
Anna Gullberg: Glömda brottsoffer - GD går på djupet kring männen

som misshandlas av kvinnor

På avtalad plats, bredvid fontänen på Mariatorget i Stockholm, står Joaquim

Soares och huttrar. Det blåser och är kyligt i luften. Han är en av de få professorer

som forskat på våld i nära relation i Sverige, med fokus på både män och kvinnor.

– Inte bara min utan flera forskares uppfattning är att den här frågan om våld i

nära relation är mycket infekterad. Det finns starka ideologiska och politiska

undertoner, säger forskaren Joaquim Soares.

– Du måste se att i den överväldigande majoriteten av alla studier om våld i nära

relationer så frågar man bara kvinnor. De får svara på om de varit utsatta för våld

men man frågar inte om de utsatt någon annan för våld. Då blir data väldigt skev. I
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majoriteten av de forskningsrapporter där både män och kvinnor fått frågan är

könsskillnaderna små, säger han.

 på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Joaquim Soares

känner sig luttrad. Enligt honom vill knappt någon i Sverige höra vad han och den

internationella forskningen har att säga.

– När jag lyssnar på politiker som pratar om partnervåld så tänker jag att antingen

vet de inte vad de pratar om eller så döljer de sanningen, säger han.

 för två år sedan men är fortfarande knuten till

Mittuniversitetet där han är professor i psykologi och folkhälsa. I samma ämnen

var han docent vid Uppsala universitet och Karolinska institutet. Han har

publicerat över hundra vetenskapliga artiklar och framför allt riktat in sig på våld i

olika former. Ett ämne som han tillsammans med kollegor skrivit flera böcker om.

Det senaste forskningsprojekt i Sverige som han var delaktig i om våld i nära

relation gjordes 2015, finansierat av EU.

– Vi sökte forskningsmedel i Sverige men det är nästan omöjligt att få det på det

här området. När man tar upp frågan så anklagas man för att vara antifeminist och

så vidare. Vi har publicerat en rad studier som varit uppmärksammade
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internationellt, men i Sverige går det inte för att man inte är intresserad. Det går

emot konsensus, säger Joaquim Soares.

Han lever i ständig rädsla för sin exfru: "När hon blir förbannad så

börjar hon slåss"

 sedan två år är Torgny Vilhelmsson. I 20 år arbetade han med

män i kris på mansmottagningen Stickan i Gävle. Där har han kommit i kontakt

med otaliga män, både i grupp- och individuella samtal, som varit inne i

destruktiva familjerelationer där våld varit vanligt förekommande.

– Ju längre jag jobbat desto svårare blir det att förstå våldet i nära relation. Det är

så individuellt varje gång det sker. Men man kan se att männen har en benägenhet

att inte anmäla till polisen vad de utsätts för därför att det betraktas som omanligt

att utsättas för våld av sin flickvän eller fru. Blir man utsatt ska man kunna avstyra

det själv, säger han.

 framför allt är en förklaringsmodell som dominerar.

– Många som arbetar i den här branschen har en teori om att allt våld som

förekommer handlar om makt och kontroll. Då utgår man från

könsmaktsperspektivet att kvinnor är underordnade män. Det är den enda teorin

som är gällande för den kan man inte frångå, säger han.

Exklusiv intervju med amerikansk expert: "Behövs ingen mer forskning

som visar att våldet sker lika mellan könen"

Han tror inte att män och kvinnor är olika vad gäller våld i nära relation.

– Mannen lämnar inte sin fru som slår honom av samma skäl som frun inte alltid

lämnar sin man som misshandlar. I den destruktiva relationen har han fått höra

att han är värdelös, ful och att ingen annan vill ha honom. Han har ett

beroendeförhållande till henne och är rädd att förlora vardagskontakten med

ungarna, säger Torgny Vilhelmsson.

– En extrem bristande självkänsla. Att man ser sig själv som värdelös och pratar i
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termer som att man gjort sig förtjänt av våldet. Att hon är mycket verbalare och

klokare och så vidare, säger Torgny Vilhelmsson.

regeringen på sin hemsida en ny satsning mot våld i

nära relation. Följande gick att läsa:

"I strategin kommer våld i nära relationer och ett intersektionellt perspektiv att

beaktas. De samlade åtgärderna på området omfattar över 900 miljoner kronor

för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor."

Våld i nära relation likställs av regeringen med männens våld mot kvinnor.

och Joaquim Soares på Hornsgatan.

