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Sammanfattning 

 

Män utsatta för våld i nära relationer är en målgrupp som får begränsad uppmärksamhet i vårt 

samhälle. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur män utsatta för våld i nära 

relationer bemöts av sociala aktörer, som myndigheter, ideella organisationer och kommunala 

projekt som arbetar med mansfrågor. För att få en djupare förståelse av bemötandet använde 

vi en kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade intervjuer. Respondenterna som 

intervjuades var aktiva inom ovannämnda verksamheter, och hade varit i kontakt med män 

utsatta för våld i nära relationer. 

Den teoretiska utgångspunkten i studien har främst varit Connells teori kring maskuliniteter. 

Resultaten visar att verksamheterna i denna studie bland annat arbetar individuellt och 

psykosocialt med målgruppen. Skam och föreställningar kring manligt och kvinnligt samt att 

maskuliniteten kan utmanas påverkar männens hjälpsöksbeteende. Utbildning kring 

föreställningar om manligt och kvinnligt samt heteronorm är viktigt för att kunna bemöta 

målgruppen på ett bra sätt. Vidare visar resultaten att ett inkluderande, förtroendefullt och 

öppet förhållningssätt, mellan professionell och klient, är viktigt för bemötandet av 

målgruppen.  

 

Nyckelord: utsatta män, våld i nära relation, maskulinitet, bemötande, stereotyper, skam 
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Abstract 

 

Male victims of domestic violence is a group that gets limited attention in our society. The 

purpose of this study was to examine how male victims of domestic violence are treated by 

social actors, such as authorities, nonprofit organizations and municipal projects working with 

male issues. To gain a deeper understanding of attitudes towards this group of men, we used a 

qualitative approach and conducted semi structured interviews. Respondents, active in above 

mentioned organizations, who were interviewed, have been in contact with the target group. 

The theoretical base in this study has been Connell´s theory of masculinities. The results show 

that the organizations primarily work with the male victims individually, using a psychosocial 

method. Emasculation, shame and stereotypes of masculinity and femininity can affect men’s 

help-seeking behavior. Education concerning stereotypes of masculinity and femininity and 

the heterosexual norm is important to be able to respond to male victims of domestic violence 

in a good way. Furthermore, the results show that an inclusive, trusting and open relationship, 

between the professional and the client, is important for the response to the target group.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Tänk dig in i situationen; du har precis träffat din själsfrände och ni blir båda förälskade vid 

första ögonkastet. Ni blev det lyckliga paret alla i er umgängeskrets pratade om. Nu, tio år 

senare delar ni allt; bostad, lån, bil och sedan sju år tillbaka en underbar dotter. Det var även 

där någon gång din partner började ta ut sina aggressioner på dig. I början var det mest hårda 

ord. Sedan började det kastas saker åt dit håll, men aldrig så de träffade. Sakta men säkert 

eskalerade dock utbrotten och sakerna kastades medvetet mot dig, skapade blåmärken och 

rivsår. En av många nätter går det över styr. Denna natt låser du in dig på toaletten. Med dig 

lyckas du få den nyinköpta laptopen som kastats mot dig, men som mirakulöst inte gått 

sönder. Den gjorde dock ett stort sår på ditt lår. Du önskar att du vore någon annanstans. Du 

vill ringa någon men låter bli då du inte har någon att vända dig till. Du har hört om 

jourboenden för våldsutsatta kvinnor men det är inget för dig. Du söker på internet för att hitta 

någonstans du och din dotter kan få stöd och hjälp men hittar ingenting som verkar passa. 

Vem skulle förresten tro på mig? hinner du tänka flera gånger. När du en gång för många år 

sedan berättade för en god vän vad som hände hemma bemöttes du av ”ryck upp dig och sluta 

larva dig för fan”. Din hemsituation uppfattades som en bagatell. Varför? Jo för du heter Klas 

och är en man på 32 år, 189 cm och 92 kilo muskler med kroppen full av tatueringar. 

Personen som får dig att låsa in dig på toaletten av rädsla för vad som skulle hända annars, är 

kvinnan i ditt liv och mamman till ditt barn. Allt du vill är att utbrotten och misshandeln ska 

upphöra så att ni kan vara som ni en gång var och tillsammans uppfostra er dotter i ett tryggt 

hem.  

Med denna fiktiva historia om Klas vill vi belysa hur situationen för en man utsatt för våld i 

en nära relation kan se ut. Män kan bli utsatta för våld i en nära relation. Män som utsätts för 

våld i nära relationer, oavsett sexuell läggning, har allt mer börjat uppmärksammas som ett 

socialt problem. Det är dock fortfarande ett tabubelag ämne i samhället och resurser och 

forskning är fortfarande begränsade (Hradilova, 2009). En av anledningarna till att problemet 

fortfarande är tabubelagt kan vara för att få män vågar berätta om sin utsatthet. Anledningen 

till detta kan vara skam och rädslan för att maskuliniteten utmanas. Även fördomar kring 

manlighet i samhället kan hindra dem att söka hjälp (Brown & Groscup, 2008; Migliaccio, 

2001; Sarantakos, 2004; Seelau & Seelau, 2005; Tsui, Cheung & Leung, 2010). För homo- 

och bisexuella män kan dessutom homofobi i samhället och myter kring våld i samkönade 

relationer vara ytterligare faktorer till att de inte söker hjälp (Duke & Davisson, 2008; Merrill 

& Wolfe, 2000).  

Under år 2009 var det cirka 2100 män som anmälde att de utsattes för våld i nära relationer i 

Sverige. Dessa män har det inte lätt att ta sig fram och kunna använda sig av samhällets 

resurser för våldsutsatta personer (Cabero, 2010). De insatser som finns i samhället är mer 

anpassade för de män som slår sina kvinnliga partners i en nära relation. Utgångspunkten är 

att män är förövare. För kvinnor som utsätts för våld i nära relationer finns det resurser 

eftersom detta är ett uppmärksammat socialt problem. För att exemplifiera hur 

resursfördelningen ser ut så kan nämnas att det finns omkring 160 kvinno- och tjejjourer i 

Sverige (Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund, 2011) som uttryckligen arbetar med 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. För män finns sju stycken mansjourer 

anslutna till Sveriges Mansjourers Riksförbund (2008) och i Rikskriscentrum, Sveriges 

professionella kriscentra för män, är just nu nitton verksamheter medlemmar 

(Rikskriscentrum, 2011a). Medlemmarna är kris- och våldsmottagningar i Sverige som främst 

vänder sig till män. Kriscentrums huvudsakliga uppgift är att arbeta med män i olika 

krissituationer samt med män som har problem kring aggressivitet och våld i nära relationer. 
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Våldsmottagningar arbetar enbart med män som har problem med aggressivitet och våld i 

nära relationer (Rikskriscentrum, 2011b). Övervägande klienter i dessa verksamheter är 

våldsutövande män i nära relationer, vilket dock inte alltid tydligt framkommer av 

verksamheternas hemsidor/ informationsblad.  

Var våldsutsatta män ska vända sig för stöd är många gånger otydligt. Det saknas bred svensk 

forskning om hur utbrett våld mot män i nära relationer är och den internationella forskningen 

visar att beroende på hur våld och konfliktstrategier definieras i olika studier, ser 

procentsatsen på hur många män som är offer för våld i nära relationer olika ut (Hradilova, 

2009). 

I samhället finns stereotypa föreställningar om män och kvinnor vilket kan göra det svårt för 

män utsatta för våld i nära relationer att söka stöd och hjälp. Därför är det viktigt att i arbetet 

med våldsutsatta i nära relationer, arbeta utifrån ett bredare perspektiv på vem som kan vara 

våldsutövare och våldsoffer. Kunskap om människors behov av stöd och hjälp utifrån de 

förutsättningar han/ hon besitter är viktiga (Duke & Davidson, 2008). Exempelvis kan 

kunskap om den heteronorm som råder i vårt samhälle och dess konsekvenser vara av vikt för 

att inkludera och se homosexuella män som offer för våld inom en nära relation. Fördomar 

kring egenskaper som tillskrivs kön kan påverka bemötandet av exempelvis män utsatta för 

våld i nära relationer, då de inte uppfyller de förväntningar på vad ett offer är.  Styrka, hårdhet 

och kontroll är exempel på egenskaper som tillskrivs som ”manliga” (Hirdman, 2003). 

Internationell forskning visar att stereotypa föreställningar om maskulinitet och könsroller har 

stor betydelse i bemötandet av dessa män (Brown & Groscup, 2008; Migliaccio, 2001; 

Sarantakos, 2004; Seelau & Seelau, 2005; Tsui, Cheung & Leungs, 2010).  

Det är av vikt att lyfta upp att utsatthet för våld i nära relationer inte alltid är könsbundet. Att 

förutom könsmaktordningen, där män är överordnade kvinnor, kan andra maktordningar som 

ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder med mera påverka maktrelationerna inom en 

parrelation. Att erkänna och synliggöra situationen för män som är utsatta för våld är viktigt. 

Både för att öka förståelse kring komplexiteten inom våld i nära relationer, samt öka 

förståelsen av behovet som män som utsatts för våld i nära relationer har. Detta för att kunna 

ge det stöd och satsa de resurser som behövs.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur män utsatta för våld i nära relationer bemöts av 

sociala aktörer som myndigheter, ideella organisationer och kommunala projekt som jobbar 

med mansfrågor. För att ta reda på detta är frågeställningarna:   

- Vilka förhållningssätt har verksamheterna i denna studie som arbetar med våldutsatta 

män i nära relationer?  

- Hur stödjer verksamheterna i denna studie män utsatta för våld i nära relationer? 

 

1.3 Definition av begrepp 

1.3.1 Våld som ett maktmedel i nära relationer 

Per Isdal är ledare, psykolog och terapeut vid ”Alternativ til Vold” (ATV) i Oslo. ATV är det 

första specialiserade behandlingsalternativet i Norden för män som använder våld mot 

kvinnor. I denna studie har vi valt att använda oss av Isdals (2001) definition av våld som 

lyder: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling 

skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från 

att göra något den vill”. (s 34)  
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Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. 

Det lyfter fram den särställning som just detta våld har när det gäller orsaker, konsekvenser 

och åtgärder för alla drabbade. Detta till skillnad från det våld som sker av till exempel 

okända förövare på allmän plats. Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan 

närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och 

släktrelationer (Rikskriscentra för män, 2011). I denna studie kommer definitionen av en nära 

relation fokuseras på enbart intima känslomässiga nuvarande eller före detta partnerrelationer. 

Både hetero- och homosexuella relationer kommer inkluderas. 

Våldet som förekommer i en nära relation kan yttra sig i olika former, så som fysiskt, 

psykiskt, sexuellt samt materiellt våld. Det fysiska våldet inkluderar alla former av oönskade 

fysiska gärningar samt fysiska beröringar som skadar och orsakar fysisk smärta. Psykiskt våld 

kan yttra sig i kränkningar, men kan även vara direkt eller indirekta hot om fysiskt våld och 

våldsamma konsekvenser. Den sexuella våldsformen kan förekomma i form av att en partner 

blir tvingad att delta, eller att se på, sexuella handlingar mot sin vilja. Materiellt våld innebär 

att en partner förstör materiella saker i hemmet eller utanför som kan skapa rädsla (Isdal, 

2001). 

Makt kan uppfattas som en resurs i relationen mellan aktörer, en resurs som har effekt 

(Engelstad, 2006). Våld är en form av maktutövning som kan tolkas som en del av 

tvångsmässiga maktresurser. Med makt menas möjlighet att påverka och åstadkomma ett 

avsett resultat. Grunden för en maktrelation är någon typ av beroendesituation. Ju mer 

beroende man är, ju mindre makt har man (Darvishpour, 2008). För att förstå våld i nära 

relationer behöver man se på maktfördelningen inom familjen. Maktfördelningen inom en 

familj kan skilja sig från en rådande strukturell maktordning, så som könsmaktordningen där 

mannen är överordnad kvinnan. Ser man till de interna maktfördelningarna inom en familj 

kan andra maktordningar så som ålder, sexuell läggning, etnicitet och funktionshinder påverka 

maktfördelningen inom familjen. För att analysera maktfördelningen inom familjer behövs 

alltså både ett makro- och mikroperspektiv för en vidare förståelse (Darvishpour, 2004).  

 

1.3.2 Bemötande av klienten 

Inom socialt arbete är bemötande av klienten centralt. Det handlar om vilken grundinställning 

och bemötanderepertoar som den yrkesverksamma har (Blennberger, 2005). Med 

bemötanderepertoar menar Blennberger aspekter eller roller för bemötande. Det är enligt 

honom inte främst en roll vi spelar utan ett uttryck för något vi är som personer och 

professionella (Blennberger, 2005). Bemötande handlar om hur man uppträder, uppför sig 

eller beter sig mot en annan. Det handlar alltså om hur man möts, förhållningssättet eller 

attityden till den andre. (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008) Man kan tala om direkt 

bemötande, det vill säga ”ansikte – mot – ansikte” eller den form av bemötande som sker 

genom telefonsamtal, e-post eller brev. Vid båda formerna är ett gott bemötande av vikt 

(Blennberger, 2005).  

Blennberger (2005) skiljer mellan personbemötande och institutionsbemötande. Genom 

språkbruk, tonfall, ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk tar personbemötande sig uttryck. 

Institutionsbemötande innefattar institutionens tillgänglighet vad gäller exempelvis tid för 

besök, längden för besöket, stämningsläget och signaler som exempelvis lokalerna ger. Även 

personbemötandet är en del av det institutionella bemötandet.  

För att skapa förutsättningar för en konstruktiv relation, professionell och klient emellan, bör 

bemötandet skapa ett stämningsläge av öppenhet, tydlighet och förtroende. Blennberger 

(2005) skildrar en rad nyckeluttryck för ett gott och relevant bemötande inom socialt arbete. 
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Dessa är respekt (hänsyn, artighet, saklighet, opartiskhet, tydlighet), jämlikhet, vänlighet, 

tillit, empati som uppmärksamhet (intresse och lyhördhet), empati som medkänsla, stöd och 

uppmuntran, konfrontation och kritik, humor och ”lätthet”. Ett gott bemötande innefattar även 

att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. För att veta hur man bäst gör det 

måste man lyssna till den människa man har framför sig just här och nu.  

Motsatsen till ett gott bemötande är när den andre känner sig kränkt, överkörd och inte trodd 

och lyssnad på. Ett dåligt bemötande kan leda till en tveksamhet att söka stöd igen. 

Upplevelsen av ett dåligt bemötande kan ge en känsla av att var kränkt (Blennberger, 2005). 

 

1.3.3 Skam  

Skam är en stark och grundläggande känsla som inte är lätt att stå ut med eller ta sig ur. Skam 

är även en styrande känsla i sociala sammanhang som fungerar som en social kompass. Denna 

sociala kompass kan markera gränser mellan det socialt acceptabla och det oacceptabla. 

Skammen kan beskrivas som spänningar mellan hur man vill bli sedd och hur man uppfattar 

att man blir det, eller mellan den man är och den man vill vara. Upplevelsen av 

skamkänslorna kan variera i form och styrka. En intensiv känsla av skam kan bland annat 

upplevas som en känsla av självförakt, förödmjukelse, ovärdighet, maktlösthet och att vara 

tillintetgjord (Hansson, 2010). 

