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Abstract 

Forskningen är motstridig när det kommer till huruvida män är utsatta för våld i nära relation. 

Det talas om ett symmetriskt och om ett asymmetriskt våld. Det första syftar på att män i 

samma utsträckning som kvinnor blir offer för relationsvåld medan det senare står för att 

majoriteten som utsätts för denna typ av våld är en kvinna. Överens är man dock om att den 

typ av våld som män och kvinnor utsätts för i en relation är av olika art. Män är mer utsatta 

för psykisk misshandel medan kvinnor ofta drabbas värre fysiskt.  Brottsförebyggande rådet 

presenterar siffror där var femte utsatt person för relationsvåld i Sverige är en man.  

I denna artikel presenteras tidigare forskning som berör utsatta män. För att ta reda på vad 

socialjour, mansjour, polisen och brottsofferjouren i Stockholm anser om problematiken 

utsatta män har fyra intervjuer genomförts. Finns det utsatta män vilket Brå´s statistik tyder 

på, kommer verksamheter i kontakt med de utsatta männen och i så fall finns det någon hjälp 

att ge dem?  
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Summary in English 

This study is about women´s violence against men in close relationship. The study want to 

cover whether men are victims of this violence or not. Earlier published research goes in two 

directions. One side says that men are victims of close partner violence in the same frequency 

as women are. The other says that women are most often the injured party. A report from The 

Swedish National Council for Crime Prevention (Brottsförebygganderådet, Brå) states that 

the injured party. In one case out of five is a man. To find out whether social services, victim 

support, police and “mens shelter” meet this group we interviewed them. The interweaves 

reveal that the organizations do not meet vulnerable men as frequently as Brå says, unless 

you don´t count the counter-claims against the reports from the women.  

The study also wanted to find out whether the organizations thought that they could help 

the male victims. The interviews show that the help experienced by the women could also be 

applied to men.  
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Inledning 
Forskningen om kvinnors våld mot män i nära relation går i olika riktning. Familjevåld 

(Family violence, FV) talar för att våldet är symmetriskt, där kvinnor och män slår i samma 

utsträckning. Feministisk forskning talar om att våldet är asymmetriskt, män är då 

överrepresenterade som förövare och kvinnor som offer (Dobash & Dobash, 2004; LeFevre 

Sillito, 2012). Enligt amerikansk forskning delar man in våldet i dessa två förklarande 

grupper. FV och våld mot kvinnor (Violence Against Women, VAW) som är den 

feministiska inriktningen (Dobash & Dobash, 2004). VAW grundar sin forskning på 

undersökningar av skyddade offer, undersökningar över medicinskt vårdade och 

kriminalstatistik. FV grundar sin forskning på populationsbaserade undersökningar, 

undersökningar baserade på Conflict Tactics Scale (CTS) samt ett urval baserat på unga 

vuxna (LeFevre Sillito, 2012). FV utgår från tre akter, ”punch”, ”acts” och ”slap” (på 

svenska: slag, handla/agera, daska). Då man undersöker dessa tre våldshandlingar finner man 

att våldet är lika frekvent mellan män och kvinnor, symmetriskt. VAW menar att man inte 

kan undersöka dessa tre grupper separat utan att våldet måste ses i en kontext (Dobash & 

Dobash, 2004).  

Ämnet, kvinnors våld mot män i nära relationer, är aktuellt och har uppmärksammats 

mycket i media det senaste (Karlstein 2012; Götbland, 2012; Kernen, 2012; Billing & 

Falkman, 2009). Man började uppmärksamma detta våld som ett fenomen på 1970-talet 

(Hines & Douglas).  

Utsatta män har lägre förtroende för rättsväsendet och polis i förhållande till kvinnor 

med samma erfarenheter och de känner sig sämre bemötta (Nationellt centrum för kvinnofrid, 

2010). Enligt Hines och Douglas (2009) finns det externa barriärerna som handlar om 

svårigheter för männen att förstå vem man ska kontakta för att få hjälp. Det har visat sig att 

kvinnojouren hänvisar till att de bara hjälper kvinnor. Polisen skriver inte alltid rapporter om 

det männen rapporterar, en del utsatta män rapporterar förlöjligande och ibland blir de tagna 

som förövare. Hos polismän finns en ovilja att gripa en kvinnlig förövare och ibland grips 

mannen istället, eller ingen alls (Hines & Douglas, 2009). Dessa orsaker gör det lätt att missa 

denna grupp (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010).  

20 procent av de som rapporterar våld i nära relationer i Sverige är män. Siffrorna är 

hämtade från Nationella trygghetsundersökning (NTU) och eftersom det är en brottsstudie 

med snäv definition av våld som ligger nära brottsstatistiken ger siffrorna inte en rättvis bild 
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(Brå, 2009).). Siffrorna på utsatta kvinnor har mellan åren 1993-2004  gått ner från 9.8 till 3.8 

per 1000 invånare medan motsvarande nedgång för männen är från 1.6-1.3 per 1000 

invånare. De senaste 30 åren har dödligt våld mot kvinnor och barn i nära relationer gått ner 

medan det dödliga våldet mot män består (Hines & Douglas, 2009). De män som utsätts för 

våld i nära relation har större benägenhet att utveckla alkoholism och posttraumatiska 

störningar (Hines & Malley-Morrison, 2001). 

För socialt arbete är det av relevans att känna till att det finns utsatta män i nära 

relationer på grund av dessa ovanstående anledningar. Syftet med detta arbete är att ta reda på 

om fyra utvalda verksamheter kommer i kontakt med utsatta män (de 20 procent som Brå 

presenterar). Finns det utsatta män i Sverige, kommer verksamheterna i kontakt med dem och 

i så fall finns det någon hjälp att ge dem är de problemformuleringar vi har valt att söka 

förklaring på.  
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Metod 

Vår studie bygger på fyra stycken intervjuer med yrkesverksamma personer som vi antog 

kunde komma i kontakt med våldsutsatta män i nära relationer. Vi valde ut dessa olika 

verksamheter: socialstyrelsen, akutmottagningen, socialjouren, mansjouren, kvinnojouren, 

brottsofferjouren (Boj), psykmottagningen och den rättspsykiatriska kliniken samt polisen. 

Att akutmottagningen, polisen, kvinnojouren och psykmottagningen kunde vara verksamheter 

de utsatta männen kontaktade fann vi belägg för i tidigare forskning. Akutmottagningen på 

grund av att männen vände sig hit om skadorna de tillfogats var så pass allvarliga (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2010), polisen i och med att vissa män faktiskt anmäler, 20 procent 

enligt Brå (Brå, 2009), psykmottagning på grund av att männen ibland får psykiska 

konsekvenser av våldet de utsätts för (Hines & Doglas, 2009; Hines & Malley-Morrison, 

2001) och kvinnojouren för att de helt enkelt inte vet vart de ska vända sig (Hines & Douglas, 

2009). Socialtjänsten träffar i sitt arbete utsatta människor och vi tänkte att utsatta män kunde 

vara potentiella klienter. Socialjour är socialtjänstens hjälpande hand och vi resonerade här på 

samma sätt. Boj träffar brottsoffer och vi resonerade att om det finns utsatta män så borde de 

komma i kontakt med denna verksamhet. Mansjouren är den enda verksamheten som vänder 

sig, i förta hand till utsatta män (inte nödvändigtvis våldsutsatta) och därför ville vi även 

intervjua dem. Denna typ av urval som vi har använt oss av kallas målstyrt urval. Ett målstyrt 

urval innebär enligt Bryman (2009) att man på ett strategiskt sätt väljer ut 

personer/verksamheter som man vill ska ingå i studien, då de är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats. Eftersom ett målstyrt urval inte är ett sannolikhetsurval 

kan det inte generaliseras till en hel population. I ett målstyrt urval väljs respondenter, platser, 

organisationer etc ut för att de är av relevans för en förståelse av en social företeelse. 

