
 
Institutionen för Socialt Arbete 

C-UPPSATS VT 2013 

ANTAL ORD: 18 547  

   

 

 

 

KVINNORS VÅLD MOT MÄN I NÄRA RELATIONER 

EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING AV SOCIALARBETARNAS FÖRESTÄLLNINGAR  

 

 

 

 

 

 

FÖRFATTARE:       

EVELINA FAGER 

ANNELIE TOLLEHED BILLER 

 

HANDLEDARE: EVY GUNNARSSON 



2 
 

 

Women´s violence against men in intimate relations. 

A quantitative analysis of social workers performances 

Abstract  

Intimate partner violence (IPV) is a recognized social problem. The IPV is common in all types of 
intimate relations, this essays purpose was focused on the violence performed by women against 
men. To find the social workers conceptions the study conducted a survey sent to local social service 
in Sweden. The essay had a statistic approach to visualize the social workers conceptions, and a 
discursive approach to focus on the language used in text answers. Different aspects of the violence 
were explored to find the conceptions. How the social workers explain the causes of violence related 
to gender, and if the social workers claim theirs knowledge about IPV is different depending of the 
offender’s gender. The result shows that the social workers claimed that they had less knowledge 
about IPV with a female offender than a male offender. When the social worker described the male 
victim the answers focused to the feeling of shame, which were not as connected to female victim as 
male. The study found that the social workers experience that they had less knowledge of IPV against 
men. Nearby half of the social worker claimed that they had less knowledge about IPV in relation to 
their job.  
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1 Inledning 

I Sverige fanns när Regeringens proposition Kvinnofrid (1997/98:55) lämnades till riksdagen 131 

organisationer bundna till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) eller till 

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR). Kvinnojourerna tog emot ca 14. 000 samtal varje år 

från personer som behövde hjälp och det var ca 1. 500 kvinnor som behövde bo i skyddat boende. 

Kvinnojourerna finansierades mestadels av medel från den offentliga sektorn, främst kommunerna 

(1997/98:55). Enligt Regeringens proposition Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning 

och grov kvinnofridskränkning (2012/13:108) drabbas tiotusentals personer i Sverige av våld i nära 

relation, våldet är både riktat mot kvinnor av män, mot män av kvinnor och av både män och kvinnor 

i samkönade relationer. ”Kvinnor och män liksom flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet 

till fysisk och psykisk integritet”. Vissa kvinnor utövar även våld mot män, men det är i propositionen 

en marginell del. Vidare står att ”det omfattande arbete som bedrivs inom området ska på ett samlat 

sätt åskådliggöras och goda exempel spridas, samtidigt som problem och hinder för utveckling 

behöver identifieras” (Prop. 2012/13:108).   

I en undersökning framkom att 1,8 procent av kvinnor i åldern 16–79 år uppgett att de varit utsatta 

för våld under det senaste året. Internationella studier visar att kvinnor ofta blir utsatta för våld vid 

upprepade tillfällen. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld har sin grund i kön, makt, 

sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. Det finns många likheter mellan mäns våld mot 

kvinnor och våld i samkönade relationer. Begränsningarna som den våldsutsatta ges, samt 

normaliseringen av våldet, kontrollen, hoten och utövandet av våldet och den ojämna maktbalansen 

är exempel på detta. Det finns även olikheter i våldet varför en särskild kunskap om våld i samkönade 

relationer behövs. Det framkommer även att möjligheterna för våldsutsatta män att få skydd i ett 

boende är ”i princip obefintlig och behöver utvecklas” (Regeringen, 2007, s. 39). Antas kan att 

kunskapen kring kvinnors våld mot män och den våldsutsatta mannen också är ett kunskapsområde 

för sig som kräver mer och särskild kunskapsutveckling för att våldet sak förstås.  

Det finns numera i Sverige reglerat i lagtext (Socialtjänstlag, SFS 2001:453) att kvinnor och barn som 

är utsatta för våld i nära relation ska skyddas från fortsatt våld, det vill säga mäns våld mot kvinnor 

och barn. Kvinnors våld mot män samt våld i samkönade relationer har kommit i skymundan. 

Socialnämnden är enligt SoL kap. 5 § 11 andra stycket (Socialtjänstlag, SFS 2001:453) ansvarig att: 

/…/ särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 

eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och 

hjälp för att förändra situationen.  

   (SFS 2001:453. Kap 5 § 11 andra stycket) 



6 
 

I första stycket samma lagutrymme, framgår dock att den som är utsatt för brott av nära anhörig ska 

få stöd och hjälp av socialnämnden, i tredje stycket understryks barnens utsatthet när de bevittnar 

våld eller är utsatta för andra övergrepp (Socialtjänstlag, SFS 2001:453). Men inte i något stycke 

understryks det att män specifikt behöver stöd och hjälp.  

1.1 Bakgrund 

I Sverige har frågan kring våld i nära relation nästintill ägts av kvinnorättsorganisationer. I spetsen för 

dessa går Roks och SKR. Både Roks och SKR har en feministisk utgångspunkt när de betraktar och 

tolkar våldet utifrån att ”mäns våld mot kvinnor huvudsakligen [är] som ett uttryck för en 

maktordning mellan könen i samhället” (SKR, www.kvinnorjouren.se, 2013). SKR menar också att alla 

män kan vara våldsverkare och menar vidare att bristande jämställdhet och kulturella föreställningar 

är orsaken till våldet som riktas mot kvinnor. 2011 hade SKR 913 övernattande kvinnor och 848 

övernattande barn hos sig. Det mördades 17 kvinnor och 4 män på grund av våld i nära relation i 

Sverige (SKR, www.kvinnorjouren.se/statistik, 2013). En siffra på dödligt våld mot kvinnor som även 

stöds av statistik mellan åren 1990-1999 som visade att 16 kvinnor i genomsnitt varje år fick sätta 

livet till i våld i nära relation. Det hävdas också att antalet dödade kvinnor har minskat med cirka 30 

procent sedan 1970-talet (Gill, 2005a).  

En undersökning av Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2009) framhåller att både män och kvinnor 

utsätts för våld i nära relationer, en sjättedel som utsätts är män. Undersökningen visar även att män 

är mindre benägna att anmäla våld från sin partner jämfört med kvinnor. Brå väljer att belysa att de 

som utsätts för våld avstår att anmäla, inte framför allt för att de saknar förtroende för polisen, utan 

för att de inte ser vad en anmälan skulle leda till för förändring (BRÅ, 2009). 

/…/ Samtidigt saknas ännu kunskap om i vilken utsträckning män blir 

utsatta för våld i nära relationer. Vissa studier tyder på att denna 

utsatthet kan vara relativt hög. /…/. 

     (BRÅ, 2009, s. 6) 

BRÅ (2009) hävdar att mäns våldsutsatthet är ett eftersatt område samt att det finns olika 

förklaringsmodeller, de menar att det kan vara svårt att avgöra hur stort problemet med våld i nära 

relation riktat mot båda könen är. Eftersom forskningen enligt BRÅ (2009) är eftersatt vad gäller 

männens utsatthet är det troligt att socialarbetarnas kunskaper kring männens utsatthet också är 

det. För rättssäkerheten är det av vikt att all problematik kring våld i nära relation belyses (BRÅ, 

2009). I Sverige har kvinnofridskommittén initierat en lagändring vilket innebär att en person kan 
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dömas för misshandel utan att offret måste redogöra för varje separat våldshandling och varje 

episod av våldet. 

Gill (2005a) har gjort studier under svenska förhållanden. Sedan 70-talet har  frekvensen av det 

”allmänna” våld som män använder sig av i samhället stått relativt stilla emedan våldsutövande 

kvinnor har ökat i frekvens. Kvinnor misshandlar sin partner, sin familj och sina barn, förgriper sig på 

sina barn både psykiskt och fysiskt samt dödar (Gill, 2005a).  

En skandinavisk studie visar att det ofta är kvinnan i en heterosexuell relation som slår det första 

slaget. Gill (2005b) menar att männen som tillfrågats försvarar sitt våld mot kvinnan med att hon 

också slår samt att kvinnor försvarar sitt våld med att de slår, men att mannen också slår ibland (Gill, 

2005b). Straus och Steinmetz (refererade I McLeod 1984) menar att kvinnors misshandel av deras 

män är mer vanligt än vad som vanligen antas. Våldet mot män har ignorerats på grund av avsaknad 

av faktiska uppgifter om våldet, mediernas framtoning samt kunskapsavsaknad. De fysiska skadorna 

på kvinnorna är mer synliga och faktum att det våld som riktas mot män av kvinnor anmäls inte till 

polisen gör det också är troligt att mörkertalet är mycket stort vad gäller våldsutsatta män. Män som 

kan upplevas som veka och lever i relation tillsammans med en ”stark” kvinna löper stor risk att bli 

utsatt för våld. En orsak som presenteras kan vara att mannen är äldre än kvinnan och därför 

svagare. Det finns de som hävdar att männen även är fysiskt handikappade och därför blir 

misshandlade. En sammanställning av våldet mot män som McLeod presenterar visar dock att 

merparten av de män som blir våldsutsatta av sin partner är nära 40 procent endast 1-5 år äldre än 

den våldsutövande partnern. I studien som genomfördes i USA är ca 90 procent av de våldsutsatta 

svarta, de kommer från olika socioekonomiska grupper (McLeod, 1984).  

1.2 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar socialarbetare inom socialtjänsten har om våld i 

nära relationer med fokus på kvinnors våld mot män. Det finns en avsikt att besvara frågan:  

Hur ser socialarbetare på socialtjänstens föreställningar ut kring kvinnors våld mot män? 

Det genomförs med hjälp av tre underfrågor.  

Frågeställning  

o Med vilka begrepp beskriver socialarbetare våld i nära relationer 

riktat mot män? 

o Hur använder socialarbetare förklaringsmodeller relaterade till 

kön? 
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o Uppfattar socialarbetare att deras kunskaper om våld i nära 

relationer varierar beroende på om det är en man eller kvinna 

som utövar våld? 

1.3 Informationssök 
Vi har inledningsvis främst sökt via Libris databas för att få en överblick. Området kring våld i nära 

relationer är ojämnt utforskat med en övervikt på mäns våld mot kvinnor.  Sökning har även gjorts 

via Proquest, Googleschoolar samt Biblioteksdatabasen på Stockholms universitet. Information har 

även erhållits genom ett möte med Virpi Hellmark, verksam styrelseledamot inom Glöm aldrig Pela 

och Fadime och som för tillfället skriver en uppsats på magisternivå inom vetenskapsområdet 

viktimologi1. Även så kallad kedjesökning i referenslitteraturlistor har skett.  

Sökord; våld, vittn*, våld, man, kvinn*, *våld i nära relation*, misshandel, women, domestic violence, 

Violence against men, reciprocation*, victim*, offender*, växelverkan* offer* förövare*.  

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts för att få kunskaps- och undersökningsområdet hanterbart. Studien 

kommer inte att beröra ”våld i nära relation” vid missbruk, funktionshinder, ungdomar och våld, hur 

barn påverkas om de själva blir utsatta eller bevittnar våld samt hur kontinuiteten av våldet påverkar 

de som utsätts för våld i en nära relation. Homosexuella relationer kommer inte heller att undersökas 

eftersom det är ett helt annat forskningsområde.  

2 Våld i nära relation 

2.1 Definition av våld 

Att definiera våld i nära relation är problematiskt eftersom olika undersökningar använder olika 

definitioner och därmed får olika resultat, vilket försvårar en jämförelse. Beroende av hur våldet 

definieras kan resultaten påvisa både män och kvinnor som våldsbenägna (Swan & Snow, 2006). 

Swan och Snow (2006) hävdar också att det är svårt att uttala sig om huruvida män eller kvinnor är 

mest våldsamma på grund av de olika definitionerna eftersom olika typer av beteende kan falla inom 

ramen för våld i nära relationer. Vissa beteenden inkluderas inkonsekvent i studier. När beteenden är 

knutna till en högre representation för ett av könen kan en inkludering eller exkludering av 

beteendet som en våldshandling förändra resultatet. (Swan & Snow, 2006). DeKeseredy (2011) 

menar att studier som har en kriminologisk utgångspunkt och definierar våldet som en brottslig 
                                                            
1 Läran om offer för brott.  
http://www.criminology.su.se/utbildning/kriminologi-studiet-av-brottslighet-i-samhallet-1.24525 
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handling visar på ett mindre frekvent användande av våldet än andra studier. Respondenter som inte 

har våldet som en uttalad brottslig handling i sin föreställning, rapporterar mindre våld i 

undersökningarna (DeKeseredy, 2011). Beteende som är högt representerade av män kan vara 

godtyckligt inkluderade i våldsdefinitionen emedan problematik som är typiskt representerade av 

kvinnor ofta är inkluderade. Det finns även en problematik med att avgöra när en argumentation till 

exempel övergår till kränkningar. För att komma till rätta med problematiken är det av vikt att alla 

typer av övergrepp och våldets frekvens i nära relation definieras på samma sätt (Swan & Snow, 

2006; BRÅ, 2009).  

Isdal beskriver (2001) sex olika typer av våld. Fysiskt-, sexuellt-, materiellt-, psykiskt-, latent- och 

motvåld (Isdal, 2001). En definition av våldet som är mest förekommande är psykiska övergrepp eller 

sexuella övergrepp med påtvingad penetration. Sexuellt våld sträcker sig från trakasserier till våldtäkt 

och tortyr. Det sexuella våldet kan betraktas som det mest psykologiskt nedbrytande våldet eftersom 

det utsätter vår mest privata sida. Män som använt sexuellt våld mot sin partner har förklarat att det 

ofta beror på en reaktion i känslan av vanmakt som knyter an till en känsla av att bli avvisad. Istället 

för att våldet  skapar lust hos partnern skapar det just ett avståndstagande. De psykiska skadorna är 

mer skadliga för merparten av de våldsutsatta än de fysiska. De effekter som blir är oro och ångest, 

avsaknad av självförtroende, depression och posttraumatisk stress (Straus Refererad i Kelly & 

Johnson, 2008). Det psykiska våldet kan, enligt Isdal (2001) delas in i sju undergrupper, direkt hot, 

indirekt hot, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, svartsjuka, isolering och 

emotionellt våld. Det fysiska våldet är en bred definition av handlingar. Dessa handlingar sträcker sig 

från att skaka och knuffa till att döda någon. Det materiella våldet riktar sig mot döda ting, det 

innebär att förövaren slår sönder en möbel eller en kär ägodel för offret (Isdal, 2001).  

Isdal (2001) definierar våld utifrån att det ska finnas några centrala element som är vållande av 

skada, smärta, fruktan eller kränkning, det ska vara målinriktat, det vill säga att det finns ett syfte att 

styra eller påverka en annan människas beteende. En annan definition av våld medför kravet på att 

förövaren har en vilja, ett uppsåt att skada. Något som Isdal (2001) menar att varken offer eller 

förövare inte alltid upplever. Andra definitioner utgår från att den våldsutsatta definierar våldet 

vilket också skapar problem eftersom det kan finnas ett egenintresse i att definiera andras handlingar 

som våld. Han beskriver våldet som en funktionell handling där det finns en avsändare, en mottagare 

och ett budskap. Det finns svårigheter med att definiera våldet eftersom förövaren, det vill säga 

avsändaren av våldet, allt som oftast har ett egenintresse i att förklara bort det våld som denne har 

använt sig av. Det gör att offret, det vill säga mottagaren av våldet, aldrig kan hitta ett tillräckligt bra 

underlag för en definition (Isdal, 2001). 



10 
 

Det finns en bredare definition, där inte bara fysiskt våld ingår utan även sexuellt, verbalt och 

emotionellt våld, vilket visats i en studie att av de kvinnor som anmäler våld uppger 72 procent att 

det psykiska våldet gav mer effekt än det fysiska våldet. De menade att de fysiska skadorna läker, 

men att de psykiska skadorna sitter kvar under lång tid och påverkar stora delar av deras liv 

(DeKeseredy, 2011).  

2.2 Förklaringar till våldet  

Våldet tar sig olika uttryck beroende på ursprung och syfte och det finns olika orsaksförklaringar till 

våldet.  

/…/. Enligt det strukturella synsättet är det inte möjligt att ange bestämda 

egenskaper och kriterier /…/. Våldet ses /…/ som en följd av den strukturella 

könsmaktsordningen2 som genomsyrar samhället /…/. Det 

individorienterade perspektivet tar sin utgångspunkt i förklaringar på 

individnivå och fokuserar istället på offrets och förövarens /…/ 

livsomständigheter. En tredje ansats är det systemteoretiska synsättet som 

fokuserar på obalans inom den enskilda familjen/…/. Slutligen förklaras 

våldet utifrån en så kallad ekologisk modell, där flera faktorer inom 

strukturen/samhället, relationen och hos individen samverkar och orsakar 

våldet. Valet av betraktelsesätt får konsekvenser för vilken typ av åtgärder 

som anses relevanta och effektiva för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor. 

   (Amnesty International, 2004, s. 5) 

 Tills nyligen har forskning kring våld i nära relation fokuserat på mannen som förövare och kvinnan 

som offer vilket förklarats med strukturella förklaringsmodeller (SKR, www.kvinnorjouren.se, 2013). 

