egen 
målgrupp och det är helt ok.” – Rådgivare RFSL:s Brottsofferjour 
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5. Diskussion 
Studien undersöker de erfarenheter som finns hos olika myndigheter och hjälporgan av män 

som är utsatta för våld i nära relationer. Den relativt lilla mängd forskning som har bedrivits 

på området har medfört att detta problem inte uppmärksammats i någon större utsträckning 

varken inom det praktiska sociala arbetet, i akademiska kretsar eller bland den breda 

allmänheten (Migliaccio, 2001; George 1994; Hines & Douglas, 2009). Trots detta fann vi sex 

personer som alla hade erfarenheter av att möta män som är utsatta för våld i nära relationer 

och som kunde bidra med kunskap på området. 

5.1 Sammanfattning av de viktigaste fynden i studien 
Studien visade att majoriteten av de tillfrågade inte frekvent möter män som är utsatta för 

partnervåld i sitt arbete. Endast rådgivaren på RFSL:s brottsofferjour möter regelbundet män 

med denna problematik, vilket kanske inte är förvånande då just denna instans i större 

utsträckning riktar sig till just misshandlade män än vad de andra tillfrågade verksamheterna 

gör. 

Det var endast mansjouren och RFSL:s brottsofferjour som antingen hade haft utbildning eller 

hade handlingsplaner och riktlinjer upprättade gällande våldsutsatta män. Rådgivaren på 

RFSL:s brottsofferjour var den enda av informanterna som lyfte fram att män som är utsatta 

för partnervåld erkändes som ett socialt problem på arbetsplatsen. Läkaren däremot 

presenterade att han i samband med att han på sin avdelning berättat om att en man blivit 

misshandlad av sin kvinnliga sambo möttes av skepticism, att en del av arbetskamraterna var 

roade av detta faktum och att vissa till och med menade att mannen säkert hade förtjänat 

misshandeln. Läkaren lyfte även fram att han i sitt arbete ofta möter på det ömsesidiga våldet, 

alltså att båda slår, vilket Stanley m.fl. (2006) menar är vanligt förekommande. Läkaren 

menar att kvinnan oftare får allvarligare skador på grund av den fysiska skillnaden mellan 

könen men att både manliga och kvinnliga våldsutövare borde ses som potentiella förövare, 

vilket kanske inte är fallet i dagsläget.  

Studien visade att det stöd och den hjälp som kan erbjudas till misshandlade män inom de 

olika verksamheterna är stödsamtal och hjälp till tillfälligt boende genom socialtjänsten. I 

övrigt hänvisade man dessa män till andra verksamheter. När ansvarsfrågan utreddes var det 

ingen av informanterna som menade att den egna verksamheten hade det yttersta ansvaret 

utan alla uttryckte att det var någon annan verksamhet som borde ta ansvar för att dessa män 

får hjälp. Majoriteten av de tillfrågade var överens om att det fanns för lite hjälp att tillgå för 
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dessa män, vilket väl överensstämmer med vad Migliaccio (2001) och George (1994) tidigare 

konstaterat gälla för USA respektive England. Två informanter visste att det yttersta ansvaret 

tillkommer socialtjänsten, men socialsekreteraren som finns inom just denna organisation 

hörde inte till dessa. Samtliga informanter lyfter upp skam, tabu och stolthet som viktiga 

faktorer gällande hjälpsökande och män vilket överrensstämmer med vad Migliaccio (2001) 

och Cheung m.fl. (2009) funnit.  

5.2 Studiens styrkor och svagheter 
Med det lilla forskningsunderlag som finns på området fyller denna studie en viktig 

kunskapslucka. Företrädarna för de olika instanserna berättar om sina erfarenheter av 

våldsutsatta män samt beskriver vad man inom deras verksamhet kan erbjuda för stöd och hur 

man ser på fenomenet på deras respektive arbetsplats. Studien kan dock inte göra anspråk på 

att förmedla en representativ bild över hur situationen i landet är generellt. Andra företrädare 

från andra delar av landet kan ha andra erfarenheter.  

En central faktor för studien är valet av informanter som är insatta i problemet genom egen 

erfarenhet på området.  Delphimetoden har givit oss förutsättningar att utforma nya frågor 

utifrån hur alla informanterna har svarat, och informanterna har också möjlighet att reflektera 

på varandras svar. Det innebär också att informanterna själva fått ny kunskap på området. 