Snöbollsurval är ett exempel på ett målstyrt urval, vilket vi till viss del även använt oss av. 

Ett snöbollsurval innebär att man blir hänvisad vidare av dem man i första hand tog kontakt 

med (Bryman, 2009).  

Vi valde dessutom att inrikta oss på dessa verksamheter i Stockholm. Anledningen till 

det är att Stockholm är en storstad men många invånare, mer än någon annan stad i Sverige, 

vilket borde innebära att de också har fler våldsutsatta män. De har dessutom alla enheter som 

vi ville kontakta. Mansjour och socialjour är exempel på verksamheter som inte finns i alla 
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städer. Båda verksamheterna finns på vissa andra ställen i Sverige men då faller det i stället 

på att städerna är mindre.  

Vi valde en semistrukturerad intervjuform och vi utarbetade en intervjuguide som vi 

sedan använde som utgångspunkt vid varje intervjutillfälle. En semistrukturerad intervjuform 

innebär att man har utrymme för att lägga till frågor under intervjun eller ändra ordning på de 

frågor som är tänkta att ställas (Bryman, 2009). Innan vi gjorde de formella intervjuerna 

valde vi att göra en pilotintervju, vilket innebär att vi testade intervjufrågorna på en socionom 

som sedan inte ingår i studien. En pilotstudie görs för att testa frågorna relevans, se om de 

eventuellt behöver ändras i frågorna eller läggas till något. Om ordningsföljden är bra, om 

någon fråga är oklar för respondenten etc. Det är bra att genomföra en pilotstudie, då det 

förutom ovanstående kan ge intervjuarna vana och säkerhet (Bryman, 2009). Vi ville även 

genomföra en för att se tidsomfattning på intervjun för att på så vis kunna informera de 

påtänkta respondenterna om den tid vi ville att de skulle avvara.  Vi valde efter denna intervju 

att ta bort några av frågorna men i helhet behöll vi intervjuguiden som den var. Intervjuerna 

spelades in på ett fickminne och vi transkriberade dem efter varje intervjutillfälle. Intervjun 

med brottsofferjouren tog cirka 40 minuter, medan intervjun med mansjouren tog cirka 45 

minuter. Intervjun med Socialjouren tog cirka en timma. Att den blev längre kan bero på att 

det var två respondenter och att de fördjupade sig mer i enskilda fall. Intervjun med polisen 

tog cirka 40 minuter. Vi läste sedan igenom varje intervju noggrant för att inte missa någon 

detalj och för att bilda oss en uppfattning om vad som egentligen sades. För att göra 

materialet mer övergripbart använde vi meningskoncentrering som analysmetod. 

Meningskoncentrering innebär att man på ett mer kortfattat sätt uttrycker vad 

intervjupersonen menade. Man omformulerar längre och utförligare intervjuutsagor till mer 

kortfattade och sammanfattade formuleringar (Larsson, Lilja, Manneheimer, 2010). 

Vi kontaktade våra påtänka respondenter via mejl i de flesta fall. De som inte hade 

mejladress på hemsidan ringde vi upp. Vi tog hänsyn till de forskningsetniska principerna; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Med 

informationskrav menas att man informerar de berörda parterna om studiens syfte. Man låter 

dem veta att deras deltagande är frivilligt och att det när helst har rätt att hoppa av. De 

informeras även om de olika moment som ingår i studien. Samtyckeskrav innebär att 

deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskrav innebär att de uppgifter man får om personerna i undersökningen ska 
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behandlas med största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte ha möjlighet att komma åt 

personuppgifter. Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer enbart får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). I vårt fall innebar 

detta att vi valde att inte namnge respondenterna. Även fast de inte hade något emot det är det 

inte relevant att avslöja vem personen bakom citaten är. Det vi går ut med är vilka 

verksamheter vi träffat och i vilken stad. Detta för att det är relevant för läsaren att veta hur 

just dessa fyra verksamheter i Stockholm upplever problematiken med utsatta män. I en 

annan stad, i en annan verksamhet hade kanske utfallet blivit annorlunda. Vid läsning av 

denna studie ska man ha just detta i åtanke. Vi har haft begränsat med tid (10 veckor), hade vi 

haft mer tid hade vi kunnat göra en mer omfattande studie. Vi skulle kunna ha jämfört 

Stockholm med en annan stad eller valt en annan typ av urval vilket kunnat leda till 

generaliserbarhet. 

Vi fick svar från samtliga verksamheter som vi kontaktade. Akutmottagningen vi först 

kontaktade tackade varken ja eller nej i sitt första mejl utan gav som svar att skadorna i sig är 

det intressanta och inte hur de uppkommit. De svarade också att andelen män som far illa av 

relationsvåld är låg och att det är etiskt problematiskt att fråga om skadornas uppkomst och 

på grund av sekretess och integritetsfrågor är det svårt att dokumentera. Socialtjänsten 

tackade nej med hänvisning till otillräcklig kunskap om ämnet och ingen direktkontakt med 

målgruppen. Även kvinnojouren tackade nej med hänvisning till att de sällan träffar utsatta 

män. Den psykmottagning vi kontaktade på telefon tackade nej. De hänvisade till en annan 

psykiatrisk mottagning som även den avböjde. Hela tiden har vi varit inriktade på dessa nio 

verksamheter och när vi fick nej av psykiatrimottagningen och oklart svar av 

akutmottagningen vände vi oss till andra psyk - och akutmottagningar.  

Av tio stycken verksamheter fick vi alltså nej eller oklart svar av sex. De tackade nej för 

att de kände att de inte kom i kontakt med utsatta män och att de därför inte skulle kunna 

bidra med något. Vi var intresserade av att prata med verksamheterna oavsett erfarenhet 

eftersom vi bedömde dessa nio som potentiella verksamheter som de utsatta männen borde 

kunna tänkas uppsöka. De fyra verksamheter som ställde upp poängterade alla att det är 

väldigt ovanligt med utsatta män. De finns, men de är få. En viktig slutsats med denna studie 

är att mer än hälften valde att avstå på grund av att de inte upplever problemet som särskilt 

stort. De som valde att delta ursäktade sin okunskap i ämnet och sa att de skulle svara så bra 

de kunde.  
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För att samla material till teoridelen, där vi presenterar tidigare forskning, har vi sökt i 

olika databaser. Proquest, Google Schoolar och Diva är de vi har använt. För att hitta det som 

är av betydelse i databaserna används sökord (Backman, 2008). Våra sökord har varit, 

”Våld”, ”nära relationer”, ”samhällshjälp”, ”kvinnovåld”, ”utsatta män” (samt motsvarande 

sökord på engelska). Dessa sökord användes med tanke på studiens syfte och 

problemformulering. Vi hade för avsikt att skriva om män som blev utsatta för våld i nära 

relation. Då kvinnovåld är ett större problem ville vi inte vinkla studien till att enbart 

omfatta män, därav detta sökord. Samhällshjälp hade vi som sökord på grund av att vi ville 

ta reda på huruvida verksamheterna upplevde att de kunde hjälpa männen. Vill man göra en 

liknande studie kan man söka på dessa ord och finna de artiklar vi har använt. Vi fann många 

artiklar om ämnet varav många debattartiklar gav en bra inblick i problematiken men valdes 

bort då de inte är vetenskapliga. Rapporter från socialstyrelsen och Brå är viktigt att ha med 

då det ger en tydlig bild av hur man ser på problematiken i Sverige.   

