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Sammanfattning 
När mäns våld mot kvinnor diskuteras i Sverige nämns ofta orsaken vara bristande 
jämställdhet mellan könen. Trots att jämställdhet diskuteras nämns inte kvinnors våld 
mot män. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur män utsatta för intimt 
partnervåld av kvinnor har det i Sverige, vilken hjälp de får och hur de blir bemötta. En 
kvalitativ metod användes i vilken 12 män utsatta för intimt partnervåld intervjuades. 
Resultaten visar att de utsatta männen hade utstått psykiskt, fysiskt och i vissa fall även 
sexuellt våld. Vid kontakt med myndigheter hade männen blivit förlöjligade, 
nonchalerade och inte tagna på allvar. De utsatta männen tycks stå utan hjälp i dagens 
Sverige. På grund av de konsekvenser denna utsatthet kan föra med sig bör 
jämställdhetsarbetet flytta fokus från jämställdhet mellan kön till jämställdhet mellan 
människor.  
 

Nyckelord: våld i nära relation, fridskränkning, jämställdhet, partnervåld  
  



 
 

 
Abstract 

When men’s violence against women is discussed in Sweden inequality between the 
sexes is most often mentioned as the cause. Although equality is discussed, women’s 
violence against men is never mentioned. The purpose of this thesis is to investigate 
how men exposed to intimate partner violence of women have it in Sweden today, what 
help they are offered and how they are treated. A qualitative method was used in which 
12 men exposed to intimate partner violence were interviewed. The results show that 
the exposed men had suffered psychological, physical, and sometimes even sexual 
violence. In contact with authorities, the men had been ridiculed, ignored, and not 
taken seriously. The exposed men do not seem to get any help in Sweden today. Due to 
the possible consequences of this the work with gender-equality should shift focus from 
equality between the sexes to equality between humans. 
 

Keywords: violence in intimate relationships, violation of integrity, gender-
equality, partner violence 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Malcolm George påpekade redan år 1994 att misshandel av män i nära relationer hade 
rapporterats sedan år 1950. Trots detta är våld mot män i nära relationer inte något 
som synliggörs i samma grad som våld mot kvinnor (Brå, 2009). Kvinnors misshandel 
av män är bevisat förekommande, men ändå finns ett motstånd mot att uppfatta denna 
misshandel som ett problem (Sarantakos, 2004). Sveriges domstolar (2001) skriver om 
kvinnofridslagen: 
 

I propositionen betonas att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt 
samhällsproblem. Att bekämpa denna brottslighet, liksom att skydda, stödja och 
hjälpa kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld, utgör därför en 
prioriterad uppgift för rättsväsendet. Därtill kommer att våldet mot kvinnor också 
är ett allvarligt uttryck för bristande jämställdhet och därmed för den obalans i 
maktförhållandet mellan könen som fortfarande råder. (s. 1) 

 
Vidare poängteras: 
 

Även om stöd till och skydd för utsatta kvinnor alltjämt måste stå i förgrunden 
markeras att kunskaperna om våld mot kvinnor måste öka så att kvinnor, som 
utsatts för våld eller riskerar att utsättas för det, får ett adekvat bemötande av de 
myndigheter de kommer i kontakt med. Därför skall numera ingå undervisning om 
makt och våld i nära relationer i utbildningen av t.ex. jurister, läkare och 
socionomer enligt examensordningen i högskoleförordningen. ( s. 1) 

 
och: 
 

Regeringen gav därför den 16 december 1997 ett gemensamt uppdrag till 
Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren, Socialstyrelsen och DV att verkställa en 
fortbildning av personalen inom dessa verksamhetsområden om våld mot kvinnor. 
(s. 2) 

 
Det framkommer hur kvinnor som utsatts för våld eller riskerar att utsättas för våld 
skall få ett adekvat bemötande och bristande jämställdhet nämns när våld mot kvinnor 
diskuteras, men våld mot män diskuteras överhuvudtaget inte. Socialtjänstlagen kapitel 
fem, 11§ (SFS, 2001), om brottsoffer: 
 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående 
kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
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Brå publicerade år 2009 en rapport om våld mot kvinnor och män i nära relationer, 
som visar att en femtedel av de som hade rapporterat våldsamma händelser var män. 
Det våld männen uppgav att de hade blivit utsatta för handlade först och främst om 
trakasserier. Mer än fyra femtedelar av männen svarade nekande på om de hade blivit 
erbjudna någon hjälp av rättsväsendet eller andra myndigheter. Brå (2009) rapporterar 
också att män utsatta för våld i nära relationer hade lägre förtroende för rättsväsendet 
än män utsatta för annat våld. Det poängteras också att våldet mot kvinnor är grövre 
och med fler dödsfall, men då alla skall vara lika inför lagen bör det vara lika viktigt att 
en man som utsätts för relationsvåld får lika bra stöd och bemötande som en kvinna. 
Män som offer har idag inte så många hjälpinstanser att vända sig till, men däremot 
finns det mansmottagningar som erbjuder hjälp till män som har förövat våld (Brå, 
2009). 
 
I Brå (2010) berörs brottsoffers kontakt med rättsväsendet. Här diskuteras om män 
verkligen utsätts för relationsvåld i liten utsträckning, eller om det handlar om att de 
inte ser sig som typiska brottsoffer och därmed får svårt att tala ut om utsattheten och 
anmäla händelsen för polisen. Få män hyser förtroende för rättsväsendet, något som 
också kan påverka anmälningsgraden (Brå, 2010).  
 
Brå (2010) tar upp fyra utsatta mäns berättelser. Samtliga hade blivit utsatta för fysisk 
misshandel, trakasserier och hot. Männen kände sig oroliga för trakasserier, för 
misshandel av barnen, för förtal och för misshandel genom ombud. De kände att 
rättsväsendet skulle kunna agera för att minska deras oro genom att ta berättelserna på 
allvar och öka samarbetet mellan myndigheter så att ärenderelevant information förs 
vidare. Dessutom skulle de kunna erbjuda personskydd (Brå, 2010).  
 
