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Abstract: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka heterosexuella män 

som utsätts för våld i nära relationer. För att besvara vårt syfte samt 

frågeställningar har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med anställda 

inom polisen och kompletterat det med vad tidigare internationell forskning 

säger om problematiken. De teoretiska utgångspunkterna har varit 

genusteorier om maskulinitet och manlighet samt teorier om ideala offer. De 

centrala fynden som gjorts är att våld mot män i nära relationer är relativt 

ovanligt men förekommande och inte lätt att definiera. Slutsatser som vi har 

dragit är att problematiken präglas av samhällets normer om vad som anses 

vara ”traditionellt”, detta styr uppfattningen om vem som ska vara och inte 

vara offer. En annan slutsats vi dragit är att de stödinsatser som finns för 

utsatta män behöver uppdateras. 

 

Nyckelord: Våld, heterosexuella män, relationsbrott, manlighet, ideala offer, 

normativa föreställningar, stödinsatser 
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1. Inledning 

Våld i nära relationer handlar i de flesta fall om mäns våld mot kvinnor, men det betyder 

inte att det inte finns män som utsätts för våld i nära relationer. Generellt sett så utsätts män 

för mer våld än kvinnor, dock handlar det om våld mellan män, det som kallas för 

gatuvåld. Brottsförebyggande rådet gjorde en undersökning 2009 som visade att en av sex 

individer som utsattes för partnervåld var en man, dock framgår det inte i vilken 

relationsform (NCK, 2013). Enligt Brottsförebyggande rådet
1
 har våld i nära relationer 

legat på en relativ jämn nivå gällande kvinnors utsatthet, medan mäns utsatthet för 

misshandel inklusive grov misshandel i nära relationsbrott har ökat under ett års tid. Hur 

säkra siffrorna är går inte att svara på, men det ger en bild av att problemet förekommer 

och att det möjligen har ökat. Kan det i så fall bero på att män har börjat uppmärksammas 

mer som potentiellt utsatta i nära relationsbrott och/eller att deras anmälningsbenägenhet 

har ökat? Vår uppfattning är att heterosexuella män som utsätts för våld i nära relationer är 

ett ouppmärksammat område, vilket fick oss att vilja titta närmare på fenomenet. 

 

  

 

 

Tabellen visar antalet anmälningar gällande misshandel, inklusive grov misshandel, inomhus mot kvinnor 

och män 18 år eller äldre av bekant eller i nära relation. 2010 anmälde 3170 män och 2011 hade det ökat till 

3373. Antalet kvinnor 2010 som anmälde var 12422 medan 2011 hade det ökat till 12471. 

1.1 Bakgrund  

Våld i nära relationer är ett brott som kan ses utifrån olika aspekter. Länge har våld i nära 

relationer varit likställt med jämställdhetsfrågor samt könsmaktsordningen i samhället och 

synonymt med mäns våld mot kvinnor. 1970 kom den första undersökningen om kvinnors 

våld mot män som påvisade ett erkännande att även män kan bli utsatta för våld i nära 

relationer (Hines & Douglas, 2009). 

Socialstyrelsen (2010) beskriver våld i nära relationer som ett samhällsproblem som berör 

ekonomiska, sociala samt sjukvårdsaspekter och våldet innefattar en kränkning av den 

utsattes mänskliga rättigheter. På Brottsofferjourens (BOJ, u.å.) hemsida förklaras våld i 

                                                           
1
 http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 

http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
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nära relationer som ett brott som förekommer där människor oftast känner sig som tryggast 

– i sitt hem. Förövaren är oftast den som står offret närmast och offret litar mest på – sin 

partner. Både polisen (u.å.) samt nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2013) 

identifierar att våld i nära relationer kan uppstå i relationer mellan syskon, 

familjemedlemmar och övrig släkt. Det går inte att säga på förhand vem/vilka som blir 

utsatta eller vem/vilka som utsätter, eftersom våldet förekommer inom alla åldrar, 

samhällsklasser, etniska grupper och så vidare.  

Våld i nära relationer tar sig olika uttryck. På socialstyrelsens (2010) hemsida identifieras 

psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt att den utsattes ekonomiska och materiella 

tillgångar begränsas. Män tenderar att bli mer utsatta för våld av psykisk karaktär såsom 

kränkningar och hot samt våld med någon form av föremål (Basile, 2004). Att exakt kunna 

säga hur många det är som är utsatta går inte att svara på men BRÅ uppskattar att 25 

procent anmäler till polisen. År 2011 i Sverige inkom det 35035 anmälningar gällande 

misshandel. 69 procent av anmälningarna påvisade att förövaren var en nuvarande eller en 

före detta partner (Polisen, u.å.). Resultaten av utsatthet i våld i nära relationer påverkas av 

hur våldet definieras och hur frågor ställs om det. Fastställs våld i nära relationer som våld 

och brott tenderar kvinnor att vara överrepresenterad som utsatta. Fastställs istället våld i 

nära relationer som psykiskt/psykiskt angrepp skulle det snarare påvisa att män i större 

utsträckning blir utsatta (Hradilova et al., 2009).  

För att få en bättre förståelse kring våld i nära relationer och våldsutövandet kan det vara 

av vikt att tänka i banor om genus och maskulinitet. Länge har våld i nära relationer varit 

synonymt med att mannen är våldsutövaren och samhället har normativa föreställningar 

om män och maskulinitet. I debatter bland forskare och allmänheten framställs män som 

gärningsmannen, vilket kan bero på stereotypiska idéer om vad manlighet är. Samtidigt 

kan det ha med föreställningar om vem som är eller inte är ett ”äkta” offer. I folkmun anses 

ett ”äkta” offer vara en sårbar, maktlös, oskyldig och hjälplös person. Denna bild stämmer 

inte överens med de stereotypiska bilderna som finns om mannen. Att kombinera manligt 

och offer är problematiskt då manlighet kopplas ihop med styrka och offer med svaghet 

(Bucar, 2005; Stolt, 2010). Vi vill i denna studie titta närmare på hur normativa 

föreställningar om män, maskulinitet och offer möjligen kan ligga bakom det eventuella 

mörkertalet av utsatta män i nära relationer.  
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1.2 Relevans för socialt arbete 

Sveriges akademikers centralorganisation (u.å.) beskriver socialt arbete som att det riktar 

sig mot människor i utsatthet, det handlar om att hjälpa alla som är i behov av hjälp. Att 

vara utsatt för någon form av våld i nära relationer oberoende av kön innebär för det mesta 

utsatthet. Genom att belysa våld i nära relationer, dess orsaker och konsekvenser på olika 

nivåer kan insatser för att förebygga våld i nära relationer skapas, samtidigt som tilliten för 

samhällets aktörer kan öka. Att belysa mäns utsatthet i nära relationer är av relevans på 

flera plan. Det kan minska tabun, förändra de normativa föreställningarna om offer och 

förövare. Det kan leda till att fler vågar ta steget att anmäla och det kan skapa mer 

jämställdhet i frågor kring våld i nära relationer. 

1.3 Förförståelse  

Utifrån vår kunskap om våld i nära relationer så har vi förstått att vi har haft en rätt 

stereotypisk bild gällande problematiken. Den stereotypiska bilden som återfinns hos 

många handlar om att kvinnan är offer, och vi har vid konkreta situationer oftast tänkt att 

kvinnan är offer och mannen är förövaren. Trots det har vi haft en medvetenhet om att nära 

relationsbrott kan beröra många individer samt att offret kan vara av båda könen. Detta har 

vi diskuterat som sedan satte igång tankar inför val av uppsatsämne och vi beslöt oss för att 

titta närmare på problematiken, en förbisedd fråga. Utsatta heterosexuella män i nära 

relationsbrott tror vi är ett ouppmärksammat, svårfångat och kanske tabufyllt område men 

inte desto mindre viktigt att undersöka. 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka mäns utsatthet för våld i heterosexuella nära relationer samt vilken 

erfarenhet och syn som polisen har gällande problematiken.   

1.4.1 Frågeställningar 

- Hur kan synen på heterosexuella män som utsätts för våld i nära relationer påverkas av 

samhällets syn på genus och maskulinitet? 

– Vilken erfarenhet och syn har polisen på mäns utsatthet för våld i heterosexuella nära 

relationer samt hur bemöts dessa män? 

– Vilket stöd kan samhället erbjuda män som utsätts för våld i heterosexuella nära 

relationer? 
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1.5 Lagar & rättigheter 

Våld i nära relationer är ett brott och en kränkning av den utsattes mänskliga rättigheter. 

Det brott som innefattas i våld i nära relationer är grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning
2
 som bygger på brottsbalkens 3, 4 och 6 kapitel

3
. Utifrån de 

mänskliga rättigheterna kan våld i nära relationer innefatta en kränkning av exempelvis 

artikel 8 ”rätten till skydd för privat – och familjeliv”
4
.  

2. Tidigare forskning 

2.1 Våld i nära relationer – spelar könsmakten in? 

Våld i nära relationer har under en längre tid varit ett stort samhällsproblem (Hines et al., 

2007). Det återfinns flera beskrivningar på hur våldet framställs i olika studier. Trots de 

olika beskrivningarna vill forskare framhäva att det handlar om någon form av övergrepp. 

Straus (1997) beskriver i sin forskning misshandel som en brottshandling som en individ 

utövar gentemot en annan. Straus (1997) pekar på att det är av vikt att det tas i åtanke att 

det inte enbart handlar om att framkalla skada, det anses som en brottshandling även om 

den utsatte klarar sig undan fysiska skador. En liknande förklaring till Straus (1997) 

slutsatser är det som Hradilova et al (2009)  och Gadd (2003) presenterar, att det handlar 

om övergrepp som förekommer mot den utsatte vid upprepande tillfällen, fysiska och 

sexuella övergrepp men även andra brott som återfinns inom brottsbalken.  

Trots att det har gjorts omfattande och flertaliga studier om mäns våld mot kvinnor och 

dess effekter finns det väldigt lite om mäns utsatthet. Våld i nära relationer började 

studeras i mitten av 1970-talet och då uppmärksammades kvinnors våld mot män (Hines & 

Malley-Morrison, 2001; Hines & Douglas, 2009). Många studier har utgått från att titta på 

våld i nära relationer utifrån jämförelser mellan könen, och den huvudsakliga skillnaden 

som har funnits handlar om förmågan att framkalla fysisk skada. Det påvisas att män 

utsätts för våld som inte är lika skadligt och av samma aggressiva drag. Det har även 

påvisats att det finns en underförstådd kulturell norm som tillåter eller uppmuntrar till 

mindre övergrepp under särskilda förhållanden. Detta har uttryckts genom att både män 

och kvinnor ställer sig mer accepterande till att män blir utsatta än tvärtom. Det är 

exempelvis mer accepterat att en man får en örfil än om en kvinna får det då män är mer 

troliga till att ta mindre skada av det (Straus, 1997).  

