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Sammanfattning 

 

Studien handlar om våld mot män i nära relationer och syftet är att undersöka hur föreställningar om 

män som finns i samhället påverkar socialarbetares tankar och agerande i mötet med våldsutsatta 

män. En kvalitativ metod har använts och sex intervjuer har utförts. De teoretiska utgångspunkterna 

är genus, maskulinitet och det hegemoniska perspektivet. Resultatet framhäver att respondenterna är 

medvetna om de föreställningar som finns i samhället. Detta är något som de måste förhålla sig till i 

mötet med de utsatta männen. De föreställningar som finns angående män som blir utsatta för våld i 

nära relationer är även något som kan påverka män, exempelvis genom att skamkänslor uppstår i 

samband med att männen ska söka professionell hjälp. Vi har även valt att titta på hur 

socialarbetarna arbetar och vad det är som primärt styr deras arbete. 

 

Nyckelord: genus, hegemonisk maskulinitet, offerrollen, socialt arbete, utsatta män och våld i nära 

relationer. 
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Abstract 

 

This study is about violence against men in intimate relationships and the purpose of this essay is to 

examine how conceptions of men which exists in society affects social workers thoughts and 

behaviors in the meetings with men who are victims of domestic violence. A qualitative method was 

used and six interviews were conducted. The theoretical perspectives are gender, masculinity and 

the hegemonic perspective. The results demonstrate that the respondents are aware of the 

conceptions that exist in society. This is something that they must relate to in the meeting with 

exposed men. The conceptions about men, who become a victim of domestic violence in close 

relationships is also something that can affect men, for example shame can occur when men seek 

professional help. We have also chosen to look at how social workers work and what it is that 

primarily govern their work. 
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INLEDNING 
Tänk dig en person i medelåldern som är vältränad och har en chefsposition på sitt arbete. Tänk dig 

sedan att hen utsätts för trakasserier och ibland även slag från sin partner. Slutligen orkar personen 

inte längre och inser att enda sättet att ta sig ur situationen är professionell hjälp. 
 

Mäns situation som våldsutsatta i nära relationer har inte uppmärksammats lika mycket, i bland 

annat forskning och media, som exempelvis kvinnors utsatthet för mäns våld mot dem. Även om 

våld mot män i nära relationer är ett ämne som sällan förekommer i exempelvis forskning finns det 

män som utsätts för denna form av våld (Brottsförebyggande rådet, 2009 s. 6). Intresset att belysa 

män som är utsatta för relationsvåld har dock ökat i framförallt forskning; detta för att 

uppmärksamma deras situation som våldsutsatta (Nowinski & Bowen, 2011, s. 37). Studier med 

syfte att undersöka våld i nära relationer genererar dock olika svar angående vem som blir utsatt för 

våld och beroende på hur våld i nära relationer definieras. Om våld i nära relationer exempelvis 

definieras som våld och brott visar resultatet att kvinnor är överrepresenterade som utsatt grupp och 

att skillnaden mellan män och kvinnor som utsatt grupp är relativt stor. Om en studie istället 

definierar våld i nära relationer som konflikt eller psykisk aggression minskar skillnaden mellan 

antalet män och kvinnor som utsatts. I en studie kring konflikter och psykisk aggression visar 

resultaten att även män i stor utsträckning blir utsatta (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 6). Att 

andelen män som blivit utsatta för våld är högre än vad många tror klargör forskning. En anledning 

till uppfattningen om att få män utsätts för våld i nära relationer kan vara att män tenderar att 

underrapportera sin utsatthet. Det här kan bero på att män kan ha svårt att beskriva sina erfarenheter 

av våld i nära relationer som brott (NCK, 2010). Då det finns män som utsätts för våld i nära 

relationer är det lika viktigt att belysa deras situation, som det är att belysa kvinnors situation för att 

få förståelse kring våldsutövandet (Herz & Johansson, 2011, s. 109).   
 

För att få ytterligare förståelse om våldsutövandet kan det vara viktigt att uppmärksamma att det i 

samhället förekommer olika föreställningar om maskulinitet. Exempelvis hegemonisk maskulinitet 

som är föreställningar om vad som kan anses vara maskulina maktpositioner i samhället. Dessa 

föreställningar har formats av de könsnormer som finns och som bland annat kan handla om att män 

ska vara fysiskt starka och aggressiva (Herz & Johansson, 2011, s. 41). Till följd av de 

föreställningar som finns i samhället om maskulinitet och sociala problem riskerar manlighet att bli 

synonymt med orsaken till dessa problem (a.a., s. 99). Eftersom det förekommer stereotypa idéer 

om manlighet och rollen som förövare, kan konsekvensen bli att mäns roll som förövare är mer 

accepterad än mäns roll som offer (Burcar, 2005, s. 17). Konsekvensen av samhällets föreställningar 

på vem som anses vara ”klassiskt” offer kan leda till att män som utsätts för relationsvåld inte 

uppmärksammas. Dessutom kan offerrollen anses strida mot samhällets syn på det maskulina 

idealet (a.a., s. 17-21). Med anledning av de olika föreställningar om maskulinitet som finns i 

samhället, har män som utsatts för våld inte varit föremål för samhälleliga insatser (Knutagård, 

2007, s. 147-148). 
 

Antalet män som utsatts för våld i nära relationer som söker stöd hos sociala instanser är relativt 

lågt, lägre än antalet kvinnor som söker denna form av stöd efter att ha utsatts för våld (Tsui, 

Cheung och Leung, 2010, s. 769). En anledning kan vara att våld mot män i nära relationer inte är 

lika uppmärksammat som exempelvis våld mot kvinnor. Därför är majoriteten av den behandling 

som finns även inriktad mot kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och män som utövat våld 

(Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 6). En konsekvens av att det inte finns någon självklar 

behandling för våldsutsatta män kan bli att män avstår från att söka professionell hjälp (Tsui, 

Cheung och Leung, 2010, s. 772). Även samhällets uppfattning om att män själva bör kunna lösa 

sina problem och att det vanligtvis är män som är våldsutövare kan påverka mäns benägenhet att 

söka professionell hjälp. En annan faktor som kan minska benägenheten att söka professionell hjälp 

och stöd är de skamkänslor som både män och kvinnor kan uppleva i samband med att de har utsatts 
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för våld (Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 774; Enander, 2011, s. 49). Det finns även en risk för att 

män utsätts för stigmatisering i samband med att de försöker söka stöd och hjälp hos professionella, 

vilket också kan leda till att de istället avstår från att söka stöd. Anledningen till att risken för 

stigmatisering kan få våldsutsatta män att avstå från att söka stöd kan vara att de anser att det är 

deras fel att de har blivit utsatta för våld. Män kan tro att de inte kommer bli tagna på allvar och att 

de riskerar att få skuld för händelsen om de ber någon utomstående om hjälp (Tsui, Cheung & 

Leung, 2010, s. 774). Att söka professionellt stöd kan vara särskilt skamfullt för homosexuella män 

eftersom de då först måste berätta om sin sexuella läggning och sedan även om att de har blivit 

slagna av sin partner (a.a., s. 770). Anledningen till att sexualiteten i en sådan situation kan anses 

som skamfullt kan vara med anledning av att heterosexualitet är den samhälleliga normen och att 

homosexualitet då anses strida mot denna norm (Butler, 1999, s. 31). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka socialarbetares arbete med män som utsatts för våld i nära relationer och hur 

de hanterar föreställningar som finns i samhället om män som utsatts för denna form av våld. 

Vi närmar oss syftet genom följande frågeställningar: 

- Hur är arbetet med män som utsatts för våld i nära relationer utformat? 

- Hur hanterar socialarbetare i sitt arbete de föreställningar som finns angående män som 

utsatts för våld i nära relationer?  

- Vilka aspekter anser socialarbetare är viktiga att förhålla sig till i mötet mellan 

socialarbetare och män som utsatts för våld i nära relationer? 

Uppsatsens disposition 
Inledningsvis presenteras studiens innehåll bland annat genom att beskriva hur forskning och media 

belyser den våldsproblematik som finns. Samt genomförs en presentation om föreställningar om 

maskulinitet och våld, mötet mellan män och professionella samt vilken den huvudsakliga 

målgruppen är. I detta inledande avsnitt beskrivs även bakgrunden till arbetet med våld i nära 

relationer genom att beskriva vilken målgrupp som tidigare har varit föremål för samhällets insatser. 

I detta avsnitt genomförs även en problembeskrivning av ämnet som belyser att män som utsatts för 

våld i nära relationer inte uppmärksammas i samhället. Denna problembeskrivning utgör 

anledningen till varför föreliggande studie har utförts. Sedan presenteras studiens syfte och 

frågeställningar i det inledande kapitlet. De begrepp som kan anses centralt förekommande i texten 

förtydligas under kapitlet för att läsaren ska få förståelse för hur vi har tänkt i samband med 

uppsatsskrivandet. Nästa kapitel är forskningskapitlet där vi redogör för internationell och nationell 

forskning som finns inom området män som utsatts för våld i nära relationer. Sedan följs det kapitlet 

av teorikapitlet där de teoretiska utgångspunkterna genus, maskulinitet och hegemonisk 

maskulinitet beskrivs. Studiens tillvägagångssätt och överväganden som utförts vid valet av dessa 

presenteras under metodkapitlet. I kapitlet redogör vi även för hur resultatet har bearbetats samt 

vilka forskningskriterier och etiska överväganden som har genomförts. I resultat- och analyskapitlet 

presenteras empirin som uppkommit under intervjuerna och följs sedan av en analys av det 

insamlade materialet. I inledningen av detta kapitel redogör vi för det material som är 

sammankopplat med frågeställning nummer ett. Avsnitt nummer två hör på samma sätt ihop med 

frågeställning nummer två och så vidare. Under varje underrubrik vid dessa avsnitt har vi utfört en 

analys av det material som sammanhänger med respektive avsnitt. Slutligen under 

diskussionskapitlet redogör vi för den diskussion som utförts angående syfte och frågeställningar 

samt förslag på vidare forskning. 
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Studiens centrala begrepp 
Meningen med följande avsnitt är att förklara de olika begrepp som vi har använt oss av i uppsatsen. 

Inledningsvis presenteras begreppet sociala problem/samhällsproblem och vilka grundantaganden 

som har skapat begreppet. Slutligen presenteras begreppet våld i nära relationer vilket till en början 

kan anses som ett lättförståeligt begrepp, men eftersom det finns olika definitioner av detta begrepp 

förklaras här den valda definitionen. 