5.3 Studiens relevans och betydelse för det sociala arbetet 
Studien sätter fokus på området kring män som är utsatta för våld i nära relationer. I studien 

framkom att det fanns en mycket begränsad hjälp till dessa män i de tillfrågades verksamheter 

och en majoritet av de tillfrågade anser att det inte finns tillräcklig hjälp att tillgå för dessa 

män i samhällets stödsystem. Då flera yrkesverksamma påpekar dessa brister kan frågan 

komma upp på dagordningen, kanske det kan leda till mer kunskap inom verksamheterna då 

det ligger mycket på vem behandlaren är och den kunskap om män som utsätts för våld i nära 

relationer som den personen besitter. Kunskap gällande problemet är en förutsättning för att 

skapa ett bra bemötande, vilket bör kunna leda till att bristen på kunskap gällande 

misshandlade män leder till ett sämre bemötande. Kunskap är viktigt för att föra 

verksamheternas arbete vidare, för som Nilsson (2003) påpekar, så har expertisen en stor roll i 

utvecklingen och organiseringen kring olika frågor.  

5.4 Uppkomna frågeställningar och funderingar 
Nedan följer några iakttagelser och tankar som uppkommit genom studiens resultat.  
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Ansvarsfrågan gav upphov till vissa bryderier. Enligt lagen har socialnämnden det yttersta 

ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Flera av 

informanterna hade klart för sig, att det är socialtjänstens yttersta ansvar. Samtidigt tog inte 

informanten från socialtjänsten på sig detta ansvar utan menade att det var ett gemensamt 

ansvar, att den som möter dem först ska kunna ge mannen hjälp. Socialsekreteraren redovisar 

även i studien att hon tror att de många fördomar som finns, gör det skamfullt att söka hjälp 

hos socialtjänsten. Komplexiteten är alltså stor. Ansvaret ligger rent formellt på socialtjänsten 

men de utsatta männen vänder sig sällan dit för stöd. Följande frågor uppkommer därför: Hur 

ska socialtjänsten kunna ta det yttersta ansvaret när man inte vet vilka de utsatta männen är? 

Vad skulle socialtjänsten kunna göra för att få fler utsatta män att vända sig till dem? Och 

finns det något som de andra hjälpinstanserna skulle kunna göra för att hjälpa till i denna 

fråga? En annan tanke kring varför ingen vill ta på sig ansvar för att ge dessa män hjälp kom 

även upp. Kan det ha att göra med att män som offer för partnervåld fortfarande inte har en 

fullständig acceptans? Vad innebär det vidare att män som utsätts för relationsbundet fysiskt 

och psykiskt våld marginaliseras? Att man i samhället inte ser denna grupp av utsatta män 

trots att studier visar att de finns? Vilket ansvar har man inom forskningen för att problemet 

inte belysts? Kan den lilla mängden forskning som genomförts på området bidra till att det 

finns osäkerhet om hur man ska hjälpa till? Och hur påverkar denna brist på kunskap 

hjälparnas bemötande?  

Mäns våld mot kvinnor är ett centralt och uppmärksammat socialt problem som många 

kvinnor lever med varje dag och som leder till att flertalet kvinnor dör varje år, detta fokus är 

behövligt liksom det viktiga arbetet för att förhindra och upptäcka kvinnor som är utsatta. 

Men att helt utesluta män utsatta för våld i nära relationer ur regeringens handlingsplan 

(2007/08:39) vad gäller våld i nära relationer är ett misstag som kan vara allvarligt för de män 

som utsätts. Frågan är också vad detta förnekande innebär för vår syn på könsrollerna, om inte 

detta förstärker könsstereotyperna om den goda kvinnan som offer och om den starka och 

dominanta mannen. Informanten från RFSL:s brottofferjour lyfte även det intressanta 

perspektivet att det, så länge kvinnor ses som offer, inte heller finns någon hjälp att få om man 

är kvinna och förövare. 

5.5 Slutsatser och vidare forskning 
Enligt studien finns en del brister i stödsystemet för män som är utsatta för våld i nära 

relationer enligt de tillfrågade. Majoriteten av dem upplever att det inte finns tillräcklig hjälp 

för män att tillgå i samhället och ansvarsfrågan är också en svaghet i systemet. Samtidigt så 
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lägger de tillfrågade fram flera förslag på hur man skulle kunna samarbeta för att ta del av 

varandras kunskap och flera av dem lyfter fram vad som skulle behöva göras på deras 

arbetsplats. De visar ett engagemang – och kanske ett väckt intresse – för frågan. Det behövs 

generellt mycket mer forskning på området och utifrån denna studie skulle en intressant fråga 

för vidare forskning vara varför så få män söker hjälp hos de utvalda hjälpinstanserna – eller 

hos hjälpinstanser i stort?  Enligt den forskning som gjorts finns det uppenbart många män 

som är utsatta för partnervåld, trots detta har de tillfrågade i vår studie generellt sett mycket 

liten erfarenhet av att män som är utsatta för partnervåld söker hjälp hos dem.  