                                                           
2
 Lästips: http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Brott-i-nara-relationer/ 

3
 Lästips: Sveriges rikes lag - Brottsbalken 

4
 Lästips: David Fisher, 2012 Mänskliga rättigheter: en introduktion 

http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Brott-i-nara-relationer/
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Även om våld i nära relationer inte kan ursäktas så finns det en del förklaringar till 

uppkomsten av det. Ur ett feministiskt perspektiv förklaras våld i nära relationer med 

ojämlika maktrelationer samt ekonomisk obalans där männen har en högre position. Det 

återfinns även en ursäkt ur ett feministiskt perspektiv till varför män utsätts för våld i nära 

relationer. Den handlar om att de får igen för att de har under en längre tid utövat 

dominans mot sin partner. Den ojämna maktfördelningen mellan män och kvinnor 

diskuteras såväl i den offentliga debatten som i forskningen som en förklaring, ett beteende 

där strukturella samt individuella omständigheter samspelar och könsmakten är en av flera 

dimensioner. Det är av vikt att inte enbart titta på de strukturella förklaringarna, utan även 

utgå från de individuella och livsrelaterande omständigheterna för att få en bättre förståelse 

(Hradilova et al. 2009; Straus, 1997). 

2.2 Vanligaste formerna av våld män utsätts för  

Den huvudsakliga skillnaden mellan könen vid våldsutövande handlar inte om 

skadefrekvensen, utan skillnaden utgörs av vilket tillvägagångssätt som har använts för att 

åstadkomma skada. En utsatt man tenderar att ta minde fysisk skada och de synliga 

skadorna är mindre än skadorna på en kvinna (Hines & Douglas, 2009; Clifton 1990).   

Män som utsätts för våld i nära relationer kan utsättas för fysiskt, psykiskt och sexuellt 

övergrepp, men oftast förekommer psykiskt övergrepp.  Psykiska övergrepp kan uttryckas i 

form av kränkningar. Det kan exempelvis vara hot om att skada, hot om skilsmässa eller 

otrohetsaffärer (Hines & Malley-Morrison, 2001; Basile, 2004).  Det fysiska våldet som 

män kan drabbas av kan uttryckas i form av att ett föremål har används för att skada. Det 

kan uttryckas genom slag med ett föremål som kan vara en stekpanna, eller att föremålet 

kastas. Det förekommer även vid mer dramatiska fall att mannen blir knivstucken eller 

skottskadad då det förekommer att män utsätts för våld med något vapen (Clifton, 1990; 

Hines & Douglas, 2009; Hines & Malley-Morrison, 2001).  

2.3 Hjälp- och stödinsatser 

Män tenderar att i mindre utsträckning söka hjälp. Detta kan ha med samhällets normer om 

hur män ska vara samt agera. Män anses kunna lösa samt avvärja övergrepp med tanke på 

deras fysiska kapacitet och kroppsbyggnad. Att förlika sig med att vara utsatt kan leda till 

påfrestningar hos mannen, huruvida mannens maskulinitet påverkas av att acceptera sig 

med offerstatusen. Det finns teorier om att det underligger rädsla hos männen som gör att 

de inte söker hjälp, de är rädda att de ska bli förlöjligade, förödmjukade eller i extrema fall 
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anklagade för att vara förövare själva. Andra faktorer som kan ha inverkan på att män inte 

söker hjälp handlar om skuld, skam, förnekelse av att ha blivit utsatt för ett brott samt 

misstro för rättsväsendet, att polisen exempelvis inte skulle förstå eller tro dem (Hines, 

2011; Kimmel, 2002; Tsui et al., 2010). 

Stödinsatserna för män i Sverige är få och de får inte alltid det stöd som de behöver från 

samhället och rättsväsendet.  Vidare förklaras det att det kan bero på att samhällets fokus 

inte har legat på män som har utsatts för våld i nära relationer. Detta kan bero på den 

dominerande bilden av en typisk gärningsperson och offer (Hradilova et al, 2009). I 

Sverige har vi idag exempelvis kvinnojourer och mansjourer. Kvinnojourer vänder sig 

enbart till kvinnor som har blivit eller är utsatta medan mansjourer vänder sig till både 

kvinnor och män som är i behov av stöd. Mansjourer arbetar med att förebygga och 

förhindra mäns våld mot kvinnor. För män kan det vara svårt att finna svar om de kan 

vända sig dit när dem har blivit utsatta (Kvinnofridslinjen, 2013; Mansjouren, u.å.; Prop., 

1997/98:55).   

Tsui et al (2010) visade i sin undersökning att det som har efterfrågats av män gällande 

stödinsatser är att de professionella ska få mer utbildning kring våld i nära relationer, och 

att problemet berör både män och kvinnor. Det framkom även att kunskaper om mäns 

utsatthet ökar och att organisationer som enbart vänder sig till män skapas, då bristfälliga 

hjälporganisationer är en orsak till varför män inte anmäler. Trots denna efterfrågan så 

finns det i vissa länder endast jourtelefoner (Gadd et al., 2003).  

2.3.1 Kontakt med samhällsaktörer – identifiera sig som manligt offer 

Vid våld i nära relationer uppstår känslor såsom skuld och skam. Att som man erkänna sin 

utsatthet för våld i en nära relation med en kvinna är inte accepterat och det finns en social 

tabu över att vara ett manligt offer. Män som blir utsatt för våld av sin kvinnliga partner 

tror att om de erkänner sig som utsatt försvagas deras manlighet, och att de kan förlora sin 

värdighet samt respekt. Många utsatta män är rädda att bli stigmatiserade då de tror att 

omgivningen inte tror att män kan bli utsatta för våld i en nära relation (Tsui et al, 2010). 

Dessa tankar kan ses som interna hinder som står i vägen för att söka stöd och hjälp. 

Kommer de över dessa hinder så kan de stå inför vad som kan betraktas som externa 

hinder. Dessa hinder kan vara att när de väl har tagit kontakt med stödorganisationer möts 

de av svar som ”vi vänder oss enbart till kvinnor” eller att de blir hänvisade vidare till 

”misshandelprogram” (program som vänder sig till dem som utövar våldet).  
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Andra externa hinder de kan mötas av från samhällsaktörer är att de blir felaktigt gripna, 

dem tros vara förövaren (Hines & Douglas, 2009). 

2.4 Varför stannar männen? 

Anledningarna bland våldsutsatta män och kvinnor som väljer att stanna kvar i förhållandet 

tenderar att vara liknande. Ofta är förhållandet eller äktenskapet en anledning till varför 

den utsatte väljer att stanna kvar, och den rådande levnadssituationen har ofta blivit en 

vana. Det är inte ovanligt med ekonomiska skäl samtidigt som tanken på att lämna sin 

partner känns skamligt. Varför män väljer att stanna kvar kan bero på en stereotypisk bild 

som kan återfinnas i många samhällen. Denna bild speglar mannen i en roll som den 

dominanta. Att då erkänna sig som offer vid våld i nära relationer där förövaren är en 

kvinna kan utsätta männen för sarkasmer gällande deras maskulinitet. Att lämna sin partner 

kan för männen innebära att de ska bli förödmjukade och förlägna utifrån samhällets 

värderingar om män och kvinnor (Clifton, 1990; Hines & Malley-Morrison, 2001). 

Den huvudsakliga anledning som många forskare har funnit som skäl till att männen väljer 

att stanna kvar utgörs av att de inte vill lämna barnen. Det kan handla om att de är rädda 

för att barnen ska bli utsatta för våld istället för dem, eller att deras partner väljer att ansöka 

om ensam vårdnad som ett straff om männen lämnar dem. Andra oroar sig för att 

umgänget mellan dem och barnet/barnen ska bli blockerat som en kontrollerande handling 

för att fortsätta åstadkomma skada mot dem. För den utsatte blir barnens välfärd viktigare 

än deras egen säkerhet samt välbefinnande och väljer att leva kvar under de osäkra 

förhållandena. Ofta förekommer våldet inte frekvent och när det väl har uppstått så är den 

våldsamma partnern väldigt ursäktande, detta kan även vara en anledning till varför män 

väljer att stanna kvar i det våldsamma förhållandet (Clifton, 1990; Hines & Douglas, 2009; 

Hines & Malley-Morrison, 2001).  

2.5 Sammanfattning/kritik av tidigare forskning 

Vad vi kan se i insamlandet och sammanställningen av tidigare forskning är att den i stor 

utsträckning speglar jämförelser mellan könen. Det kan bero på att utsatta män i 

heterosexuella relationer är en outforskad problematik men vi anser att jämförelserna ger 

en intressant vinkling. Efter att ha läst igenom samt sammanställt forskning kan vi se att 

den till viss del är bristfällig, detta på grund av att det inte finns en tydlig definition om vad 

våld i nära relation innebär samt vad som innefattas. Detta på grund av att forskningen 

definierar våld i nära relationer på olika sätt samt vilka som kan beröras av det. Det finns 
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en otydlighet kring vilka det är som utövar våldet-, är det endast ena eller båda partner? En 

forskning som vi har tagit del av är Tsui et al (2010) som har tittat på telefonhjälplinjer. 

Dessa hjälplinjer har inte som syfte att samla in data utan att ge stöd och hjälp och därav 

inte haft frågor utformade för att söka kunskap om problemet vilket kan ha påverkat 

resultatet. Något som vi har saknat är fler relevanta svenska studier kring heterosexuella 

män som utsätts för våld i nära relationer. Trots de briser som vi har funnit medför det att 

vi får en bred bild på fenomenet utifrån olika vinklar, vi anser att forskningen hjälper oss 

till att uppfylla vårt syfte samt frågeställningar på ett tillfredställande sätt.  

3. Metod  

3.1 Litteratursökning 

Vi har framförallt använt oss av bibliotekets databaser för att finna ett relevant urval av 

tidigare forskning. I huvudsak har vi använt oss av databaserna ProQuest Social Sciences, 

Psycinfo, Google Scholar men även Brottsförebyggande rådets hemsida. Exempel på 

sökord vi har använt oss av är male victims, domestic violence, abused males, samt våld i 

nära relationer. Vi har använt oss av referenser som förekommit i tidigare forskning för att 

få hjälp på vägen med att finna relevant material då denna problematik är svår att finna 

information om. Till teoridelen har vi utgått från bibliotekets databas Primo för att finna 

relevant litteratur om genus och maskulinitet.  