Sociala problem och samhällsproblem 

Att förklara begreppet sociala problem är inte enkelt eftersom begreppet ofta används i 

vardagsspråket med olika betydelser (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 23). I vissa fall kan 

användandet av begreppet förknippas med olika typer av beteenden, ett geografiskt område, brister i 

samhället eller som en konsekvens av andra sociala problem (a.a., s. 25). Exempelvis anses 

fattigdom och hemlöshet vara sociala problem men begreppet kan även syfta på en grupp individer 

som är i behov av samhällets insatser. För att problemet ska anses som socialt bör det vara kopplat 

till samhällets ansvar, att det krävs ett visst antal individer som är utsatta och att det finns 

genomförbara åtgärder (a.a., s. 37-39). Sammanfattningsvis är begreppet sociala problem sällan 

tydligt definierat varken i media, ordböcker eller historiskt sett (a.a., s. 39). Eftersom det finns risk 

för att begreppet sociala problem kan tolkas som privata angelägenheter samt att begreppet kan vara 

något diffust kan det vara bättre att använda sig av ett annat begrepp som är mer generellt, 

exempelvis samhällsproblem (Lindgren, 1993, s. 39). I föreliggande studie kommer fortsättningsvis 

begreppet samhällsproblem att användas eftersom våld mot män i nära relationer är en samhällelig 

angelägenhet. 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer förklaras på olika sätt beroende på vem som definierar det. Enligt Polisen 

(2012) definieras begreppet som: 
 

 /…/ när du blir illa behandlad av någon som är närstående, såsom din make/maka, sambo, 

 släktingar, förälder eller annan familjemedlem (Utsatt för brott i nära relationer, §. 1). 

 

Polisens definition innebär att förövaren och offret har en familjekarakteristisk relation till varandra 

antingen genom partnerskap eller genom blodsband, vilket leder till att andra typer av närstående 

relationer exempelvis vänskapsrelationer riskerar att förbises. Polisens definition av begreppet är 

relativt kortfattat och därför väljer vi även att utgå från Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK, 

2012a) definition av begreppet som är: 
 

 /…/ alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som 

 samkönade relationer samt inom syskon- och andra familj- och släktrelationer. Kännetecknande 

 är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket 

 försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen 

 bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår (våld i nära relationer, §. 1-

 2). 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2012a) ger, i jämförelse med polisen, en tydligare 

förklaring vad en nära relation är och var våldet vanligtvis sker samt en form av tidsbedömning. Det 

saknas dock fortfarande en tydligare definition av vad begreppet våld innebär. Ett sätt att förklara 

vad som menas med våld är Isdals (2001, s. 33-35) förklaring av begreppet, vilket är en handling 

som utförs av en individ med målet att skada, smärta, skrämma eller kränka en annan person. 

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller materiellt. Att bruka våld innebär i stor utsträckning 

att uppnå och upprätthålla makt där våld associeras med begrepp som mod, styrka och kraft. Våld är 

något som vi dagligen stöter på exempelvis genom medierapporteringen och filmindustrin där våld 

tenderar att ha en skev bild. Exempelvis skapar filmindustrin bilder av hjältar där våld utförs av ”de 

onda” så väl som ”de goda”. Våld som i detta fall utförs av hjältar eller ”de goda” blir allmänt 
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accepterat. Anledningen till att bilden är skev är för att verkligheten ser annorlunda ut eftersom våld 

anses som ett orättfärdigt och oacceptabelt beteende oavsett vem det är som utför våldet (Isdal, 

2001, s. 69-71). Våld och manlighet är två begrepp som ofta anses gå hand i hand då fler män begår 

grövre brott än kvinnor (Herz & Johansson, 2011, s. 99). Dock är det viktigt att vara medveten om 

att våld riktat mot sig inte uppfattas lika från individ till individ. Exempelvis tenderar en del kvinnor 

att uppleva mer rädsla för utsatthet för våld än vad män generellt sett gör (Schafer, Huebner & 

Bynum, 2006, s. 295; Langhinrichsen-Rohling, 2009, s. 182). Vi kommer utifrån detta att definiera 

våld i nära relationer som när en individ blir och känner sig illa behandlad av någon närstående, 

oavsett kön, där individen har ett starkt emotionellt band till förövaren, med utgångspunkt i Isdals 

(2001, s. 33-35) definition av våld. För att variera begreppet kommer även synonymen relationsvåld 

att användas. 

TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR 

I detta kapitel presenteras internationell och nationell forskning kring hur verksamheter som möter 

män utsatta för våld i nära relationer bör vara utformade. Eftersom få studier belyser ämnet används 

forskning inom angränsande områden vid verksamheters utformning. Vidare presenteras forskning 

och litteratur angående vad som kan påverka socialarbetare i sitt arbete med individer utsatta för 

våld i nära relationer. Där har vi valt att belysa föreställningar om vad som anses vara en förövare 

samt vad som anses utgöra ett ”klassiskt” offer. Slutligen presenteras litteratur gällande vad som är 

viktigt att förhålla sig till i mötet mellan socialarbetare och klienter där vi valt att fokusera på 

socialarbetarens roll i mötet samt maktaspekten. 

Att arbeta med män som utsatts för våld i nära relationer 
Studier belyser att det är en brist på verksamheter som våldsutsatta män kan vända sig till, vilket 

även kan bidra till mäns svårigheter att söka hjälp (Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 777; Barber, 

2008, s. 39). Åtgärder som finns att tillgå i samhället med inriktning mot män är framförallt riktat 

till förövare i form av exempelvis mansmottagningar, medan det för män som utsatts för 

relationsvåld inte finns lika naturliga instanser att vända sig till. Det förekommer även relativt lite 

forskning kring hur verksamheter som möter män som utsatts för våld i nära relationer bör vara 

utformade trots att det finns ett stort intresse för interventioner till våldsutövande män (Eriksson, 

Biller & Balkman, 2006, s. 168). En studie som fokuserar på män som utövar våld i nära relationer, 

som även har kartlagt mansmottagningar med inriktning på våld, belyser dock detta ämne i viss mån. 

Exempelvis visar studien att det finns brister i verksamheter som arbetar med våld i nära relationer 

då verksamheterna tenderar att inte arbeta evidensbaserat
1
 utan de arbetar snarare efter kunskap och 

erfarenheter. Studien belyser vikten av att verksamheter bör förbättra dokumentation, uppföljning, 

utvärdering och handledning för att genom detta kvalitetssäkra verksamheterna. Trots brister i 

verksamheternas utformning belyser studien ändå den positiva bild som framträder vid 

undersökning av verksamheterna. Detta då de som arbetar på verksamheterna upplever arbetet som 

utmanande men meningsfullt (a.a., s. 168). En annan studie belyser också vikten av att 

verksamheter är utformade på ett lämpligt sätt för att professionella ska kunna bemöta och ingripa i 

problematiken när de träffar individer som utsatts för våld (Du Plat-Jones, 2006, s. 46). Genom att 

hela tiden arbeta för att förändra synen kring män som utsatts för våld i nära relationer kan det leda 

till att utsatta män känner att det finns verksamheter som de kan vända sig till (Brottsförebyggande 

rådet, 2009, s. 51). 
 

 

                                                 
1
 Evidensbaserat socialt arbete innebär att arbetet bör vara baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(Bergmark & Lundström, 2006, 171). 
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I situationer där individer utsatts för våld i nära relationer har individer oavsett kön behov av stöd 

och hjälp då våld påverkar individers hälsa negativt (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 43). Trots 

behovet erbjuds bara ett fåtal den hjälp de ger uttryck för att behöva. Forskning som finns angående 

behov av stöd och hjälp är dessutom i första hand inriktade på kvinnor som utsatts för mäns våld 

(a.a., s. 43, 50). Oavsett kön borde alla individer bli behandlade lika inför lagen. Därför borde även 

våldsutsatta män ha rätt till stöd och hjälp från samhällets instanser (a.a., s. 51). Enbart ett fåtal av 

samhällets interventioner är inriktade på att hjälpa män som utsatts för våld i nära relationer. I 

socialtjänstlagen 5 kap. 11§
2
 och i annan lagstiftning finns det dock inget som stadgar att män ska 

bli särskilt beaktade vid våld i nära relationer. Dock förekommer det lagstiftning med ett 

könsneutralt perspektiv men detta kan medföra att män inte uppmärksammas i lagstiftning kring 

våld i nära relationer (a.a., s. 42). Till skillnad från de studier vi presenterade inledningsvis i detta 

avsnitt är Du Plat-Jones (2006) och Barbers (2008) studier bland annat inriktade på män som får 

stöd och hjälp inom sjukvården. Flera studier visar dock att professionella tenderar att sakna 

kunskap att identifiera våldsmönstret. Ett sätt att påverka synen angående män som utsätts för våld i 

nära relationer är att professionella, som i sitt yrke kan möta dessa personer, blir medvetna om och 

uppmärksammar tendenser till utsatthet för våld (Du Plat-Jones, 2006; Barber, 2008). Anledningen 

till att dessa studier uppmärksammas är för att de visar att det kan vara lättare för personer som har 

utsatts för våld att vända sig till sjukvården än att söka annan form av stöd och hjälp (Du Plat-Jones, 

2006, s. 44, 46). Trots att dessa studier frångår vårt ämne något belyser de ändå vikten av att 

verksamheter är utformade på ett professionellt sätt och även att synen på män är i behov av 

förändring. 

Föreställningar om män som utsatts för våld i nära relationer 
På grund av att det oftast är män som är förövare av de grövsta brotten stärks även de 

föreställningar som finns om manliga förövare snarare än föreställningar om att män kan anses vara 

offer för våld (Burcar, 2005, s. 17). Män som utsatts för relationsvåld uppmärksammas inte i 

forskning om offerroller eftersom studierna inte har ansett detta som intressant, utan män har 

snarare uteslutits (a.a., s. 15). Detta trots att majoriteten av de som utsatts för mäns våld är män (Du 

Plat-Jones, 2006, s. 44-48). I Sverige var det inte förrän år 2009 som Brottsförebyggande rådet även 

belyste män som offer för våld i nära relationer i sina rapporter kring ämnet (Brottsförebyggande 

rådet, 2009, s. 6). Som vi nämnt i inledningen belyser även denna rapport att det kan vara relativt 

vanligt att män utsatts; inte bara för fysiskt våld utan även för psykiskt våld. Trots att det i dag finns 

intresse kring denna våldsproblematik har forskning tidigare fokuserat på mäns våld mot kvinnor 

(Eriksson, Biller & Balkman, 2006, s. 15). En anledning till att forskning inom ämnet relationsvåld 

mot män inte förekommer i samma utsträckning kan dels bero på att det inte är lika frekvent 

förekommande som våld mot kvinnor. Det kan även vara på grund av att det inte uppmärksammas 

(Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 50). En konsekvens av detta kan vara att ämnet tenderar att bli 

dolt och tabubelagt (Herlof Andersen, 2008, s. 28-29; Featherstone, Rivett & Scourfield, 2007, s. 