Skam har i denna studie varit en central, gemensam och betydande grundfaktor utifrån våra 

respondenters utsagor om män som utsätts för våld i nära relation. Studien har visat att skam 

är en viktig faktor till varför män utsatta för våld i nära relationer inte söker stöd och hjälp 

från samhället eller närstående. Skam är en stark känsla som gör det svårt för männen att 

erkänna för sig själva och andra samt berätta om sin situation. Hansson (2010) beskriver att 

skammen i dagens samhälle till stor del är förknippad med ett misslyckande i att leva upp till 

de ideal och normer om den ”idealiserade andre”. Denna aspekt, att den skammen förknippas 

med att leva upp till de normer som finns, kan påverka männen som utsatts för våld i nära 

relationers syn på deras maskulinitet. Detta då maskuliniteten enligt Connell (1999) och 

Hirdman (2003) byggs i relation till den andre. Rädslan för att förlora delar av sin 

maskulinitet, är en faktor som påverkar valet att inte söka stöd och hjälp, som många män 

utsatta för våld gör, visar forskning (Migliaccio, 2001; Tsui m.fl., 2010). 

 

1.3.4 Heteronormativitet 

Det som är traditionellt och invant betraktas ofta som det ”normala”. Det normativa tänkandet 

är ofta djupt rotat i människors kognitiva handlingar. Det som avviker från det ”normala” 

betraktas inte sällan som konstigt eller ”onormalt”. Det som styr hur vi uppfattar och tänker 

om världen och som genomsyrar kulturen, är det heteronormativa. Det som i vårt samhälle 

anses som ”normalt” är bland annat att var heterosexuell (Knöfel Magnusson, 2010). 

Heteronormativitet grundar sig på en tvåfaldig könsuppfattning och en hegemonisk 

heterosexuell norm (Rosenberg, 2002). Det är en omedveten föreställning att heterosexualitet 

är det naturliga och det biologiskt riktiga. Heterosexualitet är så självklart att normen blir 

osynlig, de flesta reflekterar aldrig över den. I praktiken innebär det att tills motsatsen är 

bevisad är alla heterosexuella. Det gör att heteronormens främsta tecken är att annan sexuell 

läggning osynliggörs, exkluderas och tystas ner. Identifierar man sig inte som heterosexuell 

kan man tolkas som en avvikare och så blir man många gånger även bemött. Detta innebär att 

en person som inte identifierar sig som heterosexuell hela tiden måste markera motsatsen, 

”komma ut”, vilket kan vara påfrestande (Knöfel Magnusson, 2010). 
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Med heteronormativitet avses i forskningssammanhang de institutioner, relationer, strukturer 

och handlingar som vidmakthåller heterosexualiteten som något naturligt, enhetligt och 

omfattande (Rosenberg, 2002).  

I arbetet med människor är det av vikt att ha kunskap om heteronormen i samhället och dess 

konsekvenser. Heteronormativitet kan till exempel påverka bemötandet av homo- och 

bisexuella män (Knöfel Magnusson, 2010). Män i samkönade relationer kan ha ytterligare 

svårigheter att söka stöd och hjälp som våldsutsatt, då den icke-heterosexuella läggningen kan 

skapa ytterligare hinder i form av lägre acceptans i samhället eller ökad social isolering 

(Nordborg, 2008). Utifrån det har vi sett att kunskap om heteronormativitet är av vikt för att 

kunna bemöta och förstå alla man möter oavsett kön och sexuell läggning. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till yrkesverksamma i verksamheter som kommer i kontakt 

med män utsatta för våld i nära relationer. Det kan exempelvis vara att de erbjuder 

samtalskontakt, behandling eller annat stöd.     

Den geografiska avgränsningen kommer sträcka sig till verksamheter som finns inom 

Södermanlands län samt i kommuner i närområdet av länet. Den geografiska avgränsningen 

gjordes för att studien ska vara genomförbar utifrån de givna förutsättningarna i form av tid 

och möjlighet.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel två presenteras tidigare forskning utifrån tematiska kategorier. I följande kapitel tre 

presenteras studiens teoretiska referensram. I kapitel fyra presenteras metod, vilket följs av 

kapitel fem där resultat och analys presenteras utifrån tematiskt indelade avsnitt. Det 

avslutande sjätte kapitlet består av en slutdiskussion av studien. 

2 Tidigare forskning  

Den forskning som kommer att presenteras har betydelse för studien, då den lyfter upp 

faktorer som kan påverka bemötandet av män utsatta för våld i en nära relationer. Forskningen 

tillför en bild av vilka svårigheter det kan finnas att söka stöd och hjälp hos professionella och 

närstående, för män som utsatts för våld i nära relationer. Forskningen lyfter upp våldets 

konsekvenser på den maskulina identiteten, samt vilken betydelse maskuliniteten har för 

männens hjälpsöksbeteende. Forskningen lyfter även upp att föreställningar kring manliga och 

kvinnliga egenskaper och beteenden, påverkar bemötandet av män utsatta för våld i nära 

relationer. Föreställningar och myter kring våld i samkönade relationer samt heteronorm kan 

också påverka bemötandet av homosexuella män som utsatts för våld i en nära relation.  

 

2.1 Omfattningen av mäns utsatthet av våld i nära relationer i 
Sverige  

Hradilova (2009) har genomförd den första rapporten i Sverige som synliggör att även män 

utsätts för våld i nära relationer. Rapportens syfte är att med hjälp av resultaten från 

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU) om allmänhetens 

utsatthet för brott, belysa vilken omfattning och karaktär våld i nära relationer har, vilka som 

drabbas och i vilken utsträckning dessa personer upplever rädsla och otrygghet. Metoden som 

användes i studien är kvantitativ utifrån NTU:s kvantitativa resultat. En litteraturgenomgång 
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har även gjorts. NTU bygger på ett nationellt slumpmässigt urval av personer mellan 16 och 

79 år. I studien analyserades data från 2006, 2007 respektive 2008 års datainsamlingar. Detta 

motsvarar ett urval av 50 000 personer. Svarsfrekvensen var cirka 75 procent, vilket innebär 

att omkring 37 500 personer har intervjuats under de tre åren. Av de sammanlagt 304 personer 

som varit utsatta för relationsvåld var en femtedel utsatta män. 

Hradilovas (2009) studie visar att männen som är utsatta för våld i nära relationer har en 

benägenhet att ha ett lägre förtroende för rättsväsendet i helhet, jämfört med kvinnor utsatta 

för samma typ av våld och jämfört med män utsatta för annat våld. Annat våld är våld som 

begåtts av andra än en partner. Av de män och kvinnor som varit utsatta för våld i nära 

relationer uppgav 77 procent (43 av 56) av de utsatta männen att typen av utsatthet oftast var i 

form av trakasserier, men andra typer av utsatthet förekom också. Tre män uppgav till 

exempel att de blivit utsatta för sexuellt våld av en nuvarande eller tidigare partner. 43 procent 

(107 av 248) av de kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer uppgav att fysiskt och 

psykiskt våld var lika vanligt som trakasserier medan sexuellt våld var mindre vanligt (cirka 

0,5 procent). Cirka 80 procent (241 personer) av de som upplevt någon form av relationsvåld 

har varit utsatt för våld av en nuvarande eller före detta partner vid mer än ett tillfälle.  

Rapporten tillför en bild av i vilken utsträckning svenska män uppger att de utsatts för våld i 

nära relationer. Rapporten lyfter upp att den största våldsformen som svenska män uppger sig 

utsatta för är trakasserier. De har även lägre förtroende för rättsväsendet än utsatta kvinnor.  

 

2.2 Diskursen av maskulinitet och dess betydelse för att söka och få 
hjälp 

Migliaccio (2001) och Tsui, Cheung & Leung (2010) har gjort kvalitativa studier som ger en 

inblick i hur det kan vara att vara man, våldsutsatt och tillskrivas en marginaliserad 

maskulinitet.  

Syftet med Migliaccios (2001) studie är att diskutera de problem män utsatta för våld i en nära 

relation kan möta gällande sin maskulinitet. Studien belyser tolv heterosexuella mäns interna 

kamp kring rädslan av att bli definierad som marginaliserad om andra runt omkring dem fick 

vetskap om deras utsatta situation. I Tsuis m.fl. (2010) studie belyses olika faktorer till varför 

män utsatta för våld i nära relationer inte söker sig till de sociala insatser som finns 

tillgängliga. Den lyfter även fram förslag på förbättringar på sociala insatser för män utsatta 

för våld i nära relationer. Tsui m.fl. gjorde en elektronisk kvalitativ enkät som skickades ut 

via e-post till 960 stycken organisationer runt om i USA som arbetar med våld i hemmet, 

partnervåld eller familjerelationer. Det framkommer inte i studien om männen utsatta för våld 

lever i homo- eller heterosexuella förhållanden. Respondenterna kunde vara män som själva 

utsatts, en familjemedlem eller en vän till en man som utsatts. Syftet var att få synpunkter om 

de sociala insatser som finns i USA för våldsutsatta män i nära relationer.  

Övergripande lyfter båda studierna upp faktorer till varför män utsatta för våld i nära 

relationer inte söker stöd och hjälp. En försvårande faktor är att män utsatta för våld i en nära 

relation befinner sig i en situation som blivit ”bekönad” (förknippad med ett kön) i detta fall 

det kvinnliga, utifrån ett patriarkalt samhälle och det får negativa konsekvenser för männen 

(Migliaccio, 2001; Tsui m.fl., 2010). 

Den främsta orsaken till varför männen i studierna inte sökte sig till samhälleliga sociala 

insatser för våldsutsatta personer var att de upplevde att maskuliniteten i och med det kunde 

utmanas (Migliaccio, 2001; Tsui m.fl., 2010). Sociala insatser för våldsutsatta riktar sig främst 

till kvinnor. Att som man söka sig till en verksamhet för kvinnor kan tänkas utmana 

maskuliniteten. Skam, genans, förnekelse och stigmatisering var ytterligare faktorer som 
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utmanar maskuliniteten och påverkade valet att inte söka stöd och hjälp (Tsui m.fl., 2010). 

Männens rädsla bottnade i hur andra runt omkring dem skulle reagera om de fick vetskap om 

hur deras situation såg ut (Migliaccio, 2001). 

I studierna belyses att män utsatta för våld riskerar att bemötas av stereotypa föreställningar 

kring manlighet och offerroll om de vågar trotsa sina rädslor och söka stöd och hjälp hos 

antingen professionella eller närstående. Exempelvis blev sex av åtta av de heterosexuella 

männen i Migliaccios (2001) studie som ringt en hjälplinje för våldsutsatta, anklagade för att 

ljuga om sin utsatthet. Männen hade även erfarenheter av att ha blivit dåligt bemötta av 

polisväsendet, åklagarmyndigheten, sjukvården samt närstående. En del av det dåliga 

bemötandet var att männen istället för att uppfattas som offer blivit ifrågasatta och definierade 

som förövare. Bemötandet som dessa män fick reproducerar föreställningen att män inte kan 

vara offer för våld av sina kvinnliga partners. Bemötandet signalerar att en offerroll är 

oacceptabel för män. Resultatet kan bli att männen inte söker stöd och hjälp ytterligare 

gånger, och bygger på rädslan för att bli marginaliserade när andra runt omkring dem får 

kunskap om deras situation (Migliaccio, 2001). Även i Tsuis m.fl. (2010) studie lyftes rädslan 

för att bemötas dåligt av sociala aktörer fram som en anledning till att inte söka stöd och 

hjälp. Att av andra bli definierad som marginaliserad fruktades. 

Förlorar en man vissa ”manliga” egenskaper kan maskuliniteten utmanas. Självförtroende, 

självtillit, självständighet (self-reliance), lugn och känslomässig behärskning (stoicism) och 

kontroll (control) var utifrån männen i Migliaccios (2001) studie mest relevanta. Att som man 

be andra om hjälp, kan vara stigmatiserande. Det kan leda till känslan av att man är ”mindre 

av en man” som respondenterna i Migliaccios (2001) studie uttryckte det. Stoicism inkluderar 

förnekelsen av fysisk och psykisk smärta. Genom att förneka allvarsgraden av det våld som de 

själva utsattes för upprätthöll de sin maskulina identitet. Trots huvudskador, blåmärken och 

skärsår uttryckte männen att deras partners ”egentligen” inte gjort dem illa. Så länge man 

håller våldet för sig själv och förnekar allvarsgraden av våldet kan en känsla av kontroll 

fortfarande bibehållas. Genom att uttrycka att man är utsatt för våld i en nära relation erkänner 

man att man inte har kontroll över sig själv, sina känslor och/ eller kärleksförhållandet man är 

i. Bristen på kontroll visar även Migliaccios (2001) studie var en faktor som de utsatta 

männen behövde hantera, och som utmanade deras maskuliniteter.  

Utifrån Tsuis m.fl. studie lyftes förslag fram på förbättringar på sociala insatser för män 

utsatta för våld i nära relationer. Det ansågs viktigt med allmän utbildning och information om 

att våld i hemmet kan beröra både män och kvinnor. Det är viktigt att man bryter 

stigmatiseringen av vem våldet drabbar. För att lyckas med detta kan utbildning redan i 

skolåren vara en bra början. Att utbilda professionella och öka förståelsen och kunskapen 

kring de svårigheter som är kopplade till manliga offer av våld i nära relationer, ansågs också 

viktigt. Det inkluderade kulturella förväntningar på manlighet och psykisk ohälsa med mera. 

Även ökad kunskap kring hur man når ut till manliga offer i homo-, bi – och transexuella 

förhållanden lades fram som förslag på viktiga förbättringsområden (Tsui m.fl., 2010). 

Studierna belyser faktorer ur ett samhällsperspektiv, hur det är att vara man utsatt för våld i en 

nära relation, och lyfter fram marginaliseringen av dessa män. Studierna fördjupar förståelsen 

för varför få män söker stöd och hjälp och vikten av utbildad personal och ett bra bemötande 

från människor i verksamheter dessa män söker sig till, men även från samhället i stort. 

Utbildning kan resultera i att en ökad medvetenhet möjliggörs kring att både män och kvinnor 

kan vara offer för våld i nära relationer. Allmän information om att alla kan utsättas för våld i 

nära relationer, kan underlätta för män att söka hjälp.  

Att föreställningar kring manliga och kvinnliga egenskaper spelar roll i bemötandet av utsatta 

personer för våld i nära relationer visar Brown och Groscups (2008) och Seelau och Seelaus 
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(2005) amerikanska kvantitativa studier. Studierna visar att våld mot en partner som inte 

begås av en man mot en kvinna i en heterosexuell parrelation, uppfattas som mindre allvarlig. 

Detta kan innebära att homosexuella män och kvinnor, samt män i heterosexuella 

förhållanden som utsätts för våld i nära relationer, förbises.  

I Seelau och Seelaus (2005) studie bestod respondenterna av 192 universitetsstudenter mellan 

18-28 år. I Brown och Groscups (2008) studie deltog 120 stycken krisrådgivare på ett 

kriscentrum för våld i nära relationer. Studiernas upplägg var liknande. Alla respondenter fick 

läsa en fiktiv berättelse innehållande våld i nära relationer, för att sedan besvara frågor kring 

detta. I berättelserna som respondenterna fick läsa hade forskarna manipulerat variabeln 

biologiskt kön, på förövare och offer. I en berättelse var det en man som var förövare och en 

kvinna som offer, sedan kvinna - man, man - man och kvinna - kvinna. Bortsett från detta var 

berättelserna identiska. Syftet var att se om det fanns skillnader i hur studenterna samt 

krisrådgivarna uppfattade en våldsituation utifrån förövarens och offrets kön. 

Den stora skillnaden studierna emellan var att de professionella krisrådgivarna hade 

genomgått en omfattande utbildning innan de börjat arbeta aktivt inom kriscentrumet. 

Utbildningen bestod bland annat av teori om våld i nära relationer och sexualitet, samt 

handledning (Brown & Groscup, 2008).  