3.2 Datainsamling 

För att uppnå uppsatsens syfte att få en fördjupad förståelse om män som utsätts för våld i 

heterosexuella nära relationer har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie. 

Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ metod handlar om att finna en djupare förståelse 

och inte en bred kunskap om en fråga. 

Vår uppsats bygger på en induktiv ansats vilket även Bryman (2011) identifierar att en 

kvalitativ studie oftast är. Detta på grund av att vi inte har någon förvald teori vi vill prova 

i verkligheten och vi har inte heller skapat några hypoteser. Vi vill istället utifrån data, i 

detta fall våra intervjuer komma fram till förklaringar som på så sätt kan skapa en djupare 

förståelse. De huvudsakliga fördelarna vi finner med att välja en kvalitativ intervjustudie 

beror på att vi får en djup förståelse för ett specifikt fenomen. Då det är en flexibel metod 

som låter respondenterna uttrycka sina erfarenheter, känslor och tankar är den väldigt 

attraktiv och effektiv för vår studie. Detta är en av dess styrkor, att det ger en helhetssyn på 
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ett särskilt område vilket låter oss som intervjuare få en djupare förståelse och mer material 

att utgå ifrån.  

3.3 Intervju 

Empirin i vår uppsats har insamlats genom att genomföra kvalitativa intervjuer (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2008). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

då det är lättare att få en djupare bild av en fråga, genom att möjligheten för följdfrågor är 

större än vid strukturerade intervjuer.  För att förbereda innehållet i våra intervjuer 

utformade vi en så kallad intervjuguide (Se bilaga 1). Vid utformandet av denna 

intervjuguide identifierade vi centrala teman. De teman som vi har valt är polisyrket, 

generellt angående våld i nära relationer, våld i nära relationer – utsatta män och lagar 

och riktlinjer. Därefter utformade vi frågor som dels ska spegla vårt syfte samt de 

frågeställningar vi har utformat.  

3.4 Urvalsmetod 

Urvalet för att komma i kontakt med våra respondenter har varit ett målstyrt urval med 

inslag av snöbollsurval (Bryman, 2011). Detta innefattar att en kontakt etablerades med 

polismyndigheten i en mellanstor kommun via en meddelanderuta på polisens egen 

hemsida. Därefter tog polismyndigheten själva kontakt med oss. Vid kontakt med polisen 

uppgavs vårt syfte med att genomföra intervjuer samt att vi ville att respondenterna skulle 

bestå av tre män samt tre kvinnor för att få ett genusperspektiv på problematiken. Vid den 

första kontakt fick vi frågan om vi skulle vilja få kontakt med ”krim-gruppen” då dem 

jobbar med och sannolikt har erfarenhet av problematiken. Det beslutade vi oss för att göra 

då möjligheten gavs. Därefter inkommer inslaget av snöbollsurvalet. Vår kontakt på 

polismyndigheten tog på sig att själv ta kontakt med respondenter som skulle kunna vara 

av intresse för vår uppsats. Då ”krim-gruppen” inte är en så stor arbetsgrupp så fick vi även 

hjälp med att komma i kontakt med vad polisen kallar för ordningspoliser
5
. 

3.5 Respondenter 

Sammanlagt har fem respondenter intervjuats. Två av intervjuerna har skett med två 

kvinnor i polisens ”krim-grupp” varav den ena har arbetat som polis i åtta år, och i ”krim-

gruppen” i sju år. Den andra kvinnan är utbildad civilutredare och har varit aktiv i ”krim-

gruppen” sedan tio år tillbaka. De resterande respondenterna är ordningspoliser. Av dessa 

var två män och en kvinna. Männen har arbetat som poliser i fem respektive tre år och 

                                                           
5
 Har som uppgift att upprätt hålla allmän ordning och säkerhet. 
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kvinnan har arbetat som polis i fem år. Intresset att intervjua manliga och kvinnliga poliser 

beror på flera skäl. En anledning till att vi valde att intervjua poliser är för att tillsammans 

med andra samhällsaktörer har de i uppgift att upptäcka, förhindra och bekämpa våld i nära 

relationer. Vidare tror vi att det ofta är de som kommer i första kontakt med fenomenet 

våld i nära relationer.  Det känns även relevant att utgå från polisen då de har från 

regeringens sida fått i uppdrag att skapa kampanjer
6
 mellan år 2011 och 2013, för att få 

informera om våld i nära relationer och få antalet anmälningar att öka. 

3.6 Val av analys 

Analysmetoden som vi valt för att analysera vårt intervjumaterial är meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att respondenternas svar dras ihop till kortare 

formuleringar, där huvudinnebörden tas fram (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2008). 

Detta sker efter att centrala teman har plockats ut, som vi sedan har kodat med siffrorna ett 

till och med åtta. Även respondenterna fick koder och för att göra det enkelt står K för 

kvinnorna och M står för männen, därefter tilldelade vi dem siffror så att vi skulle kunna 

skilja dem åt, exempel K1, M2, K3. Anledningen till att vi valde meningskoncentrering 

utgörs främst av vårt val för insamling av empirin, våra intervjuer har gett oss mycket 

material (Se vidare i bilaga 2). 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär att undersöka det som är avsett att undersökas. Utifrån våra intervjuer ska 

vi uppfylla syftet genom att beskriva vilka erfarenheter respondenterna inom 

polismyndigheten har av fenomenet våld i nära heterosexuella relationer, med fokus på 

mäns utsatthet. Vi vill även ta reda på vilken betydelse genus och maskulinitet kan ha när 

det handlar om våld i nära relationer, samt om våldshandlingarna kan skilja sig beroende 

på vilket kön man har. Genom en semistrukturerad intervjuguide har vi försäkrat oss om att 

så långt det är möjligt undersöka det som vi avsett från början (Kvale & Brinkmann, 2008).    

Reliabiliteten handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet och generaliserbarhet. Vår 

intervjuguide har varit till hjälp på det sättet att vi kunnat ställa ungefär samma frågor men 

även minskat risken att ställa ledande frågor. Då vi endast har intervjuat en bråkdel av alla 

yrkesverksamma poliser som arbetar med våld i nära relationer kan vi inte anse att vår 

studie är generaliserbar. Det har inte heller varit vårt syfte, utan syftet har varit att få en 

uppfattning om vad de utvalda respondenterna har för erfarenheter av problematiken med 

                                                           
6
 Lästips: http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Sarskilda-satsningar/Brott-i-nara-relationer/ 

http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Sarskilda-satsningar/Brott-i-nara-relationer/
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våldsutsatta män i nära relationer. Det kan även vara svårt att generalisera då 

respondenterna har olika yrkesbefattningar och kommer i kontakt med utsatta män på olika 

sätt (Kvale & Brinkmann, 2008). Vi hävdar dock att uppsatsen innehåller så mycket 

material så det är möjligt att få en djupare förståelse för problematiken.   

3.8 Etiska överväganden 

Vid intervjuer finns det viktiga etiska aspekter som man bör ta hänsyn till (Bryman, 2011). 

Det som Bryman (2011) identifierar som centrala överväganden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid varje intervjutillfälle har 

vi informerat respondenterna om uppsatsen och dess syfte, samt att det enbart kommer att 

användas i det syfte som vi har uppgett. Därefter gick vi igenom de olika aspekterna så 

respondenterna blev införstådda med att deras identiteter kommer att behandlas 

konfidentiellt och presenteras med koder. Vidare så förklarades att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande eller utelämna någon fråga 

utan att behöva förklara anledningen till det samt att det inte påverkade deras vidare 

deltagande i intervjun.  

Vidare har vi vid varje intervjutillfälle frågat respondenterna huruvida de ställde sig 

positiva till inspelning av intervjun. Här förklarar vi att inspelningen underlättar vårt arbete 

vid transkribering av intervjuerna. Samt att det är enbart vi som kommer att lyssna på det 

inspelningen. Det informeras även om att efter transkribering kommer 

inspelningsmaterialet att raderas. 

3.9 Arbetsfördelning 

Vi har i största utsträckning försökt att arbeta gemensamt med uppsatsen. Insamlingen av 

tidigare forskning samt teori har skett gemensamt, däremot har vi delat upp materialet så 

att vi på varsitt håll har plockat ut den mest relevanta informationen. Utformandet av 

texten har vi formulerat gemensamt och samarbetat med, men Rebecka har i huvudsak 

skrivit för att uppnå en enhetlighet i så lång utsträckning som möjligt. Intervjuguiden har vi 

sammanställt gemensamt efter att vi var för sig har formulerat egna frågor som vi sedan 

jämförde och utformade till den slutgiltiga intervjuguiden.  

Vid varje intervjutillfälle togs beslut om vi skulle genomföra intervjuerna tillsammans eller 

enskilt och på grund av att det fanns tidsbrist från respondenternas sida genomfördes fyra 

intervjuer enskilt men den femte gjordes tillsammans. Vi har transkriberat de intervjuer 

som vi själva har genomfört, förutom den vi gjorde tillsammans som Rebecka tog på sig att 
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transkribera. När vi genomförde analysen av intervjuerna var det Christina som fick ta på 

sig större ansvar. Resultat och analysavsnitten har vi arbetat med på varsitt håll som vi 

sedan omarbetade gemensamt till en helhet, diskussionsavsnittet har arbetats fram 

gemensamt.  

3.10 Svårigheter och hinder 

De svårigheter som vi har stött på under arbetets gång med vår uppsats har handlat om att 

finna relevant forskning då utsatta heterosexuella män vid nära relationsbrott är ett 

tämligen outforskat område. Mer specifikt har de största svårigheterna legat i att finna 

svensk forskning. Trots det anser vi att den internationella forskningen som finns är 

användbar för vår uppsats och det går att koppla ihop med respondenternas utsagor 

gällande problematiken. Ett hinder som vi har stött på är att vi inte fick till de sex 

intervjuerna som vi hade tänkt oss. Anledningen till det var att en av respondenterna var 

sjuk vid intervjutillfället. Men i och med att vi fick till fem stycken med tre kvinnor och två 

män anser vi inte att det kommer att påverka vårt fortsatta arbete med uppsatsen och att det 

inte heller kommer att påverka resultat i någon större utsträckning. 

4. Genusteoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen utgår ifrån genusteoretiska utgångspunkter. I detta avsnitt börjar vi med att 

förklara uppkomsten och skapandet av genus och hur det skapar ett könsmaktssystem i 

samhället. Sedan går vi in på maskulinitet och teorier om manliga offer. 