51). 
 

Att ämnet är tabubelagt kan höra samman med omgivningens sätt att anse att beteenden eller 

handlingar är ”udda” eller ”konstiga” (Barber, 2008, s. 39). Detta synsätt skapar föreställningar om 

att individer kan vara avvikande (Lindqvist & Nygren, 2006, s. 104). Eftersom våld mot män i nära 

relationer ses som avvikande tenderar män som utsatts för denna form av våld att ignoreras av 

samhället (Barber, 2008, s. 39). Konsekvensen kan bli att män har svårt att söka hjälp på grund av 

                                                 
2
 Socialtjänstlagen 5 kap. 11 § stadgar att till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 

dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 

vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225). 
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rädsla för att bli ignorerade och förnedrade av professionella (Barber, 2008, s. 39). Då våldet 

tenderar att bagatelliseras av män som utsatts anser de att de inte når upp till föreställningen om 

den ”klassiska” bilden som utgör ett offer. Män som utsatts för våld anser snarare att deras skador är 

temporära (Burcar, 2005, s. 168). Den erfarenhet som män har av denna utsatthet beskrivs ofta av 

männen själva som annorlunda de uppfattningar som män har om vad våld egentligen innebär. Även 

detta kan leda till att män tenderar att avstå från att söka stöd hos professionella (a.a., s. 97). Till 

följd av att män tenderar att inte söka stöd, kan de heller inte passa in i föreställningen om vad som 

anses vara ett ”klassiskt” offer (a.a., s. 95). En annan studie visar att de svårigheter som 

förekommer med att söka hjälp inte handlar om att samhället ignorerar problemet utan det finns 

även fler hinder. Exempelvis stigmatiseras män av samhället och även av andra män 

eftersom ”manliga” offerroller inte är accepterade. Andra anledningar kan vara att det förekommer 

åsikter om att män kan försvara sig, att män kan välja att lämna situationen eller att män inte ska 

visa sig svaga (Herlof Andersen, 2008, s. 28-29; Featherstone, Rivett & Scourfield, 2007, s. 51). 

Detta kan leda till att män som utsatts för relationsvåld inte behandlas på lika villkor som annan 

samhällsproblematik (Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 777). 

Aspekter att förhålla sig till i mötet med utsatta för våld i nära relationer 
Att vara professionell inom socialt arbete handlar mycket om att kunna förhålla sig till olika 

perspektiv, metoder och arbetssätt. Detta eftersom valet av exempelvis perspektiv styr de 

professionellas uppmärksamhet och attityd vilket kan vara avgörande för mötet samt relationen till 

klienter (Røkenes, 2007, s. 162). Om socialarbetare har fel inställning, attityd eller fördomar kan det 

försvåra mötet med dem som söker hjälp (Johansson, 2006, s. 149-150). En god relation mellan 

professionella och klienter är viktig eftersom de professionellas roll är att skapa nya förutsättningar 

och på något sätt förändra de hjälpsökandes liv till det bättre (Røkenes, 2007, s. 19). De 

professionella ska också bidra med att gynna klienters utveckling, insikt och frigörelse i olika 

situationer, vilket gör kvalitén på relationen mellan dem oerhört viktig. Relationen har även visat 

sig ha större betydelse än instrument och metoder som kan användas av de professionella (Røkenes, 

2007, s. 162). Anledningen till detta kan vara att det finns risk för att metoderna och arbetssätten gör 

att de professionella ser de hjälpsökande som objekt. Ett sådant synsätt blir problematiskt eftersom 

det bortser från klienters egna verklighetsuppfattningar. För att de som söker hjälp ska kunna ta till 

sig saker de professionella uttrycker är det viktigt att se klienter som subjekt och medmänniskor då 

detta kan vara avgörande för klientens upplevelse av sitt människovärde (a.a., s. 26). 
 

Det är viktigt att professionella kan förhålla sig till och hantera olika aspekter i mötet med de som 

söker hjälp, som exempelvis maktaspekten (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 106). En 

viktig aspekt inom socialt arbete är mötet mellan klienter och professionella där deras relation har 

stor betydelse (Røkenes, 2007, s. 178). Denna aspekt kan påvisas vid exempelvis beteenden och 

handlingar som vanligtvis sker spontant i möten mellan människor men i mötet mellan 

professionella och klienter blir detta mindre spontant. För professionella finns det oftast regler och 

riktlinjer som de är väl insatta i och måste följa. Dessa regler och riktlinjer kanske de hjälpsökande 

inte är lika insatta i. Konsekvensen kan bli att det finns en ojämn maktfördelning mellan 

professionella och klienter som kan försvåra relationsutvecklingen mellan dem (Johansson, 2006, s. 

149-150). Anledningen till att maktaspekten är viktig att förhålla sig till är för att mötet mellan 

professionella och klienter sker utifrån en ojämn maktfördelning där professionella har makt i form 

av bland annat utbildning och kunskap medan klienter är i en beroende situation gentemot de 

professionella (Skau, 2007, s. 37). Alla människor är sårbara på något sätt och på grund av 

maktaspekten kan det hända att professionella påverkar klienters självkänsla negativt (Hanssen & 

Røkenes, 2007, s. 178-180). Eftersom maktaspekten är närvarande i mötet är det även viktigt att 

professionella ser klienter som jämlika sig själva för att minska denna aspekt (Blennberger, 2006, s. 

228; Hanssen & Røkenes, 2007, s. 178-180). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Under nedanstående avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som har använts för att 

analysera studiens empiri. En redogörelse utförs över hur kön produceras och reproduceras genom 

sociala samspel i samhället. Inledningsvis sker detta utifrån genusteorier för att sedan smalna av i 

teorier om maskulinitet. Slutligen presenteras hegemonisk maskulinitet vilket är en beskrivning av 

de maktaspekter som finns mellan både män och kvinnor i samhället. Under avsnittet påvisas den 

debatt som förekommer kring hegemonisk maskulinitet då den är värd att belysas för att få en 

förståelse över hur begreppet ska användas och att begreppet tidigare har tenderat att antas som 

något statiskt, vilket det inte är (Herz & Johansson, 2011, s. 127). 

Genus 
 Man föds inte till kvinna, man blir det. /.../ Under de första tre eller fyra åren är det ingen skillnad mellan 

 flickors och pojkars inställning, de försöker alla föreviga det lyckliga tillstånd som föregick avvänjningen. 

 Hos båda finner man samma beteende av förförelse och uppvisning; pojkarna är lika angelägna som sina 

 systrar att behaga, locka fram leenden och bli beundrade (de Beauvoir, 2006, s. 325-327). 
 

En av de kvinnor som historiskt sett haft stort inflytande inom genusforskning är Simone de 

Beauvoir (de Beauvoir, 2006, s. 7). Det ovanstående citatet är hämtat ur hennes bok det Andra könet 

och utgör ett exempel på vad genus egentligen är utifrån de Beauvoirs synsätt; att individen inte 

föds in i det som kan kallas för genus, man eller kvinna, utan individen blir detta i samspel med 

omgivningen. de Beauvoir menade dessutom att världen är manlig i sin omfattning eftersom 

samhället styrs av män. Det var män som skapade samhället och kvinnorna var underordnade mäns 

makt (a.a., s. 698-699). Både före och efter de Beauvoir har det funnits ett antal olika teoretiker som 

har belyst både mäns och kvinnors situation utifrån ett genusperspektiv. Som en följd av 

genusvetenskapen uppkom viljan att även belysa mäns perspektiv i det som kan kallas för 

mansforskning. Eftersom denna studie behandlar mäns situation fokuserar vi under denna rubrik på 

teoretiker som är inriktade på maskuliniteter. En av de stora teoretikerna inom 

maskulinitetsforskningen som vi kommer att fokusera på är Raewyn Connell, anledningen till detta 

är att Connell är något av en förgrundsgestalt inom maskulinitetsforskningen (Herz & Johansson, 

2011 s. 126). Enligt Connell (2009, s. 9) innebär genus de uppfattningar som finns angående kön 

betraktat utifrån relationer mellan människor och den kultur som individer lever i. Även Connells 

teoretiska utgångspunkter har inslag av det som de Beauvoir fokuserade på nämligen att samhället 

är manligt. Connell (2008, s. 33) menade att män har makt inom alla samhällsområden och även 

inom den vetenskapliga forskningen är majoriteten män. Anledningen till att Connells teorier är 

användbara i denna studie är för att de påvisar föreställningar om rörliga maskulinitetspositioner 

som finns i samhället (a.a., s. 114). Mäns situation har även blivit belyst av mansforskare i Sverige 

och en av dessa är Thomas Johansson. Johansson (2000, s. 14) har dessutom ifrågasatt Connells 

teorier och menade att mansforskningen ska inneha en allians med feminismen samtidigt som den 

ska ta avstånd från mansrörelser som hyllar patriarkatet. 

 

Att män försörjer familjen och att kvinnor till följd av detta kan anses vara mäns egendom är ett 

reellt faktum i många av världens länder. Som en konsekvens av detta faktum kan många människor 

inte förändra sina liv (Connell, 2009, s. 16). En orsak till denna problematik kan vara att det i olika 

samhällen förekommer åsikter om hur män och kvinnor ska bete sig i olika sammanhang. I en del 

kulturella sammanhang finns det åsikter om att det inte är lämpligt att kvinnor och män ska bete sig 

likadant. I andra kulturella sammanhang förväntas män och kvinnor uppleva sin identitet på olika 

sätt utifrån det kön de har med andra ord ska kvinnor uppvisa kvinnliga egenskaper medan män ska 

uppvisa manliga egenskaper. Vad som är ”kvinnliga” respektive ”manliga” egenskaper hör starkt 

samman med den kontext som personen befinner sig i (a.a., 2009, s. 16-18). Något som vanligtvis 
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kan karaktärisera omgivningens syn på ”manliga” egenskaper är uppfattningen om att män är 

oförmögna till att visa känslor (Johansson, 2000, s. 37). Dock har föreställningar om klassiska 

könsroller börjat ifrågasättas i olika sammanhang. Ett exempel på detta är att även manlig skönhet i 

likhet med kvinnlig sådan framhävs i tidningar och att kvinnliga skådespelerskor får roller som 

actionhjältar i filmer. Konsekvensen av att könsrollerna ifrågasätts kan bli att föreställningen om 

mäns dominans sönderfaller (a.a.). 