Vi lämnar denna studie med hopp om att studien belyst området kring män som är utsatta för 

partnervåld och att de olika hjälpinstanserna i sin tur tar ansvar för att inskaffa mer kunskap 

om ämnet för att kunna ge de utsatta männen den hjälp de behöver. Vi hoppas få se ändringar 

i de allmänna värderingarna så att alla accepteras som likvärdiga offer – oavsett kön – och ser 

fram emot den dag då allt relationsbundet våld finns med i riktlinjer och lagar så att alla som 

är utsatta för partnervåld får den hjälp och det stöd de behöver.  
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Bilaga 1 – Inbjudningsbrev  
Inbjudan att delta i studie om män som är utsatta för partnervåld 

Våld i nära relationer har uppmärksammats och fokus har huvudsakligen legat på situationen där 

kvinnor är offer för mäns våld. Det förekommer dock, mindre uppmärksammat, situationer där 

istället mannen är offret. Vi har förstått att du i ditt arbete kan komma i kontakt med denna 

målgrupp. Du inbjuds därför att delta i en studie om män som är utsatta för partnervåld. Studiens 

syfte är att undersöka vilka erfarenheter som finns både av problemet i sig och av hur man hanterar 

det.  Vi vänder oss till just dig då vi tror att du kan bidra med kunskap på området.  

Studien utgår från den s.k. delphi‐metoden vilket innebär att du får tillfälle att dela dina erfarenheter 

med andra som också i sin verksamhet kommer i kontakt med problemet, samtidigt som du får del av 

deras erfarenheter. Konkret går det till så att du via din mail kommer att få några frågor att besvara. 

Vi sammanställer svaren, och skickar ut sammanställningen till alla deltagare med några nya frågor 

som då kan ha uppstått. Totalt blir det alltså två stycken frågeomgångar. Förhoppningsvis kommer 

både vi som undersökare och ni som informanter att kunna få ny kunskap kring män som är utsatta 

för partnervåld.   

Detta är en inbjudan. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan särskild förklaring. Ditt namn kommer inte att lämnas ut i rapporten, men vi vill 

kunna ange vilken typ av verksamhet du representerar. Det mail som du skickar med dina svar 

kommer endast att läsas av oss undersökare och inte visas för obehöriga.  

Studien är en del av vår C‐uppsats och är därmed en akademisk rapport som läggs fram vid 

Mittuniversitetets socionomutbildning i Östersund. Arbetet genomförs under vetenskaplig 

handledning av professor Arne Gerdner.  

Om ni har några frågor så tveka inte att höra av er till oss.  

Kontaktuppgifter 

Hanna Sjöstrand   Annelie Abramsson 

xxxxxxxx@student.miun.se  xxxxxxxx@student.miun.se 

073‐xxxxxxx    070‐xxxxxxx   
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Bilaga 2 – Första frågeomgången 
Hej, 

Frågor tillsammans med svar önskas till e‐mail: svarslada@xxxxxxx.com senast fredag 27/11.  

Skriv gärna direkt i dokumentet och spara så att ni kan skicka det tillbaka till oss. 

Vi vill förtydliga att vi avser undersöka partnervåld mot män i både heterosexuella och homosexuella 

relationer, förövaren kan alltså vara både en kvinnlig och en manlig partner.  

 

1. Hur ofta kommer du i ditt arbete i kontakt med män utsatta för partnervåld? Berätta om 
hur denna kontakt kan se ut och hur du handlagt dessa ärenden. 

Svar: 

 

 

 

2. Vilken typ av våld (ex fysiskt våld, psykiskt våld, hot, trakasserier etc.) upplever du är 
den vanligaste formen att män utsätts för i nära relationer?  

Svar: 

 

 

 

 

3. Upplever du att det är någon särskild grupp av män som är mer utsatta för partnervåld? 

Svar: 
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4. a) Har ni på din arbetsplats någon gång på ett organiserat sätt (ex APT, 
utbildningsdagar, etc.) pratat om män som är utsatta för partnervåld, och har ni 
upprättat riktlinjer eller handlingsplaner gällande våldsutsatta män? Berätta gärna om 
innehållet i utbildningen, riktlinjerna och handlingsplanen.  

Svar: 

 

 

 

b) Om inte, hur tycker du att sådana handlingsplaner och riktlinjer borde se ut? 

Svar: 

 

 

5. Vilken hjälp kan ni inom er organisation erbjuda män utsatta för partnervåld? Har ni 
någon hjälp särskilt riktad till denna målgrupp? 

Svar: 

 

 

 

 

6. Upplever du att man på din arbetsplats ser på män som är utsatta för partnervåld som ett 
existerande socialt problem? Kan du berätta om detta. 

Svar:      
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Bilaga 3 – Andra frågeomgången 

Hej, 

Frågor tillsammans med svar önskas till e‐mail: svarslada@xxxxxxx.com senast måndag 14/12.  

Skriv gärna direkt i dokumentet och spara så att ni kan skicka det tillbaka till oss. 