4.1 Genus – vad är det? 

Genus (ibland kallat för kön) är ett omtvistat begrepp men i socialantropologiska 

sammanhang brukar det användas för att skilja mellan kultur och biologi. Med andra ord 

kan det beskrivas som att det handlar om en social och kulturell tolkning av vårt biologiska 

kön. En del könsteoretiska forskare hävdar att människan föds in i en kropp vars yttre drag 

tolkas som flicka eller pojke. Därefter tillskrivs de manliga och de kvinnliga dragen utifrån 

interaktion med andra (Elwin – Nowak & Thomsson, 2003; Holmberg, 2005).  

Att skapa en identitet utifrån genus är betydelsefullt för både män och kvinnor och det är 

även en viktig faktor som påverkar samhället. Genusperspektivet har ofta likställs med 

frågor om jämställdhet och kanske har det att göra med att det är en viktig faktor för 

samhället. Det är även så att genus påverkar människors olika ställningar i samhället, det 

påverkar frågor om makt och inflytande. Män tenderar att bli tilldelad mer makt än kvinnor 



13 
 

och detta speglar vad som brukar nämnas som könsmaktsystemet (Connell, 2009; Elwin-

Nowak & Thomsson, 2003; Holmberg, 2005; Höglund, 2000). 

4.1.1 Könsmaktsystem 

Ordet könsmaktsystem är återkommande begrepp, men vad innebär det? Forskningen vill 

betona vad det innebär att vara man och kvinna, och kort sagt kan det vara ett system där 

människor blir ordnad utifrån sina kön. Det kan även användas för att förstå hur samhällets 

könsstrukturer ser ut och hur samhället håller dessa strukturer levande. Det är uppbyggt 

efter två principer, att hålla isär män och kvinnor samt att mannen är normen. Mannen eller 

manlighet är det som ska eftersträvas och efterliknas av kvinnan. För män finns det även 

riktlinjer, de ska vara män och inte för lika kvinnorna och femininiteten. Grundläggande 

principen är manlig överordning och kvinnlig underordning och män har fördelar av 

kvinnors underordning. Män ordnas enligt könsmaktsystemet högre än kvinnor och får mer 

resurser och makt än vad kvinnor får. Både kvinnor och män tar till sig av denna bild och 

agerar på ett sätt som gör att de passar in, det uppfattas som naturligt och normalt då det 

har förekommit så pass länge (Connell, 2009; Elwin-Nowak & Thomsson, 2003). 

4.2 Manlighet och maskulinitet, vad är det? 

En betydelsefull teoretiker i fältet mansforskning och maskulinitet är Raewyn Connell och 

vissa menar på att Connell är en förgrundsfigur för maskulinitetsforskningen. Connell 

framhåller att manlighet är vad som anses utgöra motsatsen till kvinnlighet. Mannen 

beskrivs ofta med egenskaper att han är djärv och kraftig. Det finns en annan bild av vad 

mannen är och det handlar mer om att det är ett beteende, det ligger i betraktarens ögon 

vad som uppfattas som manligt eller omanligt. Manlighet handlar mer om egenskaper än 

det biologiska könet, och i vårt samhälle beskrivs mannen med många egenskaper och de 

flesta samhällena har satt upp mönster om hur mannen är och bör vara (Connell, 

1995/2003; Ekman, 1995; Gaunt, 1999). Ur ett biologiskt perspektiv kan maskuliniteten 

betraktas utifrån männens kroppar. Detta har skapats genom den evolutionära utvecklingen 

av det manliga släktet. Tillsammans med de maskulina generna finns det tendenser till att 

de även ärvt egenskaper att vara aggressiva, ha en viss roll i familjen, hierarkin, och så 

vidare (Connell, 1995/2003).   

En motsägande teori om maskulinitet menar att det inte är kopplat till deras kroppar utan 

det är kopplat till genus i sociala maktstrukturer. Det handlar om makt och prestige och 

uppstår i relation till en maktstruktur, där maskulinitet och femininitet sätts mot varandra. 
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Det har även påvisats att inom maskuliniteten finns det över och underordning utifrån 

vilken typ av maskulinitet det handlar om, den dominerande maskuliniteten är hegemonisk 

maskulinitet (Holmberg, 2005).  

4.2.1 Hegemonisk maskulinitet 

Raewyn Connell formade begreppet hegemonisk maskulinitet, och begreppet fungerar som 

en måttstock för skapande av maskuliniteter. Män tenderar i högre utsträckning än kvinnor 

att inta olika maktpositioner, alla män har inte samma tillgång till makt. Den dominerande 

mansrollen inom maskulinitet är hegemonisk och det är även det som är normen om hur 

män bör vara i ett samhälle eller i en kultur. Inom den hegemoniska maskuliniteten 

återfinns ofta vita, heterosexuella och vuxna män, det innefattar ofta att männen ska vara 

rationella och extremt självupptagna. Det handlar om herravälde, ledning och männen är 

vana vid att utöva makt mot andra främst mot kvinnor (Holmberg, 2005; Johansson, 2000). 

Det går att urskilja en manlig hierarki som medför att män får olika positioner. Dessa är, 

hegemonisk-dominant, delaktig samt underordnad och att de korsas av diskurserna, makt, 

disciplin och narcissism. Det är ytters få män som tar till sig alla egenskaper som den 

hegemoniska maskuliniteten har och detta kan även medföra att hegemonisk maskulinitet 

framstår en aning kluven och att männen tenderar att ha en dubbel relation till makten. Å 

ena sidan kan det finnas en tanke om att utöva manlighet som strävar mer mot jämlikhet 

med kvinnor samtidigt som dem även vill kunna luta sig mot makten (Johansson, 2000). 

4.3 Idén om ett manligt offer 

Talet om den våldsamma mannen är väl etablerad, medan mannen som offer inte 

synliggjorts i samma utsträckning. Detta kan härstamma från två synsätt, för det första kan 

det finnas en motvilja att tala om manliga offer. För det andra kan det finnas en 

allmängiltig uppfattning om att män per definition inte är offer, i alla fall inte offer av ett 

specifikt brott. Att samhället kan ha normativa föreställningar om mannens egenskaper gör 

det inte lättare för männen att identifiera sig som ett offer. Den norska kriminologen Nils 

Christie (1986) har utformat en teori om idealiska och icke – idealiska offer
7
. Det Christie 

(1986) menar med idealoffer är att det är en person som kan kräva offerstatus till sitt fullo. 

För att tydliggöra det ännu ett steg kan det idealiska offret vara en gammal dam på 

promenad som möter en okänd, stor man som stjäl hennes plånbok. Det är även många 

som ställer sig tveksamma emot att män faktiskt ska kunna känna sig hotad av en kvinna. 

                                                           
7
 Lästips: http://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/brottsofferkunskap/ideala-brottsoffer 
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Spelar de fysiologiska och fysiska egenskaperna någon roll om vem som utsätter eller blir 

utsatt?  Det krävs att män och kvinnor går från de normativa föreställningarna om könen 

och de stereotypiska bilderna som har tillskrivits. Det krävs även att samhället går från att 

tänka att män inte kan bli hotad av en kvinna. Det krävs också att offerstatus blir legitimt 

för alla och att det bekräftas att det inte medför att manligheten försvagas hos mannen 

(Bucar, 2005; Eriksson, 2010). 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår undersökning. Inledningsvis ville 

vi ha ett genusperspektiv av vårt resultat, då respondenterna uttryckte sig väldigt liknade så 

fick vi inte den aspekt som vi hade önskat. Vi har valt ut särskilda citat som vi anser kan 

förtydliga och skapa en bättre förståelse för vad som har uppkommit vid intervjuerna. 

Respondenternas utsagor har i lång utsträckning varit liknande, vilket har medfört en 

svårighet att framställa flera olika svar kring samma fråga.  De utvalda citaten har vi valt 

att korta av och detta påvisas genom /…/ i den löpande texten. Vilket betyder att vi har 

tagit bort ord som inte har någon större betydelse för sammanhanget. Exempel på det kan 

vara upprepning, hummande och stakande. För att underlätta för läsarna att förstå vem av 

våra respondenter som har uttryck vad, presenterar vi dem i tabellen nedanför. 

Respondent Kön Yrkesbefattning Yrkesverksamma 

K1 Kvinna Ordningspolis Fem år 

K2 Kvinna Polis inom ”krim-gruppen” Åtta år 

K3 Kvinna Civilutredare inom ”krim-gruppen” Tio år 

M1 Man Ordningspolis Tre år 

M2 Man Ordningspolis Fem år 

 

5.1 Polisernas erfarenheter av och syn på våld i nära relationer 

Vi ville utifrån våra intervjuer få en bättre inblick i polisens erfarenhet av och syn på våld i 

nära relationer. Sammantaget uttryckte våra respondenter att de flesta har kommit i kontakt 

med ärenden gällande våld i nära relationer, men i olika utsträckning. Detta kan bero på 

antalet år de har arbetat inom polisyrket, samt vilken enhet de arbetar inom. De flesta 

ärenden gällande relationsbrott som inkommer till polisen handlar i störst utsträckning om 

I tabellen här ovan presenteras våra respondenter som har deltagit vid intervjuerna. Detta för att 

underlätta att förstå vem som har uttryckt vad i den löpande texten. 
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parrelationer, i alla åldrar och samhällsklasser. Det är enligt respondenterna omöjligt att 

säga vilka som bli utsatta. Nedanför presenteras två utsagor kring frågan på vad våld i nära 

relationer innebär, vilket illustrerar att definitionen av våld i nära relationer kan vara olika 

ur polisens perspektiv. 

K2: ”Det vanligaste som vi jobbar med eller de anmälningar som kommer in är ju att det är en 

kvinna som har blivit slagen av sin man, självklart sen så dyker det alltid upp några ärenden där 

det är tvärtom där mannen har blivit slagen /…/ Men också som sagt gamla mammor som har sina 

äldre söner som vårdare eller som bor hemma som blir utsatta, som missbrukar eller men de är 

alla samhällsklasser som finns representerade också, de är det.” 

Respondent K2 uttrycker att det vanligaste är att en kvinna blir slagen av en man. Det 

förekommer i parrelationer men även mellan andra familjeband såsom mellan syskon och 

barn mot föräldrar. 

M1: ”Det är ju alltså en nära relation, det är alltså ett, det är inte släkt om vi säger mamma pappa 

utan det är ju, vad ska jag säga, ifall du är tillsammans med någon, pojkvän, flickvän, sambo, gift. 

Det är sånt, det är sånt som kallas nära relationer. Så inte släktmässigt då.” 

M1 uttryckter en förkaring som endast innefattar parrelationer och var den enda av 

respondenterna som inte lyfte fram att det kan förekomma inom andra relationer.  