Allvarligast rangordnades våld i heterosexuella förhållanden. Allra allvarligast ansåg både 

studenter och krisrådgivare att våldet var när en kvinna var offer och en man förövare (Brown 

& Groscup, 2008; Seelau & Seelau, 2005). Minst säkra på att berättelsen handlade om våld i 

nära relation var krisrådgivarna när berättelsen handlade om ett manligt homosexuellt par 

(Brown & Groscup, 2008). Den starkaste rekommendationen från studenterna i man – kvinna 

– fallet var att ringa polisen. I de andra scenarierna var den starkaste rekommendationen att 

lämna paret ifred (Seelau & Seelau, 2005). Denna tendens, att uppfatta våldet inom 

samkönade relationer som mindre allvarligt, kan vi även se hos krisrådgivarna i Brown och 

Groscups (2008) studie. Krisrådgivarna trodde att ytterliga våldsincidenter var mindre troligt 

att inträffa i framtiden, att det var mindre troligt att våldet skulle intensifieras över tid samt att 

det var lättare att lämna den våldsamma partnern i de samkönade förhållandena, än i de 

heterosexuella. Detta speglar sig även i att krisrådgivarna var mindre benägna att 

rekommendera offren i de samkönade förhållandena att lämna sin våldsamma partner, än i de 

heterosexuella förhållandena (Brown & Groscup, 2008). 

I Seelau och Seelaus (2005) studie rekommenderade studenterna i större utsträckning polisen 

att arrestera förövaren när det var ett kvinnligt offer. När förövaren var en kvinna 

rekommenderade de i större utsträckning att polisen delade ut en varning (issue a warning) 

och i kontrast till detta, arrestera förövaren om det var en man. Manliga förövare sågs mer 

kapabla att seriöst skada sitt offer än vad kvinnliga förövare ansågs kunna. Allvarligare straff 

rekommenderades för förövaren när offret var en kvinna än när offret var en man. Studenterna 

visade även ett större behov att ingripa när det var ett kvinnligt offer och rekommenderade 

högre straff för manliga förövare (Seelau & Seelau, 2005). I det stora hela visade Seelau och 

Seelaus (2005) studie att det inte är den sexuella läggningen som har den största betydelsen 

för hur våldets uppfattas av andra, utan att det är könet på offret som har störst betydelse. 

Olikheterna i bedömningar av våld inom heterosexuella och samkönade relationer kan dock 

tänkas påverka hur krisrådgivarna fattar beslut gällande åtgärder och behandling (Brown & 

Groscup, 2008), vilket negativt kan tänkas påverka det bemötande exempelvis män som 

utsatts för våld i samkönade relationer får. 

Att föreställningar kring manligt och kvinnligt beteende och egenskaper kan få allvarliga 

konsekvenser belyser även Sarantakos (2004). En föreställning som finns är att kvinnor inte 

nyttjar våld, men gör de det i en nära relation är det endast för att försvara sig själv mot en 
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våldsam partner (Sarantakos, 2004). Skulle en kvinna utsätta en man för våld av annan 

anledning skulle det betyda att mannen är ett offer. Offerroll och manlighet är två begrepp 

som tillsammans kan vara problematiska, eftersom bilden av manlighet är motsatsen av 

egenskaper som tillskrivs ett offer (Burcar, 2005). I studien belyser Sarantakos (2004) mäns 

utsatthet när de är offer för våld i nära relationer, just utifrån denna krock mellan 

föreställningar av manlighet och offerroll.  

Denna kvalitativa studie är genomförd i Australien och belyser kvinnors våld mot sina 

manliga partners. Urvalet bestod av ett snöbollsurval, där familjemedlemmar till våldsamma 

kvinnor som utsatte sin manliga partner för våld deltog. Totalt var det 68 familjemedlemmar 

till kvinnor som utövar våld mot sina män som enskilt intervjuades. Familjemedlemmar som 

intervjuades förutom den våldsutsatta mannen, var ett gemensamt barn till paret samt 

kvinnans mamma. Även den våldsutövande kvinnan intervjuades. 

Resultaten visade att den uppenbara anledningen till att kvinnorna som deltog i Sarantakos 

studie tagit till våld mot sin make, inte i första hand var för att förhindra fara eller skydda sig 

själv, utan för att starta en konflikt eller för att sätta mannen på ”plats” så att han skulle 

förhålla sig inom familjens regler. Det framkom även i studien att kvinnorna kunde hota sina 

män med att ingen skulle tro dem om de berättade vad de utsatts för. Detta då den stereotypa 

bilden av ett offer för våld i nära relationer inte överensstämmer med en man. Studien visar att 

kvinnors våld mot män inte alltid är självförsvar, utan kan vara av samma karaktär som mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer, en maktutövning (Sarantakos, 2004). Våld är, som tidigare 

nämnts, ett maktmedel. I studien var det kvinnor som använde våld inom familjen. Ser man på 

våld inom nära relationer utifrån endast könsmaktordningen, kan det vara svårt att förstå att 

kvinnor kan utsätta sina män för våld. Ser man däremot på våld inom nära relationer utifrån 

ett intersektionellt perspektiv, inkluderas andra maktordningar så som ålder, etnicitet, sexuell 

läggning och funktionshinder med mera. Utifrån ett mångdimensionellt perspektiv, som det 

intersektionella, är det lättare att förstå att även kvinnor kan använda våld som ett maktmedel. 

Sarantakos (2004) studie lyfter fram att maktordningar inom en familj inte måste 

överensstämma med den strukturella könsmaktordningen, där mannen är överordnad kvinnan. 

Studien visar att användandet av våld som ett maktmedel inte är könsbundet. 

 

2.3 Våldsutsatta män i samkönade relationer  

Forskningen kring män som lever i samkönade relationer och blir utsatta för våld av sin 

partner är mycket begränsad. Merrill och Wolfes (2000) genomförde en av de första 

publicerade studierna som undersökte homo- och bisexuella mäns erfarenheter av våld i nära 

relationer. Respondenter för studien rekryterades från program för män utsatta för våld i 

samkönade relationer. Femtio-två män mellan 25-50 år besvarade en kvantitativ enkät. Åttio-

sju procent rapporterade om svår fysisk misshandel. Av de olika formerna av våld 

rapporterades psykiskt våld vara den mest förekommande Merrill och Wolfes (2000). Även 

svensk forskning kring mäns utsatthet, oberoende av sexuell läggning, visar att det psykiska 

våldet är mest förekommande (Hradilova, 2009).  

Alla män i Merrill och Wolfes (2000) studie hade sökt stöd och hjälp av informella, så som 

vänner och familj, och formella verksamheter som kuratorer och polisväsende. Mest 

hjälpsamma ansågs individuella kuratorer, program för utsatta våldsoffer eller egna vänner 

(som inte delades med partnern) vara. Minst hjälpsamt ansåg respondenterna i studien att 

kvinnohus/ jourer för utsatta kvinnor och gemensamma vänner (med partnern) var. Merrill 

och Wolfe (2000) påvisar att resultaten till viss del kan vara missvisande och poängterar att 

det inte går att generalisera resultaten till våldsutsatta homo- och bisexuella män i allmänhet. 

Detta då respondenterna i denna studie rekryterades från stöd och hjälpprogram för 
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våldsutsatta män i samkönade relationer. Dessa män kan på grund av detta ha haft en mer 

positiv bild av sociala insatser än generellt bland denna målgrupp. Det bör dock påtalas att 

trots 67 % av männen var hjälpsökande, uppgav 33 % att de inte visste var eller hur de skulle 

söka hjälp, och trodde inte att människor skulle eller kunde hjälpa dem (Merrill & Wolfe, 

2000). 

På grund av heteronormativitet i det västerländska samhället i stort kan våldsutsatta homo- 

och bisexuella män ha det svårare att hitta och få behövlig hjälp jämfört med heterosexuella 

kvinnor. Stereotypa föreställningar om kvinnor och män samt missuppfattningar kring våld i 

samkönade relationer kan påverka hur omgivningen bemöter dessa män. Vanliga 

föreställningar är att det alltid är en man som slår, en kvinna som är offer, att våld i 

samkönade relationer alltid är ömsesidigt, eller att en man kan försvara sig själv om någon 

skulle våldsföra sig på honom (Merrill & Wolfe, 2000). Att stereotypa föreställningar kring 

könsroller påverkar hur människor uppfattar våldets allvarsgrad och därefter bemöter det, 

bekräftas även i annan forskning (Brown & Groscup, 2008; Seelau & Seelau, 2005). 

Män som lever i samkönade relationer kan ha ytterligare hinder att komma över innan de 

söker stöd och hjälp. Hinder som många gånger är kopplat till brist på kunskap kring homo- 

och bisexuellas förutsättningar i ett heteronormativt samhälle (Knöfel Magnusson, 2010). 

Duke och Davidson (2008) har gjort en översikt över myter kring homo- och bisexuella 

förhållanden och vilka ytterligare hinder denna målgrupp kan ha att söka stöd och hjälp som 

våldsutsatt. Översikten visar att hot om att bli out:ad (att partnern ska avslöja den sexuella 

läggningen för personer som den utsatte inte önskar ska veta), homofobi, internaliserat 

förtryck, gemensamma vänner och bekanta och risken att bli våldsutsatt ytterligare gånger är 

viktiga faktorer som påverkar valet att söka stöd och hjälp, eller lämna ett våldsamt 

förhållande.  

De presenterade studierna ovan belyser att våld inom samkönade relationer existerar samt att 

psykiskt våld är den våldsform som är mest utbredd. Myter och heteronormativitet är faktorer 

som kan påverka hjälpsöksbeteendet för homo- och bisexuella samt hur de blir bemötta av 

andra. 

 

2.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att det främst finns tre faktorer som 

påverkar uppfattningen om våld mot män som begås i en nära relation, och som ett led av det, 

bemötandet av dessa män. Dessa är könsmaktordningen, bilden av maskulinitet och 

heteronormativitet. Faktorerna blir hinder för män utsatta för våld i nära relationer att söka 

och få hjälp.  

Könsmaktordningen, där män är överordnade kvinnor, försvårar bilden av manliga offer och 

kvinnliga förövare och påverkar hur våld mot män som begås av kvinnor, uppfattas. Även 

bilden av maskulinitet försvårar bilden av män som offer för våld inom en nära relation. För 

män som lever i samkönade relationer kan heteronormen även vara en försvårande faktor. 

Heteronormativitet innebär att andra sexuella läggningar, än den heterosexuella, osynliggörs. 

Våld inom dessa relationer uppmärksammas inte på samma sätt som våldet mot en kvinna av 

en man i en heterosexuell relation.   

Forskningen påvisar att män utsatta för våld i en nära relation existerar, men på grund av 

stereotypa föreställningar i samhället kring offer, förövare, manligt och kvinnligt träder de 

inte fram. Forskningen lyfter upp att utbildning kan bryta stigmatiseringen kring vem våld i 

nära relationer drabbar. 



16 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Maskulinitet, makt och bilden av ett idealt offer  

Forskning kring maskulinitet grundas bland annat utifrån genusperspektiv som har en central 

roll, när det maskulina rollbegreppet skall definieras. Connell (1999) definierar det maskulina 

rollbegreppet ur bland annat två olika perspektiv.  Där det första perspektivet är att man ser 

roller som betingade av situationer och är inte så vanlig. Det andra perspektivet är en 

vanligare definition av det manliga rollbegreppet där könsrollen av vad som är manligt eller 

kvinnligt definieras. Könsrollen framställs genom att kvinnor och män rättar sig efter 

förväntningar som finns kopplade till det manliga eller kvinnliga könet.  

Connell belyser även att maskulinitet skapas och utformas i vardagen som man lever i. Dock 

finns det strukturer som har betydelse för utformningen av maskulinitet. Dessa strukturer kan 

vara av institutionella och av ekonomiska karaktärer. Tydliga exempel av påverkan av 

institutionella strukturer kan bland annat ses inom sportlivet och arbetsplatser, där hierarkiska 

strukturer är konstruktioner för maskuliniteten. Andra faktorer som påverkar maskuliniteten är 

bland annat klass- och etnicitetsskillnader. Connell skildrar att maskulinitet inte endast 

konstrueras av män med samma etnicitet eller kultur utan även av kvinnor och män från andra 

kulturer. Konstruktionen av maskulinitet inom samma kulturella och institutionella 

omgivningar leder till att det inom samma omgivning bildas olika maskuliniteter (Connell, 

1999). 

Hirdman (2003) beskriver maskulinitetens två ”lagar” . Dessa lagar är att vara man är att inte 

vara kvinna. Samt att vara man är att vara normbärare. Att göra genus är att göra skillnad där 

skillnader inte finns. Alltså att hålla isär kvinnligt och manligt, kvinnor gör sitt och männen 

gör sitt. För män är det skamligt att göra ”kvinnosaker” (Hirdman, 2003) och denna aspekt 

lyftes även upp av Migliaccio (2001). I hans studie skildrar han att maskulinitet är mer 

definierat utifrån vad det inte är. Detta innebär att för att vara maskulin skall man inte vara 

feminin. Mannen måste, för att bli definierad som maskulin, övertyga andra om att han inte är 

feminin och inte bete sig feminint. Män som misslyckas med att upprätthålla den kulturellt 

definierade maskulina rollen kan bli marginaliserade i relation till den hegemoniska 

maskuliniteten. (Migliaccio, 2001). Den kulturellt definierade maskuliniteten kan variera från 

samhälle till samhälle, men även inom samma samhälle. Connell skildrar att maskulinitet 

upprätthåller olika positioner och att det inte är någon låst karaktärstyp. Hon skildrar 

manlighetens hierarki utifrån hur maskuliniteterna relaterar till varandra. Högst upp i 

hierarkin är den hegemoniska maskuliniteten. Den hegemoniska maskuliniteten förtydligar 

skillnader och relationer mellan olika former av maskuliniteter genom allianser av 

överordning och underordning. Under den hegemoniska maskuliniteten finns den delaktiga, 

den underordnade samt den marginaliserade maskuliniteten (Connell, 1999). 

Genom den hegemoniska maskuliniteten kan det antas att männens överordnade och 

kvinnornas underordnade position garanteras. Dock innebär det inte alltid att en hög position 

ger en stark hegemonisk maskulinitet. Män med stor institutionell makt eller stora rikedomar 

kan i privatlivet befinna sig långt ifrån det hegemoniska mönstret. Däremot så är det den 

kollektiva bilden av maskuliniteten som erbjuds de högsta nivåerna inom samhällslivet. 

Exempelvis så uppfattas militärer som en övertygande kollektivbild inom maskuliniteten. 

Synen på militärer är en maskulinitet som fortfarande inte är hotad av feministiska kvinnor 

och oliktänkande män. Det är det framgångsrika hävdandet av auktoritet snarare än direkt 

våld som är ett hegemoniskt kännetecken (Connell, 1999). Denna bild av militärerna som kan 

ge en övertygande bild av maskulinitet, stämmer inte överens med män utsatta för våld i nära 

relationer.  
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De flesta män uppnår inte en hegemonisk maskulinitet men genom att vara delaktiga 

tillgodogör de sig den patriarkaliska utdelningen. Den delaktiga maskuliniteten är en svagare 

variant av den hegemoniska maskuliniteten. De delaktiga ”männen” står inte i frontlinjen för 

patriarkatet, men de får ta del av de fördelar som män vinner genom att vara överordnade 

kvinnor. De är inte lika styrda av att upprätthålla en överordnad status, men tar del av den då 

den är dem given (Connell, 1999).  

Relationerna mellan dominans och underordning bildas utifrån de förhållanden som finns 

emellan maskuliniteterna. Relationen förstärks genom att utesluta vissa och innefatta andra. 