Hines och Douglas (2009) presenterar uppskattningar av förekomst av partnervåld i 
nationella familjevåldsundersökningar för USA. Dessa visar att inom ett år är 
åtminstone 12 procent av männen målet för någon form av fysisk aggression av sina 
kvinnliga partners och fyra procent för allvarligt våld. I USA innebär fyra procent 2,5 
miljoner män. Hines och Douglas (2009) nämner också hur forskning visar att 
relationsvåld mot män associeras med olika hälsoproblem så som depression, stress, 
psykosomatiska symtom och generell psykologisk ångest. Forskarna nämner också att 
US Department of Justice’s National Crime Victimization Survey år 2004 visade att 
över 1,3 av 1000 män hade utsatts för våld av en intim partner, oftast en kvinna. 
Vidare, hur intimt partnervåld mot kvinnor har sjunkit från 9,8 till 3,8 av 1000 
kvinnor mellan åren 1993-2004, medan männens siffror inte hade ändrats mycket, från 
1,6 till 1,3 av 1000 under samma period. I materialet framkom också att våldet mot 
män inkluderar, i varierande mängd, exempelvis örfilar, knuffar, slag och brutna ben 
och att några män dör (Hines & Douglas, 2009). 
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Chaudhuri (2012) menar att män inte rapporterar våld p.g.a. rädsla för förnedring och 
avsaknad av självsäkerhet och när en man väl rapporterar våld blir kvinnan favoriserad, 
speciellt i vårdnadstvister. Chaudhuri (2012) nämner även hur män går igenom post-
traumatiska upplevelser och avsaknad av självkänsla. En annan orsak till varför män 
inte söker hjälp kan vara deras starka införlivande av sociala och kulturella värden och 
undvikande av konflikter vad gäller könsroller (Cheung, Leung, & Tsui, 2009). Cheung 
et al. (2009) tar upp hur det i en studie visades att uppfattad sårbarhet, rädsla och 
förnekelse är viktiga faktorer som influerar männens val att söka hjälp. Män som har 
anmält våldsamma händelser har fått reaktioner som ”Se på din storlek! Kanske hon 
försvarade sig själv?” Cheung et al. (2009) menar att social stigmatisering och mäns 
förnekelse av att vara offer är några av många orsaker till varför män är mindre benägna 
än kvinnor att söka hjälp.  
 
Sarantakos (2004) nämner också hur män kan behandlas när de väl har anmält 
våldsamma händelser. Flera gånger har män fått övernatta i häkte trots att 
familjemedlemmar har vittnat om att mannen inte har varit våldsam mot kvinnan 
(Sarantakos, 2004). Hines och Douglas (2009) skriver också om reaktioner män har fått 
när de har sökt hjälp. Vissa män har fått höra när de har ringt journummer att de själva 
måste vara utövaren av våldet. Söker män hjälp av polisen skrivs vissa gånger ingen 
rapport och ibland har de dessutom blivit förlöjligade eller själva arresterade som 
förövare. Hines och Douglas (2009) styrker således det Sarantakos (2004) nämner om 
män som har blivit arresterade som förövare, då de har anmält relationsvåld riktat mot 
dem. 
 
Vissa bevis finns för att könet hos en våldsutövare och könet hos offret påverkar 
rättssystemets respons på det intima våldet. Exempelvis arresterar polisen sällan 
våldsutövare eller skriver ut besöksförbud i fall som inte involverar manligt våld mot en 
kvinna. S. M. Seelau och Seelau (2005) har också visat att manliga våldsutövare anses 
förtjäna fällande dom och allvarligare straff än kvinnliga våldsutövare. Vidare ses 
manliga offer som mindre omtyckta, mer ansvariga för våldet och de uppmuntras 
mindre ofta att lämna förhållandet. Om offret är en man och utövaren en kvinna anses 
mannen förtjäna våldet i större utsträckning än i en omvänd situation (S. M. Seelau & 
Seelau, 2005), något som illustreras av YouTube-klippet Kvinnors våld mot män (n. d.). 
Klippet visar ett socialt experiment utfört i en park i USA, där en kvinna våldför sig på 
en man. När mannen våldfördes gick 163 människor förbi, utan att reagera nämnvärt. 
En kvinna gjorde ett segertecken när hon gick förbi paret. De passerande intervjuades 
och flera nämnde att de hade känt att mannen antagligen hade gjort något för att 
förtjäna kvinnans reaktion, t.ex. varit otrogen. Kvinnan som hade gjort segertecken sa 
samma sak, mannen hade säkert varit otrogen eller gjort något annat som hade fått 
kvinnan att tappa fattningen. Hon såg dessutom den våldsamma kvinnan som ett 
föredöme och ansåg sig själv vara för snäll. 
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S. M. Seelau och Seelau (2005) visar att människor reagerar starkare när våld utövas 
mot kvinnor än när våld utövas mot män. Intimt våld utövat av man mot kvinna anses 
allvarligare än något annat fall av intimt våld. Kvinnliga offer ses som mer sköra och 
manliga våldsutövare som mer hotfulla än kvinnliga våldsutövare. S. M. Seelau och 
Seelau (2005) anser att detta delvis beror på människors uppskattning av potentiell 
skada. Respondenterna i S. M. Seelaus och Seelaus (2005) undersökning ansåg att 
manliga våldsutövare skulle arresteras, medan kvinnliga enbart skulle få en varning. 
George (1994) påpekar också att kvinnligt våld mot en man har en sorts social 
acceptans som inte manligt våld mot en kvinna har.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Män råkar ut för intimt partnervåld, men detta uppmärksammas inte av svenska 
myndigheter, trots fokus på jämställdhet. Merparten av forskningen inom intimt 
partnervåld, som är riktat mot män är amerikansk och i Sverige råder kunskapsbrist om 
ämnet. Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om det intima partnervåld, som 
svenska män kan utsättas för och belysa hur dessa män har det i dagens Sverige. Med 
ledning av resultat i tidigare studier kan följande frågeställningar formuleras: 
 

 Hur börjar våldet? 

 Hur ser våldet ut? 

 Vad har samhället erbjudit för hjälp? 

 Hur ser bemötandet från samhället ut? 
 

2. Teoretisk referensram 
De flesta teorier kring intimt partnervåld är framtagna ur forskning kring intimt våld 
som riktas mot kvinnor av män. Av denna anledning finns det inte teorier som explicit 
förklarar intimt våld mot män av kvinnor. 
 

2.1 Våldets struktur, Migliaccios modell 
Enligt Migliaccio (2002) är våld resultatet av en individs uttryck av kontroll över en 
annan p.g.a. hans/hennes avsaknad, eller tro på avsaknad, av makt. Migliaccio (2002) 
menar att relationsvåldet mot män och kvinnor följer liknande mönster när det gäller 
strukturen av förhållandet, accepterandet av våldet och institutionella omständigheter. 
 

