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Menn som er utsatt for vold fra partner - veileder fra 
BLD 

 

 

Ombudet mottok den 16.02.12 en henvendelse vedrørende informasjonsheftet 

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold. Psykologfaglig 

informasjon til dommere, advokater og sakkyndige.  

 

Henvendelsen er kritisk til at teksten i heftet, i de generelle vendingene bruker 

et kjønnsnøytralt språk, men at alle eksemplene viser til far som overgriper og 

mor som offer. I tillegg kritiseres heftet for å si svært lite om barn som ofre for 

mors vold. 

  

Mannen som henvender seg til oss er selv far og oppgir å være utsatt for vold fra 

sin partner. Han synes teksten gir et skjevt bilde av voldsproblematikken når 

eksemplene i informasjonsheftet utelukkende omtaler forhold der kvinner er 

offer og menn er overgripere. Han eksemplifisert dette gjennom en rekke sitater 

i sitt brev (se vedlegg).  

 

LDO ønsker med denne henvendelsen til BLD å få svar på spørsmål som faren 

tar opp i forbindelse med informasjonsheftet. Vi ønsker også, på et generelt 

grunnlag å komme i dialog med departementet om den vanskelige 

balansegangen mellom å kjønne og avkjønne voldsfeltet. Vår inngang til dette 

spørsmålet er basert på det faktum at kvinner i langt større grad er ofre for 
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kjønnsbasert vold, men som norske prevalensstudier viser, så er det et betydelig 

antall menn som også er utsatt.  

LDO ønsker å få departementets kommentar til at teksten bruker et avkjønnet 

språk i de generelle vendingene (offer, overgriper, den partneren som slår) og at 

den gjennomgående, og helt ensidig kjønner eksempelbruken. Vi ønsker at 

departementet gir en substansiell kommentar til dette og også drøfter hvordan 

dette kan påvirke dommerne som bruker heftet i sin praksis.  

 

Som det refereres i informasjonsheftet viser norske prevalensstudier at også 

menn utsettes for fysisk og psykisk vold i nære relasjoner. Vi antar at denne 

kunnskapen er grunnen til at språket i heftet er kjønnsnøytralt i de generelle 

vendingene. Dette er et relativt nytt grep fra norske myndigheter. Men denne 

kjønnsnøytraliserende tonen undergraves når alle eksemplene er kjønnet med 

mor som offer og far som overgriper. Prevalensstudiene viser at det er et visst 

volum av mannlige ofre, og spørsmålet blir hvorfor dette ikke er eksplisitt 

reflektert i teksten og i eksemplene. 

 

LDO vil stille spørsmålet om ikke heftet kunne behandle voldsproblematikken 

på en mer eksplisitt kjønnet måte. Med det mener vi å bruke en gender 

sensitive approach der menn som offer får en mer spesifikk omtale. 

Det kunne gjøres ved å avsette egne avsnitt og eksempler der menn som offer 

drøftes spesielt. Vi vet dette er en vanskelig oppgave fordi det er lite kunnskap 

om menn som ofre, men det er gjort kvalitative studier der menn og fedre 

intervjues om hvordan de opplever volden (se for eksempel Bjerkeseth 2010). 

Uansett vil en drøfting av dette gjøre oppgavene for dommerne mer oversiktlig.  

 

Det at heftet mangler en gender sensitiv approach er ikke bare problematisk for 

menn som er utsatt for vold, men også for voldsutsatte kvinner. En generell 

kjønnsnøytral tilnærming til voldsfeltet kan være med på å skjule kvinners 

spesielle behov. Vi vet for eksempel fra forskningen og drapsstatistikken at det 

er kvinner som i all hovedsak utsettes for den livstruende volden.  
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Faren som har sendt oss dette brevet er bekymret for hvordan 

informasjonsheftet leses av dommere. Den bekymringen deler vi i LDO. Vi ber 

derfor om at BLD gir en vurdering av de spørsmål som er stilt i dette brevet.  
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seniorrådgiver 
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