Straus (refererad i Kelly & Johnson, 2008) visar genom olika populationsstudier att det finns olika 

orsakssamband och könsmönster i våldet (Kelly & Johnson, 2008).  De strukturella teorierna som 

används kring mäns våld mot kvinnor förklarar inte det ökande våldet mot kvinnor och män av unga 

kvinnor både i och utanför nära relationer.  

                                                            
2 Könsmaktsordning kännetecknas ett särskiljande och isärhållande av män och kvinnor där könen konstrueras 
som komplementära och motsatta. Männen har stor makt, kvinnor har liten makt, män är norm och kvinnor är 
undantag, män är överordnade och kvinnor underordnade 
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Om_kunskapsbanken/A_-_O/  

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Om_kunskapsbanken/A_-_O/
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2.2.1 Psykologiska förklaringsmodeller 

Psykologiska förklaringar kan ges med hjälp av att personligheten har kunnat påverka 

våldsbenägenheten hos kvinnor, däribland aggressionsnivå (Bair-Merritt, Crowne, Thompsson, 

Sibinga, Trent, & Campbell, 2010). Huruvida det våld som kvinnor utövar mot män kan vara kopplat 

till att kvinnorna själva utsatts för övergrepp som barn eller i vuxen ålder diskuteras. Flera studier har 

visat att det var en hög andel kvinnor som utsatts för övergrepp bland de som brukat våld mot sin 

partner (Bair-Merritt et. al., 2010; Swan & Snow, 2006). De har även kunnat visa ett samband mellan 

att som barn utsättas för övergrepp och att som vuxen utveckla ett våldsamt beteende eller att själv 

bli ett offer (Strauss refererad i Bair-Merritt et. al., 2010).  

Kelly och Johnson (2008) använder tvångsmässigt kontrollerande våld som begrepp där 

våldsutövaren använder sig av olika typer av taktiker. Det tvångsmässigt kontrollerande våldet 

innehåller oftast men inte alltid fysiskt våld, det innehåller oftast mer frekvent våld än 

situationsbaserat partnervåld och tjänar fler andra typer av våldstaktiker och typer. Våldet kan 

eskalera över tid och  har också en mycket negativ påverkan på sina offer. Nära hälften av de psykiskt 

misshandlade kvinnorna vittnade även om sexuellt våld. Det finns en ökad risk för fler kvinnor att dö 

på grund av mord efter en sparation, det är siffror som inte framkommit om våldsutsatta män (Kelly 

& Johnson, 2008). Eftersom det fysiska våldet är det som resulterar i flest kontakter med sjukhus, 

kvinnohus och rättsväsende, är det även det våld som syns mest emedan det i själva verket är det 

våld som är situationsbaserade partnervåldet som är mest frekvent. Det situationsbaserade våldet 

kan även i vissa fall ingå i det tvångsmässigt kontrollerande våldet (Kelly & Johnson, 2008).  

I heteroesexuella relationer är det oftast män som är våldsutövare i det tvångsmässigt 

kontrollerande våldet. Det är dock viktigt att inte ignorera eller förminska kvinnor som våldsutövare, 

för de finns också, även om de endast representerar ca 14 procent av förövarna. En studie angående 

en hjälplinje för män visar att 95 procent av de män som sökte råd och stöd för våldet de utsattes för 

vittnade om att de var kontrollerade och de taktiker som de våldsutövande kvinnorna använde var 

de samma som de våldsutövande männen använder sig av (Hines et.al refererad i Kelly & Johnson, 

2008). I studier gjorda kring lesbiska relationer visades likande resultat (Kelly & Johnson, 2008). Både 

män och kvinnor lever i rädsla och skadas i relationer där våld förekommer frekvent. Vid en ökad 

våldsfrekvens ökade även risken för skador på kvinnorna, representationen av ett antisocialt 

beteende för både våldsutövande män och kvinnor ökade också (Kelly & Johnson, 2008). 

2.2.2 Relationella/kommunikativa förklaringar 

Ilska har visat sig vara den största anledningen till att våld brukades av kvinnor mot män i en nära 

relation. Orsakerna till ilskan kunde härledas till känslor som avundsjuka och försummelse (Gill, 
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2005a; Kelly & Johnson, 2008). Våldet kan även härledas till ett hämndbeteende där vedetgällning 

syftar till att straffa partnern för något som denne gjort (Swan & Snow, 2006). Situationsbaserat 

partnervåld är det våld som är vanligast mellan gifta och sammanboende par. Både män och kvinnor 

är våldsutövare. Det vilar inte på en grund av makt, tvång och kontroll utan är ursprunget ur en 

argumentation mellan parterna, som eskalerar till våld. Båda parter visar oftast på en dålig förmåga 

att hantera konflikter och har en dålig ilskekontroll. Våldet är inte heller lika aggressivt (Kelly & 

Johnson, 2008).  

Den grupp män som utövade situationsbaserat partnervåld skiljde sig inte från en kontrollgrupp i 

förhållande till överrepresentationen av borderline och antisociala personligheter eller våld utanför 

familjen. Det vill säga, de är inte fler män som utövar denna typ av våld som har psykososciala 

problem. Situationsbaserat partnervåld initieras av nästan lika stora delar män och kvinnor och de 

använde sig av samma typ av våld, men en kanadensisk studie fann att kvinnor sparkade, revs och 

bets mer än vad männen gjorde. 18 procent av männen och 35 procent av kvinnorna rapporterade 

att våldet helt utgick ifrån kvinnorna. 20 procent av männen och 13 procent av kvinnorna 

rapporterade att våldet utgick endast från mannen. Majoriteten av våldet ledde inte till några skador 

alls. Studier har visat att unga kvinnor använder sig av våld mot sin partner mer frekvent än vad män 

gör samt att kvinnor oftare förolämpar sin partner. Det situationsbaserade partnervåldet eskalerar 

inte heller över tid och slutar direkt vid ett uppbrott. Det kan vara enskilda händelser, sporadiskt våld 

eller regelbundet våld som förekommer under hela relationens varande (Kelly & Johnson, 2008). 

2.2.3 Motvåld 

Motvåld är den svaga partens våld vilket ger en möjlighet att rikta våld mot den som riktar våld mot 

dem, våldet kan uppstå i syfte att få stopp på det våld som riktas mot dem. Att den våldsutsatta är 

rädd för att bli utsatt för våld inkluderade i många fall ett självförsvar (Isdal, 2001; Kelly & Johnson, 

2008; Bair-Merritt et. al., 2010, Swan & Snow, 2006). Kelly och Johnson (2008) hänvisar till en studie 

gjord 1981 som visar att 81 procent av de våldsutsatta kvinnorna agerade med våld mot sin 

våldsutövande partner. De kvinnor som använde  motvåld löpte dubbelt så stor risk att erhålla skador 

än de som inte använde motvåld. Det finns däremot inte många studier som visar på mäns 

användande av motvåld. En våldsutövare har makten över den svagare parten och våldet 

förekommer i ett ojämlikt förhållande. Det finns studier som visar att kvinnor använder våld mot sina 

män i lika hög grad som män använder våld mot sina kvinnor, ibland kan kvinnorna vara mer 

våldsbenägna. En del menar att våldet inte kan sammankopplas med manlig dominans och 

könsmaktsordning emedan andra menar att kvinnors våld är att betrakta som motvåld. Det är dock 

viktigt att understryka, att mäns våld leder till sex gånger mer fysiska skador än kvinnors våld. 
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Motvåldet sker oftast om kvinnan blir hotad att bli skadad eller om det finns ett hot mot hennes barn 

(Kelly & Johnson, 2008).  

De män som mördades i ett svar på motvåld i det tvångsmässigt kontrollerande våldet hade liknande 

beteenden som upprepade attacker av våld, hot och dödshot. Sexuellt våld och tvång var också 

vanligt förekommande. Kvinnor initierar våld och utövar våldet även om det inte kan betraktas som 

motvåld och bland unga  personer är det mer kvinnor än män som är våldsutövare (Kelly & Johnson, 

2008). Swan och Snow (2006) hävdar att av de kvinnor som utövar våld mot sin partner har 

merpartern varit utsatt för våld av samma partner som de utövar våld mot (Swan & Snow, 2006). 

Pape (2011) å andra sidan, hävdar att det bland unga kvinnor var fler som utövade ensidigt våld mot 

mannen än att båda parter utsatte varandra för våldshandlingar. De kvinnor som hade utsatt 

partnern för våld ansåg att relationen fungerade väl (Pape, 2011).    

2.2.4 Makt och kontroll som förklaring 

Makt är både en position och en känsla. Våld innehåller alltid någon form av makt, även om makt 

inte alltid innehåller våld. Människor har ett behov av att känna makt och kontroll och det behöver 

inte vara negativt. De som äger makten måste ta ansvar för sina positioner och inte göra våld till ett 

maktmedel (Isdal, 2001). Kvinnor som brukat våld mot sina partners har bland annat gjort det för att 

utöva kontroll. Dock fanns det fler studier som inte lyfte kontroll som orsak till våldet men visade att 

en viktig del är att den relation som våldet finns i är av stor vikt för att förklara varför våldet 

uppkommer. Förklaringar till våldet kan skilja sig åt beroende på hur relationen ser ut men är 

beroende av relationella faktorer (Bair-Merritt et.al., 2010). Fler män än kvinnor hade erfarenhet av 

att leva med att partnern försökte kontrollera umgänget med vänner eller familj. De blir även hånade 

och förödmjukade samt exkluderade i beslutsfattande rörande familjen. (Heiskanen & Ruuskanen, 

2009). 

Durfee (2011) har genom intervjuer med våldsutsatta män funnit tre teman i hur de beskriver sig 

själva och den våldsamma relationen. Männen väljer att framhålla att det är de som har makten och 

kontrollen i relationen, även om de hävdade att de behöver skyddas från sin partner. Männen 

uttryckte generellt inte någon rädsla för sin partner, fastän de ansåg sig behöva skydd (Durfee, 2011). 

Vilket även stöds av Swan och Snow (2006) som framhåller att kvinnor kan ha ett kontrollerande och 

svartsjukt beteende, men att detta sällan resulterar i ett stort maktövertag över mannen en längre 

tid. Det är svårt för kvinnor att bygga upp den rädsla som krävs för att upprätthålla maktövertaget 

(Swan & Snow, 2006). Durfee (2011) drar paralleller till föreställningar om maskulinitet och vad 

manlighet innebär. Anledningen till att bilden av ett manligt offer behöver konstrueras är att 

maskulinitet inte är förenligt med den offerbild som vi är vana vid. Den offerbilden är knuten till 
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feminina egenskaper (Durfee, 2011). Det är även mer sannolikt att män utövar kontroll på en partner 

som utmanar deras auktoritet (Swan & Snow, 2006).  

2.2.5 Strukturella förklaringar 

Strukturella förklaringar grundar sig i de ojämlika förhållanden som finns mellan män och kvinnor för 

att förklara det våld som män utövat mot kvinnor som uppmärksammats mycket de senaste 

decennierna (RFSL, 2008). Strukturella förklaringar används även för att till viss del förklara det våld 

som kvinnor idag utsätter män för genom att våldet avmaskuliniseras (Gill, 2005a). Kritik har riktats 

mot att våldet förklaras med maktstrukturer utifrån kön och studier har visat resultat som kräver 

andra förklaringsmodeller. Bland annat genom forskning som Gill (2005a) genomfört angående det 

våld som är allmänt förekommande i samhället, i vilken det påvisats hur kvinnor oftast tog initiativet 

till det fysiksa våldet och menar att våldskulturen inte längre är bunden till kön.  Kvinnor skolas idag 

in i en avmaskuliniserad våldskultur vilket kan ses i brottstatistiken där det enda våldsbrott som ökar 

i samhället är det allmänna våld som kvinnor utövar (2005a). Unga kvinnor är något mer 

våldsbenägna än unga män i nära relation (Gill, 2005a; Pape, 2011) och både personlighet och 

aggressionsnivå påverkade våldsbenägenheten  (Pape, 2011).   

2.3 Förekomsten av våld i nära relation 

Under 1970-talet synliggjordes våldet inom familjen och kunskaperna var mycket begränsade. Många 

studier indikerade bland annat att kvinnor var lika våldsamma som män i sina relationer. Dessa 

studier ignorerades eller avvisades enligt Archer (refererad i Kelly & Johnson, 2008) eftersom de helt 

gick emot de skyddade boendenas, sjukhusens och rättssalarnas erfarenheter. Troligtvis berodde det 

på att studiernas resultat avvek mot de erfarenheter som fanns inom institutionerna. Under det 

senaste decenniet har en växande andel empiriska studier visat att det finns flera olika orsaker till 

våld i nära relation. Denna information har ännu inte nått de professionella som arbetar med 

problematiken (Johnson refererad i Kelly & Johnson, 2008). Våld i nära relation har under de tre 

senaste årtiondena inneburit mäns våld mot kvinnor. Fram till nutid har även kvinnors våld mot män 

förklarats som ett  motvåld. Men det förekommer våld i nära relation där kvinnor är förövare även 

där mannen inte utövar våld (Kelly & Johnson, 2008). Vilket även Heiskanen och Ruuskanen (2009) 

hävdar och visar att 15 procent av männen och 16 procent av kvinnorna någon gång har varit utsatta 

för våld av sin nuvarande partner. Dock fanns det skillnader i vilken typ av våld som män och kvinnor 

blivit utsatta för, eftersom kvinnor mer än dubbelt så ofta rapporterade allvarliga fysiska och psykiska 

skador (Heiskanen & Ruuskanen, 2009). Kvinnors fysiska våld mot män är ofta av mildare karaktär, 

men det är vanligare att männen utsätts för trakasserier av kvinnorna. En undersökning genomförd 
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av BRÅ visar att en av sex personer som utsätts för våld i nära relationer är män samt att kvinnor 

under 25 är den mest utsatta gruppen (BRÅ, 2009).  

I många studier är empiri oftast insamlad via skyddade boenden för kvinnor, domstolspapper, 

polisrapporter och akutmottagningar och dessa rapporter visar oftast det våld som kan kallas 

”tvångsmässigt kontrollerande våld”. Det är ett assymetriskt våld som riktas mot kvinnor och utövas 

av män. Kritiker menar att kvinnor som utövar den typen av våldet  inte är ignorerade men att de 

inte ännu är upptäckta, arresterade eller delaktiga i behandlingsprogram eftersom mörkertalet ännu 

är stort (Kelly & Johnson, 2008). BRÅ visar i sin undersökning att män är mindre benägna att anmäla 

våld i nära relation jämfört med kvinnor (BRÅ, 2009). Det situationsbaserade partnervåldet däremot 

kommer sällan i kontakt med rättssystemet eller sjukvården. Det är dock mer vanligt än 

tvångsmässigt kontrollerande våld och de våldsutsatta använder det skydd som samhället kan 

erbjuda i mycket liten omfattning (Kelly & Johnson, 2008).  

Vid användandet av data från 1970-talet för att kartlägga tvångsmässigt kontrollerande våld samt 

situationsbaserat partnervåld visades att det tvångsmässigt kontrollerande våldet stod för 11 procent 

emedan det situationsbaserade partnervåldet stod för hela 89 procent. Av det tvångsmässigt 

kontrollerande våldet stod männen för 68 procent. I en liknade studie från en skyddat boende för 

kvinnor var det endast 19 procent av våldet som förekommit situationsbaserat emedan det 

tvångsmässigt kontrollerande våldet stod för reserande 79 procent. Även där var männen de 

förövare som stod för största delen av våldet (Kelly & Johnson, 2008).  

2.4 Kvinnor som förövare 

De flesta teoretiska spekulationerna kring kvinnliga förövare handlar om att kvinnan är en socialt 

avvikande och biologiskt defekt person. Men kvinnornas ökande våldsbenägenhet, t.ex att fler 

kvinnor boxas och även dör på grund av boxning,  kan ses som en del av den process som sker mot 

likriktning mellan könen och med det jämlikheten mellan könen. Det har visat sig, att kvinnors våld  

är ett förhållandevis outforskat område. För att inte säga icke existerande. Det mesta underlaget som 

finns gällande kvinnor som våldsutövare kommer från rättsfall. Alla våldssituationer kommer inte till 

rättssalarna och förekomsten av kvinnligt våld är därför svårt att mäta . Kvinnor dödar även sina män 

hälften så ofta som män dödar sin kvinnliga partner (Gill, 2005a; SKR, 2013). Studier visar att kvinnor 

är våldsamma i sina relationer samt att våldet som kvinnor utövar mot män är lika vanligt som våldet 

män utövar mot kvinnor i sin relation, men att våldet ser annorlunda ut. Andra studier visar att de 

svenska siffrorna visar samma tendenser som de amerikanska. Andelen män som offer är mindre än 

andelen män som förövare. Två tredjedelar av offren är män och 9/10 av förövarna är män. 1/5 av 

alla mördade män dödas av sin partner. En tredjedel av de kvinnor som mördas mördas av sin 
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partner. 1982 var kvinnorna inblandade i ca 5 procent av brotten 1998 var andelen 8 procent. 2003 

visar brottsstatistiken att kvinnliga förövare och offer i våldsbrott ökat stadigt i gruppen 15-17 år. Det 

råder delade meningar om huruvida  en ökande registrering av våldbrott även innebär att det sker en 

faktisk ökning. Det är dock stor brist på forskning i Sverige som kan visa på könsskillnader i 

våldsbenägenheten (Gill, 2005a).  