Studien handlar om utsatta män och i detta fall är mannen utsatt av en kvinnlig partner. 

När man pratar om våld i nära relationer ryms ofta barn som skadar föräldrar, kvinnor som 

blir skadade av manlig partner och tvärt om. Det finns även våld i samkönade relationer. Här 

har vi valt att fokusera på kvinnor som utsätter män. Dock presenterar vi en del om kvinnors 

utsatthet för våld i nära relationer. Detta för att det är det största problemet. Alla fyra 

verksamheter klargör det och att helt välja bort att presentera kvinnors utsatthet vore att 

vinkla studien och upplevelsen skulle kunna bli att utsatta män är ett större problem än det är. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att, först presentera våld i nära relationer mellan kvinnor och män. 

Trots att arbetet handlar om utsatta män i nära relation har vi valt att ha med en kort 

presentation av våldet mer allmänt, varför kan ni läsa mer om i metodavsnittet ovan. Efter 

denna inledande presentation redogör vi vad tidigare forskning säger om utsatta män. 

Därefter följer ett avsnitt som rör polisanmälningar och sist en del där vi tar upp vilka 

konsekvenser detta kan få för männen. För att underbygga detta avsnitt gjorde vi en ordentlig 

kunskapsöversikt då vi läste flera artiklar i ämnet utsatta män. Vi fick då denna bild 

presenterad för oss. Att vi slutligen valde dessa ertiklar beror på att det ger en bra överblick 

över var forskningen i detta ämne står idag.  

Våld i nära relationer 

1,2 procent kvinnor och 0.3 procent män rapporterar till Nationella trygghetsundersökning 

(NTU) att de utsatts för relationsvåld i Sverige, en femtedel är alltså män. Männen 

rapporterar oftare om trakasserier medan kvinnor rapporterar om misshandel, sexuellt våld, 

trakasserier och hot. Det är främst unga personer, kvinnor och ensamstående föräldrar som 

rapporterar våldsbrott i nära relationer. Siffrorna rymmer både utsatthet av nuvarande eller 

före detta partner. Siffrorna är låga och ger inte problemet med relationsvåld en rättvis bild. 

Det beror på att NTU är en brottsstudie som har en snäv definition av våld som ligger nära 

kriminalstatistiken (Brå, 2009).  

Det finns två olika huvudperspektiv för att försöka förklara varför våld i nära relationer 

uppstår. Det ena ser våldet som ett strukturellt fenomen och beror på en ojämn 

maktfördelning mellan könen.  En del menar att alla män är våldsbenägna och att kvinnor 

alltid löper risk att utsättas för våld. Man anser att det våld som eventuellt nyttjas av kvinnor 

beror på självförsvar. Detta kallas könsmaktsperspektivet. Att kvinnor och ensamstående 

föräldrar är två utsatta grupper kan bekräfta att detta perspektiv har ett förklaringsvärde när 

det kommer till relationsvåld (Brå, 2009). 

Det andra sättet intresserar sig för samspelet mellan individer i ett bestämt sammanhang 

och i socialpsykologiska skillnader. Vissa menar på att en del grupper är mer benägna att 

utföra och utsättas för våld. Brå tycker man ska betrakta våld som ett beteende och inte låsa 
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sig till enbart strukturella förklaringar, utan på ett samspel mellan strukturella och 

individuella omständigheter (Brå, 2009).  

Ofta framställs mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer synonymt. De finns 

dock ett antal studier som redovisar männens utsatthet med kvinnan i relationen som 

förövare. Vilket resultat man får fram beror på studiens kontext och hur frågan formuleras 

(Brå, 2009). Frågar man kvinnor om våld och tar hänsyn till kontextuella omständigheter är 

det fyra till fem gånger vanligare att kvinnor rapporterar våld begått av en manlig partner än 

tvärt om (Dobash & Dobash, 2004). Är syftet att studera våld eller brott, visar resultatet på att 

kvinnor oftare är offer för relationsvåld. Studier som undersöker konflikter presenterar en 

liten skillnad mellan män och kvinnor som både förövare och offer.  

Våld i nära relationer tycks vara en fråga om olika saker beroende på vem i relationen 

som utsätts. Våldet mot kvinnor är ofta upprepat, ofta grövre och tenderar att ge fler negativa 

konsekvenser (Brå, 2009). Oddsen för att en kvinna ska dödas av en partner är fyra till fem 

gånger större än att det omvända händer. Var femte kvinna som vårdas på sjukhus för sina 

skador efter en misshandel uppger att våldet utförts av partnern, medan endast ett fåtal män 

får skador till följd av övergrepp från en partner (Socialstyrelsen, 2009). 

I nästan hälften av fallen om våld i nära relationer som rapporterats till NTU var 

förövaren påverkad av alkohol eller droger. I 16 procent av fallen rapporterade även offret att 

de var påverkade. Alkohol tycks spela en stor roll när det kommer till relationsvåld men är 

inte lika förekommande som då gärningsmannen är en annan (Brå, 2009). 

Utsatta män 

Man har sett i ett antal nordiska studier och frågeställningar att lika många män och kvinnor 

utsätts för våld i nära relationer (Brå, 2009). Debatten om huruvida våldet i nära partner 

relationer är symmetriskt eller inte kom till Sverige 2005 i och med presentationen av en 

svensk pilotstudie (Enander, 2011). I studien frågade man 900 högskolestudenter om de 

upplevt våld i relationen, en tredjedel av både män och kvinnorna svarade att de hade utsatts 

för någon typ av våld av sin partner senaste året. 11 procent av männen kontra fem procent av 

kvinnor svarade jakande på frågan om de blivit slagna av sin partner. Lika många bland både 

män och kvinnor, sex procent, hade utsatts för allvarlig misshandel. Denna studie har 
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ifrågasatts i och med användandet av CTS1 och att urvalet var baserat på unga (Brå, 2009; 

Enander, 2011). Man har inte heller någon uppfattning om eventuellt bortfall (Brå, 2009).  

De finns andra nordiska studier som tyder på en liten könsskillnad i våldet mellan 

partners (Brå, 2009). I en internationell studie rapporteras att kvinnor och män riskerar att i 

samma omfattning drabbas av våld i nära relationer. Man vet att kvinnor oftare drabbas av 

värre skador men studier visar att även män kan fara fysiskt illa. Två procent av de män som 

blir utsatta för våld i nära relationer drabbas av grövre våld där tänder blir sönderslagna, de 

får skadade sinnesorgan och brutna ben (Hines & Malley-Morrison, 2001). 