Vi vill förtydliga att vi avser undersöka partnervåld mot män i både heterosexuella och homosexuella 
relationer, förövaren kan alltså vara både en kvinnlig och en manlig partner.  

 

1. Några representanter i panelen redovisar för att de inom verksamheten kan erbjuda 

stödsamtal för män utsatta för partnervåld. Samtliga representanter säger att man inom 

deras verksamheter även hänvisar våldsutsatta män vidare till andra instanser.  

 

a) Upplever du utifrån din erfarenhet att det i samhället finns tillräcklig hjälp att tillgå för 

män som är utsatta för partnervåld? 

Svar: 

 

b) Vilka har enligt dig det yttersta ansvaret för att män utsatta för partnervåld ska få den 

hjälp de behöver? 

Svar: 

 

2. På mansjouren och RFSL:s brottsofferjour är arbetet med män utsatta för partnervåld en 

integrerad del i verksamheten, detta genom exempelvis handlingsplaner, riktlinjer och utbildning.  

Representant från polis, socialtjänst, brottsofferjour och sjukvård har inte fått någon utbildning, 

riktlinjer eller någon handlingsplan gällande män utsatta för partnervåld. Representanten från 

sjukvården har dock nyligen skrivit riktlinjer gällande män utsatta för våldtäkt som implementerats 

på dennes arbetsplats.  

”Att förhålla sig till våld finns i alla våra utbildningar som en röd tråd men vi har ju 
utbildningar som enbart handlar om våld i samkönade parrelationer. Vi har inga särskilda 
handlingsplaner för vi jobbar ju med detta hela tiden.”– RFSL:s brottsofferjour 
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”Nej, vi har inte pratat om det men det skulle nog behövas, jag tror att det finns en del 
fördomar mot män som blir misshandlade av sin partner”‐ Socialsekreterare 

”En av svårigheterna med män som är utsatta för våld är skammen och att det är ett tabu 
belagt område män vågar inte ta upp det med någon. Kvinnor blir trodda om de berättar för 
någon att de varit utsatt för våld och hela system är uppbyggda för att hjälp dem. Män blir ej 
trodda kanske till och med att de får ett överseende leende om de berättar att de blivit 
utsatta för övergrepp.”– Mansjouren 

 

a) Vad skulle man kunna göra för att få del av varandras kunskap och erfarenhet på 

området? 

Svar: 

 

b) Tror du att den kunskap som finns om partnervåld mot män inom en verksamhet kan ha 

betydelse för hur många som vänder sig dit för att få hjälp, eller är det andra faktorer 

som ligger bakom vilka man söker hjälp hos? Berätta om dina tankar! 

Svar: 

 

3. RFSL:s brottsofferjour kontaktas frekvent av män som är utsatta för våld i nära relationer, detta är 

ett av deras huvudsakliga arbetsområden. Representanter från polis, sjukvård, socialtjänst och 

mansjour har i sitt arbete mött män som är utsatta för partnervåld vid enstaka tillfällen. 

Representant från brottsofferjouren har ej stött på denna målgrupp i sitt arbete.  

”som polis är det mycket ovanligt att jag kommer i kontakt med en man som blivit direkt 
utsatt för fysiskt våld. Det har hänt vid 2‐3 tillfällen för min del, under en tidsperiod av ca 30 
år,”…//” Psykiskt våld och trakasserier har jag stött på ca 25‐30 tillfällen.”– Polis 

”Mycket sällan, även om det sannolikt finns ett mörkertal. Jag kan påminna mig två fall med 
män som berättat att deras skador uppkommit genom våld från deras partners. Bägge dessa 
var i heterosexuella relationer.”– Läkare 

 

a) Kan du berätta om vilka möjliga hinder som kan finnas inom din verksamhet som gör 

att dessa män inte vänder sig till den verksamhet du är representant för?  
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Svar: 

 

b)  Förklara varför du tror att så många män vänder sig till RFSL:s brottsofferjour när de är 

utsatta för våld i sin relation? 

Svar:    
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Bilaga 4 – Frågor till anhörig 
Hej,  

Frågor tillsammans med svar önskas till e‐mail: svarslada@xxxxxxx.com senast måndag 14/12.  

Skriv gärna direkt i dokumentet och spara så att du kan skicka det tillbaka till oss. 

 

1. Hur upplevde du situationen när du först fick reda på att din son utsattes för 
partnervåld? 

Svar: 

 

 

 

2. Tyckte du att din son skulle polisanmäla det våld han utsattes för? 

Svar: 

 

 

 

 

3. Funderade du på om det fanns några verksamheter eller organisationer i övrigt som din 
son skulle kunna söka hjälp hos? 

Svar: 

 

 

 

 

4. Om din som sökte hjälp, vart vände han sig i sådana fall och vad är din upplevelse - som 
anhörig - av det bemötande och den hjälp han fick? 

Svar: 

 