Kvinnors våld i nära relationer förekommer, men är ofta i skuggan av det våld som män utövar mot 

kvinnor. Richard de Gelles (refererad i Hydén, 2012) påvisar att män och kvinnor är lika våldsamma i 

relationer (Hydén, 2012). BRÅ (2009) sammanställer olika undersökningar i sin rapport och finner att 

det finns uppgifter på att män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer i samma utsträckning, 

likväl som det finns de undersökningar som säger att fler kvinnor än män blir utsatta (BRÅ, 2009). En 

äldre artikel visar att kvinnor oftare tar till vapen i form av tillhyggen än vad männen gör, oftast 

använder de köksredskap. Upp till 75 procent av kvinnorna som använde våld använde sig också av 

något slag av vapen (McLeod, 1984). Motsvarande siffra för männen var endast 25 procent. Det kan 

förklaras med att kvinnorna kompenserar sin, ofta mindre, kroppsstyrka med vapnen. Det finns 

andra som hävdar att skillnaden i styrkan mellan könen inte har så stor betydelse (Malcolm, 1994). 

Det finns stora likheter i det våld som män utövar mot kvinnor och det våld som utövas i samkönade 

relationer. Likheter i våldet finns i mönster för hur våldet utövas, där normaliseringsprocessen3 och 

växelspel mellan poler innehållande makt och kontroll samt omtanke och värme sker. På så vis blir 

våldet både psykologiskt och systematiskt med fysiskt och/eller psykiskt våld. Det psykiska våldet har 

stora likheter oavsett hur relationen är konstruerad eller vem som är offer och förövare med 

systematiska kränkningar, kontroll och isolering (RFSL, 2008).  Det våld kvinnor utsätts för får oftare 

en skadligare utgång i former av fysisk skada och beskrivs vanligen som grövre, med en hög andel av 

slag, sparkar och verbala kränkningar. Män utsätts för våld men våldet de utsätts för är vanligen 

mildare (Swan & Snow, 2006; Straus, 2005). Straus (2005) beskriver hur det våld i nära relationer som 

män utsätts för av kvinnor ofta förringas och bagatelliseras. Det psykiska våldet i form av kränkningar 

och nedvärderingar som riktas mot männen är lika skadligt som det fysiska våldet. Det finns siffror 

som talar för att kvinnor står för en tredjedel av alla skador som våld i nära relationer förorsakar 

(Straus, 2005). 

                                                            
3 Normaliseringsprocessen är en förklaringsmodell av våldsprocessen i nära heterosexuella relationer 
Begreppet är utvecklat av Eva Lundgren, forskare i sociologi. I en våldspräglad relation utvecklar offret 
strategier för att förklara och hantera våldet. Förövaren i sin tur rättfärdigar våldsutövningen genom att 
skuldbelägga den utsatta vilket leder till olika former av anpassning och motstånd. Normaliseringsprocessen 
kan skapa ökad insikt i varför den part som utsätts för våld i en nära relation inte bryter upp samt vilka motiv 
som ligger bakom både offer och förövares agerande i förhållandet. 
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Om_kunskapsbanken/A_-_O/ 
 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Om_kunskapsbanken/A_-_O/
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2.5 Om forskningsområdet 
Forskningsområdet kring våld i nära relationer har visat sig vara spretigt under litteratursökningen. 

Beroende på forskarens utgångspunkt och definitoner av våld framkommer olika resultat. Det råder 

ingen given definition på vad våld i nära relation är vilket gör att olika undersökningar mäter olika. 

Flertalet forskare, Straus (2008), Bair-Merritt et. al., (2010), BRÅ (2009) och Swan and Snow(2006) 

väljer att belysa att området är svårt att forska inom samt att det är ett problem med att det inte 

finns vedertagna definitioner av begrepp. Att inte ha tydliga och klara begrepp medför en försämrad 

validitet (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2008). Den internationella forskning som finns representerad 

i studien bedöms som möjlig att överföra till svensk kultur och kontext även om det kan finnas 

skillnader i exempelvis kultur eller könsnormer som problematiserar överföringen. Forskning från 

USA, Finland och Norge påvisar samma problematik kring definitionen av våld. Inom vissa områden i 

våld i nära relation har även äldre litteratur använts och det bör sättas i relation till att sociala roller 

kan ha förändrats genom tid.  

2.6 Sammanfattning av kunskapsområdet 
Våld kan förekomma i alla typer av nära relationer och uppges bestå i sex olika typer av våld; fysiskt-, 

sexuellt-, materiellt-, psykiskt-, latent- och motvåld. Inom dessa finns det en mängd olika taktiker för 

att utöva de olika våldstyperna (Isdal, 2001). Det finns också två olika typer av våld inom nära 

relationer, det situationsbaserade partnervåldet som vanligen har sin grund i dysfunktionell 

konflikthantering (Kelly & Johnson, 2008), samt det tvångsmässigt kontrollerande våldet (Kelly & 

Johnson, 2008) vilket baseras på att kontrollera och utöva makt över partnern (Bair-Merritt et.al., 

2010). Det situationsbaserade partnervåldet är relativt jämnt representerat mellan könen (Heiskanen 

& Ruuskanen, 2009), några undersökningar påvisar att det situationsbaserade våldet är högre 

representerat av kvinnor (Kelly & Johnson, 2008). Det tvångsmässigt kontrollerande våldet har länge 

förknippats med manliga utövare via studier på samhällsinstitutioner för våldsutsatta kvinnor 

(Johnson refererad i Kelly & Johnson, 2008). Dock finns det studier som genom hjälplinjer för män 

påvisar att våldsutövande kvinnor till 95 procent använder samma taktiker som våldsutövande män 

(Hines et.al refererad i Kelly & Johnson, 2008). Förklaringar till våldet är många och varierar 

beroende på relation (Isdal, 2001). Psykologiska förklaringar kan inkludera att personligheten har 

betydelse för att påverka våldsbenägenheten (Bair-Merritt et.al., 2010). Relationella och 

kommunikativa förklaringar förklarar våldet som en dysfunktionell konflikthantering eller 

hämndbeteende (Swan & Snow, 2006). Motvåld är den svaga partens våld vilket ger en möjlighet att 

rikta våld mot den som riktar våld mot dem, våldet kan uppstå i syfte att få stopp på det våld som 

riktas mot dem (Isdal, 2001; Kelly & Johnson, 2008; Bair-Merritt et. al., 2010, Swan & Snow, 2006). 

Makt och kontroll som förklaring till våldet syftar till att den ena partnern vill utöva makt över 
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den andra. Varför maktövningen eftersträvas beror på relationen (Durfee, 2011). Strukturella 

förklaringar använder det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor för att förklara det våld 

som män utövat mot kvinnor (RFSL, 2008). Kvinnor drabbas i en högre utsträckning av allvarliga 

fysiska skador (Kelly & Johnson, 2008) Det psykiska våldet är minst lika skadligt som det fysiska våldet 

oavsett vem som drabbas (Straus, 2005). Maskulinitet baseras på beteenden, egenskaper, 

förväntningar och normer som är kopplat till konstruktionen av det manliga könet. Den kan både 

driva på och begränsa handlandet. Det som är manligt avgränsas från det som är icke manligt det vill 

säga kvinnligt. Starkast och mäktigast av maskuliniteter är den hegemoniska maskuliniteten som är 

den maskulinitet som för tillfället är den accepterade i vårt kollektiva samhälle (Connell, 2008).   

3 Teori 

3.1  Socialkonstruktionismen 

Socialkonstruktionismen är ett brett vetenskaligt perspektiv som innehåller många olika riktningar. 

Den har sin utgångspunkt i att världen är socialt konstruerad och begreppet sanning skiljer sig ifrån 

exempelvis positivismen där sanning är objektiv. Det skapas en gemensam värld mellan mäniskor och 

konstruktionen av verkligheten sker bland annat genom typifiering av det som de möter. Exempelvis 

efter kön, yrke eller etnicitet för att bringa ordning i intrycken. Dessa typifieringar kan övergå till 

objektiveringar, där innehållet bestäms och permanentas för att senare användas primärt. Istället för 

att möta verkligheten används objektifieringen för att bestämma innehållet. Genom objektiveringar 

skapas kunskaper om hur världen ser ut och är uppbyggd. De världsbilder som är gemensamt 

skapade av människor benämns som en intersubjektiv värld och representerar vad som är sund 

förnuftskunskap i den värld individen lever (Alvesson & Sköljdberg, 2008).   

Hur de olika konstruktionerna uppkommer förklaras olika beroende av vilken riktning inom 

socialkonstruktionismen som tillämpas. Gemensamt är att människans kognitiva förmåga med 

tankesätt och föreställningar primärt konstruerar den gemensamma livsvärlden. Andra väljer att 

också betona språkets betydelse med både tal och skrift och lyfter fram diskursernas betydelse 

(Alvesson & Sköljdberg, 2008).  

3.1.1 Tillämpning  

Studien utgår ifrån socialkonstruktionismen eftersom perspektivet tillåter att se till hur förställningar 

och tankar är med och formar samhällets definitioner av vad som är sant. Andra riktningar väljer att 

betona språket, i tal och skrift och stäcker sig mot diskursanalysen. Tillämpning kommer att ske 

genom att teorier och analysmetod har sitt ursprung i socialkontruktionismen och utgår från att 
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världen består av konstruktioner. Målsättningen med socialkonstruktionism som perspektiv är att 

den skall ge en ram för andra teorier och metoder att förhålla sig inom.  

3.2 Maskulinitet 

Kunskapen kring den djupa maskuliniteten bottnar ofta i biologin, det är även den kunskap som syns 

mest i media.  Den biologiska förklaringen till maskuliniteten ifrågasätts mycket inom humaniora och 

samhällsvetenskapen. Andra förklaringar till genus, könsroller, maskulinitet och femininitet är att det 

är sociala konstruktioner. De sociala konstruktionerna är liksom det sunda förnuftet föränderligt 

utifrån hur världen är beskaffad. Att definiera maskulinitet görs genom att t.ex. ta avstånd från det 

avvisande i syfte att skapa sociala gränser mellan vad som är maskulint och feminint. Det finns 

mycket forskning kring könskillnader som visat dig vara små eller inte alls existerande. Skillnaderna 

mellan olika sociala sammanhang och situationer är större än skillnanden mellan könen (Connell, 

2008). Maskulinitetsteorier kommer att användas för att förstå vad som är möjligt att inkludera och 

exkludera i manligt beteende utan att det faller utanför normer för maskulinitet. Den kommer att 

betraktas som någonting som är konstruerat och inte statiskt, samtidigt som att avvika från normen 

kan resultera i exempelvis minskad makt. Fokus kommer att föreligga på att maskulinitet sätter upp 

ramar och avgränsar vad som är inom och utom maskuliniteten och således både driver på 

beteenden men även begränsar handlingar och beteende. 

3.2.1 Olika teorier genom tiderna 

Freud var den som var först med att skriva om maskulinitet och det gjorde han i tre steg, även om 

han aldrig undersökte det på ett strukturerat sätt. Det första steget var att den vuxna sexualiteten 

och genus konstruerades under en lång tid och var en process fylld av konflikter. Det grundar sig i 

Freuds oidipuskomplex vilket gäller mer för pojkar än för flickor. Det andra steget handlar om den 

arkitektoniska synen på genus vilken bekräftar Freuds tankar kring kastrationsångest. Den arkaiska 

känslan, pojkens längtan efter sin far, relationen med tjänarna, identifikationen med kvinnorna och 

pojkens svartsjuka mot modern är i fokus. Det tredje stegethandlade om personlighetsstrukturen. 

Överjaget skapades, det som dömer, censurerar och skapar idealen (Connell, 2008).  

Karen Horney (refererad i Connell, 2008) hävdar att män väljer socialt underlägsna kvinnor som 

partner för att kunna underminera deras självrespekt och därigenom kompensera mannens egen 

vacklade självrespekt. Det har sitt ursprungi  Freuds kastraraktionsångest. Under 1950-talet hävdade 

Reik (refererad i Connell, 2008) att den mentala hälsan bland annat identifierades genom en gammal, 

sträng och väl inarbetad genusordning. I den avses att heterosexualtiet och äktenskap är det som ses 

som en naturlig utveckling och att homosexualitet är ett tecken på patologi. Jung (refererad i Connell, 

2008), en av Freuds elever, använde sig av polariteten i maskuliniteter och femininiteter och menade 
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att en genusbalans etableras i samhället. Erik Eriksson (refererad i Connell, 2008) i sin tur talade om 

en jagidentitet och utvecklade en stegmodell för identitetsutvecklingen. Robert Stollers (refererad i 

Connell, 2008) fann genom studier en kärngenusidentitet som grundades under de första 

levnadsåren via emotionell interaktion med modern, där moderns starka påverkan är med och 

skapar identiteten. Ett exempel är att den manliga transsexualiteten inte innebär en önskan att bli 

kvinna utan att mannen lever i föreställningen om att vara det vilket påverkats av moderns roll 

(Connell, 2008).   

3.2.1.1 Könsrollsteori, genus och maskulinitet 

Rollteorin är en handling som baseras på en struktur som definieras av biologiska skillnander mellan 

könen och inte genom sociala relationer vilket genus gör. Rollteorin har en överdriven tilltro till ett 

förutbetsämt mänskligt beteende i sociala sammanhang. Inom rollteorin förminskas ras-, klass- och 

sexualitetsstrukturer där betoningen läggs på könet. Rollteorin passar där det finns ett manus för 

agerandet och en bestämd publik att agera inför samt att insatserna inte är för höga för den enskilde 

individen. Det är dock sällan som dessa villkor uppstår samtidigt. En normerande könsrollsteori kan 

motverka social förändring, men rollerna kan förändras och det innebär att det också är många 

människor som först överskrider gränserna får lida för det eftersom de är normbrytande. Det blir 

svårigheter att skapa förståelse för maktfrågor (Connell, 2008).  

 Rollbegreppet kan användas på två sätt i skapandet av genus. Dels genom att roller ses som 

avhängigt vissa situationer bland annat genom att kvinnor och män använder sig av allmänna 

uppsättningar förväntningar som är knutna till könet. Det finns en manlig och en kvinnlig könsroll, 

maskulinitet och femininitet, som är en produkt av inlärning och socialisation. Oftast ses könsroller 

som den kulturella produkten av biologiska könskillnader, men det är inte alls nödvändigt. Talcott 

Parsson (refererad i Connell, 2008) såg skillnanderna i könsrollerna som instrumentella och 

expressiva roller inom familjen. Det ger att genus härleds från en allmän sociologisk lag om 

funktionsdifferentiering inom sociala grupper, det vill säga att olika uppgifter är kopplade till könen 

(Connell, 2008).  

Under 50-talet hävdade Helen Hacker (refererad i Connell, 2008) att mannens instrumentella 

funktion utökades med expressiva funktioner där de förväntades att uppvisa medmänskliga förmågor 

samtidigt som de ska vara fortsatt stadiga. Under 70-talet fann man att det kunde råda konflikter 

inom maskuliniteten vilka skulle härstamma från motsägelsefulla och svåra sociala förväntningar. 

Eftersom rollnormerna är sociala realiteter så kan de även förändras genom pågående sociala 

processer vilket händer när förutsättningarna i samhället förändras. Den akademiska feminismen 

blomstrade och  det ansågs att den kvinnliga könsrollen var förtryckt och att rollinternaliseringen var 
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ett medel för att fixera kvinnorna i ett underordnat läge. Warren Farrel (refererad i Connell, 2008,) 

hävdade att den manliga rollen var förtryckande och skulle förgöras helt. Bilden som målades upp av 

den manliga könsrollen grundade sig på tidigare producerad könsrollslitteratur ursprungnen ur 

feministisk kritik av män, den grundade sig på mediabilden av maskulinitet och 

attitydundersökningar. Inte många försök gjordes för att undersöka hur dessa förväntningar eller 

normer påverkade det sociala livet (Connell, 2008).  

I slutet av 70-talet visades samband mellan männens överordnande och kvinnornas underlägsenhet. 

En hierarki som även visade på förtycket av homosexuella eller svarta män. Andra jämställde 

förtrycket mot män med förtrycket mot kvinnor och ignorerade helt en så kallad förtryckarhierarki. 

Könsroller definieras utifrån förväntningar och biologisk status. Det finns inget i det som kräver en 

maktanalys. Förtrycket som uppstår i ett rollsystem är det förtryck och den makt som rollen själv 

lägger på sig. Detta gäller både mans- och kvinnoroller. 1981 visade hur lite av den funktionalistiska 

könsrollen som var empiriskt underbyggd. Feministiska forskare gav begreppet förtryck en innebörd 

av att kvinnorna var förpassade till hemmen och männen priviligierades i vardagslivet. Den 

västerländska feministiska bilden omformades från huspatriarkat till männens aggressioner mot 

kvinnor och det hävdades att varje man var en potentiell våldtäktsman i kampen mot våldtäkter. 

Mannens sexualitet var i grunden våldsam (Connell, 2008).  