– I befolkningen finns det en föreställning att kvinnor huvudsakligen är offer för

våld i nära relationer och att män är förövare som använder våld för att kontrollera

kvinnor. Jag tror det finns en konsensus om att man inte kan se en kvinna som

våldsam, säger han.

– Nej, tittar man internationellt så finns det massvis med studier där man

undersöker kvinnor och män, både som förövare och offer. Man finner att det

egentligen är en väldigt liten skillnad. Alltså att kvinnor är både förövare och offer

i samma utsträckning som män. Det är faktiskt så att kvinnor utsätter män oftare

än tvärt om, säger Joaquim Soares.

De studier som Joaquim Soares hänvisar till kommer från en forskningsdatabas

som togs fram år 2012 i USA, domesticviolenceresearch.org. I två år arbetade 42

forskare och 70 forskningsassistenter på 20 universitet för att sammanföra 1700

granskade internationella forskningsrapporter om våld i nära relation. Fakta från

forskningsrapporterna sammanfördes och kategoriserades.
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emot är att man inte vill hantera båda könens problem. Det är

självklart att man inte ska slå en kvinna, men det är även självklart att man inte

slår en man. Varför ska man ignorera den ena delen? Då löser man ingenting,

säger Joaquim Soares.

– Jag tror att det även är ett svek mot kvinnor. Det blir svårt att utveckla effektiva

behandlings- och preventionsmetoder om man inte har en klar bild av situationen.

Man löser inget med att dölja verkligheten, säger Joaquim Soares.

Enligt forskningen finns det en överrepresentation för kvinnor som offer i

kategorin där det grövsta våldet förekommer.

– Det kan bli mer skador hos kvinnor men man får inte glömma att i 30-40

procent av fallen med det grövsta våldet är männen lika skadade, säger han.

I relationer där kvinnor slår män finns även en betydligt högre risk för kvinnor att

skadas. På grund av att män ofta är genetiskt starkare kan konsekvenserna bli

allvarligare för kvinnorna den dagen mannen slår tillbaka.

 en skepticism mot att våld i nära relation bara

skulle handla om mäns kontrollerande av kvinnor.

– På ett strukturellt plan så är det ganska tydligt att det är männen som sitter i

förarsätet, yrkesmässigt och lönemässigt. Även om mycket är på väg att förändras.

Men om man kommer ner på individnivå och tittar på familjerelationer ser det

annorlunda ut, säger han.
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Han beskriver sin uppfattning kring maktstrukturer och hur relationer genrellt

fungerar.

– Jag tänker att den som har makten i en relation är den som slutligen bestämmer

när man är oense. Så länge man är överens så är det inga problem. Men vad är det

då i ett familjeliv där man kan bli oense och där den ena har möjlighet att utöva

makt och kontroll? säger Torgny Vilhelmsson.

Han räknar upp fyra områden. Barnuppfostran, hushållsekonomi, relationer med

familjen och sex.

– På de där områdena så är det inte självklart att det är männen som har makten

och kontrollen, säger han.

Tvärt om anser Torgny Vilhelmsson att det är mer vanligt att kvinnor har makten i

relationer och kontrollen. Han tittar på siffrorna från den amerikanska

forskningsdatabasen.

– När jag ser de här siffrorna så är det uppenbart att vi måste tänka om när det

gäller behandling. Hur ska vi hantera det här problemet? Hittills har vi utgått från

falska fakta, säger han.

– Kvinnor som använder så mycket våld som de här siffrorna säger, de måste få

hjälp att hantera sin aggressivitet, säger Torgny Vilhelmsson.
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I Joaquim Soares senaste studie, som finansierades av EU, undersökte han

tillsammans med andra forskare våldet i sex europeiska städer, varav Östersund

var en. Resultatet blev en spegling av vad de andra studierna i

forskningsdatabasen visade, nämligen att skillnaderna mellan könen var små.

– I ärlighet så ser man att lite fler män än kvinnor är utsatta för fysiskt våld. Men

den enda signifikanta skillnaden var i Grekland. Där var 21 procent av kvinnorna

och 31 procent av männen utsatta för fysiskt våld, säger han.

Han har fått kritik och bland annat blivit kallad antifeminist och mansgris.

– När människor inte vill ta till sig kunskap, då attackerar de på ett personligt sätt.

Jag är inte en mansgris utan en människa som är intresserad av detta och vill hitta

en lösning för både män och kvinnor, säger Joaquim Soares.
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