2.1.1 Beskrivning av förhållandet. 
Våldsamma förhållanden uppvisar liknande karakteristika i sin utveckling; nämligen 
introducerande av våld och normalisering av våldet, som åtföljs av verbal misshandel 
och isolering av den misshandlade från vänner och familj. Våldet brukar börja 
smygande efter det att parterna har inlett ett mer seriöst förhållande, t.ex. flyttat ihop 
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eller ingått äktenskap. Den misshandlade skylls för problemen och på så vis bryts 
hans/hennes självkänsla ner. Den misshandlade kan då uppleva att han/hon inte kan 
få det bättre och stannar med misshandlaren. 

 

2.1.2 Accepterandet av våldet. 
För att överleva lär sig de misshandlade olika sätt att förklara eller förneka våldet liksom 
metoder för att handskas med det. Fyra vanliga metoder är: 
 

 Undvikande – sysselsättning med andra aktiviteter som t.ex. arbetet eller 
hobbys.  

 Lugnande – utföra sysslor eller uppföra sig för att tillmötesgå partnern och på så 
vis reducera situationer som oftast utlöser våldsamma utbrott. 

 Dissociering – en sorts splittring av sinnet från kroppen. Individen uppfattar 
våldet, men inte att det händer honom/henne. 

 Fysisk respons – reagera med den egna kroppen. 
 

2.1.3 Institutionella omständigheter. 
Externa och interna influenser som påverkar personens förmåga att lämna eller fly 
förhållandet, där externa är polisen, sociala myndigheter, rådgivare, jourer, familj och 
vänner och där interna kan vara ekonomisk obalans och involverade barn. 
 

2.2 Maskulinitet 
För att undvika marginalisering, att ses som svagare och annorlunda, placerar sig vissa 
män så nära idealet för maskulinitet som möjligt. Den första kategorin av förväntningar 
på en man är självständighet och att inte be om hjälp, varför vissa inte gör det i en 
utsatt situation. Marginalisering i ett västerländskt samhälle innebär att personen nekas 
tillgång till resurser, blir oförmögen att inta en dominant identitet och att andra 
uppfattar honom som avvikande. Av denna anledning försöker många män dölja eller 
förneka de aspekter av deras identitet som resulterar i marginalisering, t.ex. att bli 
misshandlad, något som normalt är en roll som tillskrivs kvinnor (Migliaccio, 2001).  
 
En primär roll som förväntas av en man i USA är att inte vara en kvinna. Om en man 
associeras med femininitet kan han förvekligas. Rädsla för detta kan få en man att 
undvika situationer som kan resultera i någon form av feminisering. Det kan också leda 
till en vägran att dela med sig av personlig information ifall den kan klassificera honom 
som feminin. För att definieras som maskulin behöver en man övertyga andra om att 
han inte är feminin. Därför följer män de tillskrivna begreppen av maskulinitet, vilka 
egentligen är undvikande av feminina karakteristika. Maskulina begrepp är förnekelse 
av smärta, vägran att be om hjälp och förväntad dominans över andra, speciellt kvinnor 
(Migliaccio, 2001). 
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När män stämplas som offer uppvisar de inte traditionella maskulina drag så som 
självständighet, styrka och kontroll. Om en man stämplas som misshandlad är det 
detsamma som att han stämplas som kvinna, vilket eliminerar alla former av 
maskulinitet som en man försöker uppvisa (Migliaccio, 2001).  
 
Durfee (2011) menar att intimt våld används för att uppnå makt och kontroll. 
Konventionella bilder på intima våldsoffer inkluderar maktlöshet och hjälplöshet, 
medan misshandlaren har kontroll över offret. En man skall uppvisa kontroll och 
utsätts han för våld av sin kvinna blir det svårt för honom att se sig som ett offer och 
acceptera sin hjälplöshet. Durfee (2011) rapporterar om 48 män som hade lämnat in en 
begäran om besöksförbud mot sin kvinnliga partner. I 38 av de begärda besöksförbuden 
uppgav männen ingen rädsla för kvinnan. Män vill inte se sig själva som offer, då de på 
så vis inte kan upprätthålla sin maskulinitet. Besöksförbudet sade sig männen behöva 
för att staten skulle kontrollera kvinnans beteende så att han inte var tvungen att göra 
det själv och riskera att skada kvinnan (Durfee, 2011). 
 

2.3 Könsmaktsförståelse 
Könsmaktsförståelse är ett perspektiv som erbjuder en förklaring till våldet i 
parrelationer när män riktar våld mot kvinnor. Perspektivet utgår från att män är och 
vill vara överordnade kvinnor och ha makt över dem, vilket uttrycks i Förenta 
Nationernas (1993) deklaration om eliminerandet av våld mot kvinnor: 
 

Erkänner att våld mot kvinnor är ett uttryck av historiskt ojämlika maktförhållanden 
mellan kvinnor och män, som lett till dominans över och diskriminering av kvinnor 
av män…/… och att våld mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismer 
genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad position jämfört med män. (s. 2) 

 
Ursprunget till könsmaktsförståelsen är oklar, men används som en del av regeringens 

politik för jämställdhet, vilket kan ses i regeringens utredning Slag i luften, en utredning 

om myndigheter, mansvåld och makt från år 2004 (SOU 2002:121). I utredningen Slag i 

luften (SOU 2002:121) läggs fram att ordet könsmaktsförståelse bör användas vid 
bekämpning av mäns våld mot kvinnor i Sverige. I utredningen framställs mäns våld 
mot kvinnor som ett uttryck för en könsmaktsordning och ett sätt att upprätthålla 
densamma och menar att våldet måste tolkas genom denna syn. Regeringens 
jämställdhetspolitik har sin utgångspunkt i ett könsmaktsperspektiv som sägs vila på en 
förståelse av en maktordning i samhället mellan kvinnor och män, där män som grupp 
är överordnade kvinnor som grupp: ”Mäns våld mot kvinnor ser regeringen som en 
konsekvens av bristande jämställdhet och ett uttryck för denna könsmaktsordning 
(SOU 2004:121, s. 31). 
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Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski presenterade år 2001 Slagen dam. 

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Här ges ytterligare 
uttryck för könsmaktsförståelsen. Män utövar våld mot kvinnor, som ett uttryck för 
manlig överordning antingen som faktiska fysiska attacker mot kvinnor eller som 
mindre företeelser som sexuella trakasserier eller verbala kränkningar (Lundgren et al., 
2001). 
 