Exempel på män som tillhör den underordnade maskuliniteten är homosexuella män. Det kan 

även vara andra maktordningar förutom den sexuella läggningen som tilldelar män en 

underordnad maskulinitet. Exempelvis ålder, klass och etnicitet. Homosexuella män är 

underordnade heterosexuella män genom mängder av märkbara praktiker. Dominansen och 

underordningen mellan olika grupper av män finns även inom de kulturella ramverken, där 

det finns särskilda genusrelationer. Förtrycket placerar homosexuella män i botten av 

genushierarkin. Att vara en homosexuell man i den patriarkaliska ideologin är att utestängas 

från den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1999). Vidare benämner Connell att de 

viktigaste aspekterna i de olika formerna av maskuliniteter är att se dynamiken inom de 

relationer där genus konstrueras. Politiken har betydelse för hur konstruktionen och 

förändringen av maskulinitet kan ses genom de homosexuella männens situation. 

Homosexuella mäns mobilisering av samhälleliga rättigheter, tryggheter och kulturella 

livsrum baserar sig på de långa erfarenheterna av att vara avvisade och trakasserade av bland 

annat heterosexuella män. Detta är mycket mer än kulturell stigmatisering av sin identitet som 

homosexuell (Connell, 1999). 

Connells (1999) fjärde form av maskulinitet benämner hon som den marginaliserade 

maskuliniteten. Med marginaliserad maskulinitet hänvisar Connell till relationerna mellan 

maskuliniteter i dominanta och underordnade klasser eller etniska grupper. Hon påvisar att 

marginalisering alltid hör samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens 

hegemoniska maskulinitet. Migliaccio skildrar att män kan bli marginaliserade vid ett 

erkännande av utsatthet. Att vara marginaliserad är att bli definierad som ”de andra” av en 

dominerande grupp, vilket ger en lägre status i den sociala hierarkin. Att vara marginaliserad i 

ett västerländskt samhälle innebär att bli nekad tillgång till resurser, en oförmåga att anta en 

dominerande identitet, och att uppfattas av andra som avvikande. För att undvika att erhålla 

en underordnad status placerar sig vissa marginaliserade män sig själva så nära idealet som 

möjligt, genom att använda en flytande definition av maskulinitet, som är baserad på den 

hegemoniska maskulinitetens princip. Detta görs genom att lyfta fram de egenskaper som 

överensstämmer med de egenskaper som den hegemoniska maskuliniteten har. Vissa 

egenskaper överensstämmer dock inte och det stigma som den marginaliserade maskuliniteten 

har kvarstår. De är fortfarande marginaliserade därför att den dominerade gruppen definierar 

de som så (Migliaccio, 2001). Att inte kunna leva upp till en eller flera av de egenskaper som 

uppfattas som typiskt manliga, kan få män som utsätts för våld i nära relationer att känna sig 

som mindre av en man i andras ögon, maskuliniteten utmanas. Rädslan för att inte kunna leva 

upp till samhällets bild av vad en man är och hur en man beter sig, kan resultera i skam och 

genans (Migliaccio, 2001; Tsui m.fl., 2010).  

Rädslan för att förlora delar av sin maskulinitet kan vara ett perspektiv som kan belysa 

grundfaktorer till att män försöker undvika situationer, beteenden eller erfarenheter som 

skulle kunna utse dem med en marginaliserad eller underordnad status. I och med dessa 

stereotypa föreställningar av manlighet, kan män i denna situation bemötas med negativa 

reaktioner om de berättar om sin utsatthet. Det kan vara en anledning till att de inte enbart 

avstår från att polisanmäla våldet, utan även förnekar det för sig själv och andra. Ett 
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erkännande av utsattheten för våld i nära relationer inför sig själv och andra, kan för männen 

innebära en nedflyttning till en underordnad från en överordnad status (Migliaccio, 2001). 

Ett exempel på män som inte passar in på den kulturella definitionen av hegemonisk 

maskulinitet är män som utsätts för våld i en nära relation. Offerrollen överensstämmer inte 

med den maskulina könsrollen. Nils Christies teori om det idealiska offret baseras på att för 

att få fullständig och legitim status som offer, behöver man överensstämma med bilden av det 

idealiska offret. Det betyder inte att det är en grupp eller individ som själv identifierar sig som 

offer eller som löper störst risk att utsättas för ett brott. Det idealiska offret har en slags 

offentlig status på samma abstraktionsnivå som en hjälte eller en förrädare. Det idealiska 

offret är (1) svagt i jämförelse med gärningsmannen, (2) har ingen relation till 

gärningsmannen, (3) försöker skydda sig mot fara, (4) ägnar sig åt ett respektabelt göromål 

och (5) gärningsmannen ska vara fysiskt större. Ett barn som leker på lekplatsen och blir 

utsatt för ett brott av en vuxen passar in bra på beskrivningen. Så även en äldre dam som på 

väg hem från affären blir nedslagen och rånad av en stor skrämmande man (Christie, 2001). 

Dessa fem faktorer som Christie räknar upp som nödvändigheter för att betraktas som ett 

idealt offer är dock inte alltid tillräckliga. Ett idealiskt offer måste förutom dessa vara 

tillräckligt stark för att göra sitt fall uppmärksammat och framgångsrikt kräva status som ett 

idealiskt offer. Samtidigt som individen måste vara tillräckligt svag för att inte bli ett hot mot 

andra viktiga intressen. Detta kan resultera i att man inte får den allmänna och offentliga 

sympati som förknippas med att vara ett offer (Christie, 2001). Egenskaper som förlorad 

kontroll, passivitet och lidande tillskriver vi i västvärlden ett offer. Ett offer är även oskyldigt, 

försvarslöst, inte delaktig i brottet, svagt, sårbart och i behov av hjälp. Utifrån dessa premisser 

stämmer de ”manliga” egenskaperna bättre överens med en förövare, där styrka är en 

nyckelegenskap. Begreppen ”manligt” och ”offer” blir därför en problematisk kombination. 

Föreställningar om den starke självständige mannen kan därmed få konsekvenser om mannen 

i själva verket utsatts för ett brott, och är ett offer istället för förövare (Burcar, 2005). De män 

som utsätts för våld i nära relationer stämmer inte överens med bilden av ett idealoffer på 

grund av de tidigare nämnda faktorerna, utan de tillskrivna manliga egenskaperna 

överensstämmer mer med bilden av en förövare.  

Migliaccio (2001) beskriver att en anledning till rädslan inför ett erkännande av utsattheten 

kan innebära att man förlorar en del av sin maskulinitet i andras ögon. Det kan uppfattas som 

att mannen förnekar den dominanta mansroll som tillskrivits honom av samhället, om han 

påstår att han blivit utsatt för våld av sin kvinnliga partner. Istället uppfattas han ha tagit på 

sig rollen som passiv och beroende, vilket i allmänhet mer tillskrivs kvinnor. Rädslan för att 

uppfattas som en kvinna kan bidra till att mannen döljer sin utsatthet för andra.  

Våld är knutet till makt, då det primärt äger rum inom system. Antingen system som är 

organiserade efter dominans och underkastelse eller hierarkiska system med olika grader av 

makt. Familjen kan ses som ett system där olika maktordningar finns. Exempelvis 

könsmaktsordningen, där mannen är överordnad kvinnan (Isdal, 2001). Män som blir utsatta 

för våld i nära relationer förlorar delar av sina kulturellt definierade manliga egenskaper, på 

grund av obalanser i maktfördelningen inom relationen. Strukturellt talas det om en 

könsmaktordning, men det behöver inte vara den maktordning som på individnivå råder inom 

en familj. Våld är enligt Isdal (2001) ett makteffektivt medel och genom våld kan man uppnå 

eller upprätthålla makt. 

Grunden för en maktrelation är någon typ av beroendesituation. Ju mer beroende man är, ju 

mindre makt har man. Det kan även vara så att båda parter har makt över varandra och kan 

belöna eller bestraffa varandra genom att förändra sitt beteende (Darvishpour, 2004). 

Vanligtvis kopplas våld och maktutövning till maskulinitet och kvinnor uppfattas som både 
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mindre benägna och kapabla att använda våld. Våld av en man i en homosexuell relation kan 

därmed riskera att inte tolkas som maktutövning utan som ett ömsesidigt våld parterna 

emellan. Utsattheten kan öka för personer som lever i samkönade relationer, då homofobiska 

eller/ och heterosexistiska strukturer råder i det västerländska samhället. På grund av risken 

för ökad social isolering som detta kan innebära kan även beroendet till en våldsam partner 

vara starkare i samkönade relationer (Nordborg, 2008). 

Med ett patriarkalt perspektiv på våld i nära relationer tillskrivs kön den mest centrala och 

grundläggande sociala relationen, och därmed förklaras komplexa sociala processer (som våld 

i nära relationer) genom enkla kausala samband mellan kön och makt. Genom att istället se på 

våld i nära relationer ur ett intersektionellt perspektiv får man en mer heltäckande förståelse 

på ett komplext fenomen, vilket kan vara nödvändigt. Det intersektionella perspektivet är ett 

mångdimensionellt maktperspektiv där man ser till flera maktordningar än endast exempelvis 

kön, som i genusteori. Exempelvis så fokuserar myndigheter i Sverige på det patriarkala 

våldet, det vill säga mäns överordning och kvinnors underordning. Det ger en endimensionell 

förståelse av våld i nära relationer. Andra maktordningar som etnicitet, sexualitet, klass, ålder, 

funktionshinder med mera kan spela stor roll vid förståelsen av våld i nära relationer, men 

med ett snävt perspektiv är risken stor att detta inte synliggörs (de los Reyes & Mulinari, 

2005). Konsekvensen av detta kan bli att utsatta får lida än mer.  

 

3.2 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Sammanfattningsvis visar den teoretiska referensramen att genusrelationer är en betydelsefull 

komponent i den sociala strukturen och att grunden för utformningen av maskuliniteten är 

genusordningen (Connell, 1999). Andra maktordningar, så som ålder, etnicitet, sexuell 

läggning påverkar dock även maskuliniteten. För att få en bredare förståelse för hur 

maskuliniteten påverkas, är ett intersektionellt perspektiv av vikt. Utifrån detta perspektiv 

lyfts andra maktordningar upp som också påverkar maskuliniteten. Connell belyser att 

maskulinitet skapas i relation till andra. Hon skildrar även att förutom relationer till andra, så 

påverkas konstruktionen av maskuliniteten av bland annat institutionella och ekonomiska 

strukturer. De har olika stor betydelse för olika typer av maskuliniteter. Konstruktionen av 

olika maskuliniteter leder även till relationer mellan dominans och underordning. Detta 

utifrån den genuspolitik som finns i maskuliniteten, som förstärks genom att det utesluter 

vissa och innefattar vissa. Genom den hegemoniska maskuliniteten tilldelas männen en 

överordnad position och kvinnorna en underordnad position (Connell, 1999). Denna 

maktordning kan försvåra för män utsatta för våld i nära relationer att erkänna sin utsatthet, 

eftersom det för männen kan innebära en nedflyttning från överordnad till en marginaliserad 

status (Migliaccio, 2001). Kvinnor tilldelas, enligt den hegemoniska maskuliniteten som 

nämnts, en underordnad position. Det kan leda till att kvinnor kan ses och uppfattas som både 

mindre benägna och kapabla att använda våld. Denna faktor har också betydelse för de män 

som utsatts av en kvinnlig partner då det ytterligare kan försvåra för männen att söka stöd och 

hjälp.  

Män som utsätts för våld i nära relationer tillhör inte bilden av ett idealiskt offer, eftersom de 

egenskaper som tillskrivs ”manliga” inte är av de karaktärsdrag som tillskrivs ett idealoffer 

(Christie, 2001). Begreppen ”manligt” och ”offer” kan därför i kombination bli 

problematiska. Utifrån föreställningar om hur en man ”bör vara” i praktiken får det betydelse 

för enskilda individer. Föreställningar om den starke självständige mannen kan få 

konsekvenser om mannen i själva verket utsatts för ett brott och är ett offer, istället för en 

förövare (Burcar, 2005).  
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Män utsatta för våld i nära relationer kan ha svårigheter att söka och få stöd och hjälp från 

samhället, men även av sin nära omgivning. På grund av relationen mellan över- och 

underordningen som utifrån genus finns i samhället, kan det uppstå hinder för männen att 

erkänna sin utsatthet. Därav vikten att bryta stigmatiseringen av vem som kan drabbas av våld 

i en nära relation genom information och utbildning. 

 

4 Metod  

4.1 Val av metod  

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med en abduktiv ansats, och analyserats 

utifrån meningstolkning. Metodvalet gjordes för att kunna beskriva hur de sociala aktörer som 

har deltagit i studien bemöter män utsatta för våld i nära relationer, då det är studiens syfte. 

Den kvalitativa metoden gav oss möjligheten att kunna nå kunskap om respondenternas 

subjektiva upplevelsevärld. Med seminstrukturerade intervjuer fick vi ta del av 

respondenternas egna beskrivningar, ord, kunskaper, tankar, känslor, bedömningar och 

tolkningar kring vårt ämnesval (Larsson 2005). Genom den abduktiva ansatsen har en ökad 

förståelse av ämnet varit möjlig, då en kontinuerlig växling mellan teori och empiri gjorts 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Då studiens syfte var att få en djupare förståelse kring respondenternas upplevelsevärld av 

bemötande av män utsatta för våld i nära relationer samt att illustrera deras upplevelser, var en 

kvalitativ metod ett relevant val.  

 

4.2 Urval 

I studien har nio respondenter från åtta olika verksamheter intervjuats. De urvalskriterier som 

studien hade var att respondenterna på något sätt skulle komma i kontakt med målgruppen 

män utsatta för våld i nära relationer i sitt arbete. Verksamheterna som respondenterna var 

verksamma inom skulle dessutom vara belägna inom det avgränsade geografiska området för 

studien.  

Studiens urval är strategiskt, vilket betyder att vi valde att intervjua en avgränsad grupp 

respondenter som vi tagit reda på hade erfarenhet och kunskap om ämnet som de kunde dela 

med sig av (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). De som kontaktades var 

verksamheter som uttalat jobbade med mansfrågor. För att ta reda på vilka respondenter som 

överensstämde med studiens urvalskriterier, gjordes först en kartläggning över tänkbara 

respondenter. Detta för att kunna fråga de som uppfyllde kriterierna om de ville delta i 

studien. Kartläggningen av respondenterna gjordes genom att via internet söka efter vilka 

typer av verksamheter som vi kunde vända oss till, för att få information om arbetet kring män 

utsatta för våld i nära relationer. Efter en första översikt kontaktades de valda verksamheterna, 

som enligt informationen på deras hemsida arbetade med målgruppen. Verksamheterna 

kontaktades via telefon och/ eller e-post, så att vi kunde få mer specifik information om 

huruvida de hade kontakt med målgruppen. 

En del av urvalet är ett snöbollsurval då vi genom de första kontakterna som togs vid flera 

tillfällen blev hänvisade vidare, till mer adekvata potentiella respondenter. Utifrån detta 

förfarande fann vi respondenter till studien.  

Totalt kontaktades 35 verksamheter under kartläggningen med en förfrågan om de arbetade 

med män utsatta för våld i nära relationer och om de i sådana fall hade möjlighet att ställa upp 

för en intervju. Kontakt togs via e-post och/ eller telefon, vilket genom ett snöbollsurval 
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resulterade i att åtta verksamheter ställde upp för intervju. Från två av dessa åtta verksamheter 

närvarade ytterligare en person vid intervjutillfället. Vid det ena tillfället tog respondenten 

med en kollega, som aktivt deltog i intervjun. Vid det andra tillfället hade respondenten en 

praktikant närvarande vid intervjutillfället. Praktikanten lyssnade endast och deltog ej själv i 

intervjun. Sammanlagt har studien därmed nio respondenter. 