Kvinnor är fysiskt svagare än män och kan inte tillfoga mannen samma skada med sina 

bara händer, men genom att kasta saker och med hjälp av vapen kan kvinnan tillfoga mannen 

skada. När en man är i ett förhållande där han blir utsatt för våld och inte själv utsätter sin 

partner och där han är ett ensamt offer av misshandeln kan han drabbas av post-traumatiska 

störningar och alkoholism i större utsträckning än andra män (Hines & Malley-Morrison, 

2001).  

En svensk omfångsstudie från 2009 visar att män utsätts för mer våld än kvinnor sett ur 

ett livsloppsperspektiv. Siffrorna rör våld generellt och inte enbart relationsvåld. Det våld de 

utsätts för är lindrigare och orsakar inte samma livslånga lidande som det våld kvinnor oftare 

erfar. (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010).  

I USA utsätts 12 procent av männen för någon form av psykiskt lidande varje år och fyra 

procent utsätts för grövre våld. Siffror visar att dödligt våld mot kvinnor och barn har gått ner 

de senaste 30 åren men att dödligt våld mot män i nära relationer är stadigt. Siffror visar att 

40 procent av våld i nära relationer beror på en kvinnlig förövare. 27 procent av dessa män 

behöver medicinsk vård för sina skador och 31 procent av de utsatta männen var rädda för 

kvinnornas fysiska våldutövande (Hines & Douglas).  

Kimmel ifrågasätter FV2 och deras sätt att mäta våldet. Han poängterar också att det 

viktiga inte är antalet våldsutsatta män och om våldet är symmetriskt eller inte, vilket han inte 
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heller tror att det är. Oavsett antal män som utsätts för partnervåld ska de få hjälp och stöd av 

samhället (Kimmel, 2002). Debatten mellan FV och VAW3 har gjort att diskussionen kommit 

till en annan nivå. FV har bidragit till att VAW utvecklat nya modeller för att undersöka 

partnervåld (Enander, 2011). 

Polisanmälningar 

Män anmäler främst våld som är grövre och ofta återkommande. Män utsätts för mer psykiskt 

våld än fysiskt. Det kan handla om verbala uttryck såsom förlöjligande och mobbning, 

kränkningar, hot om fysiskt våld och skilsmässa, svartsjuka, isolering: både social och 

ekonomisk samt skadegörelse på egendom. Det är också vanligt med hot vid skilsmässa, det 

kan handla om att man hotar att baktala mannen och att neka denne umgänge med barnen 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010; Socialstyrelsen, 2009). Kvinnor använder våld som 

taktik i familjekonflikter medan männen tenderar att använda våldet mer strategiskt för att 

kontrollera kvinnans liv (Kimmel, 2002). Man har sett att det är könsskillnad i 

självrapporterade besvär efter våldsutsatthet. Kvinnor upplever sämre välmående efter att ha 

varit offer för partnervåld än män (LeFevre Sillito, 2012).  

Hines och Douglas (2009) tittar på statistik från USA (U.S. Department of Justice’s 

National Crime Victimization Survey) som visar på en nedgång av partnervåld mot kvinnor. 

Siffran på utsatta kvinnor i nära relationer har gått ner från 9.8 till 3.8 kvinnor per 1000 

invånare mellan åren 1993-2004. För män var motsvarande sänkning under dessa år, från 1.6-

1.3 utsatta män per 1000. Det påpekas att när man tittar på siffror som är hämtade från 
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brottskällor är det lätt att undervärdera förekomsten av våld i nära relationer. En anledning till 

det är att man inte ser det psykiska våldet som en typ av brott som är möjligt att anmäla. Att 

inte anmäla brott tros vara ännu mer förekommande bland män. Eftersom det inte anses 

manligt att utsättas för våld av en kvinnlig partner och att man heller inte vet att det är våld 

man utsätts för bidrar till att anmälningsfrekvensen är lägre (Hines & Douglas, 2009). Det 

känns tabu att som man bli slagen av en kvinna och våra föreställningar om maskulinitet gör 

det svårt för män att söka hjälp för sin utsatthet. De är också rädda för att inte bli trodda 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). Andra faktorer som påverkar männen till att inte 

anmäla är rädsla för isolering och att förlora det sociala nätverk paret byggt upp. Alla dessa 

skäl handlar om interna barriärer för att inte anmäla (Kernen, 2012; Hines & Douglas, 2009). 

Generellt sätt är männen mer ovilliga att anmäla brott, även om brottet utförts av en man och 

om skadorna är allvarliga (Hines & Douglas, 2009). 

De flesta män kontaktar istället sjukvården om skadorna är akuta. Här finns goda 

möjligheter att fånga upp männen som utsatts för våld i relationer och slussa dem vidare till 

andra instanser. Det innebär dock att man måste våga fråga om mannen utsatts för våld även 

fast patienten inte uttryckligen söker sig till vården på grund av partnermisshandel (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2010).  

Konsekvenser av partnervåld 

Studier som undersöker konsekvenserna av det våld män utsätts för brukar ofta jämföras med 

skador hos kvinnor efter det våld de utsatts för. Slutsatsen har varit att kvinnor är mer 

skadade och man har därför glömt bort att titta på konsekvenserna av kvinnors våld mot män. 

När man noggrannare granskar mäns skador av våldet finner man att många män blir 

allvarligt fysiskt skadade och att en del våldsbrott leder till döden. Akutdoktorer rapporterar 

många typer av skador, bland annat yxskador, brännmärken och skottskador (Hines & 

Douglas, 2009).  

Att som man bli slagen av sin kvinna bidrar till olika mentala hälsoproblem, så som 

ilska, känslomässig påverkan, skam och rädsla. Det rapporteras också om män som upplever 

depression, stress, psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom (Hines & Douglas, 2009). 
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Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra hur verksamheterna vi har valt ut beskriver hur de 

arbetar. Varför vi har valt att låta dem presentera sina verksamheter själva beror på att inte 

alla hade broschyrer och/eller utförlig information att hämta på internet. Vi valde alltså att 

fråga om verksamheterna under intervjutillfället. För att göra det enhetligt beslöt vi oss för att 

låta alla verksamheter presenteras på detta sätt.  Intervjuerna vi gjorde är transkriberade och 

därefter har vi meningskoncentrerat dem för att få ut de viktiga delarna i varje intervju. Vi 

utgick hela tiden ifrån våra problemformuleringar när vi analyserade intervjuerna: finns det 

utsatta män, kommer verksamheterna i kontakt med dem och i så fall finns det någon hjälp att 

ge dem? Vi har valt att låta respondenterna komma fram i citat för att göra avsnittet mer 

levande men framför allt för att minska risken för att i meningskoncentreringen tappa bort hur 

de verksamma verkligen uttryckte sig. Vi ville reducera risken för att 

meningskoncentreringen innebar att materialets innehåll gick förlorat. Andra rubriken tar upp 

vad verksamheterna tänker om våld generellt. Vi valde att ta med denna bit på grund av att vi 

annars inte skulle ge verksamheternas arbete en rättvis bild. Trots allt är våld i nära relation 

för dem, i första hand, en fråga om utsatta kvinnor och barn. Tredje och sjätte rubriken 

handlar om vår första och andra problemformuleringsfråga (finns det utsatta män och 

förekommer de i verksamheterna?) Fjärde och femte rubriken belyser 

problemformuleringsfråga tre (hur verksamheterna kan hjälpa de utsatta männen?) 