Det verkar vara förhållandevis vanligt för polisen att åka på ärenden som berörs av våld i 

nära relationer. M2 uttryckte sig som så att under ett år så är det ganska många jobb som 

de får åka på som berörs av våld i nära relation. Även om det inte är det vanligaste ärendet 

så är det ”titt som tätt” som respondenten uttryckte det. Flertalet av respondenterna 

uttryckte att de tror att det troligtvis förekommer stort mörkertal av vilka som faktiskt blir 

utsatta för våld i nära relationer. När vi ställde frågan till respondenterna om deras tankar 

kring utsatta män i nära relationer fick vi svar att det är företrädesvis ovanligt men att det 

förekommer.  

M1: ” Nä det har jag väl inte. Jag vet av kollegor som har varit på sådana jobb, men jag har 

aldrig varit på något sånt själv det har jag inte.” 

Vidare så var det inte alla av våra respondenter som hade varit i kontakt med män som 

hade blivit utsatta men de hade hört talas om sådana ärenden av kollegor som hade varit 

iväg på ärenden. Deras tankar handlade om att de trodde det var mer ovanligt och precis 

som med kvinnor kanske inte alla ärenden anmäls.  
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K2: ”/…/ eller att det från början inledningsvis har kommit in som en anmälan från kvinnan men 

när man väl har börjat förhöra folk och nysta i det här så kanske det egentligen är tvärtom, att det 

är mannen som har varit utsatt /…/.” 

K2 gav ett exempel på att vid ett ärende där det har varit ”bråk”, går tankarna i riktning 

mot att kvinnan är den utsatta. Då de börjar undersöka i situationen så kan de upptäcka att 

det inte alls var såsom de tänkte eller det som berättelsen gavs från början. Mot den 

bakgrunden är det viktigt att ha vetskap om andra former av våldsförlopp inom nära 

relationsbrott. Det handlar om att kunna genomföra ett bra jobb och kunna bemöta även de 

mer ovanliga ärendena där en kvinna utsätter en man än de som förefaller ”traditionella”. 

5.2 Våldets olika uttryck 

Våld i nära relationer beskriver respondent M1 som ”ett paket av våld”, där såväl fysisk 

och psykisk våld förekommer. Här var alla respondenter överens om i vilka former av våld 

som förekommer, att det är allt från kräkningar till mer fysiskt våld. Det som uttrycktes var 

att våldet sällan börjar med det fysiska utan det sker en upptrappning.  

Inledningsvis avskärmas den utsatte från dess vänner och familj, sedan byggs det upp med 

kränkningar och avskärmningar av sin partner från dess sociala omvärld. Detta skapar 

sämre självförtroende och den utsatte blir mer beroende av sin partner som på detta sätt får 

mer makt och kontroll. Oftast när det kommer som ärende till polisen så har det övergått i 

de flesta fallen till fysiskt våld. 

M1: ”Ja det är ju en blandning, men våld ingår ju nästan jämt, sen ingår oftast hot, kränkningar. 

De bryter liksom ner kvinnan eller mannen blir liksom nedbruten, få dåligt självförtroende och så 

där. Men det är som ett paket av våld, hot, misshandel, det är det paketet som är liksom, som ingår 

skulle jag vilja säga.” 

Det kan även förekomma i form av trakasserier via mejl, sms eller telefonsamtal och på så 

sätt göra den utsatte obekväm och det är inte heller ovanligt att detta kan förekomma efter 

en relation har tagit slut. Vidare ställde vi frågan till respondenterna vilka former av våld 

de tror är de vanligaste män utsätts för. Även om inte alla hade varit i kontakt med 

fenomenet så har de hört talas om och kunde tänka sig att det ska vara rätt så liknade. De 

som har varit i kontakt med män som har blivit utsatta instämmer till att det är rätt likt, 

formerna och upptrappningen sker på liknande sätt. Respondenterna uppgav att det kan 

vara mer vanligt att som man bli utsatt för våld med någon form av tillhygge, men det 
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förekommer även att män blir slagna och bitna, men kanske inte i samma utsträckning som 

i en omvänd situation.  

K3: ”/…/ det förekommer också kvinnor som slår men det blir på ett annat sätt men de finns de 

som slår rejält men däremot har vi pratat om att kvinnor kanske använder tillhyggen mer än vad 

män gör /…/” 

Respondenterna lyfte fram skillnader gällande kroppsbyggnaden. Ofta så är männen mer 

fysiskt starka och därav kan det vara lättare att skada män med någon form av tillhygge 

eller utsätta de för psykiskt våld. 

5.3 Påverkar samhällets föreställningar om genus och våld i nära relationer? 

Samhället har lagar gällande våld i nära relationer, det är grov fridskränkning samt grov 

kvinnofridskränkning som bygger på brottsbalkens kapitel 3,4 och 6. Vi ställde frågan till 

våra respondenter om dessa lagar och respondenterna förklarade att det inte är någon 

skillnad förutom att grov fridskränkning gäller för män, övriga släkt och familjerelationer 

medan grov kvinnofridskränkning är enbart för kvinnor. Respondent M2 ansåg att det vore 

bättre om alla gick under en och samma lag för att det inte ska vara någon uppdelning då 

det berörs av samma brott. 

M2: ”Jag skulle kunna säga de att jag tycker att det kanske skulle vara bättre om det är en lag /…/ 

jag menar oavsett om det är mot en kvinna eller en man så är det riktigt illa så spelar det 

egentligen ingen roll /…/ men det kanske kunde vara en lag som tar alltihopa det här för det är ju 

samma sak” 

Samtliga av våra respondenter var eniga om att samhällets bild av män och kvinnor kan ha 

en inverkan på hur männen ställer sig till att anmäla när de har blivit utsatta. En av 

respondenterna uttryckte sig så här:  

K2: ”/…/ Och det känns som det har man med sig redan från lekskolan eller dagis hur man 

uppfostras och vilka egenskaper man sätter på män och kvinnor, eller på pojkar och flickor redan 

där. Och då blir det pinsamt att ha fått stryk från en tjej så att säga, och kanske allra mest om man 

är gift eller lever i en relation Det är ju jobbigt som sagt för de kvinnor som är utsatta men där är 

man så att säga det svagare könet eller vad man ska säga. Så då kanske det inte är lika jobbigt som 

det är för en man att erkänna det. ”.  

De som har varit i kontakt med utsatta män uttryckte att det kan vara mer pinsamt för en 

man att erkänna, för vem ska de berätta det för. Män pratar inte i samma utsträckning om 
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känslor som kvinnor gör, och männen kan till viss del vara oftare inne i processen av att de 

förringar det som faktiskt har hänt.  

K1: ”Dem kanske, dem som jag har träffat kanske har skämts ännu mer eller varit ännu mera inne 

i den här processen att dem förminskar det som dem har varit utsatta för, på det viset” 

Respondent M2 menade att det kan finnas en del svårigheter för män att bli accepterad som 

offer. Det som respondent M2 uttrycker här är att det kan vara problematiskt till viss del att 

få förövaren som inte faller under det ”normala” gripen, och att om det var en omvänd 

situation skulle det bli ett gripande per automatik. Trots att det är mer ovanligt att som man 

bli utsatt och att samhället har tendenser av att tänka lite utifrån genus så har polisen sett en 

ökning. Att fler faktiskt vågar ta steget i och med att det rapporteras fler fall och synliggör 

denna osynliga grupp som utsatta män är.  

M2: ”/…/ ringa till åklagaren och säga att vi har gripit en kvinna som slagit sin man och så länge 

det inte är klockrent jättegrovt så får man förklara mera för åklagaren för att få en kvinna anhållen 

än kanske om det är en man tillexempel om jag ringer och förklarar att han slagit då är han nästan 

per automatik anhållen.” 

5.4 Stöd och bemötande 

Respondenterna var eniga om att deras bemötande inte skiljde sig beroende på vilket kön 

den utsatte har, och de gör inte någon skillnad på offer och förövare. Detta på grund av att 

de vill få fram sanningen i så stor utsträckning som möjligt. Att förhålla sig objektiv är 

även av vikt, och inte låta sina värderingar styra och påverka bemötandet gentemot offer 

och förövare. Respondent K2 uttryckte det enligt följande: ”Med ett felaktigt eller sämre 

bemötande av en av parterna skulle göra att man inte skulle få den här berättelsen. Man 

skulle inte vilja prata med nån person som inte lyssnar på en som inte låter en prata o så.”  

Vidare ställde vi frågan om bemötandet skiljer sig beroende på vilken ålder den som är 

utsatt har, och även här menade respondenterna att det var ingen skillnad. Deras 

tillvägagångssätt att bemöta en utsatt individ utgörs av hur individen i fråga mår. Är den 

utsatte väldigt aggressiv och upprörd bemöts de på ett visst sätt och är individen väldigt 

ledsen och uppjagad blir det ett annat bemötande. Det handlar mer om att känna av i vilket 

skick den utsatte är i och därefter bemöta individen efter dessa faktorer.  

I frågan gällande stöd så framkom olika förslag på var de hänvisar de utsatta männen. 

Exempel var, psykiatrin, socialtjänsten, brottsofferjouren, hälsocentraler, centrum mot våld 
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och mansjourer. Även om det finns alternativ på vart männen kan vända sig så var samtliga 

respondenter eniga om att samhällets stödinsatser för utsatta män är bristfälliga. Detta kan 

dels bero på att det inte finns något alternativ för män som kvinnojouren erbjuder kvinnor, 

skyddat boende och hjälp med praktiska saker såsom stöd vid kontakt med rättsväsendet. 

Polismyndighetens egna stödinsatser är inte så stora, utan det handlar mest om att förmedla 

kontakt med de olika stödorganisationer som finns. Det är i mer extrema fall de kan ge stöd 

om behov finns, i form av skyddsåtgärder som larmtelefon och kontaktförbud, detta 

förmedlas via en särskild enhet som arbetar med personskydd.  

6. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att koppla samman resultatet från intervjuerna med tidigare 

forskning och teorier.  

6.1 Definition av våld i nära relationer 

Som tidigare beskrivits så har definitionen av våld i nära relationer fokus på makt och är 

komplex. Detta är också något som framkommer under intervjuerna med respondenterna. 