3.2.1.2 Maskulinitet 

Även om maskulinitet i grunden handlar om beteenden, egenskaper, förväntningar och normer som 

är kopplat till det manliga könet och medfödda skillnader är det inte betingat av könet. En sann 

maskulinitet förväntas alltid utgå från männens kroppar med vilket avses att kroppen driver på och 

leder handlandet eller att kroppen begränsar handlandet. Det är en strategisk del av den moderna 

genusideologin. En del teoretiker hävdar att mannen ärver tendenser till aggression, tävlingslusta och 

revirtänkande emedan forskningsresultat inte visar på mätbara skillnader i intellekt, temperament 

eller andra personliga karaktärsdrag. Det kulturella och sexuella skapandet är inte statiskt och det är 

inte heller oformat utifrån social kontext, ålder och annat utan produceras och reproduceras hela 

tiden. Idrotten som exempel är maskulin, tävling, hierarki, med exklusion av eller dominans över 

kvinnor. Idrotten symboliserar en överlägsenhet mot kvinnorna eftersom de inte visar lika bra 

resultat. Maskulinitet som formas utifrån kroppsliga handlingar gör att det även blir svårt när 

handlingar inte kan accepteras. Ett exempel kan vara fysisk oförmåga. Olyckor som nedsätter 

funktion kan resultera i att individen dubblar sina ansträngningar, omformulerar och omdefinierar 

maskuliniteten för att närma sig det som en man kan prestera. De kan även helt och hållet avvisa den 

hegemoniska maskuliniteten och kritisera de fysiska stereotyperna vars manlighet ingen kan uppnå 
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eller förverkliga. Avtagande styrka innebär ett hot mot minskade inkomster eller arbetslöshet. Fysisk 

styrka kan ersättas med skicklighet (Connell, 2008).  

3.2.1.3 Hegemonisk maskulinitet 
Anthony Gramscis begrepp hegemoni är ursprungen ur klassrelationer och beskriver hur makt 

produceras och reproduceras i samhället. Hegemonisk maskulinitet definieras som ”den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet.” (Connell, 2008, s. 115). Det innebär inte att bärarna av den hegemoniska 

maskuliniteten alltid är de mäktigaste, utan hegemonin skapas i ett samband mellan kultur och 

institution, det är en kollektivistisk skapelse och ett framgångsrikt hävdande av auktoriteten mer än 

våld är det som är kännetecknet. Nya grupper kan utmana gamla föreställningar och på så sätt 

förändra maskuliniteten. Hegemonisk maskulinitet är inte endast en idé eller en identitet existerande 

i hjärnan, utan styrs av samhällsstrukturerna som få män kan leva upp till i det enskilda men som 

ingen egentligen kan bryta ifrån i det kollektiva.  Männen i det moderna samhället tar hand om 

hemmet, byter blöjor och lagar mat. Äktenskapet, familjelivet och samhällslivet kräver kompromisser 

med kvinnor mer än att det existerar en verklig dominans. Många män som har en vinst i patriarkatet 

respekterar sina fruar och använder inte våld mot kvinnor (Connell, 2008).  

Genus konstrueras och omgestaltas i en social interaktion. Det skapas också olika maskuliniteter 

inom en och samma institution. Det hegemoniska mönstret visar att maskulinitet även skapas i 

idrott, där idrottsliga framgångar  är en maskulintietstest för unga pojkar men den kan avbrytas eller 

till och med avbryta sig själv även om det är svårt för en enskild individ att bryta sig ur den. Det kan 

hända och händer vid exempelvis en våldsam händelse som kan misskreditera till exempel sporten 

(Connell, 2008).  

3.2.1.4 Sorg, förluster och det maskulina 

I och med att nya generationer kommer sker en uppluckring och en omkonstruktion pågår i vad gäller 

beskrivningar av likheter och skillnader mellan män och kvinnor. Till exempel vänskap och stöd över 

könsgränserna som har varit behäftat med manligt och kvinnligt. Det sker dock en tillbakagång till 

traditionella könsroller med stigande ålder (Bäck-Wiklund & Johansson refererad i Lennér Axelsson, 

2010). Männen har idag ett större nätverk än de tidigare haft eftersom de har en närmare relation 

med sina barn mot vad de tidigare har haft, de har även en större roll i hemmets skötsel. Detta gör 

att de klarar ett uppbrott bättre än tidigare. Kvinnorna har det också bättre eftersom de idag, jämfört 

med tidigare, oftare är yrkesverksamma. Männens lilla nätverk blir om än mindre vid en kris. Männen 

håller sig däremot med aktivitetsvänner och dessa kan ibland agera emotionellt stöd i ett 

kristillstånd. Ju äldre mannen blir desto mer ensam blir han och många män förknippar kris med 
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försvagad maskulinitet och det är heller inget som en man vill basunera ut i sin omgivning, de vänder 

sig hellre till sin kvinna för att få stöd eller andra kvinnor om de möjligheterna finns (Lennéer 

Axelsson, 2010).  

Fortfarande klarar kvinnor den långsiktiga förlusten som en kris kan innebära bättre än män vilket 

kan förklaras av att männen har en större ensamhet än kvinnor har och har därmed också brist på 

emotionellt stöd. I kristillstånd sker ofta en tillbakagång till de mer stereotypa könsmönster som 

finns både hos män och hos kvinnor eftersom de nya idealen ännu inte har haft tid att befästas i män 

och kvinnors identitet för att bestå även under en kris. Kvinnor visar i regel upp sin sorg mer än vad 

män gör. Deras sorg efter till exempel ett avlidet barn är även mer långvarig, än vad den är för 

männen. Männen lever dock ut sina aggressioner mer än vad kvinnor gör och kvinnornas 

aggressioner kan istället vändas inåt och omvandlas till depression. Kvinnor tål oftare fysisk smärta 

bättre än män men klarar psykiska trauman sämre och drabbas därför av posttraumatisk 

stressyndrom PTSD oftare än männen (Lennéer Axelsson, 2010).  

Män har en förmåga att ignorera och nonchalera hotfull information. Det kan vara en avgörande 

faktor till varför de klarar av att inte bli deprimerade och stå emot stress och oro. Kvinnorna klär 

oftare sin sorg i ord vilket män och pojkar inte kan lika lätt. Männen till skillnad från kvinnorna talar 

ofta inte om det som har förorsakat krisen utan förhåller sig på avstånd från problemets kärna för att 

inte väcka upp påfrestande känslor eller för att generera varandra. Männen är även mer intresserad 

av kunskap relaterad till sorg och fäder tar reda på mer medicinska fakta om orsaker kring till 

exempel ett barns bortgång än vad mödrarna gör (Lennéer Axelsson, 2010).  

4 Metod 

Vid kvantitativa studier är det som skall undersökas kvantifierat, med det avses att vid resultat och 

analys kommer frekvensen i svaren att räknas. Att använda en kvantitativ metod medför inte att 

kvalitéer som torde vara av kvalitativ karaktär faller bort, även de kan kvantifieras och studeras. 

Ansatsen vid kvantitativa undersökningar kan skilja sig åt, det kan beröra och kartlägga hur ett 

fenomen ser ut, varför det är som det är eller testa olika förklaringar (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 

Forskningsmetoder i socialt arbete, 2008). I undersökningen kommer attityder att undersökas för att 

se hur det ser ut för socialarbetare vid socialtjänsten. Kvantitativa metoder lämpar sig väl för att 

undersöka samhällets uppbyggnad och exempelvis undersöka specifika gruppers utsatthet eller 

jämföra grupper med varandra (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2008).  
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Ett vanligt problem vid undersökningar av kvantitativkaraktär inom socialt arbete är att de 

undersökningar eller utvärderingar som görs inte håller måttet, det gör att resultaten blir snedvridna 

eller icke giltiga (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2008).  

4.1 Diskursanalys 

Ett möjligt sätt att förstå diskurserteorin är att förklara den som en utgångspunkt för att åskådliggöra 

omvärlden genom språket. Det är således ett bestämt sätt att tala om och att se världen genom. 

Diskursteorier utgår från konstruktionismen (Börjesson & Palmblad, 2007), där verkligheten är 

konsturerad genom språket. Som forskare finns det inte någon oberoende position utan forskaren 

har alltid med sig konstruktioner av hur verkligheten är beskaffad. Verkligheten och språket flyter 

samman genom att utsagor är med och formger bilden av verkligheten. Således är det som vi 

upplever som verkligheten, både är en bild av verkligheten samt tolkningar av verkligheten som 

representeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Kring ett och samma fenomen kan det finnas flera olika diskurser, beroende på vilket sätt vi väljer att 

angripa frågan eller på vem som tillfrågas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Exempel på olika 

diskurser som kan finnas runt ett socialt problem som våld i nära relationer är juridiskdiskurs, 

individuelldiskurs eller en diskurs som åskådliggör våld i nära relationer som ett samhällsproblem 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurser kan kopplas till olika samhällsarenor som media, 

vetenskap eller politik, ibland är diskurserna direkt kopplade till en arena i andra fall mer 

tvärvetenskapligt lagda (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Formuleringen med att det inom diskursen finns ett bestämt sätt att tala om ett fenomen syftar till 

att beskriva de ramar som finns för att avgränsa vad som är sant, normalt eller vad som önskas. En 

relevant fråga vid tillämpning av diskurteori är att söka efter om det finns en enhetlig diskurs kring 

ett fenomen, så kallad konsensus kring fenomenet. Eller om det finns en mängd olika sätt att 

beskriva eller förklara ett fenomen. Vanligen finns det en mängd olika versioner av sanningar kring 

ett fenomen vilket skapar en argumenterande kontext. I den argumenterande kontexten är det av 

vikt att hitta olika positioner samt hur de förhåller sig till varandra (Börjesson & Palmblad, 2007).  

4.1.1 Språket som verktyg 

Ett grundantagande för att tillämpa diskurteori är att verkligheten konstrueras genom språket, på så 

vis fyller begrepp, definitioner och berättandet en viktig funktion.  Språket skapar grupperingar som 

avgränsar och utesluter samtidigt som det ger oss ramar för att tolka vad som är sant, riktigt eller 

normalt.  Den verklighet som språket skapar är inte den verklighet som finns, utan språk är ingenting 

som finns i sig utan bör ses som en händelse mellan människor. På så vis finns det ingen beständig 
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verklighet utan språket genererar ständigt tillskott till den verklighet som konstrueras (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Språket inkluderar känslor och värderingar men även att kunskap och information 

kan vidareförmedlas. Saussure (refererad i Winther Jørgensen & Phillips, 2000) menar att 

förhållandet mellan språk och verklighet är godtyckligt och benämner det som arbitärt. Förklaringen i 

godtyckligheten ligger i att verkligheten inte själv kan förklara hur den skall tolkas utan det 

tillkommer genom sociala konventioner och genom dem får verkligheten får sin betydelse (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.1.2 Små eller stora diskurser  

Stora diskurser är inte föränderliga över tid utan är beständiga, de är allmänna i det avseende att de 

inte är bundna till platser utan existerar överlag. Foucaults verk om sökandet av förnuftet kan ses 

som ett sökande efter en stor diskurs där vad som var förnuftigt bestämdes och avskiljdes från det 

vansinniga. Sökandet av vansinnet var övertid, historisk och söker efter variationer för att kunna 

konstruera en övergripande bild av verklighetens konstruktion, vilket gör sökandet efter vansinnet till 

ett lämpligt exempel för att illustrera stora diskurser (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Foucault är en av de filosofer som har utvecklat diskursteorin och han har även behandlat de små 

diskurserna. Foucault menar att det finns diskurser som är bundna till vissa specifika sammanhang 

och som knyts till olika institutioner (Börjesson & Palmblad, 2007). Ett exempel på diskurser som är 

knutna till en institution är Foucaults verk om makt och maktutövning i fängelse (Nilsson, 2011). De 

små diskurserna är mer föränderliga och ombytliga i sin natur jämfört med de stora. Huruvida det är 

små eller stora diskurser beror på vems skildring som är central för forskaren (Börjesson & Palmblad, 

2007). 

4.1.3 Tillämpning  

Diskursteorin medför ett perspektiv där vi inte kan studera, i detta fall våld i nära relationer som ett 

fenomen utan att studera de föreställningar, förståelse och olika sätt att förklara våldet på för att 

förstå vad våld i nära relationer är och hur det ser ut beroende på kön på offer och förövare. 

Huruvida det råder konsensus mellan olika diskurser inom området våld i nära relation mellan 

socialarbetarnas bild och den bild som forskning framställer kommer undersökas.  Därav kommer 

fokus att ligga på de beskrivningar som framkommer kring våld i nära relation och eventuella 

skillnader beroende på kön på offer och förövare.  

När vi undersöker socialarbetarnas föreställningar är det en av de så kallade små diskurserna som 

står i centrum med grunden en tydlig institution – socialtjänsten. Där bilden av våld i nära relation 

präglas av både kunskap och av utsagor om våld i nära relation som handläggarna möter i sitt arbete 
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och på sin fritid. Att det är en mindre diskurs gör att den är mer ombytlig och att bilden av våld i nära 

relation bedöms som möjlig att förändra genom att vidga debatten.  

Det är i första hand frisvaren som kommer att vara föremål för diskursteorin eftersom 

respondenterna själva väljer vilka ord de vill använda sig av samt att språket, begrepp och 

definitioner som används kan lyftas fram. Men diskurserna kan även framträda genom att 

respondenterna själva väljer vilket av alternativen de är villiga att ansluta sig till, vilket innebär att 

vad som är sant, riktigt och normalt har möjlighet att framträda.  

4.1.4 Fördelar och nackdelar som analysmetod 

Diskursteori medför genom sin natur ett distanserat förhållningssätt till det material som insamlats 

vilket möjliggör djupa analyser (Börjesson & Palmblad, 2007). Huruvida det som framkommer är sant 

eller riktigt är även det föremål för diskussion när diskursteori tillämpas.  Svar på kritiken är vanligen 

att intentionen med diskursiva undersökningar inte är att finna sanningen utan att finna hur 

fenomenet tolkas och vad begreppet innehåller (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

4.2 Enkätundersökningar 

Enkätundersökningar är ett vanligt tillvägagångssätt med kvantitativmetod och kan fylla en viktig 

samhällsfunktion genom att undersöka hur samhället ser ut. Inom studien kommer 

enkätundersökning genomföras för att söka reda på vilka föreställningar socialarbetare på 

socialtjänsten har för att kunna se tendenser till vilka förförståelser som finns (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2010).  

Det insamlade resultatet kommer att analyseras genom enkla univariata- och/eller bivariata analyser 

på ordinalskalenivå. Univariata analyser berör en variabel, bivariata berör två variabler och 

kontrollerar sambandet mellan dessa två. I nominalskalor delas olika grupper in i kategorier utan 

någon inbördes rangordning, emedan det i ordinalskalor återfinns en rangordning bland de olika 

kategorierna. Vid enkätundersökningar är det av vikt att vi mäter det vi verkligen vill mäta – 

validiteten (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010; Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2008).  

4.2.1 Konstruktion av enkätfrågor 

4.2.1.1 Bakgrund 

I enkäten har respondenternas ålder och kön efterfrågats eftersom både ålder och kön kan vara av 

relevans för att se på mönster i attityder hos respondenterna. Ett förtydligande gjordes att det inte är 

födelseår som efterfrågats. 
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Även respondentens anställningstid och tjänstebeskrivning kan vara av avgörande betydelse för 

resultatet eftersom individen kan fostras in i organisationen vilket kan göra att föreställningar kan 

påverkas och likriktas. Det kan även ur denna information utläsas om det finns ett samband mellan 

anställningstid, tjänstebeskrivning och föreställningar. Spannen för anställningstiden har delats upp 

till kortare tidsperioder om de inte har varit anställd i många år och längre tidsspann om det rör sig 

om en mångårig anställning. Svaren för tjänstebeskrivningen kommer att kategoriseras beroende på 

vilka teman som framkommer eftersom det finns många olika titlar inom socialtjänsten och olika 

kommuner. Studien har avgränsats till att endast inkludera personer som varit anställda på 

socialtjänsten i två år eller mer, därför börjar det första svarsalternativet på två år. 

Respondenternas utbildning har efterfrågats eftersom det finns en förhoppning om att kunna 

urskönja huruvida utbildning, kunskapsområden och erfarenheter kan visa ett mönster i likriktningen 

i kunskap samt mängden kunskap inom området våld i nära relation. Inom området utbildning 

eftersöks även specifik kunskapsutveckling inom området våld i nära relation samt huruvida 

respondenten själv anser att kunskapen de har är tillfredsställande eller inte. Det är också viktigt att i 

detta sammanhang veta vilken grupp av människor som respondenten möter i sitt arbete samt hur 

ofta.  

4.2.1.2 Kunskapsfrågor 

Frågan om det skiljer sig i utsatthet mellan män och kvinnor är en ja eller nej fråga. Det finns många 

olika teorier och perspektiv. Svaret kan kompletteras av de som vill med en mer utförlig motivering.   

Ett spann med flera påståenden med män och kvinnors utsatthet eller våldsamhet i våld i nära 

relation har formulerats och respondenterna får genom en sexgradig skala skatta hur väl dessa 

påståenden stämmer in mot deras föreställningar. Genom en sexgradig skala finns det ingen neutral 

position där respondenterna kan lägga sig i mitten.  Många av påståendena som finns med i enkäten 

grundar sig på resultat från forskning inom våld i nära relation, andra är påhittade och det kan tänkas 

att författarnas egen förförståelse har påverkat skapandet av dessa. Samtliga påståenden finns för 

både män och kvinnor för att inte frågorna skall bli vinklade eller riktade mot ett kön. En 6 gradig 

skala medför att det finns gott om utrymme för respondenten att förhålla sig till de olika 

påståendena och gradera som de önskar.  