De fyra verksamheterna 

Socialjouren berättar att de arbetar med akuta sociala problem efter kontorstid. De är den 

dagtida socialtjänstens förlängda arm och de delar budget med dem. De har ansvar för flera 

kommuner och det geografiska området är stort.  I verksamheten arbetar två kvinnor med en 

extrainsatt person på helgen och vid behov. De berättar att i deras arbete med våldsutsatta har 

de som uppgift att göra en skyddsbedömning och ett snabbt beslut om huruvida personen är i 

säkerhet. De beslut de fattar kring en person på kvällstid omprövas dagen efter av deras 

ordinarie socialsekreterare. Vidare tillägger de att de varken kan läsa eller skriver journal om 

de klienter de kommer i kontakten med men att de åt båda håll ger överlämningar. 

Socialtjänsten skriver rapport om dem som de tror kommer höra av sig under kvällen. 
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Mansjouren berättar att de är en frivillig organisation som arbetar med män och deras 

problem. De har samtalsgrupper och kan erbjuda enskilda samtal med männen. De viktigaste 

är att lyssna och de har tystnadslöfte berättar mannen vi intervjuar. De tillägger att de inte ska 

ge råd utan att de är samtalspartners och har inget krav på att vara utbildade. I organisationen 

arbetar alla frivilligt och det är cirka 15 stycken varav sju-åtta personer är mer aktiva. De 

arbetar när de kan och vill och har inga fasta tider på kontoret. De flesta samtal tas därför 

emot av telefonsvararen. För att bedriva verksamheten söker och får de bidrag av Stockholms 

stad. De berättar också att de inte skriver någon journal om männen som besöker 

verksamheten.   

Brottsofferjouren (Boj) är en organisations som arbetar med alla som utsatts för våld i 

någon form får vi veta av kvinnan vi intervjuar på Boj. Kvinnan berättar att hon är den enda 

anställda i verksamheten och utöver henne finns det ett antal volontärer som också benämns 

stödpersonerna. På Boj arbetar de i ett nära samarbete med polisen och varje dag kommer 

anmälningar in på fax eller via telefon berättar kvinnan.  De tar bland annat emot besök, 

följer med till polisen för att upprätta anmälningar och erbjuder vittnesstöd, fortsätter vår 

respondent att berätta, men allt är frivilligt för klienten. Kvinnan som är anställd arbetar 

vanliga kontorstider. Vi får också veta under intervjun att de inte skriver någon journal.  

Polisen som vi har intervjuat arbetar i en grupp på 11 personer. Han berättar att de är 

specialiserade på att handlägga ärenden vid brott i nära relation och ett fåtal ärende rör även 

misshandel och våldtäkt. Ingen dag är den andra lik får vi klart för oss under intervjun. De 

arbetar med utredningar som främst rör våld i nära relation. Utredningarna fortskrider som 

vilken annan utredning som helst. De förhör och hämtar in externt material som kan styrka 

brott.  

Våld i nära relationer enligt de yrkesverksamma 

Att mäns våld mot kvinnor och partnervåld ses som synonymt har vi kunnat läsa i Brås 

rapport. Vi har frågat våra yrkesgrupper hur de ser på våld i nära relation. 

”….När någon närstående till en målsägare har begått ett brott mot den närstående” 

,berättar polisen. Eftersom hans arbete är att handlägga ärenden som rör de våldsutsatta i nära 

relation stöter han på dessa fall dagligen. Ett typiskt fall ser ut så här: ”…i ett typiskt ärende 

så är det kvinnan som är målsägare och mannen då som misstänkt och ganska ofta så blir det 
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då en motanmälan”. Han poängterar att han pratar utifrån sin erfarenhet och inte för hela 

arbetsgruppen. 

”Att det finns [våld] och att det finns hos båda åt båda håll men att kvinnor ofta råkar 

värre ut som det verkar men att det nog är rätt mycket mer våld från båda håll upp till en viss 

nivå och att kvinnor vevar på män också” (Mansjouren). Han berättar att han reagerat på att 

den bild man får av media, där mannen är en diktator som styr kvinnan med riktigt grovt 

våld. Han säger att det förekommer men det är mer mångfacetterat. 

”Att det är en utsatt kvinna som har levt en tid med en våldsam man. Men också där 

föräldrar blir utsatta för det har vi också [upplevt]” (Boj). Våld i nära relationer är ett viktigt 

ämne och Boj har sökt särskilda pengar hos länsstyrelsen för att kunna arbeta bättre med 

denna problematik.  

”Ja, det är våld mellan barn och föräldrarna och mellan vuxna som lever tillsammans, 

tänker jag (person 1). Jag tänker att det vanligaste är mellan man och kvinna och där en man 

slår kvinnan” (person 2) (Socialjour). 

Förekomsten av utsatta män  

Enligt NTU4 är var femte utsatt för relationsvåld en man. Vi frågar våra yrkesgrupper hur ofta 

de kommer i kontakt med utsatta män:  

”Ja, som sagt, det händer. Men det är inte särskilt vanligt. Jag vet ett specifikt fall, 

kanske två”, säger en av kvinnorna på socialjouren. Vidare berättar hon att de stöter på 

relationsvåld dagligen. De kommer fram till att de genom åren (12 år) nog har träffat cirka tio 

utsatta män, några per år bedömer de.  ”Räknar man in de här som är motanmälningar då är 

det mycket, mycket fler. För det är ett jättevanligt fenomen, berättar en av kvinnorna”. 

”Jag har under mina sju år inte träffat på så många, det är några stycken. Sen kan man 

räkna in dem som blir falskt anmälda för våld mot sina barn, för det är också en typ av våld 

som får enorma konsekvenser. Men fysiskt våld, jag har råkat ut för tre-fyra stycken. Vi har 

                                  
4

 
 Nationella trygghetsundersökning 

 

 

 



 

Anna Tjernström & Åsa Pettersson: Intimate Partner Violence against Men by Women.  

 Sida 19 

 

inte den kollen på statistiken. Det händer...”  (Mansjouren). Vi frågar honom vart han tror att 

alla utsatta män befinner sig, när enligt Brå var femte utsatt är en man. Han svarar att de är 

färre män som söker hos dem och poängterar att män inte gärna söker hjälp. För att ta kontakt 

med jouren, då är det illa: ”Det är då de vaknar upp med knivar mot strupen under natten och 

det är stekpannor som skickas på dem hårt och ofta och länge” (Mansjouren).  

På frågan huruvida männen är offer eller slagna av kvinnan i självförsvar säger han så 

här:”… jag uppfattar att de männen jag har träffat är de männen som blir slagna… 

Problemet är att den mannen som slår och blir slagen i självförsvar skulle inte söka hjälp 

eller skulle han det? (funderar). Vi träffar på de som faktiskt blir utsatta. Definitivt, så 

uppfattar jag det”. 