 

Vad som utgör ”manliga” respektive ”kvinnliga” egenskaper hör dels samman med personliga 

erfarenheter men även till omgivningens syn på vad som utgör ”manligt” och ”kvinnligt” (Connell, 

2009, s. 129). Dessa egenskaper påverkas av normer, föreställningar och förväntningar på kön som 

under många år har genererats och utformats i sociala kontexter. Inom alla områden i samhället 

oavsett om det handlar om exempelvis vad som utgör förövare eller offer förekommer det 

föreställningar gällande könskaraktäristiska egenskaper; exempelvis brukar våldsproblematik 

beskrivas utifrån ”manliga” egenskaper (a.a., s. 18, 170). De könskaraktäristiska egenskaperna är 

sköra och de typiska skillnader som omgivningen anser finns mellan könen bör enligt Johansson 

(2000, s. 23) uppmärksammas eftersom individen blir ”manlig” eller ”kvinnlig” i samspel med 

andra. Den sköra könskonstruktionen framträder tydligt då människor upplever sig hotade av 

personer som hamnar utanför de normativa könsrollerna. Tanken om att genus skapas i samspel med 

andra är något som även Butler (1990, s. 140) fokuserade på men hon menade att genus egentligen 

är något som inte existerar och skulle inte finnas om omgivningen inte hade bestämt det. 

 

Oavsett vilket genus individen har och hur individens livssituation ser ut befinner sig individen i en 

genusordning. Inom denna ordning graderas män och kvinnor utifrån hur de i samspel med andra 

uppvisar sin maskulinitet eller femininitet. Eftersom män kan ha ”feminina” egenskaper och 

kvinnor kan ha ”maskulina” egenskaper förekommer det otydligheter i denna genusordning 

(Connell, 2009, s. 19). Genusordningen är den övergripande ramen för olika relationsstrukturer som 

finns i samhället. En sådan struktur är den patriarkala som innebär att män vanligtvis har auktoritära 

positioner inom staten och exempelvis makt över kvinnor (Connell, 2009, s. 102-103; Johansson, 

2000, s. 187). Ett exempel på att tankar om den patriarkala strukturen finns inom staten är att även 

om våldsutsatta män kontaktar poliser tenderar poliser att ta kvinnornas parti. Anledningen till detta 

kan vara att män vanligtvis anses ha mer makt än kvinnor och att kvinnor anses som offer för mäns 

våld (jfr Connell, 2009, s. 106). Johansson (2000, s. 187) menade dock att den patriarkala strukturen 

kan ifrågasättas eftersom det har skett historiska förändringar angående denna struktur. En annan 

struktur är den känslomässiga som innebär att män anses vara känslomässigt distanserade medan 

kvinnor anses vara omtänksamma (Connell, 2009, s. 114). Vanligtvis brukar flera strukturer 

tillsammans utgöra förklaring till olika typer av problematik exempelvis påverkas förklaringen av 

våldsproblematik både av den patriarkala maktstrukturen och av den känslomässiga strukturen. Det 

innebär att i likhet med det ovanstående exemplet med poliser kan det förekomma patriarkala 

värderingar hos dem (jfr a.a., s. 117). Eftersom det förekommer tankar om att kvinnor och män 

oavsett vilken situation de befinner sig i måste förhålla sig till den rådande genusordningen blir 

kunskap om genus viktig för att förstå vad som sker i mötet mellan yrkesverksam och klient (jfr a.a., 

s. 115). 
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Maskulinitet 
 Jag bar en lång röd paljettklänning, en röd boa, en yvig blålila peruk, paljetterade glasögon, 

 hårdsminkad, med lösögonfransar och hade högklackat. /.../ Förbi min monter kom en kvinna 

 som jag känner väl och som då arbetade på  Socialdepartementet. Kvinnan kände inte igen mig 

 när jag tilltalade henne, så jag sade vem jag var. Hon blev förskräckt när hon insåg att 

 ”kvinnan” var jag. Jag fortsatte att prata med henne men hon avbröt mig och sade: ”Hans, jag 

 kan inte höra vad du säger i de där kläderna” Så vände hon på klacken och gick snabbt 

 därifrån med sitt nationella drogförebyggarfölje (Knutagård, 2007, s. 141). 

 

Som det ovanstående citatet belyser finns det föreställningar i samhället om hur män ska bete sig 

eller se ut, om män avviker från dessa föreställningar kan män utsättas för repressalier som 

exempelvis att kvinnan valde att avbryta samtalet med Knutagård (2007, s. 141) till följd av de 

kvinnliga kläderna. De föreställningar som finns i samhället om män är enligt Connell (2008, s. 83) 

en förklaring till vad begreppet maskulinitet innebär. Dessa föreställningar har genererats ur idéer 

om att män är oföränderliga och att det finns föreställningar om den ”sanna” maskuliniteten som 

män bör förhålla sig till. Föreställningen om den ”sanna” maskuliniteten är starkt förknippad med 

den manliga kroppen som ska vara utformad på ett visst sätt för att anses manlig (Connell, 2008, s. 

83, 86). Utifrån förståelsen av att vara man ingår förväntningar på ”manlighet” exempelvis att män 

har en förkärlek till våld (a.a., s. 83, 92). Andra förväntningar som finns gällande vad som anses 

vara manligt är att inte kunna engagera sig känslomässigt eller att inte kunna prata om känslor (Herz 

och Johansson, 2011,s. 19). Med andra ord finns det föreställningar om att män exempelvis ska vara 

starka, okänsliga och sexuellt aktiva, bilder som människan i sin tolkning av verkligheten gärna 

använder (Johansson, 2000, s. 43). Bilder om ”sanna” maskuliniteter kan dock enligt Connell (2008, 

s.52) ifrågasättas eftersom de könsskillnader som förekommer är få om de överhuvudtaget finns. 

Dessutom menade Johansson (2000, s. 55) att media framställer bilder om maskulinitet som ofta är 

motstridiga varandra eftersom en del bilder framhäver feminina sidor hos män medan andra 

fortfarande förskönar bilden av ”klassiska” män. Eftersom dessa bilder finns bör uppfattningen 

om ”sann” maskulinitet eventuellt överges (a.a., s. 62). Även Johansson (2000, s. 63) menade att det 

inte finns några självklara nya maskuliniteter utan han anser att det mer finns fragment av olika 

sådana. 

 

Maskulinitet kan förklaras utifrån exempelvis ett biologiskt eller socialt perspektiv, där den 

biologiska maskuliniteten är förknippad med den fysiska kroppen och socialt perspektiv är 

förknippad med uppfattningen om att genus skapas utifrån sociala interaktioner. Utifrån biologisk 

maskulinitet likställs manliga kroppar med maskiner och utifrån denna tanke har män specifika 

karaktärsdrag (Connell, 2008, s. 84). Exempelvis antas manliga kroppar vara en faktor som kan leda 

till att män blir aggressiva och att män tar större risker. Faktorer som påverkar aggressivitet är 

genetisk programmering och mäns roll i fortplantningsprocessen (a.a., s. 86, 107). Vanligtvis när 

aggressivitet sammankopplas med det manliga könet är det testosteron som uppmärksammas, dock 

bör det poängteras att testosteron är ett hormon som både kvinnor och män har. Detta hormon hör 

på ett sätt mer ihop med stress än vad det hör ihop med att vara man eller kvinna (jfr Herz & 

Johansson, 2011, s. 100). Dessutom menade Johansson (2000, s. 81) att de föreställningar som finns 

om maskulinitet i dag inte är förknippade med kroppsform på samma sätt som de tidigare 

föreställningarna om maskulinitet var utan det behövs även ett beaktande av det sociala perspektivet. 

Detta perspektiv fokuserar på olikheter mellan manliga och kvinnliga karaktärsdrag exempelvis kan 

maskulinitet förknippas med hur män ska klä sig eller att män ska vara heterosexuella (Connell, 

2008, s. 92). Den heterosexuella matrisen är baserad på föreställningar om att den sociala 

omgivningen anser att män och kvinnor ska vara heterosexuella. Till följd av denna matris är olika 

former av sexuell identitet mer eller mindre socialt accepterat. Som en följd av detta anses män som 

av någon anledning inte lever upp till den heterosexuella matrisen inte vara riktiga män (Butler, 

1999, s. 69-71). 
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I samband med att Connell (2008, s. 84) beskrev det biologiska- och det sociala perspektivet 

kritiserade hon användningen av dessa och menade att det krävs ytterligare ett perspektiv. Connells 

(2008, s. 92) ytterligare perspektiv är en kulturell tolkning av genus med fokus på den fysiska 

upplevelsen. Enligt detta perspektiv krävs samspelet mellan det biologiska och det sociala för att 

genus ska finnas; därtill måste de fysiska processerna alltid beaktas utifrån de sociala processerna 

och omvänt (a.a., s. 93). Till följd av samspelet mellan fysiska handlingar och den sociala 

interaktionen blir föreställningen om maskulinitet sårbar om omgivningens positiva reaktioner på en 

utförd handling uteblir. För att minimera risken att utsättas för ”sårad maskulinitet” försöker män att 

på olika sätt kompensera sina kroppsliga brister eller hinder exempelvis genom att bli tuffare 

(Connell, 2008, s. 95). Johansson (2000, s. 23) var i likhet med Connell (2008, s. 84) kritisk till de 

ovanstående perspektiven om att antingen sociala eller biologiska processer konstruerar genus, 

enligt honom finns det ingen fast punkt som kan avgöra när könsidentiteten uppstår utan denna 

identitet påverkas av ett flertal olika händelser i livet (a.a., s. 23). 

Hegemoni 
 /.../ huruvida man ska överge begreppet hegemonisk maskulinitet, rekonstruera det eller ånyo bekräfta 

 det är en fråga som är föremål för en intensiv debatt. Enligt min uppfattning är teoribildningen kring 

 genusbetingande maktrelationer mellan män fortfarande viktig, liksom förståelsen av hur maskuliniteter 

 bidrar till att legitimera genusordningen. Detta är nödvändigt om teorier om maskulinitet ska kunna 

 kopplas till bredare genusteorier och om de ska ha någon inverkan på praktiska frågor, såsom 

 våldsprevention. Därför anser jag att begreppet hegemonisk maskulinitet, så som det utvecklas i denna bok, 

 fortfarande är grundläggande (Connell, 2008, s. 19). 

 

I samhället förekommer det föreställningar om makt- och maskulinitetspositioner som kan 

förknippas med hegemonisk maskulinitet. Exempel på dessa positioner är antaganden som finns i 

samhället om dominanta och underordnade grupper samt relationen mellan dessa (Connell, 2008, s. 