Enkäten avslutas med ett par frisvarsfrågor, respondenterna ombeds att förklara varför en man 

respektive en kvinna stannar i en våldsam relation. Samt att våld riktat mot män respektive mot 

kvinnor skall beskrivas med vardera tre ord, genom att begränsas till att använda tre ord finns det en 

förhoppning att kunna få fram vad som är essentiellt i att beskriva våld mot kvinnor och män. 
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Sista frågan i enkäten är en frisvarsfråga där respondenten ombeds att lyfta fram om det är 

någonting som vi glömt att fråga.   

4.3 Validitet 

 Vid enkätundersökningar är det av vikt att vi mäter det vi verkligen vill mäta det vill säga validiteten. 

Vid enkätundersökningar är validiteten direkt kopplad till hur frågor ställs, med ett fokus på begrepp 

och definitioner. De som svarar på enkäten ska uppfatta frågorna på samma sätt, annars riskeras att 

få svaren på frågorna tolkats olika beroende av vilken respondent som läst frågan (Djurfeldt, Larsson, 

& Stjärnhagen, 2010; Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2008). 

4.4 Reliabiliteten 

Reliabiliteten avser hur generaliserbart resultatet är över tid och rum eller om det går att 

generalisera till andra platser eller till en annan tid. För att resultatet skall anses vara tillförlitligt är 

det av vikt att både validiteten och reliabiliteten bedöms som höga (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2010; Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2008).  Reliabiliteten hör samman med hur 

frågorna ställs och tillförlitligheten i att dessa tolkas lika (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010).  

För att konstruerara frågor som tolkas lika har det beaktats att frågor bör vara fria från negationer 

och dubbelnegationer, att det endast är en fråga och inte dubbla frågor, att frågorna inte är ledande. 

Det är även eftersträvansvärt att frågorna kommer områdesvis så att enkäten blir lätt att följa. För 

att enkäten inte skall ta för mycket tid i anspråk har antalet frågor begränsats till 23 (Ekström & 

Larsson, 2000; Patel & Davidsson, 2003). 

4.5 Urval 

Med ett väl genomtänkt och utfört urvalsarbete kan kvantitativa undersökningar uttala sig om hela 

populationen, ett så kallat representativt urval. Urvalsfel kan uppkomma genom att vi felberäknar, 

eller gör systematiska urvalsfel (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2008).   

I undersökningen användes ett typurval kombinerat med ett bekvämlighetsurval. Typurvalet lämpar 

sig väl eftersom urvalet är det som är typiskt för målpopulationen och inte när specifika mönster 

eftersöks (Ekström & Larsson, 2000). Kontakten med respondenterna skedde genom att ett mail 

skickas ut till samtliga av Sveriges kommuners socialkontor. I det ombads mottagaren att sända ut 

enkäten till samtliga som arbetar på ”Individ och familj” (IFO) på enheterna Barn och ungdom samt 

vuxen i kommunen som socialarbetare, handläggare, gruppchefer, enhetschefer eller jämförbara 

positioner. En begränsning gjordes till att inte bara inkludera handläggare för att verkligen kunna nå 

ut till hela organisationerna.  Enkäten var i e-format och var möjlig att skicka in under fem 

arbetsdagar. Antalet enkäter begränsades således inte utan de som inkom togs med i studien, vilket 
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gör att typurvalet kombineras med ett bekvämlighetsurval, även kallat först-bästa-urval. Extremer 

togs inte bort, vilket det ibland görs vid typurval för att verkligen få fram det mest typiska för 

populationen. Motiveringen till det är att det är problematiskt utifrån frågorna att se extremer i 

resultatet, därför togs samtliga av de inkomna svaren med i studien (Ekström & Larsson, 2000).  

Bortfall förekommer i de allra flesta undersökningar, antingen mer eller mindre. Ett stort bortfall är 

problematiskt och ett lämpligt sätt att hantera ett stort bortfall finns inte (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2010). Eftersom urvalet bestod av ett utskick till mottagare i Sveriges samtliga 

kommuner men att kännedom inte fanns i hur många eventuella respondenter som nåddes, 

eftersom mottagarna själva väljer huruvida de vill delta i studien eller inte, kunde det externa 

bortfallet inte beräknas. Det interna bortfallet var dock möjligt att beräkna, det fanns möjlighet att se 

hur många som inte besvarat enkäten i sin helhet. Att det externa bortfallet inte kunde beräknas är 

problematiskt och kan komma att sänka generaliserbarheten i studiens resultat (Larsson, Lilja, & 

Mannheimer, 2008).  

Antalet deltagare i studien var fler än vad som hade förväntats och uppgick till totalt 274 enkätsvar, 

det är knappt ett svar per befintlig kommun i Sverige vilka totalt är 290 till antalet. Frågan som kan 

ställas är huruvida detta resultat är generaliserbart och representativ för den stora skaran 

socialarbetare på socialtjänsten eftersom många av respondenteran inte heller möter män utsatta 

för våld av kvinnor särskilt ofta. Om de arbetade inom samma kommun hade resultatet ändå kunna 

säga något om socialarbetare inom kommunen men som det nu ser ut kan resultatet inte göra det. 

Inte heller kan resultatet säga något om socialarbetare i Sverige eftersom det är alldeles för få som 

svarat samt att det inte heller representerar samtliga kommuner. Resultat kan ändå vara av intresse 

av den orsaken att det säger någon om socialarbetarnas föreställningar i stort.  

4.6  Generaliserbarhet 

 En fråga som forskaren bör ställa sig är om det insamlade materialet är generaliserbart på en större 

population, eller om det står sig i relation till andra liknande fall (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Rampopulationen utgörs av den utvalda grupp av målpopulationen som valts ut för att undersökas. 

Hur denna rampopulation har tillkommit är av vikt för att se hur generalisering till målpopulationen 

är möjligt. Det krävs ett resonemang eftersom det inte finns några specifika metoder för hur resultat 

kan överföras från rampopulationen till målpopulationen. Det finns ett direkt samband mellan 

generaliserbarheten och urvalet där ett slumpmässigt urval av något slag vanligen betraktas som 

mest önskvärt för god generalisering (Larsson, Sjöblom, & Lilja, 2008). I denna studie kommer inte en 

statistisk generalisering på en större population vara möjlig eftersom undersökningen endast visar en 

frivillig grupps beskrivning av fenomenet. Däremot kan studien visa på tendenser vilket möjliggör en 
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teoretisk generalisering. Med en teoretisk generaliserbarhet avses resultat i en studie som kan vara 

vägledande i en annan situation (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, Sjöblom, & Lilja, 2008). 

4.7 Etik 

4.7.1 Etiska riktlinjer 
Det finns två etiska perspektiv, deontologisk- samt konsekvensetik. Enligt den deontologiska etiken 

bör en samlad uppsättning av principer ligga till grund för hur forskningen ska bedrivas. Här ingår 

bl.a. informerat samtycke. Det innebär att den som blir studerad ska vara informerad om att och 

varför denne blir studerad, det ska även finnas ett samtycke till att delta i undersökningen. Det ska 

finnas information om målet med undersökningen och hur forskningen går till. Det ska även 

informeras om vilka konsekvenser en forskning kan ha för den enskilde individen om den publiceras. 

Det är viktigt att forskningspersonens identitet skyddas. Utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv är 

reglerna inte lika strama. Betoningen vilar istället på konsekvenserna av de handlingar som sker i en 

given situation när forskaren genomför sin studie (May, 2001).  

 

I Sverige finns vetenskapliga rådet som har satt upp regler hur forskning bör bedrivas. De menar att 

forskning idag bedrivs för att samhället och dess medborgare kräver att kunskaper tillkommer och 

fördjupas, men inte till vilket pris som helst utan enskilda individer skall skyddas mot fysisk och 

psykisk skada. För att garantera ett individskydd har Vetenskapsrådet fastslagit etiska riktlinjer med 

fyra krav; informationskravet innebär att de som deltar i studien i möjligaste mån får vetskap kring 

studiens syfte och vad den ämnar generera för typ av kunskap. Samtyckeskravet medför de som 

deltar i studien skall vara med på frivillig basis och ha vetskap om att de när som helst under studiens 

gång kan avbryta medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter skall hanteras och 

förvaras på ett sådant sätt att de inte kan komma att skada personer som deltar. Sista kravet är 

nyttjandekravet vilket avser att personer som deltar i en studie får kännedom om vilka som kan 

komma att använda det utlämnade uppgifterna samt hur de kommer att användas  

(Vetenskapsrådet, 2013). 

4.7.2 Värdefilosofi 
Värdefilosofi (Patel & Davidsson, 2003), det vill säga etik, är viktigt att förhålla sig till i 

forskningsprocessen. Det är med försiktighet en forskare ska presentera ett problem och lösningen 

på det samma. Det är tre faktorer som kan vara av avgörande betydelse när en undersökning gäller 

vissa gruppers värderingar och dominansen i samhället. Kulturen är av betydelse, men av betydelse 

är även den samlade historien samt den sociala makten. Värderingarna varierar beroende på vilken 

grupptillhörighet individen har, vilka normer som finns i samhället i stort samt vilka grupper som är 
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de dominerande i samhället. Detta är inte statiskt utan förändras med samhällets utveckling, vad 

som är lätt att tala om i dag var kanske tabu för 40 år sedan (May, 2001).  

Forskningen ska även vara relevant, hur kan denna bidra till en gynnsam utveckling i samhället eller 

ökad kunskap om ett fenomen? Hur är forskningsfrågan relevant och för vem är den det (May, 

2001)? När frågan om vilken värdering som leder till vissa antaganden, hävdar en del feminister att 

den manliga världens värderingar är genomgående det som påverkar samtliga aspekter av 

forskarvärlden, det gäller allt från datainsamling, tolkning och tillämpning. Det är därför viktigt att 

väga för- och nackdelar mot varandra i val av metoder (May, 2001).  

Att hävda att forskaren står för en värdeneutralitet blir svårt att försvara i en forskning, däremot kan 

forskaren ansluta sig till värdet av vetenskap och objektivitet i forskningsprocessen. Nigel (refererad i 

May, 2001) har förtydligat en skillnad mellan olika värdeomdömen, karakteriserande och 

bedömande. Det karakteriserande värdeomdömet står för ett uttryck i vilken grad något existerar, 

t.ex. attityder. I det bedömande värdeomdömet uttrycks ett gillande eller ett ogillande för moraliska 

eller sociala företeelser. Nigel menar att det finns möjlighet till en värdefri samhällsvetenskap och ser 

det mer som en teknisk än en teoretisk fråga. Weber (refererad i May, 2001) menade att valet av 

forskningsfråga väcks utifrån värdeståndpunkt, men han menade även att det efter valet av 

forskningsfråga går att förhålla sig objektiv i forskningsarbetet. Värderingar ska därför öppet 

diskuteras inom samhällsvetenskaplig forskning (May, 2001).  

Den feministiska forskningen kan förespråka en forskning där känslor och erfarenheter bör ingå som 

en naturlig del i processen. Där forskaren istället för att skilja på korrekt och inkorrekt kunskap eller 

skiljer på subjektiva och objektiva realiteter och analyser istället strävar efter att få ett samarbete 

mellan forskaren och den utforskade som delar sina erfarenheter och information de bär med sig. 

Den forskning som har en tydlig feministisk grund och bedrivs för att motverka kvinnoförtryck 

innebär att värderingar påverkar forskningens design, process och resultat. Det går inte i denna typ 

av forskning skilja mellan medel och mål. Weber (refererad i May, 2001) menade att det inte går att 

kritisera de mål som ett samhälle, en organisation eller en grupp strävar efter. Det innebär att allt 

inte är tillåtet i forskning (May, 2001).  

De respondenter som deltagit i denna studie gör det på frivillig grund, de har informerats om att de 

uppgifter de avlämnar endast  kommer att användas i denna studie. De har även informerats om att 

uppgifterna kommer att anonymiseras samt att de när helst de vill kan avbryta sitt deltagande i 

studien utan några konsekvenser. Uppgifterna i denna studie är inte av sådan karraktär att de kan 

upplevas som kränkande eller särskilt känsliga eftersom de inte hanterar personliga upplevelser eller 

attityder i särskilt känsliga ämnen utan endast avser att mäta attityder hos en anonymiserad grupp 
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socialarbetare. Det kan förvisso ske att respondenten upplever frågorna särskilt känsliga på grund 

olika anledningar till exempel egna upplevelser, krav  inom organisationen eller att de besvarar 

frågorna utifrån vad de tror förväntas av dem. Detta är något som förhoppningsvis försvinner med 

kravet på anonymitet samt att respondenten inte under något tillfälle behöver avlämna personliga 

uppgifter så som namn, arbetsplats eller kontaktuppgifter.  

5 Resultat och analys 

I undersökningen var det interna bortfallet inte stort, till en början var det två enheter i antal som 

räknades som bortfall och under undersökningens gång blev det ytterligare ett bortfall till antal, 

totalt tre. Det låga bortfallet beror troligtvis på att deltagandet varit frivilligt för respondenterna och 

att de själva i lugn och ro kunnat fatta ett beslut att delta i undersökningen.  

5.1 Enkätresultat, skattningsfrågor och analys 

5.1.1 Respondenternas bakgrund 

Det är 274 personer (fig. 1) som valt 

att svara på enkäten som skickades ut 

via mail till landets samtliga 

kommuner. Det var två svar som 

direkt blev ett internt bortfall och vad 

gäller ålder var det två som hade 

angett födelseår istället för ålder. 

Median- och medelåldern höll sig 

båda vid en ålder av 43 år och en stor 

majoritet av respondenterna var 

kvinnor. 38 procent av totala antalet 

respondenter hade arbetat inom 

socialtjänsten i mer än 11 år. Det var 

den grupp som varit anställd längst 

och den grupp som varit anställd 

kortast tid som var de mest 

dominerande. Detta kan bero på att 

anställningstiden är färsk i minnet när 

Fig. 1 

Fig. 2 
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den är relativt kort och ju längre den blir desto längre kan den uppfattas. De allra flesta (83 

procent) hade socionomutbildning (fig. 2) och endast lite mer än hälften (54 procent) 

bedömde att de hade tillräcklig kompetens-utveckling i våld i nära relation i förhållande till 

deras arbetsuppgifter.  

Endast 44 procent av respondenterna 

hade utbildning i nära relation som 

varade två eller fler dagar (fig. 3). Det var 

nio av respondenterna som beskrev att 

de i sitt arbete mötte personer utsatta för 

våld i sin relation. Av respondenterna var 

det 241 stycken som nästan aldrig 

träffade våldsutsatta män och endast två 

träffade våldsutsatta män nästan 

dagligen.  

Respondenterna har uppgivit på frågan 

huruvida de har liten eller god kunskap 

om våld i nära relation utifrån områdena 

mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot 

män, våld i samkönade relationer samt 

hedersrelaterat våld uppgett att de har 

tillfredsställande till goda kunskaper vad 

gäller mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld, samt att de har liten 

till ganska tillfredsställande kunskaper om 

kvinnors våld mot män och våld i 

samkönade relationer (fig. 4). 

 Att socialarbetarna inte upplever att de 

har breda kunskaper inom området våld i nära relation är helt i enlighet med vad bland annat Gill 

(2008a) och BRÅ (2009) menar med i vilken riktning kunskapsutvecklingen och forskningen har skett 

och att forskningen om våldsutsatta män är ett eftersatt område (Gill, 2005a; BRÅ, 2009). Även Kelly 

och Johnson (2008) hävdar att ny forskning kring kvinnors våld mot män inte har nått fram till de som 

arbetar med problematiken. Studier visar att det är ett utbrett problem att det mesta av underlaget 

som finns gällande kvinnor som våldsutövare kommer från rättsfall, alla fall av våld kommer inte så 

Fig. 3 

Fig. 4 
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långt som till rättssalarna därav är det svårt att skapa sig en överblick (Kelly & Johnson, 2008; Gill, 

2005a; McLeod, 1984). Anmälningsbenägenheten till polisen bland män som är våldsutsatta av sin 

kvinnliga partner är låg varför det också är möjligt att mörkertalet är mycket stort (McLeod, 1984; 

BRÅ, 2009) det är inte på grund av avsaknad av förtroende för polisen som de avstår att anmäla, utan 

för att de inte ser vad en anmälan skulle leda till för förändring (BRÅ, 2009). Enligt proposition 

(2012/13:108) hävdas att det finns olikheter i våldet i samkönade relationer varför en särskild 

kunskap om våld i samkönade relationer behövs.  

5.1.1.1 Analys 

Respondentgruppen kan vara en grupp som har ett särskilt intresse i våld i nära relation trots att de 

inte möter våldsutsatta i sitt arbete varje dag. Trots detta är utbildningsgraden låg, i kombination 

med att nära hälften av respondenterana anser sig ha för lite kunskapsutveckling i förhållande till 

sina arbetsuppgifter. Det påvisar att socialarbetarna själva anser att de inte kan vissa delar av det 

arbete som de är anställda för att göra. Den låga skattningen av att ha kunskapen av män som är 

utsatta för våld i nära relation kan bottna i den låga andelen av män som de facto anmäler våldet till 

polisen. Eftersom våldet inte anmäls kommer det heller inte att bli synliga siffror i statistiken 

eftersom mycket av den forskning som bedrivs hämtar sitt material från de olika samhälleliga 

instanserna som hanterar effekterna av våldet som sjukhus, polis och rättsväsende.  