Polisen berättar att det är väldigt ovanligt att de träffar på män som är utsatta för våld i 

nära relationer. Polisen vi intervjuade har aldrig träffat på ett sådant fall men han känner till 

några ärenden utspritt över år. Vi frågar polisen var han tror att de utsatta männen är och han 

svarar att eftersom deras verksamhet, vad han känner till, är störst i landet med denna 

specialisering och att de har ett stort ärendeflöde så anser han att de borde träffa på de utsatta 

männen. Hans förklaring till Brås siffror är att de måste inrymma motanmälningar. Något vi 

kontrollerar med Brå och det stämmer. Han påpekar att det är mycket vanligt att männen 

motanmäler. ”Min erfarenhet är att då släpper mannen på allting. Då han börjar få klart för 

sig att även det hon har gjort mot honom vid enstaka, enskilda tillfällen också är ett brott”. 

En sådan anmälan tas också upp och motanmälan är ingen ”dålig” eller sämre anmälan. Han 

berättar att hans uppfattning är att det ofta rör sig om en vårdnadstvist eller liknande och när 

kvinnan börjar anmäla honom för fysiska övergrepp kommer han också på vad hon har utsatt 

honom för och att det också är ett brott. Hittills har mannen inte tänkt tanken på att våldet ska 

anmälas då man inte tycker skadorna är tillräckligt omfattande. Han berättar att han verkligen 

upplever att motanmälningarna från männens sida är korrekta, de är inte påhittade. Han 

påpekar också att hans uppfattning är att våldet männen begår mot kvinnorna är grövre.  

”Det är inte ofta, men det droppar in sådana ärenden också”. Kvinnan på Boj berättar 

att de dagligen träffar våldsutsatta. Polisen ändrade sina rutiner så sen förra året har andelen 

ärenden nästan fördubblats. Hon vill inte spekulera i antalet utsatta män de möter men hon 

tror att mörkertalet är stort (Boj). Ärenden om utsatta män prioriteras hos Boj: ”Då tar vi tag 

i det. Vi kan känna att det inte är alls säkert att de tar kontakt”. Hon fortsätter med att berätta 
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att männen är måna om att inte deras partner ska hamna i fängelse och de vill hellre att de ska 

få vård. Därför anmäler de inte så gärna. 

Skillnader i våldet 

Forskningen har kommit fram till att våldet ser lite olika ut beroende på om förövaren är en 

man eller kvinna. Det är vanligare att de utsatta männen drabbas av psykiskt våld. Det kan 

handla om hot och trakasserier. Isolering och förlöjligande är andra saker som männen utsätts 

för i vidare utsträckning. Vi ville ta reda på hur yrkesgrupperna upplevde huruvida våldet 

skiljer sig eller inte?  

På socialjouren säger de så här: ”Det kan vi kolla i statistik, men jag tänker att det är 

både och. De ringer själva, utkastade, står på gatan och inte vet vart de ska ta vägen. Det 

vanligaste är polisen... Att de befinner sig i en bostad och har fått larm om lägenhetsbråk. 

Där de bedömer att det inte finns grund för att gripa mannen”. 

”… jag tänker att det är både mindre skador och större skador. Inte lika mycket 

blåmärken och brutna ben utan mer stickvåld och vapenvåld, sådant våld och psykiskt våld.  

Ja, psykiskt våld framförallt”, säger kvinnorna på socialjouren. Anledningen till varför de 

tror att vissa män utsätts för allvarligare våld är för att de fysiskt svagare kvinnorna tar till 

tillhyggen för att göra sig starkare. I dessa fall kan männen råka riktigt illa ut. 

 De upplever att kvinnor generellt utsätts för väldigt mycket fysiskt våld: ”.. mycket 

blåmärken, utslagna tänder, förskräckliga utseenden, armar, ben. Mycket, mycket 

knytnävsvåld”. 

”Det är slag och klösa, tillhyggen av i stort sett det som finns i hemmet är det”, säger 

polisen om våldet mot män. Han har inte stött på fall där psykiskt våld är en brottskod enbart, 

det tror han inte ens förekommer. Däremot är det en del av en våldsspiral, det psykiska finns 

alltid där. Hot om våld eller hot om att utestänga är till exempel vanligt. Att hamna i 

gränszonen mellan att vara elak mot någon och faktiskt begå ett brott i och med olaga hot är 

vanligt, berättar polisen. 

På mansjouren poängterar de att mängden utsatta män de har stött på är väldigt få men 

han säger att det psykiska våldet är mycket vanligare: ”Att giddra om barnen och hålla på att 

anmäla och krångla och ställa till det”, är ett vanligt problem enligt Mansjouren.  
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Bilden av den kontrollerande mannen som styr sin kvinna genom våld anser han är 

felaktig. Ofta känner sig männen som slår att de befinner sig i ett mentalt underläge och att 

det inte slår för att styra utan snarare för att återfå sin makt. Han tycker att denna bild aldrig 

visas men poängterar också att det inte är en ursäkt utan ett sätt att få en mer varierad bild av 

hur våldet uppstår.  

”Det är på samma sätt som kvinnor, det är psykisk terror till väldigt allvarliga med 

knivstick, mordförsök. Våldet är det samma” (Boj). Hon säger också att våldet ofta börjar 

med psykisk misshandel och att det sedan utvecklas till knytnävsslag, det trappas upp: ”Män 

som blir utslängda hemifrån och tältar i skogen. Som har ingenstans att ta vägen och vill inte 

tala om att de tältar… går till jobbet även fast man bor i tält och så”. Hon upplever inte att 

det är så vanligt med det grövre våldet utan att det ofta handlar om psykisk misshandel, hot 

om barnen: ”Att jag sticker med barnen, du ska inte få träffa barnen och håller på med olika 

maktmissbruk. Att de hotar med mycket saker tycker jag och så vet inte männen riktigt hur 

det går till egentligen”. 

Forskning och manualer 

Huruvida man har bra kunskap i ämnet relationsvåld är enligt forskning avgörande för att 

kunna hjälpa våldsutsatta. Vi frågade våra yrkesgrupper hur de arbetar med forskning och 

ifall de får chans att utbilda sig i ämnet. Vi lyfter även frågan om de arbetar efter någon 

speciell manual.  

Socialjouren berättar att de precis har avslutat en kurs i Alternativt till våld(ATV). En 

utbildning som sträckte sig till ett år och var uppdelat på fem tillfällen. Kursen ges av 

länsstyrelsen och man vill ge allas perspektiv på våldet, barn, offer och förövare. De har även 

nyligen lyssnat på en kanadensisk forskare som talar om ordets makt, värdighet och att alla 

ger motstånd. Denna kurs hade varit en tvådagars föreläsning och kvinnorna på socialjouren 

upplevde att den hade bidragit till verkligt bra verktyg för dem att arbeta med: ”… vi har 

varit på mycket kurser men den här kursen var annorlunda. Rakt från kurs till jobbet. Det var 

sällan man har en sådan kurs där man direkt kan komma hit och använda de verktygen. Det 

var häftigt”. De berättar att de har försökt att arbeta med manual men att det inte var 

optimalt: ”Det föll ganska fort när vi gjort en tjusig lista. För det är så otroligt olika. Det är 

lätt att missa någonting när man har en mall, tänker jag”.  
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Mansjouren går en internutbildning under ledning av en volontär. Personen som håller i 

den är samma kille som har hand om den populära onsdagsgruppen och har många års 

erfarenhet. Utbildningen är generell och handlar om att lära sig hantera samtalen och det som 

kommer fram under dem. Mannen på Mansjouren funderar länge på om kurser och utbildning 

är någonting han saknar men kommer fram till att det är svårt. Varje människa är unik: ”Det 

kan vara andra som tycker det men inte jag. Just det där hur man ska förhålla sig, få andra 

att prata och känna att de får känna att de får prata och bli lyssnade på det är egentligen 

basics och det är där vi ska vara. Det är svårt med manualer för sådant”.  