3. Metod 
 

3.1 Informanter 
Tolv män intervjuades. Kriteriet för deltagande var att männen hade utsatts för 
misshandel av en kvinna de hade haft eller har en nära relation med. Definitionen på 
misshandel var psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld och männen själva fick besluta om de 
ansåg sig ha varit med om någon sådan misshandel. Samtliga tolv informanter var 
bosatta i Sverige och åldersspannet var mellan 27 år till 60 år. Utbildningsbakgrunden 
varierade och de flesta hade eftergymnasial utbildning. Nio av informanterna hade barn 
med kvinnan som hade utsatt dem för våld. I dagsläget levde ingen av informanterna 
tillsammans med den våldsutövande kvinnan. Samtliga tolv informanter hade blivit 
utsatta för psykiskt våld och vissa utsattes fortlöpande trots avslutat förhållande. Det 
psykiska våldet beskrevs som bland annat kränkningar, grovt språkbruk och hot av olika 
slag. Tio av informanterna hade även utsatts för fysiskt våld. Det fysiska våldet bestod av 
knuffar, örfilar, slag, sparkar, kastade föremål och i vissa fall även bruk av tillhyggen. 
Tre av informanterna hade utsatts för sexuella övergrepp, varav två hade utsatts för 
våldtäkt och den tredje för kränkningar av sexuell karaktär. 
 

3.2 Material 
Intervjuerna var semistrukturerade och berörde fyra områden. Dessa områden var 
förhållandet till kvinnan, våldet, samhället och självbilden (Bilaga 1). Frågor inom dessa 
områden ställdes, men männen fick också tala fritt om det de ansåg relevant att ta upp. 
 

3.3 Procedur 
Kontakt togs över Internet med olika Mansjourer i Sverige. I kontakten presenterades 
syftet med examensarbetet och en förfrågan om det fanns män som hade utsatts för 
misshandel i en nära relation av en kvinnlig partner, som kunde tänka sig ställa upp på 
en intervju. En av Mansjourerna lade ut kontaktinnehållet på sin Facebook-sida. Andra 
jourer förmedlade kontaktinformationen muntligt. Efter detta tog männen själva 
kontakt med författaren. Första kontakten från männens sida skedde antingen via e-
post eller via telefon. Eftersom informanterna var utspridda över landet valdes 
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telefonintervjuer. Intervjuerna skedde över Internet med kommunikationssystemet 
Skype och spelades in med ett program som är ett tillbehör till Skype.  
 

3.4 Databehandling och analys 
Alla intervjuer transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfällena. På grund av 
sparsam tidigare forskning inom området relationsvåld riktat mot män bestämdes inga 
avgränsningar innan intervjumaterialet analyserades. Analys och tematisering av 
intervjuer gjordes med Miles och Hubermans (1994) metod och gemensamma drag i 
intervjumaterialet identifierades som teman.  
 

4. Resultat och analys 

4.1 Våldet 
Samtliga informanter beskrev hur våldet de hade utsatts för började smygande i mindre 
omfattning för att sedan tillta i både frekvens och styrka. För vissa av männen stannade 
våldet vid enbart psykiskt våld, medan det för andra även gick över till fysiskt våld.  
 

4.1.1 Det psykiska våldet. 
En av informanterna sade ”den psykiska misshandeln är mycket effektivare, grövre och 
drabbar, tar styggare, hårdare än vilken, ja hade hellre tatt en käftsmäll om man säger 
så. För den kan man hantera” (Mats, 47 år). 
 
Informanterna talade mycket om det psykiska våldet, vissa av dem uttryckte hur det 
psykiska våldet upplevdes värre än det fysiska. Övriga informanter uttryckte sig inte lika 
rakt på sak om hur det psykiska våldet upplevdes i jämförelse med det fysiska våldet. 
Det psykiska våldet involverade nedbrytning av självkänslan, skuldbeläggning, 
kränkningar, hot och berövande av mannens umgänge med sitt eller sina barn.  
 

Hon bestämde ju i princip vem ja var, hon va liksom va ja sku tycka och tänka, ja va 
totalt i hennes våld. Ja hade ingen självkänsla kvar alls, ja gjorde ju i princip som 
hon sa för även om ja hade en annan åsikt så var hon så verbal, så aggressiv mot mig 
så hon tryckte hela tiden ner mig. Så ja hamna hela tiden där hon ville ja skulle 
hamna, hon hade totalkontroll över mig…/… Ja levde mitt liv genom henne. Ja hade 
ingenting av mig själv kvar. (Joel, 29 år) 

 
En del av informanterna beskrev olika fall av skuldbeläggning och nedbrytning av 
självkänslan till den grad att de fann sig helt under kvinnans makt. Hon var överordnad 
i förhållandet och hade makt och kontroll. 
 

Mmm… så mycket var det inte i början. Nu säger jag början, första 3 veckorna blir 
de väl. Sen börja hoten om självmord komma. Hon skulle skära upp sig själv framför 
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mig om jag inte gjorde vissa saker etcetera etcetera. Hon hotade att hon skulle göra 
saker med våra katter som vi hade skaffat också. (Adam, 27 år) 

 
Olika former av hot var också ett vanligt inslag i männens berättelser. Kvinnan kunde 
hota med att begå självmord eller att ta barnet ifrån mannen ifall han inte höll med 
henne eller gjorde som hon sade. Hon använde hot för att ha kontroll över mannen.  
 
För vissa män slutade inte hoten med bara hot, utan vissa kvinnor gick så långt att de 
tog barnet eller barnen och försvann. En av männen hade vid tidpunkten för intervjun 
inte sett sin dotter på 490 dagar: ”Jaa.. de va väl, inte rädd fysisk sätt men de va i alla fall 
en ständig rädsla där för psykbrott och liksom.. en olustkänsla på nått sätt. Men de 
värsta misshandeln de va ju efter hon försvann me barnet” (Erik, 45 år). Detta var inget 
ovanligt fenomen, flera andra av de intervjuade männen hade liknande upplevelser. 
Andra hot införlivades också för vissa av informanterna, t.ex. hotet från kvinnan att 
skära sig. 
 

4.1.2 Det fysiska våldet. 
De allra flesta som hade utsatts för någon form av fysiskt våld av sin kvinnliga partner 
nämnde det mera i förbifarten under intervjun. Det fysiska våldet involverade stryptag, 
örfilar, sparkar och att vissa kvinnor klöste sina män. En av männen utmärkte sig och 
diskuterade även det fysiska våldet som ett stort problem i förhållandet. Han sade: 
 

I början var de höjda röster och skrik och kasta saker och sen blev de alltmera slag 
me öppen hand, knuten hand, tillhyggen, spott i ansiktet och jaa.. och att 
misskreditera mig inför min familj för man trycker ner någon både socialt och 
psykiskt också. (Markus, 46 år) 

 
Informanten Markus beskrev också hur våldet utövades mot samtliga 
familjemedlemmar, även barnen. Det psykiska och fysiska våldet var ett dagligt inslag 
för dem.  
 