Anledningar till att endast åtta av 35 verksamheter vi varit i kontakt med under 

kartläggningen ställde upp för intervju, var främst att de först tillfrågade respondenterna inte 

hade någon kontakt eller erfarenhet av målgruppen. Andra anledningar var att 

verksamheternas kontaktuppgifter var inaktuella, vilket resulterade i att e-post kom tillbaka 

till oss. Tidsbrist hos verksamheterna var ytterligare en anledning till att de avböjde 

deltagande i studien. 

 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Respondenterna fick information om studien vid första kontakten via telefon eller e-post. 

Samtliga respondenter fick sedan innan intervjun ett skriftligt missivbrev (se bilaga 1) via e-

post som innehöll information om oss, studiens syfte, en kort genomgång av de 

forskningsetiska principerna, den planerade tiden för intervjun, önskan om ljudinspelning 

samt våra kontaktuppgifter. När samtliga åtta intervjuer bokats kodades respondenternas 

identitet för att bevara konfidentialiteten. 

Den valda intervjustrategin för att samla in data till studien var individuella semistrukturerade 

intervjuer, som med samtycke från respondenterna spelades in. Valet av semistrukturerade 

intervjuer gjordes för att få ett öppnare klimat i intervjusituationen, än vad det finns möjlighet 

till vid en strukturerad intervju. Vi använde oss av en intervjuguide, anpassad för 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi formulerade ett antal relevanta teman/ 

frågeområden som täckte studiens syfte. Inom varje tema/ frågeområde förbereddes ett antal 

öppna underfrågor. Intervjuguiden (se bilaga 2) fungerade som en checklista över relevanta 

teman/ frågeområden (Larsson 2005). Detta gjordes då vi ville ge respondenterna en möjlighet 

till en öppen dialog med oss, samtidigt som vi inte ville att den skulle vara för öppen som i en 

ostrukturerad intervju. Vi ville ha möjlighet att strukturera intervjun utifrån intervjuguiden. 

Denna intervjustrategi gav oss möjligheten att följa upp intressanta aspekter som uppkom 

under intervjuerna och vi fick aktörens perspektiv. Det vill säga respondenternas upplevelse 

av bemötandet av män utsatta för våld i nära relationer.  

Under samtliga intervjuer var båda intervjuare närvarande. Varje intervju påbörjades med en 

kort presentation av studiens syfte samt oss själva, en genomgång av de forskningsetiska 

principerna och respondenten tillfrågades om intervjun kunde spelas in. Upplägget för 

intervjun var att en av oss skulle hålla i intervjun och den andra främst föra anteckningar men 

även komplettera med frågor. Intervjuerna var i genomsnitt 45 minuter långa och tillåtelse 

gavs att spela in samtliga intervjuer. Vi lät respondenterna välja platsen för intervjun och alla 

intervjuer genomfördes i verksamheternas egna lokaler.  

Varje intervju avslutades med att ett tackbrev (se bilaga 3) delades ut till respondenterna med 

samma innehåll som det ursprungliga missivbrevet, fast utskrivet i pappersformat. Det 

innehöll bland annat studiens syfte och kontaktuppgifter till oss samt vår handledare. Detta 

valde vi att göra utifrån den etiska aspekten att deltagandet är frivilligt. Respondenten har 

alltid rätt att ångra sitt deltagande i studien och för att kunna göra det måste respondenten 

kunna kontakta oss i efterhand. Det utskrivna tackbrevet underlättar detta.    
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4.4 Databearbetning och analysmetod 

För att kunna bearbeta och analysera det material som samlats in, transkriberades intervjuerna 

ordagrant från ljudinspelningarna. Då vi var två intervjuare delades ljudinspelningarna lika 

mellan oss för transkribering. Sedan kodades det transkriberade materialet tematiskt för att 

organisera rådata och göra materialet mer hanterbart. Bearbetningsstrategin var 

meningskodning. Det empiriska materialet tematiserades utifrån ämnen som var centrala för 

studien syfte och den teoretiska referensramen. Temana var bemötande, arbetet med männen, 

maskulinitet samt verksamheten. Tillsammans gick vi igenom allt kodat material för att kunna 

analysera och tolka det empiriska materialet.  

Den analysmetod som används är meningstolkning. Utifrån den teoretiska referensramen har 

vi med en hermeneutisk meningstolkning, tolkat det empiriska materialet. Detta innebär att vi 

har tolkat respondenternas utsagor och meningen bakom det som sagts och kopplat till vår 

tidigare forskning. Med meningstolkning uttolkar tolkaren utöver det direkt sagda för att 

utveckla strukturer och relationer som inte framträder direkt i texten. En hermeneutisk ansats 

tillåter en mångfald av legitima tolkningar av till exempel en text (Kvale & Brinkmann, 

2009). Målet med studiens analys var att analysera ”textens bokstav”, transkriberingarna av 

intervjuerna, för att få en förståelse av respondenternas egen uppfattning av bemötande av 

målgruppen.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Vi känner till att man inte på samma sätt i en kvalitativ studie kan diskutera validitet och 

reliabilitet, som inom den kvantitativa forskningen. Validitet och reliabilitet måste behandlas 

annorlunda när det handlar om kvalitativ forskning, eftersom den kvalitativa forskaren både är 

mätinstrument och uttolkare av data (Larsson, 2005). 

Med validitet menas att man undersöker det man påstår att man undersöker (Kvale, 1997). I 

beskrivande studier som denna, är intern validitet detsamma som resultatvaliditet. Har studien 

en god intern validitet är de beskrivande slutsatserna utifrån urvalet välgrundade. För att få en 

god intern validitet behöver studien ha en god begreppsvaliditet samt hög reliabilitet. 

Begreppsvaliditet är när man empiriskt undersöker det som man på en teoretisk nivå påstår att 

man undersöker. Avsaknaden av systematiska fel är då centralt. Systematiska fel kan 

exempelvis vara att de personer som intervjuats eller de frågor som ställts, inte fångar upp det 

som studien syftar till utan något annat (Esaiasson m.fl., 2007). Osystematiska fel har med 

reliabilitet att göra. Brister i reliabiliteten har ofta med slarv- och slumpfel i datainsamlingen 

samt databearbetningen att göra. Det kan exempelvis vara oläsbara anteckningar eller en 

ohörbar ljudinspelning. För att uppnå en god resultatvaliditet måste alltså forskaren 

genomföra studien med rätt "mätinstrument" samt vara noggrann i processen (Esaiasson m.fl., 

2007). Då man inom kvalitativ forskning främst vill upptäcka och beskriva ett visst fenomen 

är reliabiliteten inte något som man kan fastställa på ett enkelt och tydligt sätt, då man inte 

göra något direkt mätning. Undersökarens förmåga att analysera sina data och graden av 

informationsberikade fallbeskrivningar, har i frågan om validiteten i en kvalitativ studie mer 

än urvalsstorlek att göra (Larsson, 2005). Undersökarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta 

och teoretiskt tolka sina upptäckter har stor betydelse för studiens validitet (Kvale, 1997). När 

validitet nämns i texten fortsättningsvis syftar det till resultatvaliditet. 

Denna studies syfte har avsett att undersöka yrkesverksammas bemötande av män som utsatts 

för våld i nära relationer. Det vi har gjort för att stärka validiteten är att göra en kartläggning 

över tänkbara relevanta respondenter till studien. Det ökade chanserna att de personer vi 



23 

 

intervjuade besatt den kunskap och de erfarenheter som var nödvändigt för att kunna delge 

oss sina upplevelser av hur bemötandet av målgruppen såg ut.  

Något som generellt i studien kan ha påverkat validiteten negativt är vår skicklighet som 

intervjuare och våra kunskaper om ämnet. Detta kan ha begränsat oss i intervjuförfarandet.  

För att stärka validiteten omarbetades intervjuguiden vid ett flertal tillfällen. Vid 

omarbetningen av frågorna reducerades antalet frågor samt temaområden för att koncentrera 

frågorna kring studiens syfte. Ledande eller för studien orelevanta frågor reducerades också.  

Förutom vår grad av skicklighet och utformandet av intervjuguiden, kan även respondenternas 

kunskap inom ämnet påverka validiteten. Ämnets känsliga karaktär samt den begränsade 

erfarenhet och kunskap kring ämnet kan ha haft en negativ påverkan på validiteten. Utifrån 

dessa två aspekter; vår och respondenternas grad av kunskap, kan mängden av relevanta citat i 

studiens resultatredovisning ha påverkats.  

Då ljudinspelning av intervjuer kan påverka öppenheten i svaren och därmed negativt påverka 

validiteten i studien, tillfrågades respondenterna innan samt igen vid intervjutillfället om 

samtycke till att spelning in intervjun. Detta gjordes i hopp om att förberedelsen och det egna 

valet av inspelningen skulle minska eventuella hämningar i svaren. Vi är dock medvetna om 

att trots detta kan inspelningen ha påverkat validiteten negativt. Allra störst påverkan kan 

tänkas att inspelningen hade för de respondenter som var extra måna om sin anonymitet.  

Det finns dock även fördelar med ljudinspelning, som gjorde att vi trots de negativa effekter 

som det kan ha på validiteten valde att ljudinspela samtliga intervjuer. Fördelarna är att 

mindre rådata riskerar att gå förlorat, än om endast anteckningar förts. Inspelningen kan 

därmed, i jämförelse med att endast föra anteckningar, tänkas stärka validiteten, då det är 

troligare att återgivelse av respondenternas upplevelser är mer korrekt. 

Något som negativt kan ha påverkat studiens validitet är de extra personer (kollegan samt 

praktikanten) som vid två intervjutillfällen närvarade. Detta kan, som inspelningen, tänkas 

hämma respondenternas svar. Då respondenterna själva bjudit in de extra personerna kan dock 

den negativa påverkan tänkas minska något, än om vi som undersökare hade bjudit in fler i 

intervjusituationen.  

För att stärka validiteten transkriberades samtliga intervjuer ordagrant. Längre pauser skrevs 

även ut i transkriberingen. Enligt Kvale (1997) kan validiteten påverkas i översättningen från 

muntligt till skriftligt språk. Viktiga aspekter som ansiktsuttryck, suckar och pauser med mera 

kan gå förlorat, vilket vi är medvetna om. Något som skulle ha stärkt validiteten är om 

samtliga inspelningar transkriberats av båda författarna för att sedan kunna jämföras. Var 

överensstämmelsen versionerna emellan då hög, skulle reliabiliteten stärkts mycket. 

Resurserna i form av tid gav inte möjligheten att arbeta på detta sätt, däremot har samtliga 

transkriberingar lästs och granskats av båda författarna och därmed har reliabiliteten och som 

ett led av det, resultatvaliditeten, påverkats positivt. 

Även kodningen av det uppdelade transkriberade materialet gjordes först enskilt utifrån på 

förhand bestämda temaområden, för att sedan gemensamt genomgås. Att kodningarna 

gemensamt översågs kan stärka validiteten, då en kontroll av att kodningarna hade samma 

innehåll i samtliga transkriberingar gjorts. Trots ansträngningarna kan validiteten påverkats 

negativt av att vi delat upp transkriberingarna samt kodningen mellan oss författare.  
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4.6 Etiska överväganden  

Vi hade från början tänkt intervjua män som blivit utsatta för våld i nära relationer. Männen 

hade då utifrån sina egna upplevelser kunnat berätta för oss hur de upplevt att de blivit 

bemötta av sociala aktörer, som de på grund av sin utsatthet, kommit i kontakt med. Vi gjorde 

det etiska övervägandet att vi som studenter, inte kan ta ansvar för den process som vi kan 

starta i och med att öppna upp för frågor och funderingar kring detta. Det var en del av 

anledningen till beslutet att inte kontakta utsatta män. Vi vägde nyttan med risken och ansåg 

det riskfullt för våra potentiella respondenter i jämförelse med nyttan av resultatet som vi 

skulle få. Andra aspekter som påverkade vårt beslut var de svårigheter det kan tänkas vara att 

hitta och komma i kontakt med män med dessa erfarenheter som är villiga att delta i en studie 

samt den tidsram vi hade till studiens genomförande, var knapp. Därför valde vi att behandla 

vår problemställning ur ett annat perspektiv, nämligen ett praktikerperspektiv. Vi anser att 

risken för integritetsintrång blir betydligt mindre när vi intervjuar yrkesverksamma utifrån 

deras professionella roll om denna svåra problematik. Det var även en mer rimlig 

utgångspunkt utifrån de tidsramar som vi hade för studien. 

Studien är utformad utifrån de forskningsetiska principerna; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Respondenterna blev informerade om studiens syfte 

samt att det var frivilligt att delta i studien, genom missivbrev, vid intervjutillfället samt vid 

tackbrev. Vid intervjutillfället delgavs även information om hur rådata, så som 

ljudinspelningar och transkriberingar skulle användas och till vad. Detta i enlighet med 

informationskravet. Att rådata endast kommer användas av oss i denna studie, samt att det 

kommer att förstöras när studien är godkänd, var också av vikt att informera om då det 

inkluderas i nyttjandekravet. När information delgivits ska ett samtycke från deltagarna 

samlas in, i enlighet med samtyckeskravet (Kvale, 1997). I denna studie samlades muntliga 

samtycken in från respektive respondent. 

Enligt konfidentialitetskravet ska privat data som kan identifiera deltagarna i studien inte 

presenteras (Kvale, 1997). Då denna studie behandlade ett ämne av känslig karaktär, och då 

det är ett begränsat antal verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, ansågs det av 

särskild vikt att respondenterna skulle utlovas total anonymitet. Det innebär att deras 

autentiska namn eller verksamheter de arbetar inom inte nämns i studien. Fiktiva namn 

används. För att säkerställa anonymiteten för respondenterna kodades deras identitet. 

Kodlistan skrevs för hand och bevarades på ett avskilt ställe från övrigt material. Detta för att 

bevara konfidentialiteten.   

Vi har reflekterat över vår roll som undersökare i intervjusituationerna. Det faktum som vi var 

två undersökare som närvarade, och respondenter vid de flesta tillfällena var ensamma vid 

intervjuerna, kan en maktobalans i intervjusituationen ha skapats. En annan aspekt som 

påverkar maktobalansen är att vi som undersökare har makten att styra upplägget och de 

teman som behandlas under intervjun. Aspekter som däremot kan tänkas ha jämnat ut makten 

är att vi är två unga kvinnliga studenter och merpartner av våra respondenter var medelålders 

män med lång yrkeserfarenhet. Merparten av respondenterna hade tidigare erfarenheter av att 

ha blivit intervjuade, vilken även kan tänkas jämna ut makten.   
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5 Resultat och analys 

Studien baseras på intervjuer från nio respondenter som var verksamma inom åtta olika 

verksamheter. Fyra av åtta verksamheter som respondenterna arbetade inom var ideella 

organisationer, två var verksamma inom kommunala projekt och de resterande två arbetade 

inom myndigheter. Övergripande så arbetade verksamheterna med män med våldsproblematik 

eller män i kris. Våldsproblematik innebär att männen själva var/ är förövare eller att de 

utsatts för våld i en nära relation. Två ideella organisationer och ett kommunalt projekt 

arbetade främst utifrån ett förövarperspektiv. De arbetade med män som utövade våld mot sin 

partner. Genom denna kontakt kunde det i vissa fall framkomma att männen även varit utsatta 

för våld inom en nära relation. De kommunala projekten och de ideella organisationerna hade 

dock erfarenhet av män som sökte stöd och hjälp hos dem endast utifrån att de själva utsatts 

för våld i en nära relation. Arbetet med utsatta män utgick främst utifrån individuella 

samtalskontakter, i form av personliga möten, telefonkontakt eller e-post. Det som är 

gemensamt hos alla ideella organisationer och kommunala projekt är att de arbetar 

psykosocialt med klienterna. Samtalet är det som är i fokus, oavsett om man arbetar med 

hetero- eller homosexuella män. Myndigheterna i denna studie arbetande främst kartläggande 

och utredande kring våldsproblematik inom nära relationer.  