116). Connell (a.a.) beskrev ett exempel om män som av allmänheten kan uppfattas vara 

underordnade andra mäns dominans; vilka är homosexuella i relation till heterosexuella män. Då 

allmänheten kan anse att homosexuella män har fler feminina beteendemässiga och 

utseendemässiga drag än heterosexuella män anses dessa män inte uppnå föreställningarna om 

hegemonisk maskulinitet. En anledning till detta är att de män som innehar feminina 

utseendemässiga och beteendemässiga drag är motstridiga de föreställningar som finns om 

hegemonisk maskulinitet. För att män ska ha möjlighet att upprätthålla dessa föreställningar behövs 

det även män som från allmänhetens perspektiv antas vara underordnande. Det kan exempelvis 

anses att män som blir slagna i nära relationer inte uppnår illusionen om hegemonisk maskulinitet 

och därför antas vara underordnade män som inte blir slagna (jfr Connell, 2008, s. 116). Herz och 

Johansson (2011, s. 34) ifrågasatte dock Connells åsikter om att homosexuella män antas ha 

underordnade positioner i samhället eftersom de menade att även dessa män kan inneha 

maktpositioner. Ett annat exempel är att män som kan anses ha ”feminina” egenskaper har tagit 

större plats i samhället och då detta har blivit mer tillåtet är det svårare att skilja mellan 

underordnade och dominanta positioner (Johansson, 2000, s. 39). 

 

I flera samhällen är det män som besitter makt över kvinnor men även över andra män och detta 

upprätthåller de föreställningar som finns om hegemonisk maskulinitet (Connell, 2008, s. 115). De 

bilder som finns om hegemonisk maskulinitet kan medföra att män generellt sätt har överordnade 

positioner. Även män som inte uppnår föreställningar om hegemonisk maskulinitet kan gynnas av 

de uppfattningar som finns om att män har maktpositioner i samhället (Johansson, 2000, s. 113, 

188). Dock är det få män som stämmer överens med normer om maskulinitet, utan dessa 

föreställningar utgör snarare övergripande fantasibilder om hur "idealmannen" ska vara (a.a., s. 68). 

De män som av olika skäl inte lyckas leva upp till föreställningar om hegemonisk maskulinitet 

exempelvis de som utsatts för våld av sin partner ifrågasätts av allmänheten (jfr a.a., s. 188). För att 
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män ska kunna återställa och bibehålla uppfattningen om sin manlighet måste de uthärda den lidelse 

som de är utsatta för (Johansson, 2000, s. 45). Därtill menade Johansson (2000, s. 113) att eftersom 

könsrelationerna och maktrelationerna förändras uppkommer det allt fler män som inte kan 

tillskansa sig makt och som befinner sig i underordnade positioner i samhället. Med anledning av att 

dessa relationer förändras är det svårt för män att stämma överens med föreställningar om 

"idealmannen" eftersom dessa kan ifrågasättas (jfr Connell, 2008, s. 116-118). 

 

Som det ovanstående citatet belyser förekommer det en debatt angående begreppet som är värd att 

uppmärksamma, då den har genererat nya infallsvinklar om teorin (Connell, 2008, s. 19). Johansson 

(2000, s. 34) menade att föreställningar om hegemoniska maskuliniteter som fanns under 1800-talet 

där män hade mest makt i samhället har förändrats under 1900-talet som en följd av feministiska 

rörelser. Med anledning av detta problematiserade Johansson (2000, s. 187) begreppet och menade 

att eftersom exempelvis kvinnor har fått ökad makt i samhället kan uppfattningen om den dominans 

som män har kritiseras. Connell (2008, s. 115) påpekade dock att det fortfarande finns män som kan 

anses uppnå föreställningarna om hegemonisk maskulinitet; exempel på detta är män inom militären 

och staten. Johansson (2000, s. 62) ansåg dock att det är relevant att förhålla sig kritisk till teorins 

centrala element, som han menade är makt och narcissism; eftersom det förekommer motsägelser i 

uppfattningen om maskulinitet. Detta då män i dag framställs både utifrån föreställningar om 

klassiskt ”maskulint” samt vad som anses vara klassiskt ”feminint”. Johansson (2000, s. 55) 

ifrågasatte dock om det överhuvudtaget är möjligt att prata i termer av hegemonisk maskulinitet i 

dag och tillade sedan att de traditioner som hegemoniska positioner baseras på inte är självklara. 

 

Det finns fler som var involverade i debatten kring hegemoni bland annat Christine Beasley (2008, 

s.86, 89) som ansåg att det förekommer ett kluster av innebörder av hegemonisk maskulinitet och 

därför ville hon att begreppet ska förnyas. Beasley (a.a.) ansåg att följden av detta nytänk kan bidra 

till en förståelse av vad hegemonisk maskulinitet egentligen innebär. Detta debattinlägg bemötte 

James W. Messerschmidt (2008, s. 105) genom att skriva att forskning har pågått i över 20 år 

angående den grundläggande idén för vad som anses vara hegemonisk maskulinitet och de olika 

alternativ som finns kring begreppet är avsevärt dokumenterade. Beasley (2008, s. 87) menade även 

att; för att begreppet ska kunna användas måste det ges en mer övergripande bild och inte vara 

inriktad mot enskilda män. Hon ansåg att begreppets utvidgning bör vara i undergrupperna 

suprahegemonisk och sub-hegemonisk. Messerschmidt (2008, s. 107) kontrade då med att skriva att 

han inte håller med i att begreppet ska utvidgas på det sätt som Beasley föreslog och en orsak som 

han framförde var att han ansåg att hon misslyckats med att definiera begreppet på ett tydligt sätt. 

Han menade att Beasley missade att förklara relationen mellan grupperna samt hegemonisk 

maskulinitets relation till bland annat etnicitet och klass. Messerschmidt menade även att 

föreställningar om hegemoniska maskuliniteter är dynamiska eftersom det är i interaktionen mellan 

människor som dessa genereras (a.a.). 

 

Trots debatten kan det teoretiska begreppet fortfarande anses grundläggande och viktig för att kunna 

förstå maktrelationer mellan män (Connell, 2008, s. 19). Motivet bakom användningen av hegemoni 

som teori i denna studie är med anledning av det som Messerschmidt (2008, s. 105) framförde om 

att begreppet har forskats på i över 20 år samt det som Connell (2008, s. 19) skrev om att 

hegemonisk maskulinitet kan skapa förståelse för maktrelationer mellan män. Anledningen till att 

begreppet hegemonisk maskulinitet används i studien är för att flertalet av de män som utsatts för 

våld i nära relationer inte uppnår föreställningar som finns om ”idealmannen”. Dessutom är de 

föreställningar om maskulina normer som män har att förhålla sig till och de konsekvenser som män 

påverkas av om de inte uppnår föreställningar om ”idealmannen” socialt skapade (jfr a.a., s. 93). 

Anledningen till att den ovanstående debatten har blivit belyst är för att den påvisar hur teorin ska 

användas; hegemonisk maskulinitet är enbart föreställningar och inte något som individen kan 
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förkroppsliga (Herz & Johansson, 2011, s. 127). Eftersom denna studie undersöker hur 

socialarbetare upplever sig påverkas av föreställningar om manlighet, i relation till män som utsatts 

för våld i nära relationer, är genus och maskulinitet teoretiska utgångspunkter i denna studie. Då det 

även är viktigt att belysa maktrelationer mellan män för att få förståelse för vad som sker i mötet 

mellan socialarbetare och manliga klienter används det teoretiska begreppet hegemonisk 

maskulinitet. 

 

METOD 
För att belysa tillvägagångssättet i denna studie presenteras under detta metodkapitel de val och 

överväganden som är grundläggande för uppkomsten av studiens empiriska material. Inledningsvis 

presenteras kvalitativ metod och den valda intervjumetoden för att sedan presentera studiens urval. 

Därefter utförs en presentation av analysmetod, litteratursökning och etiska överväganden. Slutligen 

beskrivs studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

Metoddiskussion 
Eftersom studiens syfte bland annat är att undersöka hur föreställningar i samhället påverkar 

socialarbetares tankar och agerande i mötet med klienter anses kvalitativ metod vara lämplig till 

föreliggande studie (jfr Bryman, 2011, s. 341). Genom att använda en kvalitativ metod kunde 

förståelse för socialarbetarnas egna upplevelser, tankar och personliga erfarenheter kring våld mot 

män i nära relationer utifrån olika perspektiv framkomma i studien. Denna metod var även det 

verktyg som användes för att uppnå förståelse över sociala processer och hur socialarbetarna 

påverkas av samhälleliga föreställningar om män (jfr a.a.). Då det är viktigt att vara medveten om 

att den metod som används i en studie kan påverka resultatets framkomst genomförs i detta avsnitt 

en metoddiskussion för att påvisa de risker som finns med metoden och hur vi har förhållit oss till 

dessa (jfr a.a., s. 13). Kritik som riktas till kvalitativ metod är bland annat att metoden är 

ostrukturerad. Detta behöver dock inte vara negativt utan det kan även vara positivt eftersom en 

ostrukturerad metod kan få fram respondenternas egna känslor och upplevelser. Som en följd av den 

kritik som finns har vi försökt att finna en mellanväg till struktur och ostruktur genom att använda 

semistrukturerade intervjuer i studien (jfr a.a., s. 372). Annan kritik som finns mot kvalitativ 

forskning är att den information som framkommer och tolkning av denna kan påverkas av 

forskarnas egenskaper. I undersökningen försökte vi motverka att våra egenskaper, exempelvis vår 

förförståelse, påverkade framkomsten av information genom att vi bland annat utförde varannan 

intervju samt transkriberade varandras intervjuer. Anledningen var för att se om vi tolkade 

informationen på samma sätt (a.a., 2011, s. 369). Det förekommer även kritik mot att det är svårt att 

uppnå transparens vid användningen av kvalitativ metod. Eftersom detta trots allt är ett viktigt 

kriterium har vi försökt att vara tydliga och synliggjort alla steg som vi har använt oss av i studien 

under nedanstående avsnitt (jfr a.a., s. 370, 374). 

Intervju och intervjuguide 
Det finns olika typer av kvalitativa metoder som kan användas och vi valde att använda oss av 

intervjuer. Detta eftersom intervjuer lämpar sig bra i studier som undersöker respondenternas tankar 

och föreställningar. Genom att använda semistrukturerade intervjuer fanns det möjlighet för 

respondenterna att uttrycka sina attityder och upplevelser utifrån sin egen verklighetsuppfattning 

(jfr Bryman, 2011, s. 413). Följden av detta val av intervjumetod blev att vi använde oss av en 

intervjuguide
3
 med specifika teman och frågeställningar. Fördelar med en semistrukturerad intervju 

är att under intervjun kunna ändra på ordningen på frågorna i intervjuguiden, vilket medförde att vi 

blev lyhörda för respondentens tankegångar. Intervjuguiden var även stödjande och vägledande 

under intervjutillfällena samt medförde eventuellt att intervjun kan upprepas vid ett senare skeende. 