4.1.3 Analys av våldet. 
Brå (2009) anger att män främst utsätts för trakasserier, men Hines och Douglas (2009) 
rapporterar att våldet mot män även inkluderar örfilar, knuffar och slag. Informanterna 
bekräftade Hines och Douglas (2009) påståenden. Brås rapport från 2009 måste inte 
nödvändigtvis vara felaktig. Då informanterna talade om våldet de hade fått utstå 
upplevde författaren att flera av dem inte ansåg det fysiska våldet vara tillräckligt 
allvarligt för att nämnas. Det kan med andra ord handla om mörkertal som har missats 
i Brå (2009).  
 
Informanternas berättelser bekräftade Migliaccios (2002) beskrivning av våldsamma 
förhållanden och de mönster som kan ses i dessa. Våldet som informanterna beskrev 
har i samtliga fall börjat smygande, för att sedan eskalera. I början av förhållandet hade 
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det handlat om verbalt våld så som skuldbeläggningar, nedvärderingar och kränkningar. 
Våldet hade ökat i frekvens och styrka med tiden och i vissa fall hade våldet också tids 
nog gått över till fysiskt våld.  
 
För att handskas med våldet uppvisade männen olika metoder, samtliga nämnda av 
Migliaccio (2002). Vissa män försökte undvika våldet genom att t ex. gå undan, jobba 
övertid och slippa fara hem. Det fanns män som försökte tillmötesgå kvinnan i alla 
hennes krav. En av männen nämnde hur han med tiden hade blivit avtrubbad och till 
slut inte längre kände något alls. Vissa av männen reagerade också fysiskt genom att 
försöka hålla fast kvinnan eller lägga ner henne i försök att lugna henne.  
 
Migliaccio (2002) nämner avslutningsvis hur olika externa och interna omständigheter 
påverkar personens förmåga att fly förhållandet. Informanterna i detta arbete hade av 
olika anledningar stannat kvar ett tag i förhållandet och utstått våldet. Vissa av männen 
kände sig tvungna att stanna kvar för att skydda sina barn och andra förklarade att 
våldet blev en del av vardagen, något de inte reflekterade över. En del av männen 
trodde att det var normalt för förhållanden att se ut på det viset som deras gjorde.  
 

4.2 Genus 
Tema genus framkom tydligast i informanternas berättelser. De nämnde gång på gång 
hur orättvist behandlade de upplever sig och hur kvinnor och män behandlas olika när 
det kommer till relationsvåld.  
 

De man hela tiden hör talas om e att kvinnor e utsatta och de e jätte bra, visst den 
debatten har lett till att kvinnor fått de bättre under hela den här processen men 
varför får inte männen samma hjälp? Varför ska man dela upp de i kön 
överhuvudtaget? (Patrik, 29 år) 

 
Männen beskrev på olika sätt hur de upplever sig behandlade efter kön. De flesta av 
informanterna påpekade att det är väldigt bra att utsatta kvinnor får den hjälp de 
behöver. Det männen inte förstod och hade svårt med är hur samhället lägger all fokus 
på utsatta kvinnor och verkar ignorera de utsatta männen helt och hållet.   
 

Ja känner minst två av mina vänner har haft liknande situation där dom har blivit 
misshandlade upprepade gånger innan dom har skilt sig. Sen vet ja inte om dom har 
anmält de hos polisen eller inte. Men mörkertalet är väldigt stort där kvinnan har 
väldigt lätt att ta upp luren och göra en anmälan, där skäms vi många gånger vi män, 
att tala öppet om att vi har blivit misshandlad utav en kvinna. Man pratar inte om 
de helt enkelt. Ja gör inte det, mina vänner har svårt att tala om de. (Sven, 37 år) 

 
Informanten förklarar att mörkertalet bland utsatta män kan vara stort, eftersom det 
för en man är svårare att anmäla misshandel av denna art. Med den hjälp som erbjuds 
kvinnor menade han att det är lättare för en utsatt kvinna att göra en anmälan.  
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Och de e jätte jätte jobbigt när man tar kontakt me nån och så sen får man höra att 
JAG är den som är våldsam och kontrollerande och styra över henne. Att hon.. de e 
ju de HON e och dom köper de av henne. För att dom har så, den e så inpräntad, 
den här bilden av att mannen e förövare och är så kontrollerande och 
dominerande.. den e så inpräntad där så de har svårt att se nånting annat, att de 
faktiskt kan vara tvärtom. De e skitjobbigt när man har blivit utsatt för så mycke som 
ja blivit utsatt för och så ska man berätta de för nån och så blir man inte trodd, man 
blir misstrodd. Utan man tror de e JAG som är förövare. (Joel, 29 år) 

 
I kontakten med myndigheter upplevde sig de flesta av männen misstrodda på grund av 
sitt kön. En man utsatt för relationsvåld av en kvinna verkar vara en man som inte 
existerar i dagens samhälle. Männen får på olika sätt uppleva hur de själva misstänks 
vara den som har stått för våldet i förhållandet och flera av dem beskrev hur jobbigt det 
upplevdes att vara i denna situation. De beskrev en känsla av maktlöshet och en väldig 
frustration då inget kan göras för att påverka den egna situationen.  
 
En av informanterna förklarade hur han hade blivit orättvist behandlad av polisen. När 
han utsattes för misshandel ringde han dem för att be om hjälp, men fick ingen trots 
upprepade samtal. När kvinnan lite senare hade ringt kom hjälpen på en gång. 
Ytterligare en informant berättade hur han ringde polisen. I hans fall kom polisen till 
platsen, men det resulterade i att mannen själv blev häktad för att han misstänktes för 
att vara våldsutövaren. I dessa situationer är männen också maktlösa. De har dels svårt 
att få hjälp utifrån och dels få sätt att värja sig mot våldet de kan få utstå, eftersom de 
sätt de väljer senare kan användas emot dem. Männen upplevde att det inte finns något 
de kan göra. Försöker de undvika kvinnan så kan detta beteende provocera kvinnan 
ytterligare, tar de tag i kvinnan kan de själva anmälas för misshandel och ber de om 
hjälp utifrån får de ingen eller så riskerar de att få sova i häktet. 
 