Respondenterna definierar våld i nära relationer utifrån mellan vilka relationer det tas sig 

uttryck i och inte så mycket om vilka olika former av övergrepp som uttrycks, och som kan 

återfinnas i tidigare forskning (Straus, 1997; Hradilova et al 2009; Gadd, 2003). Det blir 

tydligt i deras resonemang att det är ett omfattande och återkommande problem som de 

kommer i kontakt med. Detta resonemang är något som stämmer överens med den tidigare 

forskningen, att det är ett samhällsproblem som återfinns inom samtliga relationer som vi 

kan ha. Det framkommer att det inte är vanligt att män uppmärksammas och mycket fokus 

har legat på kvinnors utsatthet. Trots detta är det inte ovanligt att det förekommer ärenden 

med våld mot män i heterosexuella relationer (Hines et.al, 2007; Hines & Malley-

Morrison, 2001; Hines & Douglas, 2009). 

6.1.1 Våldshandlingar 

Det som skiljer vårt resultat ifrån den tidigare forskningen handlar om förklaringar i och 

kring våldshandlingarna. Respondenterna menar på att våldshandlingarna är ett paket av 

olika former som uppstår i form av en upptrappning. Sällan börjar våldet med slag utan det 

börjar ”smått” och med tiden trappas det upp, detta är något som inte nämns i den tidigare 

forskningen. Hines & Douglas (2009) skriver i sin forskning att det är mer troligt att män 

blir utsatt för våld med något tillhygge, ett resonemang som återkommer i respondenternas 

utsagor. Att som man bli utsatt för våld med något tillhygge i större utsträckning kan bero 
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på att den handlingen är lättare att åstadkomma skada med. Detta på grund av att 

kroppsbyggnaden mellan könen är olika och det kräver inte samma fysiska styrka (Clifton, 

1990; Hines & Malley-Morrison, 2001).  

6.2 En utsatt man eller ojämn maktbalans? 

Gaunt (1999) beskriver synen på mannen som djärv och kraftig och dessa förväntningar på 

egenskaper om hur en man ska vara återfinns hos många i samhället. Men vilken betydelse 

har detta synsätt där våra biologiska kön bestämmer hur vi bemöter utsatta individer? 

Respondenterna uttrycker att trots samhällets traditionella syn på genus så har vi idag 

kommit längre än för tio år sedan, och att de ser att en ökning har skett gällande 

anmälningar. Respondenterna pekar även på att även om de har skett en ökning så har den 

här gruppen av utsatta män ett väldigt stort mörkertal. Straus (1997) identifierar i sin 

forskning en feministisk förklaring som handlar om ett uppror mot den ojämna 

maktfördelningen som finns mellan könen. Denna förklaring har likheter med 

könsmaktsystemet som både Connell (2009) och Elwin – Nowak & Thomsson (2003) 

beskriver. Men utifrån våra respondenter kan vi se att det inte handlar om det. 

Respondenterna menar på att det är tabubelagt ämne och att många män tycker att det är 

präglat av skuld och skam att anmäla sin partner.  

6.2.1 Att identifieras sig som manligt offer 

Tsui et al (2010) skriver i sin forskning om tänkbara anledningar till varför män inte träder 

fram som offer. Det kan handla om ett socialt tabu kring att som man erkänna sig som 

offer, samtidigt som det finns en rädsla att de ska bli felaktigt anklagade som förövare. 

Tsui et als (2010) resonemang är något som vi finner styrkt utifrån vad som har 

framkommit i våra respondenters utsagor. Där det framkommer att inledningsvis kommer 

anmälan om att en man är förövaren men som sedan visar sig att det var mannen som var 

offer. En reflektion som vi gör utifrån tidigare forskning är att det är av vikt för polisen att 

vara uppmärksam på att även om majoriteten av ärenden som kommer in handlar om mäns 

våld mot kvinnor, är det viktigt att de inte se endast det första förgivettagna.  

Ytterligare en orsak som respondenterna uttrycker som en anledning till varför män inte 

väljer att anmäla kan utgöras av att de upplever skuld och skam. Det kan även upplevas 

pinsamt att prata om det, då de oftast inte samtalar med sin omgivning på samma sätt som 

kvinnor gör. Det kan i sin tur kopplas samman med det Ekman (1995) skriver om gällande 

manlighet och maskulinitet. Ofta återfinns mönster i samhället som beskriver om hur en 
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man bör vara och agera. Vilket kan leda till rädsla från männens sida om att de ska bli 

stigmatiserade och att deras manlighet ska ifrågasättas, samt hur de tas emot som offer från 

samhället. 

Att som utsatt man bli erkänd som ett offer av åklagaren är oftast en svår och lång process. 

En av respondenterna berättar att om de ringer till en åklagare så behövs det en mer 

ingående förklaring och övertalning för att den utsatte mannen ska tas på allvar. Har denna 

komplicerade process att göra med samhällets syn på manlighet och mannens egenskaper?  

Hradilova et. al (2009) pekar även på att en förklaring till det är att det typiska offret inte 

ses som en man av samhället. Vilket också teorin om det idealiska offret som den norska 

kriminologen Nils Christie (1986) beskriver i sin teori, där offret bland annat beskrivs som 

svag och hjälplös. Då samhället har en idealisk bild av ett offer så anpassas stödinsatserna 

oftast efter den bilden. Detta kan medföra som respondenterna uttrycker bristfälliga 

insatser för utsatta män och för att ändra det tillsammans med de mönster som Ekman 

(1995) skriver om, tillsammans med Nils Christie (1986) teori om ideal offret krävs det ett 

steg tillbaka från dessa och att oavsett kön värderas alla lika.  

6.2.2 Stöd och bemötande 

Alla våra respondenter var eniga om att de bemöter alla offer lika oberoende på vilket kön 

de har i nära relationsbrott. Det har vi tolkat som att de är medvetna om att de ska bortse 

från samhällets normer om vilka som ses som offer. Connell (2009) och Elwin-Nowak & 

Thomsson (2003) beskriver vad ett könsmaktsystem är och det kan kopplas ihop med hur 

respondenterna svarat att de bemöter det utsatta männen. Könsmaktsystemet handlar om 

hur en man och en kvinna ska vara, om respondenterna skulle gå efter de föreställningarna 

som finns så skulle det inte bemöta alla lika. Det i sin tur skulle kunna resultera i att de inte 

får fram de som de behöver få reda på för att kunna utföra sitt jobb i så god utsträckning 

som möjligt. Det framkommer även att de inte anser att en utsatt man är mindre manlig då 

han erkänner sig som utsatt för våld av sin partner. Detta kan kopplas samman med det 

Connell (1995/2003) skriver om, att manligheten ligger i betraktarens ögon.  

När det kommer till resultatet som vi fått fram av respondenterna gällande stöd som 

samhället erbjuder så stämmer det väldigt bra med den tidigare forskningen och teoretiska 

utgångspunkter vi har med i denna uppsats. I BRÅ rapporten som Hradilova et. al (2009) 

har skrivit, beskrivs stödinsatserna för män i Sverige som få. De får inte alltid det stöd som 

de behöver och samhällets fokus har inte legat på utsatta män. Det som vi har fått fram från 
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respondenternas utsagor och som vi även har nämnt tidigare är att för männen finns det en 

del brister i stödinsatser. Detta är något som går emot det könsmaktsystem som finns i 

samhället, att män tilldelas mer resurser. Det kan innebära för män att de blir maktlösa då 

de inte kan vända sig någonstans för att få kontroll och ordning på sitt liv igen. 

Könsmaktsystemet som både Connell (2009) och Elwin-Nowak & Thomsson (2003) 

beskriver ger en bild om hur makt och resurser kan delas mellan våra biologiska kön 

utifrån de strukturer som återfinns i samhället. Det är samhället som i sin tur håller dessa 

strukturer levande. Ofta men inte alltid tjänar männen på detta system, men då detta inte är 

ett statiskt tillstånd påvisas detta inte stämma då männen är i en svagare position, och den 

som har försatt de i den svagare positionen är den som samhället oftare anser som den 

svagare av de biologiska könen. 

Respondenterna instämmer till det som Hines et. al (2007) beskriver i sin rapport, att det är 

en brist på stöd och männen själva som varit utsatta uttrycker att de skulle vilja att en 

organisation som vänder sig endast till våldsutsatta män i nära relationer ska finnas. 

Männen hamnar enligt respondenterna mellan stolarna och det kan kopplas ihop med det 

som Tsui et al (2010) pekar på att det finns externa hinder. De externa hinder som männen 

möter då de vill ha hjälp, kan vara ord som ”vi vänder oss endast till kvinnor” samt att de 

kan bli hänvisade till program för män som är aggressiva och redan utsätter sin partner 

eller är i riskzonen för att utsätta sin partner för våld.  

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat och huruvida vi har besvarat våra 

frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Vi kommer även att överväga fördelar samt 

nackdelar med vårt val av metod för att uppnå vårt syfte, att undersöka mäns utsatthet för 

våld i heterosexuella nära relationer samt vilken erfarenhet och syn polisen har gällande 

problematiken. 

7.1 Resultat diskussion  

Vi anser i slutet av vår uppsats att vi har uppfyllt vårt syfte, och besvarat våra 

frågeställningar. Även om vårt resultat inte är generaliserbart för alla utsatta män, och inte 

heller talar för alla polisers erfarenhet av och syn på problemet så ger det ändå en inblick 

gällande problematiken. Vi anser att det kan väcka tankar som i sin tur kan 

(förhoppningsvis) leda till att mäns utsatthet för våld i nära relationer med kvinnor börjar 

uppmärksammas i större utsträckning. Det handlar inte enbart om mäns våld mot kvinnor 



24 
 

utan det är en omfattning om vilka som faktiskt är utsatta och vilka som utsätter. När vi 

påbörjade vår uppsats så hade vi vår egen förförståelse till problematiken att män som 

utsätts för våld i relationer är tabubelagt. Att prata om denna problematik är något som kan 

kännas obekvämt för många. Vi tänkte även att våld i nära relationer handlar i huvudsak 

om att uttrycka sin dominans och utifrån våld få en bekräftelse att som våldsutövande 

partner är den som är i högre position. Nu i slutet av uppsatsen kan vi se att det inte är en 

ovanlig förståelse, utan den är rätt vanlig vid nära relationsbrott. Vår studie har gett oss en 

omfattande förståelse till nära relationsbrott och dess omfattning. Den huvudsakliga 

skillnaden handlar inte om våra kön, utan snarare om samhällets normativa föreställningar 

om vad som faller under det ”ideala”.  