Samtliga respondenter är i åldrarna 30 – 65 år och har en akademisk utbildning och 

påbyggnadsutbildning inom deras verksamhetsområden. Tre respondenter är kvinnor och sex 

stycken män. Mellan studiens respondenter varierar antalet år av yrkeserfarenhet inom socialt 

arbete generellt mellan fem till 30 år. Även erfarenheten av att arbeta med specifikt 

våldsproblematik i nära relationer varierar mellan ett till 15 år. Respondenterna utlovades 

anonymitet och har därför fått fiktiva namn. Malin, Björn, Gustaf och Pelle arbetar inom olika 

ideella organisationer. Eva, Erik och Bosse är verksamma inom kommunala projekt. Hans och 

Linda är verksamma inom myndigheter. 

 

5.1 Förtroendets betydelse i bemötande av männen 

Samtliga verksamheter som respondenterna i studien är verksamma inom, har informella 

gemensamma förhållningssätt och en muntligt plan inom arbetsgruppen för bemötande av alla 

klienter som söker sig till verksamheterna. Skriftliga bemötandeplaner för hur man bemöter 

specifikt män utsatta för våld i nära relationer hade dock inga verksamheter. Gustaf 

exemplifierade: 

Vi har ju inte det nedskrivet i nån manual då eller så men vi har ju en grundläggande ide om att bygga på 

arbetsallianser, på relation, på ett förtroendefullt samarbete med de som kommer hit. Det är nummer ett. 

Så att det ska väl förhoppningsvis märkas när man kliver.. eller när man först, när man ringer. Att det ska 

vara en öppenhet, det ska inte vara krångligt att komma hit, det ska vara lättillgängligt i den meningen att 

man ska kunna komma ganska snabbt och berätta vad det är man vill ha hjälp med. //… när dom kommer 

hit, att man känner sig välkommen och blir tagen på allvar och så. Och där börjar ju allt arbete oavsett om 

det är med utövaren eller att man blivit utsatt. 

Samtliga respondenter sa som Gustaf att öppenhet, tillgänglighet och att klienten känner sig 

tagen på allvar är viktiga faktorer i bemötande av klienter. De ideella organisationerna samt 

de kommunala projekten lyfte fram att anledningen till att de inte hade skriftliga 

bemötandeplaner för våldsutsatta män i nära relationer berodde på att arbetsgruppen, som 

verksamheterna bestod av, var liten. Detta bidrog till att en kontinuerlig diskussion kring 

bemötande, hölls levande. En liten arbetsgrupp innebar för respondenterna, i de ideella 

organisationerna och de kommunala projekten i denna studie, ett nära samarbete och ett 

liknade arbetssätt inom arbetsgruppen. Linda och Hans, som var verksamma inom 

myndigheter, delgav att inom större organisationer så arbetar man efter skriftliga 



26 

 

handlingsplaner. Inom Hans myndighet var handlingsplanerna inte specifika för män utsatta 

för våld i nära relationer, utan riktade sig generellt till personer utsatta för våld i nära relation. 

De var könsneutrala. Linda belyste att handlingsplanerna inom hennes myndighet till större 

delen bestod av hur man bemöter och arbetar med kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer. Dock innefattar dessa handlingsplaner hedersrelaterat våld samt samkönat våld, 

vilket inkluderar män som tänkbara offer för våld. Heterosexuella män som i en parrelation 

utsatts för våld av en kvinnlig partner inkluderas dock endast indirekt.  Linda belyste att det 

alltid är av vikt att bemöta klienten, oavsett kön, på ett bra sätt och att se till individens behov. 

Bosse belyste flera faktorer av vikt för ett gott bemötande.  

Lyssnande, nån som tar emot min berättelse, nån som inte skrattar åt mig, hånar mig, nån som förstår i 

vilken situation jag är i. Det är ju oerhört välgörande, bara en sån sak. //... för dom som berättar om det 

här vet ju inte vilket bemötande dom får.  

Lyssnandet är centralt i mötet med klienter och för att kunna frigöra och utveckla enskildas 

resurser, krävs att man lyssnar på den individuella unika berättelsen. (Blennberger, 2005) 

Bosse lyfte fram att det kan finnas en osäkerhet hos männen kring huruvida deras berättelser 

kommer att bemötas på ett bra sätt.  

Björn, Pelle och Bosse hade erfarenheter av att män som kommit till deras verksamhet 

tidigare hade blivit dåligt bemötta av myndigheter och närstående. De hade inte blivit trodda 

och lyssnade på vilket kan ha påverkat deras förtroende även för andra sociala aktörer. I 

tidigare forskning har tänkbara konsekvenser av ett dåligt bemötande, från bland annat sociala 

aktörer, belysts. (Migliaccio, 2001; Sarantakos, 2004). Forskningen visar att ett dåligt 

bemötande kan skapa känslor av skam samt kan vara ett hinder för män utsatta för våld i nära 

relationer att ytterligare gånger söka stöd och hjälp som de är i behov av. I vår studie 

berättade till exempel Björn att på grund av dessa tidigare negativa erfarenheter kan ett första 

möte med en man bestå av att bara ”visa att man finns till, sitta tyst utan krav på ett samtal”. 

Det kan öka förutsättningarna att ett förtroende byggs upp, professionell och klient emellan.  

 

5.2 Könstillhörighetens betydelse i mötet med männen 

Respondenterna hade delade reflektioner om och hur deras egen könstillhörighet hade någon 

betydelse, samt påverkade deras bemötande av män som utsatts för våld i en nära relation. 

Gustaf upplevde att hans egen könstillhörighet har betydelse i arbetet med männen och att det 

kan innebära både för- och nackdelar. Det kan vara ett sätt att få kontakt med mannen, att få 

till en arbetsallians. Gustaf lyfte upp att en viktig aspekt i inledningen av ett möte kan vara att 

hitta en likhet professionell och klient emellan. Detta så att, i det här fallet mannen, känner sig 

trygg nog att vilja komma tillbaka. Han berättade att ”i det läget så faller det sig nog att jag 

använder mig till viss del av likheten i könet liksom, ’hur blir det här för dig som pappa då? 

Jag är själva pappa, hur..?’” Gustaf lyfte även upp att det kan finnas nackdelar då ”vissa saker 

[kan] bli tabubelagda eller vissa saker utelämnas och så där… // det får inte bli för bekvämt. 

Man måste våga ta risker och liksom problematisera roller och sådana saker…” 

Även Pelle, Bosse och Björn ansåg att deras egen könstillhörighet har en viss betydelse i 

mötet med klienter. Björn lyfte fram att det inte är könstillhörigheten i sig som är avgörande 

för ett gott bemötande:  

Så enkelt är det ju inte. Det beror ju på vilken människa vi möter alltså. Det är klart // det finns ju ett 

värde i att kunna samtala med både män och kvinnor beroende på vad det handlar om också.  

Han lyfte även fram att det finns många vinster med att kvinnor och män arbetar i samma 

personalgrupp. Bland annat kan det innebära att verksamheten kan erbjuda klienterna ett 

bredare perspektiv på tankar, känslor, och manligt och kvinnligt.  
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Den egna könstillhörigheten har inte en primär betydelse poängterade Pelle. Han sa ”bara man 

känner att folk lyssnar på en och inte dömer en, utan kan bara lyssna förutsättningslöst och så, 

lyssna på de problem man har”.  

Det framkom under intervjuerna att könstillhörigheten för respondenterna i denna studie har 

en sekundär betydelse i bemötandet av klienter. De lyfte fram olika för- och nackdelar. 

Gemensamt för samtliga är ändå att det mellanmänskliga mötet är primärt och att den 

biologiska könstillhörigheten är sekundär.  

 

5.3 Behovet av kunskap om könsroller och heteronormativitet 

Huruvida en klient känner sig väl bemött kan ha en koppling till de sociala aktörernas 

kunskap kring våld i nära relationer, kunskap om våldets konsekvenser och stereotyper av 

manligt och kvinnligt samt heteronormativitet. Kunskapsbrister kring bland annat 

heteronormativitet och dess konsekvenser kan göra utsattheten för män som lever i 

samkönade relationer än större (Knöfel Magnusson, 2010). Linda berättade att det finns 

mycket mer kunskap om våld i nära relationer idag än innan och de konsekvenser som våldet 

för med sig för de personer som är utsatta. Hon sa att genom att man lyft fram och erkänt att 

hedersvåld och våld i samkönade relationer existerar, lyfts även att män kan vara offer för 

våld i nära relationer, även av en kvinnlig partner.  

Insikten om att bara för att det ser ut på ett sätt strukturellt, och den förståelsen är viktigt, så kan det se 

ut på ett annat sätt i det individuella fallet. Och där tycker jag att forskningen på just samkönat våld har 

verkligen bidragit. Att om det inte alltid är man till en kvinna, så kan ju alltså en kvinna vara förövare 

och en man vara ett offer och det tycker jag har bidragit så mycket till nån form, så här en förståelse av 

att ja, dynamiken på det individuella kan alltid skilja sig från det strukturella. Och det betyder inte att 

det strukturella inte är jätteviktigt att ta med, men att kunna förstå, man måste kunna ha båda 

perspektiven i huvudet det förväntas av en akademiker och det är inte så konstigt alltså, att verkligen ta 

till sig det.  

Vår tolkning är att respondenterna i studien och verksamheterna som de är verksamma inom, 

önskar ett bredare perspektiv, ett intersektionellt perspektiv på våld i nära relationer, där flera 

maktordningar tas hänsyn. De pratade om att inkludera och se till individens situation och 

vara öppen för att individens behov och situation kan skilja sig från det strukturella 

patriarkala. Både kvinnor och män är välkomna till verksamheterna oavsett vilken roll de har i 

våldsproblematiken. Ett bredare perspektiv sa respondenterna öppnar upp för att både män 

kan vara utsatta för våld och kvinnor vara förövare. Respondenterna skulle vilja öppna upp 

bilden av offer och förövare, inkludera flera maktordningar och bredda synsättet, men för den 

skull inte minimera kvinnors utsatthet av våld i nära relationer som en konsekvens av 

könsmaktordningen. För att kunna arbeta på detta sätt krävs ökade kunskaper inom området.  

Linda, Malin och Hans är alla inne på att utbildning är viktigt i arbetet med våldsutsatta, både 

kvinnor och män. Hans leder själv utbildningar i hur hans kollegor ska handla rätt initialt när 

de kommer i kontakt med offer för våld i nära relationer, för att på sikt kunna utreda och 

hjälpa den utsatta personen. Malin och Linda pratade om utbildning kring homo-, bi- och 

transsexuella (hbt) personers utsatthet som brottsoffer i mötet med sociala aktörer. Malin 

uttrycker: 

Man behöver en kunskap om hbt - personers livsvillkor och vad det innebär att leva utanför heteronormen 

och hur det påverkar partnervåldet. Att det är en försvårande omständighet…//… det är ju isoleringen 

som vi ser blir värre och…//… kring det här med öppenhet eller inte. Både hos brottsoffer och förövare.  

//… som kan vara svårt att greppa för en del så, men det är ju en kunskapsfråga. //… kunskap om, om 

heteronormens konsekvenser liksom så, när det gäller partnervåldet. Förutom liksom baskunskaper kring 

vad partnervåld överlag.  Att man kan de nyanserna. //… det skall vara obligatorisk också, att kunna det 

för att det är ingenting man kan välja bort egentligen för det har vi liksom socialt. Om man pratar 
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socialtjänst så skall ju kommunen erbjuda det här. Men det finns ju jättestora brister i det här. Det har man 

sätt i tillsyner och sådant där också.  

I Tsui m.fl. (2010) studie lyftes att det var av vikt att både allmänheten och sociala aktörer 

utbildades i att våld inom nära relationer kan drabba både män och kvinnor i både hetero- och 

homosexuella förhållanden, för att bryta stigmatiseringen av vem våldet drabbar. Särskild 

utbildning kring förväntningar på manliga och kvinnliga könsroller samt hur man kan nå ut 

till utsatta inom hbt – förhållanden, poängterades. Brister på kunskaper kan tänkas vara en 

faktor som påverkar bemötandet. I forskning (Brown & Groscup, 2008; Seelau & Seelau, 

2005) har man sätt att både professionella (krisrådgivare) samt studenter uppfattade våldet 

inom samkönade förhållanden som mindre allvarligt, än våld inom heterosexuella 

förhållanden. Det kan tänkas vara resultat av okunskaper kring hbt – personers livsvillkor och 

extra utsatthet.  

I mötet med klienter har språkbruket en central roll. Språkbruket är en del av hur bemötande 

tar sig uttryck (Blennberger, 2005). Både Eva och Gustaf lyfte språkets betydelse i kontakten 

med klienter. Eva berättade att de aktivt arbetar med att använda ett könsneuralt språk i mötet 

med klienterna, för att inte förutsätta klientens sexuella läggning. Ett sådant aktivt val anser vi 

visar på medvetenhet kring heteronorm och kan tänkas vara en del i ett bra bemötande.  

 

5.4 Maskuliniteten utmanas 

Att maskuliniteten utmanas, och att det kan vara en anledning till svårigheterna för män 

utsatta för våld att söka stöd och hjälp från samhället, är en aspekt som belystes av samtliga 

respondenter som deltog i studien. Erik berättade att det inte är lätt att erkänna för sig själv 

eller andra att man är utsatt för våld i en nära relation. Han kommenterade ”alltså fan gå in 

och säga att man är utsatta för våld i nära relation och man, alltså det gör man liksom bara inte 

va?”   

En anledning till att män utsatta för våld i nära relationer inte erkänner sin utsatthet är att de 

då riskerar definieras tillhöra den marginaliserade maskuliniteten. Dessa män uppfyller inte de 

kulturella förväntningar som finns på den maskulina rollen, då de som utsatta befinner sig i en 

situation som män enligt denna roll ”inte kan” vara i. Det finns en rädsla hos dessa män att bli 

feminiserade, sedda som mindre manliga, om någon får reda på att de är/ varit utsatta för våld 

av sin partner. Denna rädsla kan påverka männens relationer till närstående och kan göra det 

möjligt för våldet att fortgå (Migliaccio, 2001). Vår tolkning utifrån respondenternas utsagor, 

är att denna aspekt även i vår studie, visade sig vara en anledning för männen att stanna kvar i 

våldsamma förhållanden. Det gemensamma för de män som Björn kommit i kontakt med, och 

som har stannat kvar i sina våldsamma relationer, är tanken på att ”snart är det semester och 

då blir allt bättre, bara vi hittar på något roligt så blir det bättre”. Han belyste att detta 

tankesätt inte är ovanligt.  

Männen som utsätts för våld av sin kvinnliga partner kan känna att de förlorat en del av sin 

maskulinitet och bli marginaliserade, vilket Migliaccios (2001) samt Tsuis m.fl. (2010) 

studier belyser. De belyser att marginaliseringen av en man som erkänner för sig själv och 

andra att han utsatts för våld av en kvinna sker utifrån ett genusperspektiv. Vidare visar 

studierna på att män som trots marginaliseringen vågar söka stöd och hjälp kan bemötas av 

den stereotypa bilden av vad en ”riktig” man är. Detta belystes även av våra respondenter som 

arbetade inom ideella organisationer och kommunala projekt.   