5.1.2 Förklaringar till våldet och omständigheter kring våldet 

Respondenterna har skattat i vilken grad ställda påståenden kring våld i nära relation stämde 

överrens med deras föreställningar. Påståendena har omarbetats för att bättre passa presentationen 

i diagramform. Skattningen gjordes efter en skala där 1 var överensstämmer och 6 var 

överensstämmer inte. Graderingarna däremellan har lagts dit i efterhand för att öka tydligheten i 

diagramen. 

5.1.2.1 Skattning angående psykisk sjukdom och självkänsla  

Diagrammet i fig. 5 nedan, påvisar att psykisk sjukdom anses som den bättre förklaringen till varför 

kvinnor utövar våld mot sin partner än varför män gör det. I staplarna mellan överensstämmer till 

överensstämmer bra är kvinnorna högre representerade. Omvänt är representationen av männen 

lägre vad gäller psykisk sjukdom som förklaring även om den fortsatt är ganska hög. Det är fler som 

anser att våldet kvinnor utövar förklaras eller kan förklaras med psykisk sjukdom än de som inte 

anser det. Psykisk sjukdom som förklaring vad gäller männens våldsutövande är mindre 

representerat än de som anser att psykisk sjukdom inte kan förklara våldet. Angående de 

våldsutsattas självkänsla och självförtroende vid psykiskt våld var det en övervägande del som ansåg 
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att detta inte överensstämde med deras föreställning. Inom överensstämmer till överensstämmer 

nästan helt är det fler som föreställer sig att kvinnor är mer sårbara för psykiskt våld jämfört med 

männen.  

 

Att psykisk sjukdom kan vara orsak till våldet i nära relation är klart, men inte att det förklarar 

mestadelen av våldet. Det situationsbaserade partnervåldet är vanligast bland gifta och 

sammanboende par och utövas av båda parter till nästan lika stora delar. Våldet utmynnar ur en 

argumentation som eskalerar till våld där båda parter oftast har en oförmåga att hantera konflikter, 

inte ur sjukdom (Kelly & Johnson, 2008). Det finns många spekulationer om att en kvinnlig förövare 

har ett socialt avvikande beteende och är en biologiskt defekt person (Gill, 2005a) och menar att 

personligheten har visat sig kunna påverka våldsbenägenheten hos kvinnor (Bair-Merritt et. 

al., 2010). Vid en ökad våldsfrekvens ökade inte bara risken för skador på kvinnorna, 

representationen av ett antisocialt beteende för både våldsutövande män och kvinnor ökade också 

(Kelly & Johnson, 2008). Det har visat sig att de män som utövade situationsbaserat partnervåld inte 

skiljde sig från en kontrollgrupp i förhållande till överrepresentationen av borderline och antisociala 

personligheter eller våld utanför familjen (Kelly & Johnson, 2008).    

Självkänsla för männen vilar många gånger i den maskulina identiteten. Att definiera maskulinitet 

görs genom att t.ex. ta avstånd från det avvikande i syfte att skapa sociala gränser mellan vad som är 

maskulint och feminint. Detta skapar förutsättningar för att männen kan vara mer känsliga för 

kränkningar när det kommer tills självkänslan. Det finns mycket forskning kring könskillnader och 

skillnaderna har visat sig vara mycket små eller inte alls existerande. Maskulinitet är här kopplat till 

föreställningen om manligt och eftersom den formas utifrån kroppsliga handlingar blir det även svårt 
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när handlingar inte kan accepteras. Män som inte passar in i den kan bli nödgade att helt och hållet 

avvisa den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008). 

5.1.2.1.1 Analys 

Psykisk sjukdom kan vara orsak till det våld som uppkommer i nära relation, men enligt forskning är 

det vanligaste våldet det situationsbaserade partnervåldet som är ursprunget ur relationella problem 

som till exempel svårigheter i att hantera konflikter eller bristande kommunikation. Det har inte 

framkommit att det finns en överrepresentation av män med antisocial problematik eller borderline 

vad gäller de som utövar det relationella partnervåldet. Det tvångsmässigt kontrollerande våldet är 

det våld som leder till flest skador, vid en ökad våldsfrekvens som vid tvångsmässigt kontrollerande 

våld ökar även representationen av antisocialt beteende för både män och kvinnor. Männen är 

överrepresenterade vad gäller det tvångsmässigt kontrollerande våldet och utifrån det kan antas att 

männen är överrepresenterade vad gäller våldsutövande och psykisk sjukdom. Det är dock problem 

med definitionen av våld i studier eftersom de mäter olika samt att fokus under årtionden har riktats 

mot mäns våld mot kvinnor. Underlaget är således skevt.    

Självkänsla och självförtroende är kopplat till föreställning om vem du är. Detta bottnar till stora 

delar för männen i maskuliniteten och i det som är manligt. Att vara våldsutsatt för en man kan vara 

förknippat med en förlust av manligheten som den är konstruerad eftersom det kan kopplas till att 

vara svag och inte kunna försvara sig. Att vara svag är inte maskulint, alltså är det feminint. Det finns 

dock inget i det insamlade materialet som kan visa på att det finns någon könskillnad mellan skador 

på självförtroendet.  
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5.1.2.2 Skattning angående tillhyggen och kontinuitet av våldet 

 

Diagrammen i fig. 6 visar att det inte finns någon anmärkningsvärd skillnad mellan socialarbetarnas 

föreställning kring omfattningen av männen och kvinnornas användning av tillhyggen när de utövar 

våld mot sin partner. Det visar dock på en tendens till att socialarbetarna uppfattar männen som mer 

benägna att använda tillhyggen vid våldstillfällena. 

Huruvida våldet endast sker vid enstaka tillfällen överensstämmer socialarbetarna inte i, för varken 

män eller kvinnor även om det finns tendenser till att respondenterna föreställer sig att det är mer 

överrenstämmande att kvinnor endast brukar våld vid enstaka tillfällen. Trenden att våldet är mer 

frekvent än enstaka tillfällen synes tydligt hos föreställningarna kring männens våldutövande. Detta 

kan även utläsas från påståendet att våldet är frekvent och kontinuerligt. Där är föreställningen att 

männen i en högre grad utövar ett frekvent och kontinuerligt våld än kvinnorna.  

Det finns få studier som visar på frekvensen av användandet av vapen av den som utövar våld, det 

finns dock en äldre studie som visar att 75 procent av de våldsutövande kvinnorna och 25 procent av 

de våldsutövande männen använder sig av vapen i form av tillhyggen i sitt våldsutövande (McLeod, 

1984). Denna studie visar på att kvinnor är mer frekvent användare av vapen när de utövar våld vilket 

går emot den föreställning som socialarbetarna har.  

 Utifrån de studier som tidigare presenterats finns det inget som visar på att män skulle använda sig 

av mer våld än kvinnor gör, däremot finns det studier som visar på att unga kvinnor har ett mer 

frekvent våldsutövande än män i samma ålder. Kelly och Johnson (2008) menar att det kan vara 
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enskilda händelser, sporadiskt eller regelbundet våld som förekommer under hela relationens 

varande. Detta strider mot socialarbetarnas föreställningar kring frekvensen av våldet som studien 

har funnit. Det är svårt att uttala sig huruvida män eller kvinnor är mest våldsamma i relationer 

eftersom det föreligger problem med att jämföra olika studier. I en studieöversikt framkommer 

resultat som visar att kvinnor är mer våldsbenägna och tvärtom (Bair-Merritt et. al., 2010). 

Problematiken ligger ofta i att bedöma vad som är våld, olika undersökningar förhåller sig olika till att 

inkludera förföljelse, sexuella trakasserier eller kontrollerande beteende (BRÅ, 2009; Swan & 

Snow, 2006). Unga kvinnor använder sig av våld mot sin partner mer frekvent än vad män gör samt 

att kvinnor oftare förolämpar sin partner (Heiskanen & Ruuskanen, 2009; Pape, 2011).  

5.1.2.2.1 Analys 

Som tidigare beskrivet finns inte många studier som omfattar frekvensen av vapenanvändning och 

skillnader mellan könen. Emot tendensen kring socialarbetarnas föreställning att män använder 

tillhyggen mer frekvent än vad kvinnor gör går McLeods studie från 1984. Detta är även rimligt att 

anta med tanke på kvinnans fysiska underlägsenhet, och att tillhyggen skulle kunna kompensera det 

fysiska underläget och kan i en våldssituation bli det som gör skillnaden mellan att till exempel 

skydda sig eller inte, eller att klara av att åsamka skada och skapa rädsla hos den våldsutsatta eller 

inte.  

Tvärtemot socialarbetarnas föreställning av frekvensen i våldet visar litteraturen att kvinnor är mer 

frekventa våldsutövare än vad männen är när det gäller det situationsbaserade partnervåldet. 

Männen är enligt uppgifter hämtade från forskning de som oftast inte initierar våldet. Detta förklaras 

med att kvinnor i en högre utsträckning både använder våld men även förolämpar och kränker sin 

partner med okvädesord, vilket inkluderas i våldsbegreppet. Kvinnorna terroriserar även sin partner i 

högre utsträckning än vad männen gör. Det framgår dock inte ur studiens material huruvida 

föreställningen hos socialarbetarna är att män eller kvinnor använder sig av enstaka tillfälle till våld i 

högre utsträckning eller inte.  
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5.1.2.3 Motvåld, nätverk och socialt stöd 

 

Motvåld som synes i fig. 7 används av kvinnor i en högre utsträckning än vad männen gör anser 

respondenterna. Att männen skulle använda sig av motvåld som förklaring till det våld som de utövar 

är det få som överensstämmer med. Att nätverket skulle se annorlunda ut mellan könen är en liten 

skillnad att någon slutsats inte kan dras utifrån materialet. Det visar dock att en tendens finns till att 

männen har ett mer begränsat nätverk än kvinnorna enligt respondenternas föreställningar. Stödet 

till kvinnor och män anser respondenterna skiljer sig åt, de överensstämmer nästan helt till helt vad 

gäller att kvinnorna får mer stöd än männen och överensstämmer lite till överensstämmer inte vad 

gäller att männen får ett bättre stöd än kvinnorna när de är våldsutsatta.  

Resultat från fler studier visar på att män och kvinnor använder och initierar våld, vissa studier visar 

även att kvinnor oftare initierar våld än vad männen gör (Gill, 2005a). Det finns inte mycket forskning 

som visar i vilket utsträckning män använder sig av motvåld varför det inte går att avgöra huruvida 

män använder sig av motvåld eller inte (Bair-Merritt et. al., 2010; Swan & Snow, 2006). Kelly och 

Johnson menar dock att även män använder sig av motvåld för att få stopp på våldet. Studier visar 

också att kvinnor använder sig av motvåld främst i det våld som definieras som ett tvångsmässigt 

kontrollerande våld vilket också är det våld som syns i statistiken. Vad gäller våldet i 

situationsbaserade relationskonflikter visar studier på att kvinnorna använder våld av andra orsaker 

än försvar bland annat på grund av svartsjuka och hämnd bland annat. Det situationsbaserade 

partnervåldet är det som är det mest frekventa och vanligaste våldet (Kelly & Johnson, 2008).  

Eftersom männen har en mer utbredd ensamhet vare sig de är våldsutsatta eller inte, är nätverket 

mer sårbart vid en kris. Männens sociala situation varierar beroende av ålder men en tendens är att 
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äldre män har en mer utbredd ensamhet än vad kvinnor har och de vänder sig helst till sin kvinna när 

de får ett problem. Kvinnor har generellt ett mer resursstrakt nätverk, bättre kontakt med barnen 

och familjen jämfört med männen (Lennéer Axelsson, 2010). Det framkommer i studien att 

möjligheterna för våldsutsatta män att få skydd i ett boende är ”i princip obefintlig och behöver 

utvecklas” (Regeringen, 2007, s. 39). BRÅ (2009) hävdar att mäns våldsutsatthet är ett eftersatt 

område.  

5.1.2.3.1 Analys 

Motvåld är något som använts för att förklara våldet som kvinnor riktar mot sin manlige partner, det 

framkommer dock att kvinnor i ett situationsbaserat partnervåld, som är det vanligaste våldet, inte i 

huvudsak använder sig av våld som försvar eller skydd utan för att de vill föra fram ett budskap. 

Framförandet vilar i grund och botten på relationella problem som till exempel 

kommunikationssvårigheter eller svårigheter i att hantera konflikter. Detta går helt emot det resultat 

som visar att socialarbetarna på socialtjänsten föreställer sig att kvinnor använder motvåld i relativt 

stor omfattning, även om merparten föreställer sig att det inte är den främsta orsaken. Att 

socialarbetarna har en annan bild än den bild som forskningen har genererat angående motvåldet 

kan peka mot att det råder olika små diskurser inom socialtjänstens institution och 

forskningsinstitutioner. Det som möjligtvis kan göra skillnaden i hur motvåldets frekvens bedöms 

skulle kunna bottna i förställningar om kvinnor som möjliga förövare eller att det inte finns en 

rådande konsensus om vad som skall räknas som en våldshandling och lyftas in i begreppet våld i 

nära relation.  På så vis exkluderas antingen kvinnor som våldsutövare eller motvåldet som en 

våldshandling och att begreppet motvåld inte är självklart givet utan att innehållet varierar. Genom 

detta kan våld och i detta specifika fall motvåld få olika hög representation beroende på kön i 

socialtjänstens föreställningar.  

Det nätverk som respondenterna har föreställning om att män och kvinnor har skiljer sig lite åt och 

visar att kvinnor uppfattas ha aningen starkare nätverk än männen. Kvinnors nätverk bedöms som 

mer gynnande än männens för den psykiska hälsan och det är bredare visar studier gjorda kring hur 

män och kvinnor hanterar kriser och förluster. Att männen i större utsträckning vänder sig till sin 

partner när de behöver stöd och hjälp än vad kvinnorna gör, som i större utsträckning vänder sig till 

sina vänner, skapar en utsatthet hos männen. Om det dessutom är mer tabubelagt att prata om 

våldsproblematik som resultatet av respondenternas föreställningar framhåller bli det än svårare 

eller sårbarare att finna någon som det är möjligt att lyfta problematiken med. 

Det stöd som respondenterna anser att kvinnor och män har, visar på en fördel till kvinnorna och i 

enlighet med tidigare forskning och litteratur visar detta på en god överensstämmelse. Eftersom 
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forskningen är eftersatt vad gäller männens utsatthet är det troligt att också socialarbetarnas 

kunskaper och nyanserade bild av männens utsatthet också är det. För rättssäkerheten är det av vikt 

att all problematik kring våld i nära relation belyses.  

5.1.2.4 Grovt våld, fysisk och psykisk hälsa 

 

 

Det framkommer i fig. 8 att socialarbetarnas föreställning i högre utsträckning är att männen 

använder ett grövre våld än vad kvinnor gör. Det finns även i detta resultat tydliga indikationer på att 

föreställningen bland respondenterna är att männen brukar ett grövre våld än vad kvinnorna gör. 

Våldet anses påverka hälsan negativt enligt diagrammet. Det psykiska våldet anses i en hög grad 

försämra den psykiska hälsan enligt respondenterna.  

DeKeseredy (2011) menar att bland de kvinnor som anmäler våld uppger 72 procent att det psykiska 

våldet gav mer skada än det fysiska våldet. De menade att de fysiska skadorna läker, men att de 

psykiska skadorna sitter kvar under lång tid och påverkar stora delar av deras liv (DeKeseredy, 2011). 

Majoriteten av våldet ledde inte till några skador alls. Studier har visat att unga kvinnor använder sig 

av våld mot sin partner mer frekvent än vad män gör samt att kvinnor oftare förolämpar sin partner. 

En undersökning visar dock, och det är viktigt att understryka, att mäns våld leder till sex gånger mer 

fysiska skador än kvinnors våld. Vid en ökad våldsfrekvens ökade även risken för skador på kvinnorna. 

De kvinnor som använde motvåld löper dubbelt så stor risk att erhålla skador än de som inte 

använder motvåld (Kelly & Johnson, 2008). Det finns skillnader i vilken typ av våld som män och 

kvinnor blivit utsatta för, eftersom kvinnor mer än dubbelt så ofta rapporterade allvarliga fysiska och 

psykiska skador (Heiskanen & Ruuskanen, 2009). Murray (2005) beskriver hur det våld i nära 

relationer som män utsätts för av kvinnor ofta både förringas och bagatelliseras.  
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5.1.2.4.1 Analys 

Våldet kvinnor utövar förorsakar fysiska skador även om det vanligen beskrivs som mildare jämfört 

med männens våld. Att männens våld tillskrivs som fysiskt grövre behöver inte betyda att det finns 

likande tendenser för det psykiska våldet. DeKeseredy visar dock att våldsutsatta kvinnor ansåg att 

det psykiska våldet skadade dem mer än det fysiska våldet eftersom det psykiska våldet stannar kvar 

i kroppen även efter att såren som förorsakats av det fysiska våldet läkt ut. Kvinnors våld är inte alls 

lika grovt som männens våld och det är viktigt att understryka och de som använder sig av motvåld 

löper större risk att skadas allvarligt. Respondenternas föreställningar stämmer bra överens med vad 

forskning visar, angående de fysiska och psykiska skador som våldet förorsakar.  Den funna diskursen 

hos socialarbetarna angående våldet är således att det psykiska våldet generellt ger mer eller svårare 

skador än det fysiska våldet.  