                                                 
3
 Se Bilaga 2 - Intervjuguide 
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Då den semistrukturerade intervjun både är flexibel och strukturerad medförde detta att 

respondenterna utifrån sina egna tankar kunde utforma sina svar. Strukturen var ett stöd i att återfå 

uppmärksamheten på syfte och frågeställningar om respondenten berättade om sådant som var 

utanför studiens syfte (jfr a.a., 415). För att få fram relevanta frågor i intervjuguiden utgick vi först 

och främst utifrån syftet och frågeställningarna för att genom detta fokusera på ämnet. Vi skapade 

först tre teman som speglade de tre frågeställningarna för att sedan smalna av i följdfrågor för att 

utveckla respondenternas svar. För att få stöd i frågorna utgick vi även i viss mån från tidigare 

forskning för att genom detta vara pålästa inom ämnet och kunna ställa spontana följdfrågor. 
 

Intervjuns utgångspunkt var att socialarbetarna skulle berätta om deras arbete med våld i nära 

relationer. De skulle även få möjlighet att berätta om hur de hanterar föreställningar som finns i 

samhället om att män anses vara våldsförövare. Vi ville även undersöka deras tankar och 

upplevelser gällande arbetet med män som blir eller har blivit utsatta för våld i nära relationer. De 

olika teman vi hade i intervjuguiden var arbetet, inställningar, förhållningssätt och begränsat 

samhällsproblem. Om det ansågs relevant ställde vi följdfrågor under intervjuerna (jfr Bryman, 

2011, s. 415). Med anledning av tillförlitligheten av vår studie genomfördes intervjuerna av en 

intervjuperson i taget. För att minimera risken för att resultatet påverkades av intervjuarens sätt att 

ställa frågor valde vi att genomföra varannan intervju var men med samma intervjuguide och 

samma upplägg. Följaktligen var detta tillvägagångssätt en möjlighet att undvika att resultatet blev 

färgat av våra personliga värderingar (jfr a.a. s. 355). Vi hade även kunnat utföra intervjuerna 

tillsammans men då vi enbart intervjuade en person i taget ansåg vi att det förelåg risk för att det 

skulle uppstå maktskillnader som hade kunnat påverka respondentens benägenhet att uttrycka sig. 

Vi ansåg även att det förelåg en risk för att en av oss skulle ha varit mer dominant om vi hade varit 

två intervjuare under intervjutillfället. Konsekvensen av detta kunde då vara att svaren som 

framkom på intervjufrågorna präglats av den dominanta personens sätt att ställa frågor. Genom att 

vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och därmed kunde vara relativt flexibla under 

intervjun uppkom förståelse över socialarbetarnas tankar, föreställningar om män och hur de 

hanterar detta (jfr a.a. s. 415). 
 

En pilotintervju
4
 genomfördes för att genom detta utforma frågorna i intervjuguiden på ett lämpligt 

och relevant sätt. Visserligen kan intervjuaren ändra om frågor i intervjuguiden i efterhand om det 

finns behov av det, men då intervjuguiden i föreliggande studie skulle vara utformad på ett lämpligt 

sätt redan från början valde vi att genomföra en pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes bland 

annat för att ge mer vana att leda intervjuer och säkerställa att det inte uppkom oklarheter eller 

problem med frågorna vi valt att ha med i intervjuguiden (jfr Bryman, 2011, s. 258). Pilotintervjuns 

respondent, som vi i resultatet kallar för Charlie, arbetade på en kvinnomottagning inriktad på att 

möta förövare. Anledningen till att vi valde att intervjua en person på denna typ av verksamhet var 

även för att säkerställa att värdefull information inte förlorades. Detta med anledning av att vi inte 

valt att använda denna typ av verksamhet som urval. Om vi även i pilotintervjun använt oss av 

liknande respondenter som deltog i de resterande intervjuerna fanns det även risk för att värdefull 

information hade förlorats (jfr a.a). Detta då det enbart finns ett fåtal mansmottagningar i Sverige. 

För att alla skulle ha samma förutsättningar och då de svar som framkom under intervjuerna gavs en 

rättvis bild, var alla intervjuer utformade på samma sätt. Med anledning av detta var respondenten i 

pilotintervjun enbart medveten om att personen deltog i en intervju och inte i en pilotintervju. Det 

förelåg en risk för att respondentens svar hade färgats av detta faktum och därför avstod vi från att 

berätta att personen deltog i en pilotintervju. Eftersom det fanns en osäkerhet över om svaren kunde 

användas som resultat i denna studie ville vi inte färga respondentens svar. Även om den primära 

utgångspunkten var att respondenten ingick i en pilotintervju användes denna intervju slutligen i 

                                                 
4
 En pilotintervju är en intervju som görs i syfte att få intervjuerfarenhet samt för att testa de frågor som valts till 

intervjuguiden (Bryman, 2011, s. 259). 
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resultatet. Anledningen till att vi valde att ha med pilotintervjuns resultat var för att det uppkom 

intressanta skillnader och likheter mellan den mottagningen och de andras mottagningar. Efter 

pilotintervjun genomfördes enbart ett fåtal språkliga justeringar och genom detta blev frågorna 

tydligare och mer relevanta. Det är dock viktigt att vara medveten om att resultatet kommer från en 

verksamhet med en annan målgrupp än resterande resultat vilket medför att det inte går att 

generalisera pilotintervjuns resultat med exempelvis mansmottagningar. 

 

Vid respondentsökningen var vi tvungna att använda kreativa lösningar för att komma i kontakt med 

en tillräckligt stor mängd respondenter. Anledningen till detta är att de mansmottagningar som finns, 

där socialarbetarna uttryckligen säger sig komma i kontakt med män som har blivit utsatta för våld, 

är geografiskt utsprida över stora delar av Sverige. På grund av de geografiska svårigheterna 

medförde detta att vi utförde telefonintervjuer med två av våra respondenter. Självfallet finns det 

skillnader mellan telefonintervju och en intervju som sker med båda parterna fysiskt närvarande (se 

Bryman, 2011, s. 432). En skillnad som vi uppmärksammade var att telefonintervjuerna tenderade 

att bli kortare än de intervjuer där vi fysiskt träffade respondenterna. En anledning till att 

telefonintervjuerna var kortare var att respondenternas svar var koncisa eftersom de avstod från att 

ge långa exempel, vilket kan ha påverkats av att de inte behövde svara på det sätt som de tror att vi 

tyckte om (jfr a.a., s. 209). Trots viss skillnad mellan telefonintervju och intervju där respondent 

och intervjuare träffar varandra är skillnaden relativt liten. Även telefonintervjuer kan generera 

detaljer och kan även medföra att respondenten besvarar intervjufrågorna på ett omfattande sätt (a.a., 

2011, s. 433). I föreliggande studie var det mer relevant att intervjua respondenter som direkt 

kommer i kontakt med män som blivit utsatta för våld i nära relationer än att intervjua respondenter 

som befann sig geografiskt nära oss, men som inte kom i direkt kontakt med män som utsatts för 

våld i nära relationer, därför valde vi att utföra telefonintervjuer. 

 

Som vi tidigare skrev använde vi oss av en intervjuguide
5
 under intervjutillfällena och vi använde 

även ett inspelningsinstrument. Inledningsvis under intervjuerna ställdes frågor kring 

respondenternas utbildnings- och arbetslivserfarenhet samt frågor kring organisationen för att få en 

viss bakgrundsinformation. Motivet till detta var att bakgrundsinformation kan skapa förståelse för 

hur respondenternas svar hör ihop med deras sammanhang (jfr Bryman, 2011, s. 421). I 

intervjuguiden försökte vi på ett omfattande sätt att använda oss av öppna frågor för att ge 

respondenterna möjlighet att svara med egna ord samt ge utrymme för oförutsedda svar. Med 

samtycke från respondenterna användes inspelningsinstrument under intervjuerna för att få ett mer 

detaljerat resultat, då enbart anteckningar kan leda till att intervjupersonernas egna sätt att uttrycka 

sig förloras (a.a., s. 420, 244). För att öka lyhördheten för respondenternas svar på intervjufrågorna 

föredrog vi att spela in samtalet och att enbart föra stödanteckningar under intervjun. 

Stödanteckningar användes under intervjun för att återkoppla till ämnen som respondenten tagit upp 

tidigare samt även i samband med transkriberingen för att förtydliga oklarheter eller svårhörda 

utsagor. Intervjuguidens syfte var att studiens frågeställningar och teman skulle besvaras men även 

att frågorna var öppna för spontana svar utifrån respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter. 

 

Vi intervjuade sex respondenter där alla arbetar inom socialt arbete med inriktning på våld i nära 

relationer. De fysiska intervjuerna varade i 60 minuter medan telefonintervjuerna varade i 45 

minuter. Alla respondenter var män förutom en som var kvinna och de var i åldrarna 40-65. Efter att 

intervjuerna genomförts ansåg vi att de skillnader och likheter som fanns mellan respondenterna 

inte var könsrelaterade. Fem respondenter var utbildade socionomer och en respondent var utbildad 

inom sjukvården. De sex respondenterna hade olika sorters vidareutbildningar inom socialt arbete 

och våld i nära relationer. De hade skilda tidigare arbetserfarenheter, inom socialt arbete. 

Följaktligen kan respondenternas skilda bakgrunder medfört att de hade olika synsätt angående män 

                                                 
5
 Se Bilaga 2 - Intervjuguide 
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som utsatts för våld i nära relationer. Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive 

arbetsplats efter respondenternas egna önskemål. På arbetsplatserna var det framförallt män som 

arbetade med män som utsatts för våld i nära relationer.   

Urval 
Efter ett antal olika överväganden valde vi att använda målstyrt urval vid valet av respondenter, 

vilket innebär att vi själv valt ut respondenterna. Detta gjordes eftersom det finns ett fåtal 

verksamheter riktade till män som utsatts för våld i nära relationer (jfr Bryman, 2011, s. 392). 

Anledningen till detta var att urvalsmetoden kunde medföra kontakt med respondenter som träffade 

män som utsatts för relationsvåld. Till följd av att många socialarbetare kan möta män som utsatts 

för våld i nära relationer har vi valt att avgränsa oss till de socialarbetare som arbetar på olika typer 

av mansmottagningar. Nedanstående kriterier har varit vår utgångspunkt för valet av respondenter: 

1. Socialarbetarna skall arbeta på en mottagning som inriktar sig mot våld i nära relationer med 

fokus på män. 

2. Socialarbetarna skall uttryckligen komma i kontakt med män som blivit utsatta eller som 

utsätts för våld i nära relationer. 