En annan viktig aspekt som vi finner dels intressant, samtidigt som den kan försvåra 

förståelsen för nära relationsbrott utgörs av att definitionen kring det är olika. Precis som vi 

nämnde kring forskningen återfinns en del oklarheter om en ”giltig” förklaring på vad nära 

relationsbrott är samt vad det innefattar. Detta är något som respondenterna styrker 

samtidigt som det återfinns en mer fullständig förklaring vad problematiken innefattar. Vi 

tror att om det skulle återfinnas en mer fullständig förklaring till problematiken om vilka 

det är som kan utsätta/utsättas, vad de utsatta kan utsättas för kan det bli eventuellt mer 

säkert. Samtidigt som det eventuellt kan minska antalet utsatta som återfinns inom 

mörkertalet. Med en osäker definition kring problematiken kan de som faller under de 

mindre allvarliga brotten missas. Vad vi finner är av vikt för vår förståelse kring detta är att 

båda könen kan vara ett offer, och att det räcker med ett brott som utgörs av en kränkning 

eller skapar en obekväm situation för att det ska räknas som ett nära relationsbrott.  

I början av arbetets gång diskuterade vi kring problematiken med utsatta män som lever i 

nära relationer med kvinnor. Det som stod ut mest vid dessa diskussioner var att vi hade 

olika tankar kring problematiken. Rebecka trodde att våldshandlingarna och formerna av 

våldet skulle skilja sig mellan könen. Att män blir i större utsträckning utsatta för verbala 

kränkningar eller andra former av psykiskt våld, och hon trodde inte att våld med något 

tillhygge skulle vara så förekommande som det har visat sig vara. Christina trodde att 

utsatta män i nära relationer är mer förekommande än vad som framkommer. Hon trodde 

att det kan ha att göra med den rådande bild som kan återfinns om att män inte kan/ska 

vara utsatt i en parrelation. Christinas tankar kring problematiken visade sig stämma 

överens med vad som har framkommit i vårt resultat. Rebeckas antaganden och vår 

förförståelse har under arbetes gång visat sig vara felaktiga. Detta blev vi positivt 
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överraskade över efter att ha genomfört intervjuer med polisen. Trots att forskningen och 

den allmänna debatten vill framhäva att det är en skillnad mellan att vara en utsatt man och 

en utsatt kvinna är det ingen skillnad i utsattheten. Det finns samma faktorer och processer, 

och den skillnad som kan återfinnas handlar mer om metod, och våldets effekt.  

Det som vi ställer oss lite frågande till är att trots att det är mer än 40 år sedan mäns 

utsatthet för våld i nära relationer med kvinnor uppmärksammades för första gången så är 

det än idag ett relativt outforskat område. Vi ställer oss förstående till att det finns 

bristfällig information om män som är utsatta men samtidigt är det besynnerligt att ett land 

som anser sig vara jämställt inte har kommit längre i sin forskning om problematiken. 

Kanske beror ouppmärksamheten på utsatta män att fokus länge har legat på kampanjer 

och metoder för att motverka mäns våld mot kvinnor. Om samma fokus skulle läggas på 

utsatta män skulle det bli mindre främmande att prata om det och skulle tabun över att 

erkänna sig som ett offer minska?  

Vi ser det som en ond cirkel, så länge problematiken inte uppmärksammas tror vi inte att 

antalet anmälningar kommer att öka. Det i sin tur kan påverka samhället att inte göra något 

för att se till att stödinsatserna för de utsatta männen utvecklas. Genom att läsa på 

kvinnojouren (2013) och mansjourens (u.å.) hemsidor så har vi fått en bättre bild till dels 

vad forskning och vad respondenterna uttrycker kring stödinsatser. Det framhävs tydligt att 

kvinnojouren vänder sig enbart mot kvinnor och mansjouren vänder sig till båda könen, en 

motsvarighet till kvinnojouren saknas och skulle en sådan göra någon skillnad? 

Vi tror utifrån vad vi har läst i tidigare forskning och det som framkommer i resultatet är 

att en förändring behövs. Genom att skapa en förändring kan den onda cirkeln brytas och 

kanske kan det skapa ett samhälle med insatser som är likvärdigt för alla oberoende på kön. 

Här kan man se att polisen är på god väg då en stor del av deras arbete handlar om att 

bemöta alla lika, oberoende vilket kön offer och förövaren har. Detta finner vi kan tyda på 

att polisen har en medvetenhet om de normativa föreställningarna som finns kring våra 

biologiska kön.  

Det som vi kom fram till efter intervjuerna med poliserna är att det finns en del brister i 

bemötandet av män vid nära relationsbrott. De framkom tydligt att det är ovanligt, men de 

tryckte även på att det var viktigt att uppmärksamma denna problematik. Trots att det finns 

en del bristande erfarenheter av att möta denna ovanliga grupp av utsatta märktes det att de 

fanns en medvetenhet hos respondenterna att det förekommer. Detta utifrån hur de talade 
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kring våld och relationsbrott. De benämnde olika relationsformer som människor har och 

att det inte enbart förekommer i parrelationer som mycket av forskningen framhäver. Vi 

fick känslan av respondenterna att de ansåg att vi hade valt ett intressant och annorlunda 

ämne, att det var intressant att någon ville lyfta fram dessa aspekter som inte förekommer 

så ofta. En av respondenterna uttryckte flera gånger under intervjun att det ”verkligen var 

intressant att vi lyfte frågan ur den här synvinkeln”. Även om de inte alla gånger kunde ge 

utförliga svar så märktes det att det startade igång en tankeprocess hos samtliga 

respondenter, och hos oss själva. Detta gjorde att vi fick ett kvitto på att vi valt ett ämne 

som är av relevans ur många olika synvinklar.  

7.2 Metoddiskussion 

Vi känner oss väldigt nöjda med att ha valt att utföra en intervjustudie av semistrukturerad 

karaktär. Detta på grund av att vi fick möjligheten till att få en djupare förståelse samt att vi 

fick möjligheten att följa upp och ta del av mer utvecklade svar. Samtidigt som våra 

intervjuer upplevdes mer som en dialog än vad vi tror det skulle ha känts om vi hade valt 

strukturerade intervjuer och enkäter. 

Vi anser i efterhand att det var ett bra val att författat hela uppsatsen tillsammans då 

möjligheter till diskussion har varit större. Vi har även kunnat använda oss av våra 

kunskaper och erfarenheter, och på så sätt lära oss av varandra och få nya kunskaper. Vad 

vi kan känna i efterhand är att skulle vi göra en liknande studie med samma metod skulle 

våra erfarenheter från denna ge oss en säkrare grund att stå på. Detta på grund av att vi har 

bristfälliga egenskaper då det kommer till intervjuer. Då våra erfarenheter av att genomföra 

intervjuer kan vara bristfälliga är det inte osannolikt att det kan ha påverkat vårt 

genomförande av intervjuerna, men vi tror inte att det ska ha påverkat vårt resultat. 

Även om det inte har varit vår avsikt att genomföra en studie som ger ett generaliserbart 

resultat är det av vikt att påpeka det igen och upplysa om att vi hoppas på att det kan väcka 

intresset för att fortsätta uppmärksamma och undersöka utsatta män i nära relationsbrott. 

Vi tror inte att detta är något som påverkar vårt resultat som helhet och vi känner oss nöjda 

med det vi har kommit fram till. Det vi upplever som fördelar med att ha valt att 

genomföra semistrukturerande intervjuer är att vi fick möjligheten att ta del av mer 

utvecklande svar än om vi hade valt strukturerande intervjuer och enkäter. Därigenom har 

vi kunnat få en djupare förståelse. Detta anser vi kan väga upp de brister som kan 

återfinnas hos oss själva och vår studie.  
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7.3 Frågor studien väcker och förslag på fortsatt forskning 

Våld i nära relationer förklaras på olika sätt i såväl forskningen som hos respondenterna. 

Detta har väckt tankar hos oss, om det kan vara en av orsakerna till varför nära 

relationsbrott innefattar många utsatta grupper som kan vara tämligen ouppmärksammade. 

Utsatta män sägs innefatta ett stort mörkertal och det kan bero på att när det talas om 

relationsbrott så uppmärksammas kvinnans utsatthet. Detta kopplar vi samman med det vi 

insåg då vi skrev om tidigare forskning, att resultatet handlar om hur frågan har ställts samt 

hur den som svarar tolkar frågan. Vi tror att det skulle se annorlunda ut i statistiken och i 

allmänheten om definitionen av våld i nära relationer skulle vara densamma.  

Vidare har vi ställt oss frågor i stil med ”hur det skulle vara om” eller ”vilka effekter det 

skulle bli” om det tillexempel hade uppmärksammats och erkänts mer om utsatta män i 

nära relationer tidigare än vad det har gjorts. I huvudsak har frågorna berörts av stöd och 

hjälp då vi upplever att det är bristfälligt i Sverige. Vi skulle tycka att det vore av intresse 

att titta närmare på vilken effekt en hjälplinje som låter de som ringer vara anonyma skulle 

ge. Skulle en sådan insats få fler män (och även kvinnor) att våga ta steget och ta kontakt 

för att få information och stöd om hur dem eventuellt ska kunna gå vidare? Skulle 

anmälningar och samhällets syn på nära relations brott förändras?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide till Polisen 

Tema 1 Polisyrke  
1. Vilka egenskaper är viktiga att ha då man jobbar som polis? 

2. Vilket är det vanligaste brotten ni åker på?   

3. Är våld i nära relationer vanliga? 

- får ni in många anmälningar om våld i nära relationer? 

Tema 2 Generellt angående våld i nära relationer 
4. Vad innebär våld i nära relationer? 

5. Vad är de vanligaste formerna av brott i nära relationer? 

 – Skiljer det sig mellan män och kvinnor? 

6. Vad arbetar ni efter för metoder/riktlinjer vid våld i nära relationer? 

– Har/Får ni särskild utbildning om denna problematik? 

Tema 3 Våld i nära relationer – utsatta män 
7. Hur tänker du kring våldsutsatta män? 

8. Är det vanligt att män utsätts för våld i nära relationer? 

– Har du någon erfarenhet av att vara i kontakt med män utsatta för våld i nära relationer. (Kan du 

berätta mer om det, svårt, lättare?)  

9. Vilka former av våld är vanligast att män utsätts för i nära relationer? 

10. Har ni fått någon utbildning riktad mot hur ni ska bemöta denna grupp av män? 

– Vad är grundläggande i ert bemötande mot dessa män? 

– Skiljer sig bemötandet utifrån vilken ålder männen har? 

Tema 4 Lagar och riktlinjer 
11. Vilka lagar tillämpas för våld i nära relationer? 
- finns det generell lag som gäller för våldsutsatta män? 

12. När en anmälan kommer in hur går ni då till väga? 

– Om någon annan anmäler än mannen hur går ni då tillväga? 