5.2 Enkätresultat, diskursiva svar och analys 

5.2.1 Beskriv med tre ord 

I enkäten eftersöktes tre ord med vilka våld i nära relation riktat mot män samt våld i nära relation 

riktat mot kvinnor beskrivs.  Beroende av kön kom svaren att skilja sig mycket åt. Vad gäller våld som 

riktas mot män framkom nyckelord som förekom mer frekvent än andra ord. Främst var det ord som 

förnedrande, kränkande, makt, frustration, skam, nedbrytande, skuld, rädsla/otrygghet, svartsjuka, 

vanmakt, ilska, osynligt, kontroll, utsatthet, ensamhet och isolering.  

När det kom till våld riktat mot kvinnor framträdde nyckelord som samhällsproblem, makt, vanligt, 

dominans, kontroll, missbruk, dålig självkänsla/självförtroende, psykiskt, utsatthet, svartsjuka, 

kränkande, skam, rädsla och isolering.  

5.2.1.1 Analys med diskursiv karaktär 

Vid eftersökandet av diskurser åskådliggörs språket genom att språket tillmäts funktionen att 

konstruera vad som är sant, riktigt eller normalt. Genom att be respondenterna att välja ut tre ord 

som definierar vad våldet är eller inkluderar särskiljer vi de ord som är respondenterna anser är mest 

karaktäristiska för våld i nära relationer. Eftersom flera av orden var de samma för våldsutsatta män 

och kvinnor kan det tyda på att det finns en gemensam diskurs för våld i nära relationer som visas 

genom respondenternas ordval. Att det finns ord som är könsspecifika och endast representerade 

hos det ena könet kan vara ett tecken på att det finns mindre diskurser under den mer övergripande 

diskursen om våld i nära relation. De mindre diskurserna skulle kunna delas upp efter kön på 

förövaren, där skillnader i föreställningar och utsagor skapar skillnader mellan mäns våld mot kvinnor 

och kvinnors våld mot män. Samtidigt kan det finnas en större och mer övergripande diskurs kring 
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våld i nära relation med utgångspunkt från de ord som finns representerade oavsett om våldet utgår 

från en man eller kvinna. 

De tre ord som socialsekreterarna valde att använda sig av visar på att det finns skillnader i 

föreställningarna mellan kvinnors våld mot män och mäns våld mot kvinnor eftersom en del av orden 

är olika.  Ord som samhällproblem och dominans var ord som användes för att beskriva våldet mot 

kvinnor och återfanns inte alls hos männen när respondenterna ombands beskriva våldet med tre 

ord. Vad som däremot var specifikt för männens utsatthet var ensamhet, frustration och ovanligt. 

Dessa ord som skilde sig åt är främst inriktade på hur våldet syns i samhället och kan vara en del i att 

beskriva den stora diskursen som finns i samhället kring mäns våld mot kvinnor och kvinnors våld 

mot män. Ett sätt att tolka svaren på tre-ords-frågan är att socialarbetarna anser att den största 

skillnaden på våld i nära relation är samhällets syn på fenomenet. Men även männen och kvinnornas 

roller kan uttydas ur svaren, de ord som beskriver våldet riktat mot kvinnor visar på en könsstruktur 

där kvinnan är underordnad mannen och där problemen är en fråga för samhället. Kvinnan kan i och 

med detta upplevas som ett offer. Våldet mot män skapar en mer ensam man än vad kvinnorna 

beskrivs att vara, det visar inte heller på att våldet skulle ses ur ett samhällsperspektiv och våldet mot 

män kan ses som mer frustrerande för den våldsutsatta än våldet mot kvinnor. Detta kan kopplas till 

föreställningen om manligt och kvinnligt. Där mannens sårbarhet ökar med oförmågan att leva upp 

till den hegemoniska maskuliniteten som konstrueras i samhället.  

5.2.2 Fysikens inverkan  

Föreställningen om att den fysiska styrkan mellan män och kvinnor skiljer sig åt var högt 

representerat i frisvaren. Resonemangen varierade mellan att män är starkare fysiskt och att kvinnor 

således hamnar i ett underläge.  Männens fysiska övertag binds samman med att kvinnor får värre 

fysiska skador vid våldsamma situationer. Här stannar de flesta resonemang men ett fåtal 

respondenter lyfter att våldet kan ha ett dödligt utfall. Ett annat resonemang som respondenterna 

lyfter är att även om båda parter slår råkar kvinnorna mest illa ut på grund av sitt fysiska underläge. 

Den manliga fysiken knyts av en del respondenter till maktbegär och sexuella övergrepp. Varken 

maktbegär eller sexuella övergrepp fanns med i svaren för kvinnor som förövare utan var i 

sammanhanget en manlig egenskap. De svar som innehåller beskrivningar av kvinnors våld beskriver 

det fysiska våldet som mildare samt att det resulterar i mildare skador. Kvinnors fysiska underläge 

kan resultera i att de tar till psykisk misshandel i en större utsträckning.   

5.2.2.1 Analys med diskursiv karaktär 

Genom att förknippa sexuella övergrepp och maktbegär med manlighet exkluderas och avgränsar 

kvinnor automatiskt från att både begå sexuella övergrepp samt ha ett maktbegär. Att dessa begrepp 
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är könsbundna påverkar diskursen kring kvinnors våld mot män som har framkommit bland 

socialtjänstens föreställningar. Inom denna diskurs hos socialsekreterarna exkluderas de sexuella 

övergreppen och maktbegär från kvinnor och från diskursen om kvinnor som våldsutövare.  Eftersom 

det inte är förenligt med att vara kvinna och utsätta sin partner för våld kan det bidra till att det är 

svårare att upptäcka våldsutsatta män eftersom det inte är någonting som finns eller förväntas 

finnas. Det finns studier som visar att kvinnor istället för att använda fysiskt våld i större utsträckning 

använder psykiskt våld och i detta riktar sig till att förnedra mannen som person samt även riktar sig 

mot könet. Föreställningen att mäns våld mot kvinnor är skadligare fysiskt jämfört med kvinnors våld 

mot män är tydlig och kopplas till männens övertag i fysisk styrka.   

5.2.3 Män och skam 

Långa resonemang kring män och skam vid våld i nära relation inkom bland frisvaren, inte sällan 

kopplades de samman med att det inte är förenligt med manlighet att vara våldsutsatt.  Att som man 

bli utsatt för våld beskrevs, jämfört med för kvinnor, som mer skamligt. Bemötandet från omvärlden 

ansågs ofta kunna förstärka skammen genom att mötas av att han som den starkare parten borde 

kunna försvara sig. Att männen kände ett hopp om att kvinnan skulle förändra sig var även det i 

frisvaren betydligt mer förekommande än att kvinnorna skulle känna det samma.  Skammen kunde 

begränsa männens möjligheter att söka hjälp på flera sätt. Initialt till att inte definiera sig som 

våldsutsatt, sedermera till att tveka eller att inte berätta om våldet eller att söka hjälp på grund av en 

rädsla för att inte bli trodd eller risk för att själv bli anklagad för att vara våldsutövare. Att söka hjälp 

beskrivs som problematiskt utifrån mannens egna skamkänslor inför situationen, men även för att 

det inte finns ett lika utbrett eller välkänt hjälpalternativ för männen.  Att det finns mindre kunskap 

kring kvinnors våld mot män beskrivs som en stor orsak till skamkänslorna och hindrar männen från 

att bryta upp ur sin relation eller söka hjälp. 

Män som blir slagna kan uppleva en större skamkänsla. De män jag träffat 

som varit utsatta berättar om hur de även psykiskt blir nedtryckta, att de är 

ful och elaka kommentarer om sitt kön. Mer tabu att söka hjälp 

   Man, 36, socialsekreterare 

5.2.3.1 Analys med diskursiv karaktär 

Att männen känner skam och skäms över sin roll som våldsutsatta är ett mycket tydligt resultat som 

syns i enkäten. De skäms över sin situation men har fortfarande ett hopp om att situationen ska bli 

bättre. Att hysa ett hopp om förändring kan vara ett tecken på att männen inte känner en 

hopplöshet i sin situation samt att föreställnigen om våldsutsatta män inte är lika offerpräglad som 

kvinnorna. Detta behandlar den mindre diskursen som återfinns hos socialarbetarna på 
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socialtjänsten. Denna diskurs uttalar inte tydligt omvärldens eller samhällets syn och föreställningar 

kring våldsutsatta som andra frisvar från respondenterna, utan är en återgivning av socialarbetarnas 

egna föreställningar kring den våldsutsatta mannen. I bilden av mannen som respondenterna 

föreställer sig synes även Connells beskrivning av det som är att förknippa med manlighet. Att 

mannens kroppsliga förmåga [här att försvara sig] kopplas till manlighet och maskulinitet. Skapandet 

av mannen som en fysiskt stark person och försvarare, möts av oförstående hos omgivningen 

eftersom en man ska kunna försvara sig. I denna föreställning ska mannen inte fästa vikt vid känslor 

som sorg, utsatthet och ensamhet för att fortsatt kunna hävda sin manlighet.  

5.2.4 Kvinnor som uttalade offer  

Många av svaren lyfter att det är vanligare att kvinnor utsätts för våld i nära relation än att männen 

blir utsatta. Många använder sina egna personliga erfarenheter om att de oftare har mött 

våldsutsatta kvinnor. Andra väljer att påtala att det är mer accepterat att prata kring våldsutsatta 

kvinnor samt att det därför kan upplevas som mer ovanligt med våldsutsatta män. En tredje kategori 

svar som baseras på respondenterna egen övertygelse visar på att det är vanligare att kvinnor utsätts 

för våld.  

Det är vanligare att stöta på kvinnor som utsatts för våld än tvärtom. 

Huruvida detta beror på att de lättare blir synliggjorda eller om det är mer 

frekvent förekommande vet jag inte 

   Kvinna, 30, socialsekreterare missbruk 

5.2.4.1 Analys med diskursiv karaktär 

Maskulinitet kan förklaras genom mansrollen, där kroppen kopplas till  den i meningen att den 

manliga kroppen står för styrka och kvinnans kropp representerar skörhet. Kroppen skapar inte själv 

könsrollerna utan förväntade beteenden och egenskaper inkluderas i konstruktionen. Egenskaper 

som aggression, tävlingslust och svartsjuka lyftes in som manliga egenskaper (Connell, 2008). När 

respondenterna ombads att beskriva manligt och kvinnligt våld med tre ord fick de själva välja tre ord 

med vilka de förknippar våld i nära relation. Detta ledde till en mycket liten men ändock diskursiv bild 

där respondenterna med språket som verktyg fick konstruera vad som ska inkluderas i mäns våld mot 

kvinnor respektive kvinnors våld mot män. Diskursen kring kvinnor är tydlig och kvinnorna förknippas 

med ord som skapar en bild av en kvinna som erhåller egenskaper som skapar en samlad bild av en 

kvinna som är sårbar, både i sig själv och jämfört med mannen som står i tydlig kontrast och 

symboliserar styrka. Eftersom kvinnan är ett naturligare offer än mannen sammankopplas inte 

kvinnan med skamkänslor på samma sätt som mannen. Risken är att kvinnor inte förknippas med 
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skamkänslor samt att de skamkänslor som kvinnor kan ha glöms bort eller att kvinnor viktimiseras 

om de är våldsutsatta vare sig de själva upplever sig som offer eller inte.  

5.2.5 Manlighet är komplicerat 

Stor andel av frisvaren både i fritext och i tre-ordsalternativ kom att behandla män och skam. Även 

vid skattningsfrågan om skam framkom det tydligt att respondenterna förknippar att maskulinitet är 

oförenligt med att vara en våldsutsatt man, vilket skapar männens skamkänslor. Vid frågan om 

männen är extra sårbara när de har sin manlighet att tänka på var skattade respondenterna att de  

överensstämde  med påståendet.  

Maskulinitet förekommer i pluralis och förändras med tiden genom att nya maskuliniteter 

uppkommer. Den mest önskvärda och genom detta även den mäktigaste maskuliniteten benämns 

som hegemonisk maskulinitet. Vad som är mest önskvärt bestäms i ett samspel mellan kultur och 

institutioner och förändras övertid genom att nya maskuliniteter uppkommer. Det är få män som 

lever upp till den hegemoniska maskuliniteten, kompromisser med manligheten förekommer. 

(Connell, 2008). Under 50–talet uppmärksammades det av Helen Hacker (refererad i Connell, 2008) 

att det fanns motsättningar i maskuliniteten, mannen skulle uppvisa medmänskliga egenskaper 

samtidigt som han förväntades vara den stabila. Detta är en motsättning inom maskuliniteten och 

den diskurs av maskulinitet som respondenterna hänvisar till.  

Männen beskrivs av respondenterna generellt som starka och tåliga, och de våldsutsatta männen är 

skamfyllda över att vara den våldsutsatta. Skammen och den skadade manligheten begränsar enligt 

respondenterna mannen från att definiera sig och/eller från att söka hjälp. Omvärldens förväntningar 

på männen bedöms även dessa som att de skulle hindra männen från att få hjälp eftersom det ses 

som avvikande på grund av utsattheten eller att de bedöms kunna försvara sig själva.   

5.2.5.1 Analys  

Maskulinitet både driver och begränsar handlandet (Connell, 2008), ett exempel på hur maskulinitet 

kan begränsa handlandet är genom innehavandet av en maskulin kropp som kan förhindra eller 

komplicera att ses som våldutsatt. Orsaken till det är att det inte är förenligt som man ha inre 

egenskaper som inte är förknippade med manlighet. Genom att ansluta sig till egenskaper som faller 

utanför vad som är accepterat inom maskuliniter kan mannen mista identitet eller makt.   Männen 

mister sin manlighet eftersom att vara svag och oförmögen att försvara sig tillknyts kvinnliga 

egenskaper som sårbarhet och skörhet. Många av respondenternas resonemang anknyter till tankar 

om att vara utsatt för våld i nära relation och oförenligheten med maskulinitet. Omvärldens 
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förväntningar liksom mannens egen självkänsla och självförtroende bestäms utifrån det och 

begränsar således mannens handlande. 

Genom att manlighet kopplas till exempelvis makt mister männen makt när de avviker från manliga 

normer, det är möjligt att det är denna mekanism som respondenterna har i åtanke när de skattar att 

manligheten tar skada av att vara våldsutsatt. Dock är det oklart varför männens självförtroende och 

självkänsla skulle ta en mindre skada av att vara våldsutsatta, en möjlighet är att det finns en 

koppling till diskursen hos respondenterna om kvinnlig sårbarhet. 

5.3 Frågeställningar och sammanfattande svar  

Hur ser socialarbetare på socialtjänsten föreställningar ut kring kvinnors våld mot män? 

I resultatet kring socialarbetarnas föreställningar kan sammanfattas att de först och främst finns 

skillnader i socialarbetarnas föreställningar kring mäns våld mot kvinnor och kvinnors våld mot män. I 

föreställningarna kring kvinnors våld mot män inryms föreställningar om att det är mycket skamligt 

och mer skamligt för en man att bli utsatt av våld av en kvinna, än för en kvinna att bli utsatt för våld 

av en man. Det är komplicerat för en man att tillskivas offerrollen och dessa föreställningar om att 

mannen inte är ett offer menar socialarbetarna finns både hos mannen själv och i samhället. En 

annan föreställning var att våldet mot männen var ovanligt, dolt och inte accepterat i samhället. 

Våldet beskrevs som mildare och jämfördes med att mäns våld mot kvinnor ger större skador.  

Kvinnor som utsatte sin man för våld tillskrevs i en högre grad psykisk sjukdom, än män som utsätter 

sin kvinna för våld.  

Underfrågor: 

o Med vilka begrepp väljer socialarbetare på socialtjänsten att beskriva våld i nära relation riktat 

mot män? 

När socialarbetarna ombads att beskriva våldet med tre ord fanns det vissa ord som var högt 

representerade i svaren. Dessa var förnedrande, kränkande, makt, frustration, skam, nedbrytande, 

skuld, rädsla/otrygghet, svartsjuka, vanmakt, ilska, osynligt, kontroll, utsatthet, ensamhet och 

isolering. I frisvaren i vilka respondenterna kunde utveckla sina resonemang så framkom det att 

förväntningarna på manlighet och skamkänslor var något av det mest centrala i socialarbetarnas 

beskrivning. Andra teman som framkom var att kvinnors våld mot män antingen är mycket dolt eller 

inte frekvent förekommande och att det inte är ett samhällsproblem.  

o Hur applicerar socialarbetare på socialtjänsten förklaringsmodeller som är bundna till kön? 