Anledningen till det första kriteriet var att vi valde att endast fokusera på män som utsätts eller har 

blivit utsatta för relationsvåld. Det andra kriteriet beaktades med anledning av att det på andra 

mottagningar exempelvis kvinnomottagningar kan förekomma socialarbetare som är specialiserade 

på arbetet med förövare. Vi valde att genomföra vår pilotintervju på en kvinnomottagning för att 

försäkra oss om att vi inte hade missat en viktig grupp av respondenter. Eftersom denna respondent 

arbetade på en annan mottagning uppfylldes inte det första kriteriet som fanns för de andra 

respondenterna. För att säkerställa att respondenterna var relevanta gick vi in på olika svenska 

kommuners hemsidor och sökte på våld i nära relationer. Då fick vi fram ett flertal olika 

mottagningar där vi sedan besökte mottagningarnas hemsidor för att försäkra oss om att de arbetade 

med relationsvåld med fokus på män. Under själva telefonkontakten presenterade vi studiens syfte 

och frågade om de uttryckligen arbetade med män som blivit utsatta för eller som utsätts för våld i 

nära relationer. Om de tillfrågade svarade ja bokade vi in intervjuer. Till följd av att vi aktivt letade 

efter respondenter som kom i kontakt med män lyckades vi få kontakt med respondenter som var 

betydelsefulla för föreliggande studie eftersom de uppfyllde de ovanstående kriterierna. De 

avgränsningar som genomförts har varit att vi intervjuade socialarbetare som arbetar på olika typer 

av mansmottagningar och som kommer i kontakt med män som har blivit utsatta eller som i nuläget 

utsätts för relationsvåld. Anledningen till att vi ville intervjua dessa socialarbetare var att de bar på 

värdefull information angående deras upplevelser av att bemöta män som utsatts för våld. En annan 

anledning var att vi ville undersöka om socialarbetarnas inställningar och förhållningssätt 

påverkades av föreställningar som finns i samhället, exempelvis föreställningar om maskulinitet, i 

arbetet. De nackdelar som fanns med dessa avgränsningar var exempelvis att det är många män som 

har blivit utsatta för våld i nära relationer eller som utsätts för våld som avstår från att söka stöd hos 

mansmottagningar. Därför kan det vara svårt att dra generella slutsatser angående alla socialarbetare 

som kommer i kontakt med denna form av våldsproblematik. Dock kan det vara mer relevant att 

enbart rikta in sig på en specifik målgrupp istället för att planlöst kontakta alla som kan komma i 

kontakt med män som har utsatts för relationsvåld. 

Analysmetod och bearbetning 
Under de intervjuer som genomfördes använde vi oss av ett inspelningsinstrument samtidigt som vi 

förde anteckningar; detta medförde ett stort material som skulle föras över till text. Vi har 

transkriberat varandras intervjuer för att på det sättet se om vi tolkat intervjuerna på samma sätt. Det 

transkriberade materialet blev sammanlagt ungefär 60 sidor. Eftersom meningskoncentrering är ett 

systematiskt utformat tillvägagångssätt med tydliga steg att följa användes denna 
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databearbetningsmetod i föreliggande studie (jfr Kvale, 2009, s. 221). Även om vi under intervjun 

hade utgått i från intervjuguidens ordning förekom svar på frågor även på andra ställen i den 

transkriberade texten. För att tydliggöra relevanta delar i transkriberingsmaterialet kodades varje 

enskild respondent samt varje stycke i texten. Positivt med detta tillvägagångssätt var att vi på ett 

enkelt och effektivt sätt kunde söka i texten efter respektive respondent och stycke. När vi 

transkriberat alla intervjuer läste vi i genom texterna många gånger för att undvika tolkning av det 

insamlade materialet. Vi mejlade även respondenterna vid oklarheter för att få förtydligande av 

deras utsagor. 

 

Efter att vi hade läst materialet plockade vi ut meningsenheter som kunde urskiljas i texten (jfr 

Kvale, 2009, s. 221). Några av de enheter som direkt framkom var: arbetssätt, förövare och 

föreställningar. Vi formulerade sedan teman utifrån de meningsenheter som framkom ett exempel 

på sådant tema var metod, som formulerades utifrån meningsenheten arbetssätt samt liknande 

meningsenheter som exempelvis handlade om föreställningar. När de olika teman utformades 

beslutade vi oss för att ställa frågor till dessa utifrån studiens syfte och frågeställningar (jfr a.a., 

2009, s. 221-222). Frågor som ställdes till de olika teman var bland annat; Vilken uppfattning har 

intervjupersonen om män som utsatts för våld i nära relationer? Hur förhåller sig intervjupersonen 

till samhälleliga åsikter om att män anses vara förövare? Vilka metoder använder sig 

intervjupersonen av? Under bearbetningen av intervjumaterialet återkopplade vi ideligen till de först 

utförda delarna för att få större förståelse för kontexten. När resultatet presenterades använde vi oss 

av citat, för att få fram dessa sökte vi i texten på de olika teman som framkommit. Citat valde vi att 

använda för att ge tydliga exempel på vad som framkommit i resultatet (Ask, 2006, s. 67). Vi är 

medvetna om att andra studenter eller forskare kan välja andra meningsenheter och teman än de 

som vi har använt oss av. Dock valde vi att utgå i från dessa eftersom vi upplevde att det var de som 

tydligt framkom samt gick att återkoppla till syftet och frågeställningarna.   

Litteratursökning 
Vi har sökt och samlat in litteratur till vår studie via Örebro universitets söktjänst LIBRIS där vi har 

använt sökord som: Maskulinitet, genus, våld, våld i nära relationer, hegemoni, kvalitativ metod, 

intervju och intervjuguide. Detta genomfördes i ett tidigt skede i studiens skrivandeprocess med 

anledning av att samla in information inför kommande intervjuer. Forskning och artiklar till vår 

studie har sökts och samlats in via Örebro universitets ämnesguide för socialt arbete, där använde vi 

databasen Summon. Sökord som använts är: domestic violence, domestic violence against men, 

male victims, abused men, social work, domestic violence in close relationship och hegemonic 

masculinities. Ett av kraven på den insamlade forskningen var att den skulle vara vetenskapligt 

granskad och därför markerades rutan “endast vetenskapliga artiklar” när vi sökte i Summon. Vi har 

även sökt via databasen social service abstracts och där kryssades rutan “Peer reviewed” i (jfr Lööf, 

2005, s. 363). Referenslistor och artiklars nyckelord har varit vägledande i sökandet efter litteratur, 

forskning, artiklar och rapporter. Litteratur som använts är inriktade på de teoretiska 

utgångspunkterna och handlar bland annat om synen på genus i samhället och maskulina diskurser 

medan forskning och artiklar mer fokuserar på män och socialarbetarnas egna upplevelser av våld 

mot män i nära relationer. I vår litteratursökning avgränsade vi oss först till män som utsatts för 

relationsvåld och sedan till socialarbetarnas upplevelser inom detta område. Vi har även förhållit oss 

kritiska till den litteratur som används i studien eftersom det kan finnas oseriösa förlag och 

författare. Vi har ansett det viktigt att genomgående använda litteratur som kan anses vara relevant i 

dag då äldre verk kan tendera att anses som icke-relevanta (jfr a.a.). I denna studie har vi i första 

hand använt oss av primärkällor i den mån det har varit möjligt eftersom det kan vara problematiskt 

att utgå från sekundärkällor. Anledningen till att sekundärkällor har uteslutits i denna studie var för 

att undvika att vi tolkade andra författares tolkningar av ursprungstexter (jfr Bryman, 2011, s. 121). 
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Etiska överväganden 
I föreliggande studie har etiska principer beaktats för att undvika negativ påverkan på 

respondenterna. Vi har utgått från informationskravet, vilket innebär att den som utför studien bland 

annat ska informera deltagarna om studiens syfte (jfr Bryman, 2011, s. 130-132). Vi har även 

informerat respondenterna om att deltagandet är frivilligt, intervjuguidens uppbyggnad och 

bearbetning av det insamlade materialet samt dess användningsområde. Detta gjordes i form av ett 

brev
6
 som alla respondenter mottog via mejl innan intervjun, där syftet med studien, intervjuns 

upplägg och viktiga etiska aspekter beskrevs. Vid inledningen av intervjun sammanfattades brevet 

för att alla respondenter skulle vara införstådda med viktiga detaljer i detta. För att respondenterna 

skulle vara medvetna om att deras upplevelser och tankar var värdefulla för oss redogjorde vi för de 

etiska principerna. En annan aspekt som vi beaktade var konfidentialitetskravet som skyddar 

respondenternas identitet från obehörigas insyn. Alla personuppgifter ska utifrån denna princip 

förvaras och avidentifieras för att säkerställa att anonymiteten upprätthålls (jfr Bryman, 2011, s. 

130-132). Då det endast förekommer ett fåtal mansmottagningar är vi medvetna om att risken för 

igenkänning av de socialarbetare som arbetar inom denna kategori är stor. Eftersom det är ett fåtal 

som arbetar med denna våldsproblematik har vi valt att intervjua respondenter som är geografiskt 

spridda över hela Sverige. Vid samband med transkriberingen har vi anonymiserat respondenternas 

personuppgifter, vilket är en faktor som leder till att respondenternas identitet skyddas. 

Anonymiseringen sker även i resultat- och analyskapitlet i form av fiktiva och könsneutrala namn. 

Vi har raderat inspelningarna från inspelningsverktyget för att säkerställa att ingen obehörig hör 

deras röster. 

 

Vi har även beaktat nyttjandekravet då vi inte kommer att använda materialet i annat syfte än till 

denna studie. Att beakta nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in enbart får användas i 

forskningssyfte (jfr Bryman, 2011, s. 130-132). Vi har under resultatets framställningsprocess aktivt 

genomfört överväganden angående vilken information som kan användas för att uppfylla studiens 

syfte och frågeställningar. I brevet och under det initierande skedet av intervjun förklarade vi även 

samtyckeskravet för respondenterna. Samtyckeskravet innebär att respondenterna godkänner sin 

medverkan i studien (a.a.). En aspekt som respondenterna exempelvis skulle samtycka till var om vi 

fick använda oss av inspelningsverktyg under intervjun. Vi frågade även om vi kunde kontakta 

respondenterna om det uppstod oklarheter under transkriberingen, anledningen till detta var för att 

undvika att vi tolkade mummel eller annat utifrån vår förförståelse (a.a.). Andra etiska 

överväganden som vi har reflekterat över men som inte faller inom de fyra principerna är att vi 

försökte minimera risken för att felaktigt påverka respondenterna. Ett exempel på detta är 

utformandet av intervjuguiden där vi ideligen reflekterade över frågor som kunde anses känsliga. 

Detta var även en av anledningarna till att använda en pilotintervju eftersom vår förhoppning var att 

vi då skulle bli medvetna om känsliga frågor som kunde uteslutas (jfr Bryman, 2011, s. 259). För att 

minimera risken att påverka respondenterna negativt valde vi bland annat att inte ha intervjufrågor 

som innefattade känsliga aspekter. Exempel på känslig fråga är; Känner du någon man som blivit 

utsatt för våld i nära relationer? Detta kan vara känsligt på grund av att frågan blir personlig 

eftersom respondenten då måste svara utifrån sitt eget liv samt att frågan faller utanför ramen av 

studiens syfte. 