4.2.1 Bemötande. 
När det kom till frågan om bemötande framkom att männen sällan hade gjort någon 
polisanmälan mot kvinnan. Hade männen gjort en anmälan hade den oftast gjorts i 
sammanhang där kvinnan först hade gjort en anmälan mot dem. Männen hade varit i 
kontakt med andra myndigheter t.ex. i frågan om gemensamma barn eller för att få 
hjälp med annat boende. Ingen av de tolv informanterna hade en överlag positiv bild av 
det bemötande de hade fått hos olika myndigheter, tvärtom var uppfattningen om 
bemötandet väldigt negativ. 
 

Den enda som tycks tagit något sånär på allvar var den här polismästaren som tog 
upp anmälan om sexuella övergreppen, ja våldtäkten. Men annars är de mer en 
axelryckning och ”Jaja, de blir bra så, du e kille du ska kunna värja dig.” Och när de 
lägger ner eller inte ens inleder förundersökningar på löpande band och det inte ens 
händer nånting då blir de känslan att de inte tar de på allvar. De är inte konstigt att 
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de är ett stort mörkertal när de gäller just män som blir utsatta. För killar ser, ja dom 
gör ju ingenting så ingen idé anmäla. (Robert, 47 år) 

 
Flera andra informanter hade liknande upplevelser som de delade med sig av. Antingen 
blev männen inte tagna på allvar, förlöjligade eller nonchalerade. En av informanterna 
blev skrattad åt av polisen när han försökte göra en anmälan och en annan kunde 
vittna om ett bemötande som var trevligt, men någon hjälp fick han däremot inte.  
 

4.2.2 Bristande hjälp. 
Inte någon av informanterna ansåg sig ha fått hjälp av någon myndighet, men några 
hade upplevt viss hjälp från olika jour-organisationer. Detta gällde Brottsofferjouren 
och vissa Mansjourer i landet. Hjälpen männen hade fått från dessa organisationer 
handlade enbart om en person att tala med, någon som lyssnar och förstår. Mer hjälp 
än så sade sig männen inte ha fått.  
 
Varken polis eller sociala myndigheter erbjöd någon hjälp till informanterna. Inte ens 
en förundersökning gjordes på anmälan om våldtäkt eller misshandel. Polis skall även 
ha sagt till en av männen att det var onödigt att göra en anmälan för den skulle ändå 
inte leda någonstans. En man hade vänt sig till Socialtjänsten och ville ha hjälp med 
bostad för att slippa undan den våldsamma kvinnan, men fick enbart en lista på 
fastighetsägare. Det här är ett återkommande tema hos informanterna. Om de kommer 
så långt så de vill eller vågar göra en anmälan tas den inte upp eller så läggs den ner när 
den kommer till åklagaren.  
 

Nej inte fått hjälp alls. Alltså har gått till socialtjänsten och har ingenting att erbjuda. 
De har nånting att erbjuda och de är ju samtal för män som har utövat våld. Sån 
hjälp kan få.. dom som har utövat våld mot andra kan få hjälp för att tänka om och 
inte va så våldsamma. Men hjälp för män som blivit utsatta för våldet, de finns det 
inte. Och polisen vet inte ett spår om hur man ska hjälpa och stödja män som har 
blivit utsatta för våld. Kränkningar, våldtäkt.. och allting.. de har ingen susning om 
va de ska göra. De blir bara ett stort gapande hål när man öppnar munnen. För dom 
vet inte va dom ska göra. För alla pappren rör sig om kvinnor som blivit utsatta, 
tyvärr. (Markus, 46 år) 

 
Här förklarade informanten Markus att den hjälp som han blev erbjuden var hjälp för 
våldsutövare. Samma information lämnades av de flesta av informanterna, flera av dem 
hade blivit erbjudna eller hänvisade till denna form av hjälp, d.v.s. informanterna hade 
behandlats som om de själva var de som stod för våldet i förhållandet. 
 

4.2.3 Analys av genus. 
Hur männen bemöts kan möjligen förklaras med hjälp av könsmaktsperspektivet och 
könsroller. Regeringens jämställdhetspolitik har sin utgångspunkt i 
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könsmaktsperspektivet (SOU 2004:121) och där är det männen som är våldsamma och 
kvinnorna som är offer. Rättssystemet verkar inte känna till män som offer för 
relationsvåld och detta kan troligen påverka männens bemötande. När det gäller 
könsroller visar S. M. Seelau och Seelau (2005) att könet kan påverka hur människor 

blir uppfattade och bemötta. YouTube-klippet Kvinnors våld mot män (n. d.) visar hur 
våld mot män har en viss social acceptans, något som också Malcolm (1994) hävdar. 

 
Den uppenbara brist på hjälp som männen hade upplevt, och upplever, är troligen ett 
resultat av könsmaktsperspektivet. Domstolsverket (2001) beskriver hur det i 
propositionen om Kvinnofridslagen läggs fram hur olika myndigheter skall få 
utbildning om våld mot kvinnor. Män ses inte som offer utan som förövare. 
Informanterna i detta arbete fick som enda hjälp hänvisning till platser som hjälper 
våldsutövande män. Det verkar inte finnas information bland olika myndigheter om 
hur dessa skall bemöta offer som ligger utanför mallen där mannen är förövaren.  
 

4.3 Konsekvenser 
Männen hade på olika sätt påverkats av det de hade varit med om. De allra flesta hade 
upplevt psykiska besvär, samtliga hade tappat förtroendet för rättsväsendet och vissa 
hade tappat förtroendet för kvinnor överlag. 
 

Kan väl säga som så att jag har blivit… lite rädd för att komma i en situation där jag 
är ensam med en kvinna, alltså bara jag och en kvinna. Efter allt. Det är nånting jag 
måste jobba med. Förr eller senare kommer man i situationer då man är ensam med 
en kvinna på något sätt. Både socialt och i arbetet. (Robert, 47 år) 
 

Förändringar av det sociala förhållningssättet är en konsekvens som delas av flera 
informanter, där de hade gått från att ha varit utåtriktade till mer återhållsamma. De 
flesta informanter hade upplevt försämrad självkänsla. En av männen beskrev hur han 
hade tappat känslan av att vara någon speciell, något han tidigare tyckte att alla var till 
viss grad. Depression och ångest förekom också.  
 