Samtliga respondenterna lyfte fram olika exempel på att männen i stor utsträckning 

förminskar/ minimerar deras utsatthet genom att förlöjliga eller använda sig av mildrare 

begrepp för att uttrycka sin utsatthet. Fem respondenter berättade under intervjuerna att de 
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hade haft kontakt med män som erkänt att de blivit utsatta för fysiskt våld. Några exempel 

som lyftes fram vittnar om att det fysiska våldet kan vara grovt utförda av den nuvarande eller 

före detta partnern. Björn delgav oss ett tydligt exempel på hur en av männen uttryckte sin 

situation under ett telefonsamtal. Mannen sade att han kände sig lite otrygg och anledningen 

till detta var att han när han vaknat en morgon hade hans sambo placerat en kniv mellan hans 

ben Migliaccio (2001). lyfte upp stoicism som en egenskap som, i hans studie, hade betydelse 

för hur män som utsatts för våld i en nära relation upplevde att deras maskulinitet utmanades. 

Stoicism inkluderar en förnekelse av fysisk och psykisk smärta. Genom att förneka smärtan 

och inte erkänna allvarsgraden av våldet, utmanas inte maskuliniteten och mannen 

upprätthåller sin maskulina identitet. Björns exempel belyser hur svårt det kan vara för män 

utifrån stereotyper av vad en man är, att uttrycka och erkänna allvarsgraden av det våld som 

han utsatts för. Att detta kan vara svårt är förståeligt, när forskning visar att både studenter (se 

Seelau & Seelau, 2005) och professionella krisrådgivare (se Brown & Groscup, 2008) kan 

dela den uppfattningen. Det kan finnas skäl för den oro, som männen kan känna inför att söka 

stöd och hjälp, för hur man ska bli bemött.  

 

5.5 Skam – ett hinder för att söka hjälp 

Några grundläggande faktorer som kunde utgöra ett hinder för utsatta män att söka stöd och 

hjälp var skammen, och rädslan för att ses som mindre av en man (Migliaccio, 2001; Tsui 

m.fl., 2010). Erik och Björn belyste skammens betydelse av ett erkännande inför sig själv, 

sociala aktörer och närstående om sin situation. Erik skildrade under intervjun att som man 

och utsatt för våld är skamkänslorna för en bekräftelse av utsattheten stor. Skamkänsla är en 

stark känsla som kan leda till negativa känslor. Känslorna är svåra att hantera och kan 

upplevas i olika former så som känslan av självförakt, förödmjukelse samt känslan av att vara 

kränk (Hansson, 2010). Sammanfattningsvis tolkade vi att respondenterna upplevde att 

skammen har stor betydelse för många våldsutsatta mäns val att inte söka hjälp. Att männen 

påverkas mycket av skam i en sådan situation kan ha kopplingar till männens biologiska 

könstillhörighet samt att det sociala samhällets bild av maskulinitet inte stämmer överens med 

offerrollen.  

Respondenterna verksamma inom ideella organisationer och kommunala projekt, beskrev att 

den negativa upplevelsen av skamkänslorna kan yttra sig hos män i form av en tystnad och en 

svårighet att börja berätta det som har hänt. Björn uttryckte att ”skammen över vad man blivit 

utsatt för är stor, och många gånger består de första besökstimmarna av att bara finnas till, 

utan krav på ett samtal”. Vidare berättade Björn att många av de män som han har kommit i 

kontakt med, och som vågat tala om för sin närmaste omgivning om sin situation, har blivit 

bemötta med inställningen de fått ”goda råd”. Detta i stil med ”sätt ner foten och visa att du är 

karl”. Dessa råd berättade Björn kan bygga på skammen ytterligare, vilket kan leda till att det 

blir svårare att erkänna utsattheten av våld i en nära relation, för en själv eller någon annan. 

Skammens betydelse belyses även i Migliaccios (2001) studie.  

Att det psykiska våldet kunde vara lättare att uttala sig om än det fysiska, var något som vi 

uppmärksammat att samtliga respondenter som arbetade ideellt och i kommunala projekt 

berättade under sina intervjuer. Björn och Bosse uttalade sig om att männens manlighet kan 

komma att påverkas vid ett erkännande av utsatthet. Bosse belyser normens betydelse för 

erkännande av att vara utsatt för våld.  

Eftersom, de flesta män har i alla fall internaliserat någon slags norm om att man inte ska ta stryk varken 

av nån annan man eller än mindre av en kvinna. Så att.. jag tror det är ett väldigt motstånd mot att berätta 

att man blivit slagen. Man skäms. Känner sig mindervärdig, rädd för att bli skrattad åt. Vad fan är du för 

karl? // Men visst är det så att det är lättare att prata om att man är utsatt för något sorts psykiskt våld då.. 
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eller ska man säga beteende som man kan klassa som psykiskt våld.. så är det ju.. Att berätta om att man 

blir slagen, klöst, att man får retirera, att man försöker stänga in sig eller dylikt. Det är inte lätt.  

Den hegemoniska överordningen hotas inte på samma sätt av det psykiska våldet och 

skammen kan upplevas som lättsammare, än vid erkännande av fysiskt våld. Skammen över 

att berätta om psykiskt våld är inte lika stor då uttryck som ”tjatar och gnäller” beskriver en 

annan form av utsatthet. Det var enligt respondenterna lättare för männen de mött i sitt arbete 

att erkänna och berätta om denna typ av utsatthet. Därav uppfattningen att det är den 

vanligaste våldsformen. I Hradilovas (2009) studie av våldsutsatta män och kvinnor i nära 

relationer i Sverige, framkom även att den våldsform som män i störst utsträckning berättade 

om var psykiskt våld. 

Pelle belyste att det psykiska våldet kunde yttra sig i form av ”fuskanmälningar” från före 

detta partners och psykisk terror. Med fuskanmälningar syftar Pelle till polis- och/  eller 

sociala anmälningar utan egentlig grund som görs i syfte att skada den före detta partnern. 

Även Bosse lämnade liknande exempel. Båda respondenterna lyfte fram att om gemensamma 

barn fanns, kunde de användas som vapen i exempelvis vårdnadstvister. De männen som 

Bosse och Pelle varit i kontrakt med vittnar om att de inte blir lyssnade på i samma 

utsträckning som kvinnan i kontakt med myndigheter. Detta framhävs även i forskning 

(Migliaccio, 2001; Sarantakos, 2004).  

  

5.6 Stereotyper kring manlighet och offerroll – ett hinder för att söka 
och få hjälp  

De fyra respondenterna från de ideella organisationerna och en respondent från en myndighet 

belyste att en annan svårighet för männen att söka stöd och hjälp, kan vara svårigheten att veta 

vart man skall vända sig. Björn och Bosse nämnde att många gånger kan männen känna att 

det är ett nedköp att vända sig till deras verksamheter, om de är utsatta för våld och själva inte 

utövar våld.  

Om man ser till Christies teori om ett idealiskt offer så kan man se att kulturellt definierade 

manliga karaktärsdrag gör att män inte överensstämmer med bilden av vad ett idealiskt offer 

är. Det kan finnas en rädsla hos män som utsatts för våld i en nära relation att berätta om det. 

Dels utifrån att bilden av ett offer för brott inte överensstämmer med bilden av en man och 

manlighet, men även konsekvenser som att maskuliniteten utmanas kan påverka rädslan 

(Christie, 2001). Skam är en central känsla (Hansson, 2010). Därför är det av vikt att i mötet 

med dessa män kunna ta emot deras berättelse på ett respektfullt och professionellt sätt. 

Forskning visar att män utsatta för våld i nära relationer blivit dåligt bemötta av så väl 

professionella som närstående (Migliaccio, 2001; Tsui m.fl., 2010). Uppfattningen att våld 

mot män inte är lika allvarligt, tyder också forskning på (Brown & Groscup, 2008; Seelau & 

Seelau, 2005). Utbildning för allmänheten samt professionella skulle kunna tänkas påverka 

bemötandet av dessa män till det bättre (Duke & Davidson, 2008; Tsui m.fl., 2010).  

Linda nämnde att det kan uppstå svårigheter med att kunna hjälpa män utsatta för våld i en 

nära relation inom myndigheter.  

Man kanske ibland står mer handfallna, för man är mindre van för man har inte gjort det lika mycket och 

man kanske är osäker på att, ’kan man göra på samma sätt här?’, men också att det är mer otydligt vad 

man kan göra för skydd och stöd också’. 

Linda talade generellt om kommunala verksamheter som vänder sig till våldsutsatta personer 

och gav en förklaring utifrån ett övergripande perspektiv till varför verksamheter saknas till 

vissa målgrupper.   
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Det är inte lika vanligt, att det är något man ser i social verksamhet och det påverkar ju också litegrann 

hur man ska organisera sitt arbete. För att det blir lättare att märka tjänster och skapa särskild organisation 

när man aktivt möter och ser behoven.  

Hon betonade att trots att ett problem eller en målgrupp inte syns så betyder inte det att 

problem inte finns. Både Linda och Erik lyfte upp detta problem genom att göra en skildring 

av kvinnliga och manliga offer. De lyfte upp att det finns resurser för våldsutsatta kvinnor i 

nära relationer, vilket är bra eftersom det behövs. Kvinnor utsatta för våld i nära relationer har 

en historisk bakgrund och är nu ett erkänt samhällsproblem, som skall uppmärksammas och 

arbetas med. Linda lyfte även fram att kvinnors utsatthet genom åren har resulterat i en social 

förändring i lagar, normer och värderingar. Även Gustaf och Bosse tog upp svårigheterna som 

män utsatta för våld kan ha att veta var de kan söka sig då det inte finns så mycket resurser att 

tillgå. De kommer från verksamheter som främst vänder sig till män som är förövare av våld i 

nära relationer. Gustaf jämförde organisationen som han är verksam inom med kvinnojourer 

och kvinnohus och sa: 

Där är det ju ett // utsattperspektiv på ett helt annat sätt. De jobbar ju enbart med det kan man säga, oftast 

då kvinnor. Men män har inte riktigt samma apparat, inte samma möjligheter eller samma resurser. 

Bosse reflekterade kring hur man skulle kunna förbättra mäns situation och sa: 

Det första är att det ska finnas ett naturligt lättåtkomligt ställe där mannen kan komma och berätta om sin 

situation.// Det är ju steg ett, att det finns någon som lyssnar. Steg två är då att mannen i fråga får forstsatt 

stöttning och hjälp att våga åstadkomma en förändring. 

Vi anser att mäns utsatthet för våld i nära relationer och stöttande resurser till denna målgrupp 

kan ses som fast i ett cirkelresonemang. För att arbetet med män ska kunna fortgå och 

utvecklas behöver mäns utsatthet för våld i nära relationer lyftas fram, synas och erkännas 

som ett samhällsproblem. För att kunna synas måste dels gemene man som professionella 

våga se männen. Männen måste ha någonstans att ta vägen när de behöver stöd och hjälp. 

Verksamheter riktade till våldsutsatta män i nära relation är i nuläget begränsade, eftersom 

inga resurser satsas för att männens behov inte syns. 

Erik demonstrerade problemet på ett tydligt sätt och kopplar tillbaka till hur det såg ut för 

våldsutsatta kvinnor tidigare:  

Att för så att säga 20 år sedan hade utsatta kvinnor inte lika stora möjligheter att få hjälp som det finns nu, 

eftersom då ansåg man inte att problemet fanns, utan att man löste det inom familjen. Mannen hade då 

rollen som familjen överhuvud och detta skulle lösas på egen hand. Och det är lite där utsatta män 

befinner sig i dagens läge. // … det [våld mot kvinnor i nära relationer] har blivit på ett sätt ganska 

välkänt, acceptabelt. För att detta är någonting som finns, alltså kan jag söka hjälp. Förut så fanns det inte 

ens, då kan man inte söka hjälp för något som inte fanns liksom. Då fick man skylla sig själv eller 

någonting va. Men nu har det blivit ganska uppmärksammat och då är det ok för kvinnor att söka hjälp 

när de är våldsutsatta. Män har inte hamnat där liksom.  

Vi kan se att männen inte vågar träda fram för att det utmanar deras maskulinitet och det finns 

en rädsla för hur andra ska bemöta dem. Om vi inte ser att män kan vara offer för våld i en 

nära relation, vågar männen än mindre träda fram. Pratar och ser vi inte männen så behöver vi 

inte heller utmana våra föreställningar kring manligt och kvinnligt. Att inte utmana våra 

föreställningar ökar inte förutsättningarna för att männen ska våga ta steget att träda fram. 

Finns det inte en målgrupp som behöver resurser och någon som kämpar för att resurserna ska 

tilldelas målgruppen, som egentligen inte ”finns”, så kommer inte heller resurser att tilldelas.  

De respondenter som vi har varit i kontakt med i samband med denna studie har ett 

engagemang och vill lyfta upp mäns utsatthet för våld i nära relationer. Detta kan ses som en 

början till en bredare samhällelig acceptans av manliga offer för våld i nära relationer. Utifrån 

Eriks utsaga kan utläsas att kvinnors situation en gång liknade den som männen befinner sig i 

idag. Enligt Connells (1999) teori om maskuliniteter konstrueras maskulinitet i den vardag vi 
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befinner oss i. Detta anser vi teoretiskt skulle kunna innebära att om definitionen av 

maskulinitet förändras med tiden, det vill säga om vi utmanar och diskuterar våra 

föreställningar kring manligt och kvinnligt, kan männen mycket väl följa kvinnornas fotspår 

när det gäller att erkännas som offer för våld i nära relationer, vilket kan vara hoppfullt för 

framtiden.  

6 Slutdiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur män utsatta för våld i nära relationer bemöts av 

sociala aktörer som myndigheter, ideella organisationer och kommunala projekt, som jobbar 

med mansfrågor.  

Studien resultat och analys har presenterats utifrån sex temaområden. Temaområden 

inkluderade verksamheternas arbetsformer, faktorer av vikt för bemötande av män utsatta för 

våld i nära relationer, behovet av kunskap, stereotyper, skam och maskulinitet. Detta för att 

resultaten tydligt skulle lyftas fram och illustreras på ett tydligt sätt. 

Första frågeställningen i studien har varit ”Vilka förhållningssätt har verksamheterna i denna 

studie som arbetar med våldutsatta män i nära relationer?”. Vi gör bedömningen att vi 

utifrån vår analys och tolkning har fått svar på första frågeställningen.  

Resultaten för vilka förhållningssätt som respondenterna i denna studie hade utgick från att 

skapa bra grunder så att förtroende mellan de och klienterna skulle kunna skapas. Detta 

genom att ha låga trösklar som möjliggör och öppnar upp för männen att vända sig till deras 

verksamheter. Att välkomna och respektera alla som vänder sig till verksamheterna samt vara 

flexibla och lyhörda inför männens behov, var också centrala förhållningssätt.  

Därmed kan vi se en koppling mellan Blennbergers (2005) teoretiska definition av bemötande 

och vad verksamheterna ville eftersträva i praktiken. Vi har bland annat använt oss av 

Blennbergers definition av bemötande som en utgångspunkt för att kunna förstå 

respondenternas beskrivningar av deras förhållningssätt och bemötande. Blennbergers 

definition på ett gott bemötande inom socialt arbetet utgår från olika nyckeluttryck, så som 

förtroende, respekt, öppenhet, empati med mera. Han skildrar att ett gott bemötande är av vikt 

för att skapa en konstruktiv relation professionell och klient emellan. Det överensstämmer 

med studiens respondenters beskrivningar av deras förhållningssätt.  