13. De undersökningar som har gjorts på denna problematik grupp säger att män tenderar 

till att inte anmäla. Varför tror du att det är så få män som anmäler misshandel i nära 

relationer? 

14. Vart tipsar ni att de våldsutsatta männen kan vända sig för stöd och hjälp? 

– Vilket stöd kan de få av er på polisen? 
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Bilaga 2 – Meningskocentrering  

Kod 1 Definition 

Kod 2 Våldshandling 

Kod 3 Anmälningar 

Kod 4 Utsatta män 

Kod 5 Bemötande 

Kod 6 Stöd 

Kod 7 Skillnader 

Kod 8 Likheter 

X Inget passande svar för temat 

 

 K1 K2 K3 M1 M2 

Kod 1 All sorts 

partnerrelation 

och 

familj/släktrelati

on 

Det vanligaste är 

att kvinnan har 

blivit utsatt av 

sin man men 

ibland kommer 

ärenden att män 

har utsatts. Men 

även gamla 

mammor eller 

andra 

släktrelationer, 

och mycket 

unga relationer. 

Det fokuseras 

på mäns våld 

mot kvinnor 

men det 

handlar även 

om våld mot 

syskon och 

föräldrar. Det 

kan även 

handla om 

äldre 

människor 

Det är en nära 

relation, inte 

släktrelation 

utan pojkvän, 

flickvän, 

sambo eller 

gift. 

Våldet innebär 

att man 

sakteligen 

bryter ner den 

utsatta. 

Allt från 

psykiskt och 

fysiskt. Det 

handlar inte 

enbart om att 

slå någon på 

käften utan 

även om 

kränkningar. 

 K1 K2 K3 M1 M2 

Kod 2 Framförallt hot 

men även fysiskt 

våld. 

Det vi utreder 

mest är våld, vi 

har en del 

ofredande. 

Sällan att det har 

börjat med våld 

utan ofta börjas 

det med 

kränkning eller 

begränsning av 

livutrymme. 

Inte bara 

fysiskt våld 

utan även 

hot, 

ofredande 

och sexuellt. 

Att man gör 

den utsatte 

obekväm via 

mejl och sms. 

Det är ju en 

blandning men 

våld 

förekommer 

nästan jämt, 

sen ingår oftast 

kränkning och 

hot. Det är ett 

paket av våld, 

hot, misshandel 

Börjar med 

psykiskt och 

går över till 

fysiskt. 

 K1  K2 K3 M1 M2 

Kod 3 Ofta någon 

granne som har 

ringt in. Vi åker 

dit lokaliserar, 

försöker ta oss 

in särar på 

parterna och 

håller förhör 

Beror lite på hur 

anmälning 

kommit in. Men 

alltid en 

åklagare som 

leder 

utredningen, Att 

försvar och 

Har polis 

varit på plats 

skrivs 

anmälan, 

hålls förhör, 

fotodokumen

tering. 

Åklagare 

Först och 

främst ha ett 

förhört med 

målsägande så 

noga man kan. 

Helst filma, 

fiska i förhöret 

för att veta om 

Vid ankomst 

till bostaden 

försöker få 

fram så 

mycket som 

möjligt, en 

liten grej kan 

göra att 
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med inblandade 

parter och 

vittnen. 

målsägande 

biträden ska 

finnas. Att 

skador 

dokumenteras. 

Har polis varit 

på plats ska PM 

skrivas och 

vittnen höras, 

ofta grips 

gärningsmannen

. Kommer in på 

annat vis hålls 

förhör med 

målsägande om 

hela relationen. 

Finns riktlinjer 

att följa och 

handböcker hur 

man ska gå 

tillväga och vad 

som ska tänkas 

på. Sen så har vi 

fått utbildning (3 

veckor) gällande 

problematiken. 

fattar beslut 

och sen 

kommer 

ärendet till 

oss. Samla in 

info, 

journalanteck

ning, 

rättsintyg. 

Åklagaren 

bestämmer 

om 

gärningsman

nen ska 

gripas isf 

hålls förhör. 

Frihetsberöva

d sitter man i 

3 dygn sen 

häktad eller 

fri, då har vi 

två veckor på 

oss att göra 

klart ärendet 

det har hänt 

förr. Skriva 

PM  

Säger de inget 

eller inte vill 

prata med oss 

kan vi inget 

göra 

förövaren bli 

anhållen. 

Delar på 

parterna. 

Lättare att 

arbeta med 

när det har 

hänt ”nu” än 

för två 

veckor 

sedan. 

 K1 K2 K3 M1 M2 

Kod 4 Samma tankar 

som när en 

kvinna blir utsatt 

och att männen 

skäms mer. 

Vi får inte så 

många ärenden 

men de kommer 

in. De är ofta 

inte de själva 

som har anmält 

och det kanske 

handlar om att 

de skäms, att det 

är pinsamt att 

man är utsatt 

och egentligen 

den som är 

starkare i 

relationen men 

väljer att inte slå 

utan att ta emot. 

Man ska 

tänka samma 

som när en 

kvinna blir 

utsatt. Att 

man ska vara 

objektiv, att 

det är våld 

och hot i en 

relation och 

inte tänka 

kön. Männen 

tendera att 

skämmas och 

tycker det är 

pinsamt att 

prata om det. 

Det är samma 

som med en 

kvinna fast det 

är omvänt, man 

ska vara lika 

noggrann som 

om det hade 

varit en kvinna, 

kanske lite 

ovanligt men 

det är också 

ett mörkertal.  

Killar ska ju 

vara lite macho 

och ta hand om 

tjejen. 

Stort 

mörkertal. 

Att anmäla 

som man är 

fel. Som 

man ska man 

inte anmäla, 

att få stryk 

eller bli 

kränkt av sin 

partner är 

fel. 

 K1 K2 K3 M1 M2 

Kod 5 Att man är lugn 

och lyssnar, inte 

lägger in några 

värderingar, 

Inte någon 

skillnad om det 

är en man eller 

kvinna som har 

Ha samma 

förhållningss

ätt till båda 

könen. Att 

Bemöter båda 

könen likadant.  

Man bemöter 

utifrån ålder 

Samma 

bemötande 

gentemot 

båda könen. 



Kod 1- Definition, Kod 2 Våldshandling, Kod 3 - Anmälningar, Kod 4 - Utsatta män, Kod 5- 
Bemötande, Kod 6 – Stöd, Kod 7 - Skillnader, Kod 8 – Likheter, X – Inget passande svar,  
K = Kvinnor, M = Män  34 
 

försöker stödja 

dem. Man 

bemöter dem 

olika utifrån hur 

de mår. 

blivit utsatt. Vi 

gör inte heller 

skillnad på offer 

och förövare. Vi 

ska ju vara 

opartiska. Ett 

felbemötande 

kan leda till att 

man inte får den 

information man 

behöver. Ingen 

vill ju prata med 

någon som inte 

lyssnar, eller 

låter en prata. 

man är 

objektiv och 

lägger inte in 

egna 

värderingar. 

Samma 

bemötande 

mot alla. 

och huruvida 

man kan föra 

en dialog. Man 

anpassar sig 

efter hur 

personen är 

 K1 K2 K3 M1 M2 

Kod 6 Det är ju BOJ 

och 

brottsofferstöd 

som vi lämnar ut 

nummer om 

Ingen mansjour i 

kommunen. 

Utan de är 

hälsocentraler, 

socialtjänsten 

(samordnarna 

där), BOJ finns i 

länet.  

Polisen ger inget 

särskilt stöd 

förutom att ge 

information vart 

de kan vända 

sig. De kan om 

behov finns för 

skyddsåtgärder 

såsom 

larmtelefon och 

kontaktförbud. 

En speciell 

grupp inom 

polisen ordnar 

det. 

Det är 

centrum mot 

våld som 

finns i 

kommunen, 

och 

psykiatrin. 

Brottsofferjour

en. 

Det finns 

inte så 

mycket stöd, 

kvinnojouren 

vill inte 

hjälpa män. 

 K1 K2 K3 M1 M2 

Kod 7 Lag riktad 

specifik enbart 

mot kvinnor. 

Mer troligt att 

en kvinna låtsas 

vara offer än en 

man. Kvinnor 

tendera att 

använda mer 

verktyg för att 

skada. 

Kroppsstyrkan 

Våldshandlin

g skiljer sig 

pga. männens 

fysik. 

Kvinnor 

använder 

tillhyggen 

oftare. 

Kvinnor 

X Man får 

förklara mer 

för åklagaren 

om man har 

gripit en 

kvinna som 

förövare. 

Om det 

handlar om 
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skiljer. Kvinnan 

gör oftare 

skadegörelse på 

mannens saker. 

Ålder påverkar 

våldets karaktär 

Lag riktad 

specifik enbart 

mot kvinnor. 

Kvinnor har en 

könsursäkt 

Finns ingen 

mansjour 

Mäns utsatthet 

pratar man inte 

om i samma 

utsträckning 

Kvinnor mer för 

att ofreda, 

förfölja. 

tendera o bli 

utsatt av både 

fysiskt och 

psykiskt, män 

kan också bli 

det med i 

större 

utsträckning 

utsätts de för 

hot och 

ofredanden. 

Kvinnor 

pratar mer 

om de har 

blivit utsatta. 

Finns ingen 

motsvarighet 

till 

kvinnojouren 

Tyngden 

läggs på att 

kvinnor blir 

utsatta 

(missar 

övriga) 

en man blir 

han på 

automatik 

anhållen. 

Att anmäla 

för en kille 

påverkar 

många fler 

delar såsom 

barnen. 

 K1 K2 K3 M1 M2 

Kod 8 Våldet är likt, 

samma 

scenarion 

oavsett vilket 

kön som bli 

utsatt. Lagarna 

är byggda på 

samma 

grundlagar. 

Fåtal av både 

män och kvinnor 

vill ta emot 

kontaktinformati

on till 

stödorganisation

er. 

Slag med 

knytnävar 

förekommer hos 

båda könen 

Utredningen är 

lik. Samma 

lagar 

Samma straff 

Båda könen 

upplever jobbigt 

att anmäla. Lika 

med anledning 

till varför man 

stannar. 

Normaliseringsp

rocessen är lika 

hos båda 

Man förringar 

våldet 

Män 

uttrycker 

samma 

känslor att 

slaget inte är 

det värsta 

utan väntan 

på nästa slag.  

Samma lagar. 

Utredningen 

är lik. 

Samma 

sorter/former 

av våld 

Man är rädd 

för att åka hem 

att hon ska få 

veta samma 

symtomer som 

en kvinna.  

Lagarna är lika 

heter olika bara 

Båda könen 

visar samma 

känslor utåt  

Lagarna är 

lika 
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