Vissa män tog upp konsekvenser som inte hade med självkänsla eller tillit att göra. Flera 
av männen hade råkat ut för diverse polisanmälningar av den kvinnliga partnern. I 
vårdnadstvister var det vanligt att mannen hade blivit anklagad för sexuella övergrepp 
både mot kvinnan och mot barnet eller barnen. Det var också vanligt att mannen hade 
blivit anmäld för misshandel. För många av männen hade dessa anmälningar påverkat 
deras trovärdighet i olika avseenden i livet. En av männen var tvungen att byta karriär 
och tappade på så vis en stor del av det liv han trivdes med. En annan förklarade hur 
han hade baktalats av kvinnan och på så vis tappat kunder och en stor del av sin årliga 
ekonomiska omsättning. Några av männen förklarade även hur de hade tänkt på 
självmord och en av dem försökte också att ta sitt liv, dock utan framgång.  
 

http://www.youtube.com/
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4.3.1 Analys av konsekvenser. 
Brå (2009) tar upp att män utsatta för relationsvåld har litet förtroende för 
rättsväsendet i Sverige, något som informanterna i detta arbete bekräftade. Inte en enda 
av männen uppvisade något som helst förtroende för rättsväsendet. Vidare kan ses att 
de utsatta männen led av olika psykiska besvär, något som också Chaudhuri (2012) och 
Hines och Douglas (2009) nämner. En del hade också tappat förtroendet för kvinnor 
och andra hade förlorat jobbet, vilket inte kan bekräftas av tidigare forskning eftersom 
sådan inte är gjord. 
 

5. Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att belysa hur män utsatta för relationsvåld har det i 
dagens Sverige. Frågeställningarna var hur våldet börjar, hur det ser ut, vad samhället 
har erbjudit för hjälp och hur bemötandet från samhället har sett ut.  
 
Våldet som informanterna utsattes för har börjat på liknande sätt som vid våld av män 
mot kvinnor (Migliaccio, 2002). Det har börjat smygande på ett sätt som vant männen 
vid våldet till den grad att de hade sett det som en normal del av vardagen. Våldet hade 
varit av både psykisk och fysisk art så som kränkningar, skuldbeläggning, örfilar, knuffar 
och slag.  
 
Inledningsvis sade samtliga tolv informanter att de inte hade fått någon hjälp alls av 
samhället. En del menade ändå att de hade fått viss hjälp av olika jourer, men detta 
hade enbart handlat om en person att tala med. Bemötandet som männen hade mött 
var inte positivt. Vissa hade blivit förlöjligade genom skratt, andras anmälningar om 
misshandel togs inte ens upp och vissa hade blivit nonchalerade. Männen visades ingen 
förståelse från myndigheterna.  
 
Män utsatta för relationsvåld av en kvinnlig partner har det således inte lätt i dagens 
Sverige. Männen som ställde upp för denna intervju upplevde samhället som likgiltigt 
mot deras problem och att det inte finns någon vilja att hjälpa dem. De har stått 
ensamma och kämpat för sin rätt och upplevt att ingen verkar bry sig. 
 
Intimt partnervåld utfört av kvinnor mot män har hittills varit ett förhållandevis 
outforskat område i Sverige och genom detta examensarbete har utsatta svenska mäns 
berättelser minskat denna kunskapsbrist något.   
 

5.1 Resultatdiskussion 
Könsroller och synen på maskulinitet verkar påverka människor. Män är starkare och 
skall kunna värja sig, som en av informanterna hade fått höra av polisen. Ett maskulint 
begrepp är också att förneka smärta (Migliaccio, 2001). Informanterna visade tecken på 
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en påverkan av könsroller och maskulinitetssynen. I ganska stor utsträckning verkade 
männen inte anse att örfilar och knuffar är något större problem, utan något som de 
kan hantera och leva med och något som faller in under bilden att män skall tåla lite 
stryk.  
 
Maskulinitetssynen är något som kan påverka ett eventuellt mörkertal i statistiken för 
våldsutsatta män i intima relationer. Om männen inte ser allvarligt på fysiskt våld som 
riktas mot dem anmäler de knappast händelsen, något som informanterna i detta 
examensarbete bekräftade då de sällan anmälde kvinnan. För att ytterligare bekräfta hur 
maskulinitetssynen kan påverka männen kan nämnas att informanterna påverkades 
mest av det psykiska våldet. Männen talade väldigt mycket om det psykiska våldet och 
hur jobbigt det upplevdes för dem. Inom maskulinitetssynen finns inget nämnt om 
psykiskt våld. Det finns ingen norm om hur män skall handskas med den sortens våld 
och det kan få männen att känna sig osäkra, något som kan bidra till olustkänsla. 
Dessutom kan männen dra sig för att göra en anmälan p.g.a. att det upplevs som 
pinsamt för dem att erkänna att de har misshandlats av en kvinna, som också en av 
informanterna sade. Maskulinitetssynen kan alltså påverka mörkertalet på flera olika 
sätt. 
 
Maskulinitetssynen tillsammans med könsmaktsperspektivet ställer till det ytterligare 
för de utsatta männen. Dels drar de sig för att göra en anmälan mot kvinnan, eller så 
känner de inte ens ett behov av att göra det, och dels blir de inte trodda av samhället 
även om de skulle träda fram. Som en av informanterna sade ser ju män att ingenting 
händer då de försöker göra en anmälan så varför skulle de då göra en? Vanmakten 
männen känner i denna situation förstärks ytterligare när de själva blir utpekade som 
våldsutövare p.g.a. det rådande könsmaktsperspektivet. 
 
Informanterna visade samtliga hur de hade blivit behandlade efter kön. I dagens 
Sverige pratas det en hel del om jämställdhet och även i arbetet för att bekämpa 
kvinnovåldet. Informanterna i detta arbete vittnade dock om hur jämställdhetsarbetet 
gentemot kvinnor får effekten att män istället blir orättvist behandlade. 
Jämställdhetsarbete som grupperar in människor efter kön klingar lite falskt. Istället bör 
människor ses som människor och vara jämställda därefter.   
 

5.2 Metoddiskussion 
Resultat och tolkningar har enbart baserats på informanternas utsagor. Därför ges bara 
en parts uppfattning om ett händelseförlopp, dvs. vad myndigheter så som Polis och 
Socialtjänst har för erfarenheter har inte beaktats och inte heller informanternas 
kvinnliga partners. Dessa skulle kunna ha en annan uppfattning om företeelserna i 
intervjumaterialet. 
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Kvalitativa undersökningsmetoder handlar om tolkning av verbal information. Denna 
tolkning skall vara så objektiv som möjligt för att resultatet skall vara såväl giltigt som 
reliabelt, men för att kunna göra en tolkning krävs alltid en viss förförståelse. 
Författarens förförståelse kommer från forskningsartiklar i ämnet. Reliabilitet kan inte 
mätas objektivt i en studie av detta slag, men bedöms vara relativt god eftersom 
informanternas berättelser stämde mycket väl överens med berättelser i andra källor.  
 