Vi anser även att vi kunnat besvara vår andra frågeställnig som har varit ”Hur stödjer 

verksamheterna i denna studie män utsatta för våld i nära relationer?”. Studien visar att de 

ideella organisationerna och de kommunala projekten som vi har varit i kontakt med främst 

arbetar individuellt med de män de möter, som har varit eller är, utsatta för våld i en nära 

relation. En slutsats är att det stödjande arbetet främst är individuella kontakter och av 

psykosocial karaktär, där samtalet och lyssnandet är i fokus. Respondenterna som var 

verksamma inom myndigheter arbetade mer kartläggande och utredande. Verksamheterna i 

studien stödjer männen genom att vara tillgängliga och erbjuda olika sätt för männen att 

komma i kontakt med dem, som till exempel via telefon, e-post och/ eller personlig kontakt. 

Att se till individens behov och förutsättningar, att hitta individuella lösningar, är också något 

som framkommit som viktigt i det stödjande arbetet.  

Studien belyser även att det är svårare för män att veta vart de skall vända sig som 

våldsutsatta rent praktiskt, i jämförelse med kvinnor i samma situation. Detta på grund av att 

våld mot kvinnor i nära relationer är ett erkänt samhällsproblem. Män som offer för våld är 

inte socialt accepterade på en samhällsnivå. En annan övergripande slutsats är att stereotyper 

kring könsroller, bilden av ett idealiskt offer och heteronormativitet, är samhälliga faktorer 
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som försvårar för män utsatta för våld i nära relationer att söka och få den hjälp som de är i 

behov av. Stereotyper kring maskulinitet leder till fördomar och fördomar kan påverka hur 

dessa män bemöts av professionella och närstående, vilket kan påverka hjälpsöksbeteendet. På 

individnivå är skam samt rädslan för att maskuliniteten ska utmanas, centrala försvårande 

faktorer, som även påverkar i vilket grad männen är villiga att erkänna sin utsatthet inför sig 

själva eller andra. När män som blivit utsatta för våld i nära relationer söker sig till 

stödverksamheter är det av vikt att bemötandet är bra för att den skam och rädsla kring att 

maskuliniteten ska utmanas, ska kunna minska har studien visat.  

En slutsats är att könsmaktordningen som råder i samhället har betydelse för män som utsatts 

för våld i en nära relation. Ett kritiskt perspektiv på könsmaktordningen som den enda 

maktordningen, är därför av vikt när man diskuterar våld i nära relationer. 

Könsmaktordningen försvårar för män att erkännas och accepteras som offer för våld i en nära 

relation och visar sig i begränsade resurser till målgruppen. Kring detta har vi reflekterat och 

ställer oss funderande till hur situationen ser ut för våldsutsatta män som lever i samhällen 

som är mindre jämställda, än det svenska samhället. Sverige är ett land där det finns en 

politisk diskurs och strävan mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Att en pappa är 

pappaledig eller en mamma arbetar heltid, är för svenskar bekant. Trots detta har studien visat 

att ämnet män som offer för våld i nära relationer är föga diskuterat och accepterat. Om 

könsmaktordningen har en stor betydelse för de svenska männen som blivit utsatta för våld i 

nära relationer, hur svårt har andra män det i andra kulturer? Skammen och rädslan för att 

maskuliniteten ska utmanas kan tänkas vara ännu större i mindre jämställda samhällen.  

Vikten av utbildning av ämnet för både professionella och allmänheten har lyfts upp i både 

vår studie och tidigare studier (se exempelvis Tsui m.fl., 2010). Studien visar att bristen på 

kunskap kring heteronormen i samhället skapar ytterligare svårigheter för våldsutsatta män 

som lever i samkönade relationer, att söka hjälp hos sociala aktörer. Kunskap om att våld som 

ett maktmedel inte är könsbundet, breddar perspektivet på offer samt förövare. Det inkluderar 

att våld inom nära relationer kan uppstå utifrån flera maktordningar, än könsmaktordningen. 

Det inkluderar män som offer. Genom utbildning kan stereotyper kring manligt och kvinnligt 

utmanas, vilket kan bryta stigmatisering kring vem som kan drabbas av våld i nära relationer. 

Utbildning kring maskulinitet, vad det innebär att vara man och utsatt för våld i en nära 

relation, är också av vikt.  

Utifrån ett samhällsperspektiv kan tänkas att utbildning skulle kunna göra så att flera av de 

faktorer som hindrar eller försvårar för männen idag att söka sig till stödjande verksamheter 

för våldsutsatta, skulle kunna minskas. Genom utbildning lyfts problematiken och framförallt 

så synliggörs det. Utbildning genom informationsspridning till allmänheten på ett tidigt 

stadium, exempelvis i skolan, om att våld i nära relationer inte behöver vara könsbundet, kan 

tänkas vidga perspektivet av bilden av offer för våld i nära relationer och därmed bryta 

stigmatiseringen. Utbildning av professionella som i sin yrkesutövning kan tänkas komma i 

kontakt med våldsutsatta, kan även vara av vikt för att kunna utveckla arbetet med samt 

bemötandet av denna grupp.  

 

6.1 Metodologisk diskussion 

Analysen i studien ger ett praktikerperspektiv, utifrån de yrkesverksamma respondenterna, på 

bemötande av de män som kommer till deras verksamheter. Resultaten ger ett 

praktikerperspektiv på hur studiens respondenter upplever att de bemöter männen. För att 

kunna få en mer nyanserad bild och en djupare kunskap om bemötande av målgruppen hade 

vi kunnat göra en metodtriangulering. Genom en metodtriangulering hade vi kunnat fördjupa 

förståelse kring bemötandet utifrån både (1) intervjuer och (2) observationer i 
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verksamheterna. Hade vi dessutom gjort (3) intervjuer med män som kom till respondenternas 

verksamheter hade ytterligare ett perspektiv lyfts upp.  Både praktikernas och klienternas 

perspektiv skulle då belysas. Dessa tre förfaranden skulle eventuellt kunnat ha givit en mer 

mångsidig bild av sociala aktörers bemötande av män utsatta för våld i nära relationer. Då 

skulle det eventuellt kunnat vara möjligt att se om männens upplevelse av att ha blivit gott 

bemötta, överensstämde med verksamhetens tanke av ett gott bemötande.  

Erfarenheterna som vi har fått under studiens gång är bland annat svårigheten med att få 

kontakt med verksamheter som riktar sig till denna målgrupp. Denna aspekt blev tydlig för 

oss under kartläggningstiden. Av totalt 35 verksamheter, som vi under kartläggningen 

kontaktade, dit målgruppen tänkbart skulle kunna vända sig för stöd och hjälp, var det minst 

fem av verksamheterna som hade inaktuella kontaktuppgifter så som telefonnummer och/ 

eller e-postadresser. Ytterligare andra verksamheter var svåra att nå på grund av deras 

begränsade telefontider.  

Bristen på aktuella kontaktuppgifter försvårade uppsökande av respondenter till studien. 

Denna erfarenhet väckte en tanke hos oss hur svårt det kan tänkas vara för en man som 

befinner sig mitt i en situation, där han utsatts för våld i en nära relation och är i behov av stöd 

och hjälp, kanske omgående. Även den brist på kunskap hos exempelvis vissa kommuners 

servicecenter som vi under kartläggningen kontaktade, kring var män utsatta för våld i nära 

relationer kan vända sig, kan tänkas vara en försvårande faktor. Våra respondenter samt 

tidigare forskning har påpekat vikten av utbildning av så väl allmänheten som professionella 

(se Tsui m.fl., 2010). Bristen på kännedom var våldutsatta män kan vända sig skulle kunna ha 

att göra med att det helt enkelt, inom kommunen, inte finns någon sådan verksamhet.  

I början av studien hade vi som mål att prata med verksamheter som endast specifikt arbetar 

med män utsatta för våld i nära relationer. Det vill säga, verksamheter som endast hade ett 

utsattperspektiv med män som målgrupp. Vid kartläggningen blev det dock tydligt att dessa 

verksamheter var få till antalet, särskilt inom det geografiskt avgränsade området för studien. 

Därför har tre av verksamheterna som deltagit i studien främst ett förövarperspektiv i sitt 

arbete. Vi anser att de trots detta är adekvata då de även har erfarenhet av män som varit 

utsatta för våld i nära relationer. Vi var tydliga i den första kontakten med respondenterna att 

vi ville att de själva skulle ha egna erfarenheter av att ha träffat män som uttalat att de varit/ är 

utsatta för våld i en nära relation.   

Vid andra tillfällen möttes vi även av en förvåning kring det perspektiv vi valt. Det vill säga 

att undersöka bemötandet av män utsatta för våld i nära relationer. Det reflekterade vi över 

kan tänkas tyda på att män som offer för våld i en nära relation, ännu inte är accepterade i 

samhället.  Det stereotypa är att män har en förövarroll vid våld i nära relationer. Studiens 

perspektiv att belyste män i en offerroll. Den begränsade forskningen och bristen på kunskap 

kring mäns utsatthet och behov kan komma att påverka resursfördelningen samt arbetet och 

bemötande av målgruppen.  

Förslag till vidare forskning är utökad forskning kring män utsatta för våld i nära relationer, 

bemötande från både professionella och allmänhet samt arbetsätt i nordisk kontext, då det i 

nuläget är mycket skralt. Vidare forskning tror vi kan leda till en öppnare medvetenhet att 

även män kan vara offer för våld i en nära relation, vilket på sikt kan påverka 

samhällsattityder och påverka resurserna för arbetet med målgruppen. Skammen har i studien 

visat sig vara en viktig faktor till varför män utsatta för våld inte erkänner utsattheten för sig 

själv eller andra eller söker stöd.  Om männen får vetskap om att även andra män är utsatta för 

våld i en nära relation, kan detta tänkas påverka skamkänslorna. Förslag till vidare forskning 

är att undersöka vilken betydelse behandling i grupp av målgruppen skulle kunna ha för 

skamkänslorna. Även vidare forskning om hur män som i denna situation sökt och fått hjälp, 
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bekämpade stereotyper och fördomar som gjorde att de vågade söka stöd och hjälp, kan även 

vara av vikt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Eskilstuna, den XX månad 2011 

 

Hej, 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 

rehabilitering vid Örebro universitet/ Mälardalens högskola och som självständigt 

examensarbete (c-uppsats) på termin 6 ska vi göra en undersökning om hur män utsatta för 

våld i nära relationer bemöts av sociala aktörer. Om detta ämne vill vi göra en intervju med er 

på ..(verksamhetens namn)..  

Intervjun beräknas ta ungefär 40 minuter, och om möjligt önskas ljudinspelas. 

Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska regler, vilket innebär bl.a. att ert 

deltagande är frivilligt och att obehöriga inte har tillgång till intervjumaterialet. 

Era kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför vill vi komma kontakt 

med er för att bestämma en tid för intervjun. 

  

Vi är tacksamma för svar senast den 2011-XX-XX 

Tack på förhand! 

  

Vänliga hälsningar, 

Cecilia Nirblad (xxx@mail.com, XXX-XXX XX XX)  

Maribel Sotero Vargas (xxx@mail.com, XXX-XXX XX XX) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 Information om syfte med intervjun samt studien.  

 Genomgång av de forskningsetiska principerna. Detta innebär att vi går igenom anonymitet, frivillighet, 

rätten att avsluta intervjun när som helst, inte svara på en hel eller del av en fråga. Att obehöriga inte 

kommer kunna ta del av materialet och att det endast kommer användas i denna studie.  

 Information om upplägget för intervju (en skall hålla i intervju och den andra anteckna – kan 

komplettera med frågor) samt fråga om det går bra att spela in intervjun. 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta för oss om dig själv, din roll och lite om verksamheten som du 

jobbar i? 

Hur länge du arbetat? Utbildning? 

Typ av verksamhet?  

Del av kommunen? Statligt? Frivilligt? Ideellt?  

Hur länge har verksamheten funnits? Hur många som jobbar i verksamheten? 

2. Vilken typ av män är det som söker upp verksamheten? 

Har de varit utsatta vid ett eller flera tillfällen? Är det i heterosexuella eller i 

homosexuella förhållanden? 

3. Vad har personalen för utbildning & erfarenhet? (Som arbetar med utsatta män 

i nära relationer?? Eller hela verksamheten)  

Hur många män kommer i kontakt med verksamheten? Hur kommer de i kontakt 

med verksamheten? (Frivilligt? Kontakt från socialtjänsten? Annat?) 

 

4. Har verksamheten bemötandeplaner för målgruppen?  

Om ja i sådant fall hur ser de ut?  Arbetas det aktivt med dessa dokument?  

Om inte hur arbetar man då?  

5. Finns det andra styrdokument som styr arbetet?  
Hur ser de ut? 

Hur arbetar man efter det? 

6. Upplever du att planerna är implementerade – överensstämmer de med hur 

verksamheten arbetar?  

7. Kan du berätta hur du upplever det att arbeta inom den här verksamheten? 

(Hur trivs du? Tycker du? Känns?) 

Fördelar/Nackdelar? Får personalen någon stöd exempelviss i form av handledning 

vid svåra situationer? 

8. Vilka brister finns i arbetet?  
Är det brist på resurser? Kunskap? 

9. Vilket stöd och hjälp finns tillgänglig för målgruppen?  
Finns det tillräckligt stöd och hjälp för den här gruppen? Och vad tycker du kring 

detta?  

 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur män utsatta för våld i nära relationer bemöts av sociala 

aktörer. 



 

10.  Vilka arbetsmetoder används inom verksamheten  

(Samtal? Behandling? Individuellt eller i grupp?) 

11. Arbetar ni utifrån någon specifik metod  

(typ art, lösningsfokuserad, systemteoretisk?) 

12. Vad upplever du är viktigt när man arbetar med våldsutsatta män i nära 

relationer? (Egenskaper och utbildning…)  

Varför anser du att detta är viktigt? 

13. Upplevelser av arbetet med våldsutsatta män (Kopplat till genusteori, 

maskulinitetsteori) 

14. Upplever du att din könstillhörighet kan påverka arbetet med männen?  

 

15. Hur upplever du att männen känner inför att söka sig till samhällets insatser?  

Känner sig männen kränkta? Vad tror du att det kan bero på? (Normer? 

Stereotyper?) Jobbar man särskilt med dessa föreställningar? 

Hur upplever du att männen känner inför att söka sig till er typ av verksamhet?  

 

16. Hur påverkas männens bild av sin identitet av att söka stöd och hjälp? 

17. Upplevelsen kring skillnaden mellan bemötande av män och kvinnor som 

utsatts Likheter – skillnader? Visar sig, hur? 

Vad tror du att det kan bero på? 

 Vi har inga fler frågor, är det någonting som du skulle vilja tillägga? 

 Får vi ta kontakt med er igen om det skulle vara någonting som vi undrar? 

 Lämna informationsbrevet. 

Tacka för att ni tog er tid för oss!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 - Tackbrev 

Eskilstuna, den 7 april 2011 

 

Tack för att Ni ställer upp på en intervju med oss!  

 

Vi som studenter på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 

rehabilitering vid Örebro universitet/ Mälardalens högskola kommer som självständigt 

examensarbete (c-uppsats) på termin 6 skriva om hur män utsatta för våld i nära relationer 

bemöts av sociala aktörer. Vi är väldigt tacksamma för att Ni ställer upp på en intervju och 

gör denna viktiga undersökning möjlig.  

Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska regler, vilket bl.a. innebär att ert 

deltagande är frivilligt och att obehöriga inte har tillgång till intervjumaterialet. Ni kommer att 

vara anonyma i den slutliga rapporten.  

 

Är det något som ni undrar över kring studien så är det bara att höra av er till oss! 

  

Vänliga hälsningar, 

Cecilia Nirblad (xxx@mail.com, XXX-XXX XX XX)  

Maribel Sotero Vargas (xxx@mail.com, XXX-XXX XX XX) 

 

Handledare: 

Mehrdad Darvishpour (xxx@mail.com, XXX-XX XX XX) 
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