Han konstaterar skrattande att klienterna kanske skulle önska att de läst mer: ”De tycker 

säkert att vi borde (haha). Jag har ändå läst psykologi och jag skulle ju kunna hävda att jag 

har läst och så där. Men man blir aldrig duktig på det här. Varje person är så unik och har 

sin bakgrund och sitt sätt. Det blir så jäkla svårt”. 

Hos Polisen arbetar de manualbaserat. De har bland annat en mall som används när man 

gripit någon för att göra hot och riskbedömningar. Polisen tillhör en specialiserad grupp på 

just problematiken våld i nära relationer och de har bra kunskap för att bemöta den upplever 

han vi har intervjuat. De finns kurser att gå, en är på polishögskolan och så finns det lokala 

kurser som varje myndighet ordnar, berättar han.  

”Jag vet inte om det är något speciellt med männen men det är ju den här med 

normaliseringsprocessen… Att man inte är ensam och det där, att det är samma saker”(Boj). 

På Boj har de en obligatorisk utbildning för alla blivande volontärer på 30 timmar. Då lär 

man sig om grunderna i hur rättssystemet fungerar och bemötande och samtal. 

Försäkringsfrågor är också en viktig del för många vet inte hur det ligger till och vad man 

eventuellt har rätt till för ersättning, berättar Boj. Det finns även intern vidareutbildning som 

erbjuds volontärer. På Boj har man inte gått någon specifik utbildning i ämnet men går 

mycket på seminarium och föreläsningar. ”Det är ju mitt arbete att hitta igen de här 

kurserna…. samtidigt har vi inga pengar så kostar det pengar så får vi ju tänka på det”. 

När de får in nya ärenden på faxen är det den anställdes ansvar att lägga in dem i datorn. 

Sedan tar stödpersonerna över och de skickar ut brev. Även fast de inte får svar på brevet 

försöker de ringa upp dem. Tiden räcker inte riktigt till och de får prioritera efter 

rubriceringar. De prioriterar fall där offret är en man och när det handlar om partnervåld där 

förövaren och offret är sammanboende får de inte skicka ut brev. Detta är polisen mycket 

noga med.  
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Uppmärksamheten kring de utsatta männen  

Kvinnors våld mot män i nära heterosexuella relationer är ett ämne som blivit mer 

uppmärksammat. Vi vill i och med denna forskning ta reda på om våra utvalda yrkesgrupper 

stöter på denna problematik och ifall de upplever det som ett aktuellt ämne. Så här svarade 

de:  

”Ja det är mycket mer aktuellt nu än tidigare. Jag ser det mer nu men det kan bero på 

att vår verksamhet är mer i massmedia, att folk vet att det finns en brottsofferjour. Sen går ju 

ryktena, att jag har fått hjälp…”(Boj) De har skett en ökning de senaste åren.  

På Mansjouren suckar han eftertänksamt innan han svarar: ”Ja, det handlar ju om våld 

generellt. Det är bra att man uppmärksammar att det finns våld mot män men statistiken 

säger att det är mer män som klappar till och dessutom värre. Det handlar om att attackera 

våldet som helhet, det spelar ingen roll vem som slår vem”. 

Han berättar att det var ett inslag i ABC-nyheterna en fredagskväll för några veckor 

sedan och att de inte sett någon ökning av män som vänder sig till deras verksamhet trots 

uppmärksamheten på bästa sändningstid: ” Man trodde man skulle se mer tydligt att nu skulle 

nått hända. Män mår väl bra då!”. 

Han tycker att debatten handlar mycket om män mot kvinnor och att bara för att andelen 

män som far illa är färre glöms de bort. Även fast de också mår dåligt.  

Aktuellt ämne? (Paus). Jag tänker att våld i nära relation är ett högaktuellt ämne av alla 

sorter. I alla fall för oss (Socialjouren). 

”Ja, absolut, absolut! Jag tror att det är ett stort mörkertal i det här som inte kommer 

till vår kännedom” (Polisen). 
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Diskussion 

Vi har kommit fram till att det finns utsatta män i Stockholm men i tre av de fyra 

verksamheterna återfinns inte 20 procent. Polisen träffar många utsatta män men de är dolda 

bakom en motanmälan. Att de inte återfinns hos verksamheterna beror antingen på att man 

inte hittar dem eller på att de inte finns. Alla verksamheter som vi har intervjuat (undantag 

mansjouren som vänder sig till män) stöter oftast på utsatta kvinnor. De utsatta män 

socialjouren och mansjouren har stött på under åren kan de berätta ganska ingående kring och 

fallen är få.  

Ofta jämförs de utsatta männen med de utsatta kvinnorna och på grund av denna 

jämförelse kan männen glömmas bort. Man jämför frekvens, hur skador ser ut, hur de mår 

efter våldet. På grund av att männen inte blir slagna lika ofta, inte blir lika skadade och inte 

mår lika dåligt efteråt som kvinnor glöms de bort. Detta påpekar mansjouren.  

 Att våld i nära relationer är ett aktuellt ämne är alla verksamheter överens om. Det gäller 

inte bara utsatta kvinnor, inte heller enbart utsatta män, utan våldet som helhet. 

Verksamheterna är överens om att våldet skiljer sig åt. Män utsätts för mer psykisk terror 

medan kvinnorna ofta blir mer fysiskt utsatta men det behöver inte vara så. Det är både och. 

En kvinna har fysiska begränsningar och har inte de kroppsliga förutsättningar för att tillfoga 

mannen den skada som han kan tillfoga henne. Med hjälp av tillhyggen kan dock kvinnor 

beväpna sig och de kan skada männen lika grovt och i lika stor utsträckning som tvärt om. 

Socialjouren har sett fall där kvinnor använder redskap för att skada männen.  

Om sju av tio fall har en motanmälan från en man som polisen uppskattade, vet vi att 

kvinnor redan nu faktiskt utsätter  män i ganska stor utsträckning för olika typer av våld. 

Något som även FV kommit fram till i sin forskning. I polisens fall var upplevelsen att när 

män motanmäler handlade det faktiskt om egna ärenden och att männen är utsatta, det är inte 

bara frågan om självförsvar men våldet sitter långt inne och man har inte tänkt att man ska 

anmäla eller att det ens finns grund för det.  

Man kan se det som att det krävs att männen blir anmälda först för att de ska reagera och 

i så fall ifrågasätta hur allvarligt våldet de utsätts för egentligen är, om det inte ens övervägt 

en anmälan. Vi reagerade på att polisen inte hade ett enda fall där målsägande var en man. 

Han poängterade att motanmälningar inte var en sämre anmälan, men indirekt så klargjordes 

att de på sätt och vis är det. I samtliga av dessa verksamheter svarade man nämligen att det är 
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ovanligt att träffa på utsatta män, men vore motanmälningar lika högt klassade så skulle de 

utsatta männen finnas i större utsträckning hos verksamheterna än vad de upplever.  