Informanterna kontaktade själva författaren. Det är okänt om informanterna avvek på 
något avgörande sätt från andra män, som hade valt att inte delta i studien. Då ämnet 
är känsligt och det spekuleras i ett mörkertal av manliga offer av detta slag kan det 
diskuteras huruvida resultatet är generaliserbart eller ej. Den externa validiteten kan 
därför ifrågasättas. 
 

5.3 Etiska överväganden 
Samtliga informanter fick information om examensarbetets innehåll och syfte innan 
intervjun. Informanterna fick veta att de kommer att vara anonyma och att det var helt 
frivilligt att medverka. Det är enbart författaren som har haft tillgång till de intervjuades 
namn och kontaktuppgifter. För alla citat har pseudonymer använts.  
 

5.4 Framtida forskning 
Det intima våldet mot män av kvinnor innebär ett stort problem med allvarliga 
konsekvenser för de drabbade männen. Av denna anledning är det av mycket stor vikt 
att männens situation uppmärksammas och lyfts fram. 
 
Framtida forskning bör fokuseras på orsaker till intimt partnervåld ur ett könsneutralt 
perspektiv. I Sverige bör användandet av könsmaktsperspektivet ifrågasättas, eftersom 
det är uppenbart att även kvinnor brukar intimt partnervåld. Könsmaktsperspektivet 
innebär att män brukar våld som ett uttryck för den dominans som män har över 
kvinnor i samhället, men varför brukar även kvinnor våld? Denna fråga besvaras inte av 
könsmaktsperspektivet och användandet av perspektivet orsakar också, åtminstone 
delvis, att de som faller utanför perspektivets område står utan hjälp om de skulle 
behöva det. Det är inte bara utsatta män som inte får adekvat hjälp, det handlar också 
om våldsamma kvinnor som går utan behandling. 
 
 
 
 
  



17 
 

 

 
Referenser 

 

Brottsförebyggande rådet. (2009). Våld mot kvinnor och män i nära relationer. Våldets 

karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, Rapport 2009:12. 
Västerås: Edita Norstedts. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2010). Brottsoffers kontakter med rättsväsendet. En fördjupande 

studie utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006-2008 och intervjuer med 
fokusgrupper. Rapport 2010:1. Västerås: Edita Norstedts. 
 

Chaudhuri, T. (2012). Patterns of male victimization in intimate relationships: A pilot 

comparison of academic and media reports. Journal of Mens Studies, 20(1), 57-72. 
Hämtad från http://search.proquest.com/docview/921643744?accountid=27917 
 

Cheung, M., Leung, P., & Tsui, V. (2009). Asian male domestic violence victims: 

Services exclusive for men. Journal of Family Violence, 24(7), 447-462. 
doi:10.1007/s10896-009-9240-9 
 

Durfee, A. (2011). "I’m not a victim, she’s an abuser": Masculinity, victimization, and 

protection orders. Gender & Society, 25(3), 316-334. 
doi:10.1177/0891243211404889 
 

Förenta nationerna. (1993). The Declaration on the elimination of violence against women, 
A/RES/48/104. Hämtad från  
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En 

 
George, M. J. (1994). Riding the donkey backwards: Men as the unacceptable victims of 

marital violence. Journal of Mens Studies, 3(2), 137-159. Hämtad från 
http://search.proquest.com/docview/619435451?accountid=27917 

 
Hines, D. A., & Douglas, E. M. (2009). Women’s use of intimate partner violence 

against men: Prevalence, implications, and consequences. Journal of Aggression, 

Maltreatment & Trauma, 18(6), 572-586. doi:10.1080/10926770903103099 
 
Kvinnors våld mot män (n. d.). [Videofil]. Hämtad från 

http://www.youtube.com/watch?v=cZra71RjU2E 
 
Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J., & Kalliokoski, A. M. (2001). Slagen dam. 

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning, 

Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet. Umeå: Åströms tryckeri AB. 
 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En
http://www.youtube.com/watch?v=cZra71RjU2E


18 
 

 

Migliaccio, T. A. (2001). Marginalizing the battered male. Journal of Mens Studies, 9(2), 
205-226. doi:10.3149/jms.0902.205 

 

Migliaccio, T. A. (2002). Abused husbands: A narrative analysis. Journal of Family 

Issues, 23(1), 26-52. doi:10.1177/0192513X02023001002 
 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded 

sourcebook. (2. ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
 

Sarantakos, S. (2004). Deconstructing self-defense in wife-to-husband violence. The 

Journal of Mens Studies, 12(3), 277-296. doi:10.3149/jms.1203.277 
 
Seelau, S. M., & Seelau, E. P. (2005). Gender-role stereotypes and perceptions of 

heterosexual, gay and lesbian domestic violence. Journal of Family Violence, 20(6), 
363-371. doi:10.1007/s10896-005-7798-4 

 

SFS(2001:453). Socialtjänstlagen. Stockholm: Riksdagen. 
 

SOU(2004:121). Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt. Stockholm: 
Näringsdepartementet. 

 

Sveriges Domstolar. (2001). Den nya kvinnofridslagen. Särtryck av en artikelserie i tidningen 

Nämndemannen i samarbete med DV. Jönköping: Sveriges Domstolar. Hämtad från  
http://www.domstol.se/publikationer/rapporter/kvinnofridslagen.pdf



 

 

Intervjuguide        Bilaga 1 
 
Inledning 

- Uppsats om misshandlade män av kvinnliga partners, deras upplevelse av 
misshandeln och samhällets insatser. Klar till juni 2012 

- Anonymitet 
- Inspelade intervjuer 
- Frivilligt att delta, måste inte svara på alla frågor 

 
BAKGRUND 

- ålder 
- civilstatus 
- barn 
- utbildning 
- arbete 

 
FÖRHÅLLANDET 

- tidsperiod 
- kvinnan 
- vittnen 

 
VÅLDET 

- start, slut 
- hurudant 
- offer 
- skador 

 
SAMHÄLLET 

- hjälpinsatser 
- polisen 
- socialtjänsten etc 

 
SJÄLVBILD 

- idag, tidigare 
 
 