Många olika förklaringsmodeller framkommer i resultatet, några av de mer centrala beskrivs kort 

nedan. 
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Socialarbetarna applicerarar till stor del könsmaktsordningen som förklaringsmodell, de hänvisar till 

att kvinnor har en utsatt position i samhället i vilken de är underordnade männen.  En effekt av att 

vara underordnad mannen är att våldsutsatta kvinnor i en högre grad tillskrivs ett beroende av 

mannen än omvänt. Skillnader i föreställningar finns även i representation av psykisk sjukdom där 

kvinnliga förövare tillskivs psykisk sjukdom i en högre grad än manliga förövare. Även kvinnors våld 

mot män tillskrivs i en högre grad än mäns våld mot kvinnor att bero på motvåld.  

o Upplever socialarbetare på socialtjänsten att deras kunskaper kring våld i nära relation varierar 

beroende av om det är en man eller en kvinna som utövar våld? 

Respondenterna skattar sina kunskaper inom våld i nära relation, om det är en man som är utsatt 

eller om det är en kvinna som är utsatt. Dessa kunskapsnivåer är enligt socialarbetarnas 

föreställningar olika. Gällande mäns våld mot kvinnor skattade de att de hade tillfredsställande till 

goda kunskaper samt att de har liten till ganska tillfredsställande kunskaper om kvinnors våld mot 

män vilket påvisar att föreställningen kring kunskaperna skiljer sig åt. 

6 Diskussion 

Antas kan att respondentgruppen har ett särskilt intresse i våld i nära relation, trots detta är 

utbildningsgraden låg inom området våld i nära relation, i kombination med att nära hälften av 

respondenterana anser sig ha för lite kunskapsutveckling i förhållande till sina arbetsuppgifter finns 

det en risk för att socialarbetarna inte kan vissa delar av det arbete som de är anställda för att göra. 

Genom att de skattat att de har för lite kompetensutveckling efterfrågas mer utbilning inom 

området, främst inom våld mot män samt våld som förekommer i samkönade relationer.  

Vid sista frågan i enkäten öppnades det upp för frisvar med frågan ” Är det något du anser bör lyftas 

fram som vi har glömt?” Svaren kom att vara mycket varierande men ett antal olika teman kunde 

urskiljas. Mycket av det som respondenterna tyckte att studien saknade var ämnen som uppsatsen 

gjort en avgränsning emot. Många respondenter påtalade att de inte hade tillräckligt med kunskap 

eller träffade för få våldsutsatta i sitt arbete för att kunna besvara enkäten korrekt. Avsikten med 

uppsatsen har inte varit att undersöka hur verkligheten är beskaffad utan att åskåliggöra 

socialarbetare på socialtjänstens föreställningar. Därav är det inte heller ett krav att respondenterna 

ska ha varken kunskap eller erfarenheter.  

En del respondenter ansåg att inget alternativ var tillräckligt bra när de ombads att välja det 

alternativ som överensstämde bäst. Några respondenter lyfter fram att problematiken är individuell 

samt att generalisering är svårt att göra i ett komplext område.  Få av de missade områdena som 

respondenterna gav föll inom uppsatsens avgränsningar. Däremot saknade respondenterna 
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definitioner och fördjupningsfrågor. Detta är ett värdefullt tillskott både för att åskådliggöra enkätens 

brister men även som förslag på vidare forskning.  Det återfanns även de respondenter som lyfte 

fram att enkäten var för omfattande vilket åskådliggör hur svårt det är att konstruera en enkät som 

passar samtliga. 13 av de 75 respondenter som besvarade enkätens sista och frivilliga fråga, ansåg att 

det är viktigt att belysa allt våld i nära relationer eller kvinnors våld mot män, flertalet respondenter 

efterlyste både en professionell aspekt och en samhällsdebatt. 

En definition av våld har medvetet uteslutits av fler orsaker, dels till förmån för enkätens 

hanterbarhet, En definition av våld skulle göra frågorna långa och krångliga. En våldsdefinition kan 

också vara både inkluderande och exkluderande och de studier vi tagit del av har vitt skilda 

definitioner varför det var förknippat med svårigheter att göra en definition som omfattar allt det 

våld som socialtjänstens socialarbetare själva har föreställningar om.  I det fall att vi hade definierat 

våldet hade troligtvis svaren blivit tydligare och lättare att koppla till litteraur när kunskapen om vad 

för typ av våld respondenterna hade i åtanke. Det är en brist i enkäten och uppsatsen.  

En förhoppning är att vårt resultat kan bidra till att synliggöra de föreställningar och konstruktioner 

kring våld i nära relationer som finns angående män och kvinnor. På sikt kan detta leda till en 

omkonstruktion kring maskulinitet som den är i dag och kan öppna upp för att se männen som 

potentiella brottsoffer eftersom det inte bara är en manlig egenskap att vara våldsam. 

Skillnader i hur offer och förövare uppfattas och tolkas av socialarbetarnasocialarbetarna har 

framkommit i uppsatsens resultat på flera ställen. Områden där skillnaderna mellan manligt och 

kvinnligt våldsutövande varit tydligt är frekvens, våldets grovhet, och olika förklaringar till våldet och 

varför partnern stannar. Att det finns skillnader är i sig inte garanterat ett problem, det som är värt 

att belysa är när olika grupper givits olika hjälp, stöd eller på andra sätt missgynnas. I denna studie 

har vi valt att fokusera på mäns utsatthet vid våld i nära relationer och funnit att det finns skillnader i 

föreställningar kring våldsutsatta män och kvinnor. Att männen möter föreställningar som att de 

borde kunna förvara sig, att det är ovanligt eller att våldet på andra sätt bagatelliseras kan försvåra 

för männen att söka hjälp, eller att få hjälp. Vilket även stödjs av en del respondenters resonemang. 

Det begränsade antalet svar som inkluderade eller lyfte att kvinnor som är våldsutsatta kan känna 

skam kan göra att kvinnorna förväntas våga och själva kunna lyfta att de är i behov av hjälp.  

Resultatet av denna förväntan kan missgynna de våldsutsatta kvinnorna om de själva inte vågar eller 

orkar påtala sitt behov av hjälp. Huruvida de föreställningar hos socialarbetarna faktiskt påverkar de 

våldsutsatta i någon grad har studien inte undersökt. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 
Som förslag på vidare forskning kan exempel barnens anknytningsperson och psykiska skador 

undersökas närmare eftersom det finns forskning som menar att barnen mår sämre när modern 

misshandlas i relationen till än när fadern gör det. Intressant vore att söka reda på om det är könet 

på omsorgpersonen som är av vikt eller om det är anknytningen till omsorgspersonen som får barnen 

att må sämre. Detta kan sättas i relation till att hela föräldraförsäkringen har förändrats sedan denna 

typ av forskningen bedrivits bland annat i form av att papporna idag har öronmärkta föräldradagar.  

Vidare kan forskning kring våldsutövande äldre kvinnor studeras närmare eftersom 

demenssjukdomar kan medföra ett våldsutövande hos den sjuka vilket innebär mycket skam och 

skuld över ett förändrat beteende hos en person som kanske inte alls har visat några tendenser till 

våld tidigare.   
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8 Figurförteckning 
Fig 1  Respondenternas ålder 

Fig 2  Har du socionomutbildning? 

Fig 3  Om du har utbildning i våld i nära relation, hur lång var den? 

Fig 4  Anser du att du får tillräcklig kompetensutveckling i våld i nära relation i förhållande 
till dina arbetsuppgifter? 

Fig 5  Psykisk sjukdom och självkänsla 

Fig 6 Tillhyggen och kontinuitet 

Fig 7   Motvåld, nätverk och socialt stöd 

Fig 8  Grovt våld, fysisk och psykisk hälsa 
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9 Bilaga, Frågebatteri 

 

 
Vi är två Socionomstudenter som går termin 6 på socionomprogrammet, allmän 
inriktning vid Stockholms universitet. Vi skriver för tillfället c-uppsatsen och har valt att 
göra en kvantitativ undersökning av socialtjänstens föreställningar kring våld i nära 
relation med fokus på kvinnors våld mot män.  
Vi vill först och främst tacka dig för att du vill delta i denna studie, det är mycket 
värdefullt för oss. Vi önskar ha ditt svar senast fredagen den 26 april. 
 
Enkäten vänder sig till dig som varit anställd inom socialtjänsten i minst två år. Alla svar 
är viktiga och vi hoppas innerligt att så många som möjligt kan ta sig tid att besvara 
frågorna så sanningsenligt som möjligt, utan att ta hänsyn till vilka svar som eventuellt 
kan förväntas vara "korrekta". Det är ditt personliga svar som vi efterstävar. Deltagandet 
är frivilligt och kan när som helst avslutas om du inte önskar delta i studien. I enkäten är 
det viktigt att du svarar på samtliga obligatoriska frågor eftersom ditt svar annars 
kommer att räknas som ett bortfall. Frågorna tar några minuter att kryssa i. Det finns 
ingen möjlighet för oss att identifiera ditt svar bland de som inkommer och du kommer 
därför att vara anonym. Om du är intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen, är 
du välkommen att söka på uppsatsportalen DIVA efter maj månad. 
 
Tack för din medverkan 
Evelina Fager 
Annelie Tollehed Biller 
1.. Ange din ålder *Ålder anges med hela år. Inte födelseår.  

 

2. Vilket kön anser du dig tillhöra? * 

Man  

Kvinna  

3. Hur länge har du varit anställd inom socialtjänsten? * 

2-4 år  

5-7 år  

8-10 år  

11 år eller mer  
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4. Hur ser din tjänstebeskrivning ut? *Är du handläggare, har du andra ansvarsområden, 
inom vilken enhet.  

 

5a. Har du socionomutbildning? *  
5b. Har du annan akademisk utbildning kopplat till socialt arbete? Ange vilken akademisk 
utbildning du har och hur många högskolepoäng denna omfattar.  

 

6a. Har du utbildning i våld i nära relation? *  
6b. Om du har utbildning i våld i nära relation, hur lång var den? 

 
7. Anser du att du får tillräcklig kompetensutveckling i våld i nära relation i förhållade till 

dina arbetsuppgifter? *  

8. Hur bedömer du din kunskap om våld i nära relation? *  
9. Hur bedömer du dina kunskaper i förhållande till dina arbetsuppgifter inom nedanstående 
områden? * 

 
1 Liten 2 3 4 5 God 6 

Mäns våld 
mot kvinnor       

Kvinnors våld 
mot män       

Våld i 
samkönade 
relationer 

      

Hedersvåld 
      

10. Vilken grupp av individer kommer du främst i kontakt med i ditt arbete *Besvara frågan 
utifrån vilka du mest möter även om enheten eventuellt riktar sig mot en annan grupp. 

 
11. Vilket påstående stämmer bäst överens med dina erfarenheter? *Ange ett alternativ. 

 
12. Vilket påstående stämmer bäst överens med dina erfarenheter? *Ange ett alternativ.  

Jag kommer i kontakt med kvinnor utsatta för våld av sin partner nästan dagligen  
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Jag kommer i kontakt med kvinnor utsatta för våld av sin partner någon gång i månaden  

Jag kommer nästan aldrig i kontakt med kvinnor som är utsatta för våld av sin partner  
13a. Anser du att det skiljer sig i mäns och kvinnors utsatthet i våld i nära relation? *

 
13b. Om du svarat ja på föregående fråga ange hur du anser att våldet skiljer sig åt.  

 
14. Skatta hur väl påståendena stämmer med dina föreställningar när det gäller mäns våld 
mot kvinnor? *1 är överenstämmer och 6 är överensstämmer inte 

 

1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

Män som 
utövar våld 
mot sin 
partner lider 
oftast av en 
psykisk 
sjukdom 

      

Män som 
utövar våld 
mot sin 
partner 
använder 
oftare vapen 
än kvinnor 
som utövar 
våld gör 

      

Män som 
utövar våld 
mot sin 
partner 
utövar 
endast våld 
vid enstaka 
tillfällen 

      

Män som 
utövar våld       
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

mot sin 
partner gör 
det 
eftersom 
kvinnan 
också utövar 
våld mot 
mannen 

Män som 
utövar våld 
mot kvinnor 
gör det 
frekvent och 
kontinuerligt 

      

Män som 
utövar våld 
mot sin 
partner gör 
det planerat 

      

Män som 
utövar våld 
mot sin 
partner gör 
det 
oplanerat 

      

15. Skatta hur väl påståendena stämmer med dina föreställningar när det gäller kvinnors 
våld mot män? *1 är överenstämmer och 6 är överensstämmer inte 

 

1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

Kvinnor som 
utövar våld 
mot sin 
partner är 
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

oftast 
psykiskt 
sjuka 

Kvinnor som 
utövar våld 
mot sin 
partner 
använder 
oftare vapen 
än män som 
utövar våld 
gör 

      

Kvinnor som 
utövar våld 
mot sin 
partner 
utövar 
endast våld 
vid enstaka 
tillfällen 

      

Kvinnor som 
utövar våld 
mot sin 
partner gör 
det 
eftersom 
mannen 
också utövar 
våld mot 
kvinnan 

      

Kvinnor som 
utövar våld 
mot sin 
partner gör 
det frekvent 
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

och 
kontinuerligt 

Kvinnor som 
utövar våld 
mot sin 
partner gör 
det planerat 

      

Kvinnor som 
utövar våld 
mot sin 
partner gör 
det 
oplanerat 

      

16. Skatta hur väl påståenden stämmer med dina föreställningar angående det psykiska 
våldet och dess konsekvenser kring våld i nära relation? *1 är överenstämmer och 6 är 
överensstämmer inte 

 

1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

Kvinnor 
anpassar sig 
mer än män i 
sitt beteende 
för att undvika 
mer våld 

      

Män anpassar 
sig mer än 
kvinnor i sitt 
beteende för 
att undvika 
mer våld.  

      

Kvinnornas 
självkänsla och       
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

självförtroende 
blir sämre än 
männens, vid 
upplevelse av 
samma typ av 
psykiskt våld 

Männens 
självkänsla och 
självförtroende 
blir sämre än 
kvinnornas, vid 
upplevelse av 
samma typ av 
psykiskt våld 

      

Kvinnorna har 
ett bredare 
socialt nätverk 
än männen 
och klarar 
därför mer 
psykiskt våld 
än männen 

      

Männen har 
ett bredare 
socialt nätverk 
än kvinnorna 
och klarar 
därför mer 
psykiskt våld 
än kvinnorna 

      

17. Vilka påståenden tänker du stämmer angående det fysiska våldet och dessa 
konsekvenser kring våld i nära relation? *1 är överenstämmer och 6 är överensstämmer inte 

 

1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

Män 
använder 
oftare 
tillhyggen 
när de 
utövar våld 
än vad 
kvinnor gör 

      

Kvinnors 
våld mot 
män är 
grövre än 
mäns våld 
mot kvinnor 

      

Mäns våld 
mot kvinnor 
är grövre än 
kvinnors 
våld mot 
män 

      

Kvinnor 
använder 
oftare 
tillhyggen 
när de 
utöver våld 
än vad män 
gör 

      

De direkta 
fysiska 
skadorna 
som 
uppstår är 
de som är 
mest 
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

skadliga 

De som är 
våldsutsatta 
får en 
fysiskt 
försämrad 
hälsa 

      

De som är 
psykiskt 
våldsutsatta 
får en 
försämrad 
psykisk 
hälsa 

      

18. Vilka påståenden tänker du stämmer väl med det stöd som män och kvinnor möter i våld 
i nära relation? *1 är överenstämmer och 6 är överensstämmer inte 

 

1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

Män och 
kvinnor får 
lika mycket 
stöd och hjälp 
när de är 
våldsutsatta 

      

Kvinnor får 
mer stöd än 
män när de 
söker hjälp för 
våld från sin 
partner 

      

Män får mer 
stöd än       
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

kvinnor när de 
söker hjälp för 
våld från sin 
partner 

Det händer 
att kvinnor 
misstros av 
socialtjänsten 
och polisen 
när de ber om 
hjälp på grund 
av våldet. 
T.ex. att det 
har agerat 
provocerande, 
att de kan 
skydda sig 
själva m.m. 

      

Det händer 
att män 
misstros av 
socialtjänsten 
och polisen 
när de ber om 
hjälp på grund 
av våldet. 
T.ex. att det 
har agerat 
provocerande, 
att de kan 
skydda sig 
själva m.m. 

      

Det är mer 
kränkande för 
en kvinna att 
vara utsatt för 
våld eftersom 
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1 
Överensstämmer 

2 3 4 5 
Överensstämmer 
inte 6 

hon redan har 
en lägre 
position i 
samhället 

Det är mer 
kränkande för 
en man att 
utsättas för 
våld eftersom 
det inte är 
förenligt med 
det som 
uppfattas som 
manligt. 

      

19. Varför stannar en kvinna i en relation som är våldsam? *Ange din föreställning kring 
varför en kvinna stannar kvar i en våldsam relation, Motivera ditt svar 

 
20. Varför stannar en man i en relation som är våldsam? *Ange din föreställning kring varför 
en man stannar kvar i en våldsam relation, Motivera ditt svar 

 
21. Skriv tre ord med vilka du skulle vilja beskriva våld i nära relation riktat mot män: * 

 
22. Skriv tre ord med vilka du skulle vilja beskriva våld i nära relation riktat mot kvinnor * 

 
23. Är det något du anser bör lyftas fram som vi har glömt?  

 
 
Bekräftelsemeddelande 

Ditt svar är registrerat.

 
Skicka formulär 
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