Boj och Mansjouren pratade inte om motanmälningar och i så fall är det inte konstigt att 

de inte träffar männen eftersom det verkar vara här de återfinns. På mansjouren tror man inte 

att männen som blir slagna i självförsvar skulle kontakta dem, utan de upplever att när de har 

en utsatt man så är han ensamt utsatt. Det styrker även det polisen säger om att de sitter hårt 

inne att anmäla. De ”kommer på” att det våld som de utsatts för är ett brott först när kvinnan 

anmäler. De har troligtvis inte upplevt det som särskilt problematiskt och således inte 

kontaktat ett hjälpforum som mansjouren. 

 Boj borde enligt oss få motanmälningsärenden med tanke på deras polissamarbete och 

det faktum att motanmälningar är en egen anmälan och lika viktig. Om man nu bortser från 

det så har vi en förklaring på varför inte männen (20 procent) hittas på varken Mansjour eller 

Brottsofferjour. Mansjouren tycker själva att det är anmärkningsvärt att det trots ABC-

nyheternas inslag om våld mot män inte ledde till någon ökning av sökande och han 

konstaterar lite fundersamt: ”män mår väl bra då!”. På Boj upplever de att ämnet 

relationsvåld är mer aktuellt nu än tidigare. De tror att de kan bero på massmedia och att man 

via den får veta att det finns hjälp att tillgå hos verksamheter som Boj.  Att männen inte 

vänder sig till Socialjouren är inte särskilt konstigt eftersom de endast handhar de mest akuta 

ärendena. Med tanke på att männens skador oftast inte är akuta eller livshotande, utan mer 

psykiskt nedbrytande så är inte detta rätt instans. Dock upplever Socialjouren att det är 

mycket vanligt med män som motanmäler.  

Vi kan dra slutsatsen att Brå inte tar hänsyn till om männen som far illa är 

förstahandsanmälare eller motanmälare men det gör verksamheterna. Räknar man inte med 

de motanmälda fallen är siffrorna på utsatta män väldigt få hos samtliga fyra verksamheter. 

Att de inte anmäler eller att de anmäler först när de fått en anmälan mot sig beror troligtvis på 

att det våld som männen utsätts för oftare är psykiskt. Det finns också en social påverkan som 

gör att männen ogärna anmäler. Något som både forskningen säger och tre av de fyra 

verksamheterna som vi intervjuade intygar. Polisen hade inget fall där psykiskt våld var enda 

underlaget för anmälan. De ingick dock i våldsspiralen som han uttryckte det. Brå´s siffror är 

baserade på brottsstatistik och på så vis får vi reda på att de 20 procenten troligtvis inte rör 

psykiskt utsatta, utan fysiskt. Mörkertalet blir på så vis jättehögt när det kommer till psykiskt 

våld. Det är detta våld som inte återfinns eftersom männen inte tror det hör hemma i 
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brottsstatistiken. Alla yrkesgrupper har påpekat att mörkertalet säkert är högt, både för män 

och också för kvinnor.  

Det verkar vara möjligt för verksamheterna att applicera den hjälp som ges till kvinnorna 

även på män. Det är mer problematiskt då det finns färre hjälpverksamheter, såsom 

akutboende för dem, något som socialjouren berättade utgjorde en stor skillnad i arbetet med 

utsatta män.  Alla verksamheter är överens om att kvinnorna är de värst drabbade av 

partnervåldet och därför är det inte konstigt att fördelningen av hjälpresurser ser ut som den 

gör.  

De fyra verksamheterna har lite olika syn på forskning och utbildning och hur bra det 

hjälper dem i arbetet. På socialjouren är det tydligt att de influeras mycket av de 

utbildningar/kurser de får gå. En del kurser ger mer, andra mindre, framkommer under 

intervjun. Både mansjouren och socialjouren upplever att det är svårt att följa manualer då det 

i varje fall ser så olika ut.  Hos polisen däremot används manualer och de har bland annat en 

mall de använder för att göra hot - och riskbedömning. Polisen erbjuds en kurs via 

polishögskolan i ämnet relationsvåld, de hålls även lokala kurser som myndigheterna ordnar. 

Boj och mansjour har internutbildningar. På mansjouren handlar dessa om att lära sig att hålla 

i samtal. På Boj är det en obligatorisk internutbildning och de går mycket på seminarium och 

föreläsningar i ämnet. Polisen och socialjour har som en självklar del av verksamheten att 

fortlöpande hålla sig uppdaterade. På Boj är ekonomin en styrande faktor till huruvida de kan 

vidareutbilda sig. På mansjouren upplever respondenten att de är svårt med kurser och 

utbildning. Mannen vi träffar tror mer på att utgå från sin egen erfarenhet. 

Ett stort problemområde att attackera är allmänhetens föreställningar om våld och hur 

media presenterar våldet, något mansjouren är inne på. Han säger att han själv har reagerat på 

den bild man får av media, där mannen likt en diktator styr genom våldet. Han upplever att 

det ofta är tvärt om, att det inte handlar om att slå för att styra utan mer om att mannen känner 

sig liten och att han ”behöver” återfå sin makt.  

Så länge vi låter könsmaktsperspektivet förklara våldet kommer alla ha fördomar och de 

män som utsätts kommer ha svårt för att söka hjälp. Om vi lyckas få en mer neutral syn där vi 

inte sätter ett kön på våldet och dessutom uppmuntrar män till att anmäla och är tydliga med 

när kvinnan faktiskt begår ett brott mot mannen, så kanske vi kan hitta fler män som egna 

ärenden och inte bara som motanmälare.  
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Som förslag på framtida forskning i ämnet skulle det vara intressant att presentera siffror 

på när män är förstahandsanmälare och se hur många procent av männen som då är utsatta. 

Det skulle också vara av intresse att skilja bättre på våldet i studier. Det skulle vara intressant 

att göra en studie på enbart fysiskt våld och en på enbart psykiskt våld. En annan intressant 

vinkel skulle kunna vara att jämföra ett ojämnställt land med ett jämnställt land som Sverige 

för att se om män är mer eller mindre utsatta i ett jämnställt land.  

Summan av vår studie är att det finns män som är utsatta för våld i nära relationer. 

Verksamheterna stöter till viss del på dem men problematiken tycks inte ses som speciellt 

omfattande, såvida man inte räknar med de män som motanmäler. Polisen poängterar att 

männen som motanmäler faktiskt har varit utsatta för något men att man inte har insett det 

förens kvinnan anmäler dem. När man använder CTS så anger männen att de lika ofta blir 

slagna som kvinnan (även dessa män har troligen upplevt en våldshandling till exempel örfil) 

dock utan hänsyn till omständigheterna. Så är det också med fallen där mannen motanmäler. 

Att som Brå mäta relationsvåld utan hänsyn till om det är en förstahandsanmälan eller en 

motanmälan blir lite missvisande, på samma sätt som CTS blir det. Polisen uppskattade att 

sju av tio fall hade en motanmälan (mannen motanmälde kvinnan i sju av tio fall) men då 

borde Brås siffror på utsatta män vara ännu högre!?  

Återigen kan man konstatera att det finns utsatta män men inte i samma utsträckning 

som utsatta kvinnor. Verksamheterna har möjlighet att hjälpa männen genom att applicera det 

stöd som finns för kvinnor även i männens situation.  
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