Tillförlitlighet 
Att använda sig av begreppen reliabilitet och validitet kan anses problematiskt i kvalitativa studier 

och därför användes i stället begreppet tillförlitlighet i denna studie. Tillförlitlighet består av fyra 

delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). För att bedöma om empirin är trovärdig i föreliggande studie 

                                                 
6Se bilaga 1 - Informationsbrev 
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har vi i resultatet valt att belysa respondenternas egna tankar i form av citat. Motivet till att använda 

citat var att minimera risken för felaktigheter och tolkningar av respondenternas utsagor (jfr a.a., s. 

489). Vi har även beaktat det regelverk som forskning inom socialt arbete är baserat på bland annat 

etiska principer och hela tiden arbetat för att minimera tolkning av respondenterna eller på något 

sätt påverkat deras resultat (Bryman, 2011, s. 354-355). Begreppet trovärdighet kan jämföras med 

begreppet intern validitet som används inom kvantitativ forskning. För att kunna bedöma det andra 

delkriteriet, överförbarhet, har vi ansett att det var viktigt att ingående redovisa studiens 

tillvägagångssätt. Genom att tydliggöra studiens tillvägagångssätt kan det underlätta för någon 

annan att upprepa studien (jfr a.a.). Eftersom studien utgår ifrån att få ökad förståelse för de 

inställningar och förhållningssätt som socialarbetarna har, valde vi att presentera detaljer angående 

den sociala kontext som respondenterna befinner sig i utan att för den sakens skull belysa känsliga 

detaljer som kan avslöja respondenternas identitet. Anledningen till detta är att det kan innebära att 

någon annan kan välja en liknande grupp respondenter och därav eventuellt få fram likvärdiga 

resultat. Detta begrepp kan jämföras med extern validitet som finns inom kvantitativ forskning. 

 

Det tredje delkriteriet är pålitlighet som innebär att vi har presenterat alla faser i 

forskningsprocessen tydligt. Detta för att någon annan ska kunna granska och bedöma kvaliteten på 

vår studie (jfr Bryman, 2011, s. 355). En annan aspekt vi har beaktat i och med pålitlighet är att 

intervjuguiden matchar syftet och frågeställningarna. Detta för att styrka att vi undersöker det som 

ska undersökas och inget annat. Vi har även försökt vara tydliga i definitionen av de begrepp som 

används genomgående i studien, exempelvis vålds begreppet, för att kunna ställa relevanta frågor 

under intervjuerna som stämmer överens med syftet för denna studie. Det fjärde delkriteriet, 

möjligheten att kunna styrka och konfirmera, har beaktats i föreliggande studie genom att försöka 

undvika påverkan från personliga värderingar vid studiens förfarande (jfr Bryman, 2011, s. 355). 

Exempelvis har vi genomgående granskat varandras texter för att se om vi har tolkat information på 

samma sätt. Vi har även försökt undvika att våra personliga åsikter har påverkat bland annat syfte 

och frågeställningar. Tillvägagångssättet för att undvika detta var att syftet och frågeställningar 

istället formulerades utifrån forskning som vi belyst i den inledande problembeskrivningen (jfr a.a.). 

Generaliserbarhet 
Ett annat begrepp som även kan vara betydelsefullt att beakta är begreppet generaliserbarhet. Inom 

den kvalitativa forskningen kan det vara problematiskt att generalisera resultatet till populationen 

och därför generaliseras resultatet inom den kvalitativa forskningen vanligtvis till tidigare forskning 

och teorier. Den empiri som framkommit i samband med intervjuerna stämmer till stor del överens 

med den forskning som finns inom området. Anledningen till att det är svårare att generalisera 

utifrån populationen inom den kvalitativa forskningen, är att forskaren i fler fall aktivt söker efter 

respondenter som kan delta i studien och i de intervjuer som genomförs deltar vanligtvis ett fåtal 

individer. Eftersom vi valde att aktivt söka efter respondenter har detta påverkat generaliserbarheten 

och resultatet kan därför enbart generaliseras utifrån den population som resultatet hämtats från 

samt till den tidigare forskningen (jfr Bryman, 2011, s. 369). Den population som information 

inhämtats från är socialarbetare på olika mansmottagningar runt om i Sverige och vi är medvetna 

om att det enbart är dessa personer som deras svar kan generaliseras till. Däremot kan 

forskningsresultaten vara generaliserbara om de teoretiska slutsatserna som skapats av kvalitativ 

data är präglade av kvalité (a.a., s. 369). 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Under nedanstående kapitel presenteras det resultat som framkommit i samband med genomförda 

intervjuer. Empirin har organiserats under olika avsnitt som utgår i från studiens syfte och 

frågeställningar. Det första avsnittet handlar om resurser och metoder som mottagningar inriktade 

på män som utsatts för relationsvåld använder. Nästföljande avsnitt fokuserar på hur socialarbetare 

hanterar och förstår föreställningar som finns i samhället angående män som utsatts för våld i nära 

relationer. Avslutande avsnitt fokuserar på aspekter som är viktiga att socialarbetare förhåller sig till 

i arbetet med män som utsatts för relationsvåld. Under varje övergripande avsnitt finns det sedan 

teman som är organiserade utifrån ett specifikt mönster; först kommer en ingress som beskriver vad 

temat övergripande handlar om, sedan kommer en presentation av det första citatet, vidare 

presenteras själva citatet, därefter kommer en beskrivning av vad citat utrycker och sedan ytterligare 

citat och så vidare. Följaktligen kommer alla nedanstående citat att följa den ordning som 

presenterats i ovanstående mening. När alla citat och beskrivningar till dessa har presenterats i varje 

tema kommer slutligen en analys av dessa citat kopplat till teori och tidigare forskning. Med 

anledning av denna strukturering kommer därför alla teman att analyseras var för sig. 

Arbetets utformning 
Under detta avsnitt belyser vi den första frågeställningen som är; Hur är arbetet med män som 

utsatts för relationsvåld utformat? Det första undertemat syftar till att redogöra för vad som 

huvudsakligen styr socialarbetarnas arbete med män som utsatts för relationsvåld. Nästföljande 

tema handlar om de metoder som socialarbetarna använder i arbetet med män som utsatts för 

relationsvåld. 

Mandat och ekonomiskt stöd 
En fråga som vi ställde till respondenterna var; Vad är det som huvudsakligen styr ditt arbete med 

män som utsatts för våld i nära relationer? I intervjuerna berättade flera respondenter att det som 

huvudsakligen styr deras arbete med män som utsatts för relationsvåld är ekonomiskt stöd från 

kommuner och landsting. Då de besökta verksamheterna är beroende av ekonomiska resurser måste 

de även ansöka om detta. Respondenterna upplevde att den våldsproblematik som är störst, 

nämligen mäns våld mot kvinnor, får majoriteten av det ekonomiska stödet. Det finns även 

mansmottagningar som arbetar med män i kris som får ekonomiskt stöd i sitt arbete. 
 
 Toni: Vår förvaltning får ju en budget från politikerna för att satsa på män som befinner sig i kris och då 

 exempelvis har relationsproblem eller problem kring hot och våld. 
 

Tonis verksamhet får ekonomiskt stöd för män i kris, vilket är mer omfattande än verksamheter som 

uttrycker att de enbart arbetar med förövare. Att mottagningar måste söka ekonomiskt stöd för att 

kunna bedriva en viss typ av verksamhet var något som Kim redogjorde för: 

 
 Kim: Jag är ju eller vi är beroende av pengar, vi måste ansöka om pengar varje år, då måste vi beskriva vad vi 

 ska använda pengarna till, i ansökningsbrevet ska vi berätta vad vi gör. 
 

I likhet med Kims citat är många verksamheter beroende av ekonomiskt stöd och de måste vid 

ansökan berätta om vad det ekonomiska stödet kommer att användas till. Att vara tvungen att 

förhålla sig till de ekonomiska resurser som verksamheten får kan vara problematiskt. Detta 

eftersom en del mottagningar då inte får resurser för att arbeta med män som utsatts för 

relationsvåld. Till skillnad mot Tonis mottagning som får ekonomiska resurser för att arbeta med 

män som befinner sig i kris fick Alex mottagning avslag när de ansökte om ekonomiskt stöd. 
 
 Alex: Sen så är det ju också så att de ekonomiska medel som finns att söka är för att satsa på män som har 

 utövat våld, så vi har fått ekonomiska medel för att arbeta med män som har varit utsatta för våld, med hjälp av 

 att vi har sökt ekonomiskt medel för de som har utövat våld. Vi skriver ju sällan att vi tar emot män som varit 
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 utsatta för våld och så, fast vi jobbar med det, så går vi ju inte ut med informationen, så vi kanske skulle 

 kunna göra det, men här är vi ju också bromsade, för vi har inte mandat ifrån samhällets sida att arbeta med det 

 och det är ingen som sagt att jobba  med det här vi inte får ekonomiska medel för /…/ Det är kvinnor och 

 kvinnofridsprojekt och män som utövar våld i nära relationer som får ekonomiska möjligheter, [men] vi har 

 sökt pengar för det här, det gjorde vi faktiskt för en sju åtta år sedan men det avslogs. 
 

En lösning som Alex uttryckte är att använda pengar som huvudsakligen är avsedda för män som 

utövar våld även till utsatta män. Konsekvensen blir dock att verksamhetens arbete är tillbakahållet, 

eftersom de inte får tillräckligt med mandat från samhället för att arbeta med denna form av 

problematik. Nackdelen med de bristfälliga ekonomiska resurserna är att information angående 

våldsutsatta män tenderar att utebli. Dessutom tillade Alex att det framförallt är verksamheter som 

är inriktade på kvinnor som får ekonomiskt stöd. Anledningen till att verksamheter inte får 

tillräckligt med resurser för att arbeta med män som utsatts för relationsvåld menade Lee kan bero 

på: 
 
 Lee: Det är en ekonomisk verklighet, mansmottagningar finns ju oftast inom kommunal regim, jag tror att 
 det är så överlag och det är en lagstiftad verksamhet, det [är det] ekonomiska trycket som gör att 
 man inte är intresserad av verksamheter som inte är lagstiftade, det är en rent politisk fråga vad 
 man vill satsa pengar på, annars så tror jag nog att intresset finns. /.../ man måste göra något för de som 

 utsätter, alltså förövarna, inte bara med offer då initierade man en sån här mottagning. 
 

De verksamheter som finns och de som erbjuds ekonomiskt stöd baseras på politiska värderingar. I 

likhet med Alex citat, är det framförallt arbetet med våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män 

som får ekonomiskt stöd. Med anledning av detta startades Lees mottagning som en följd av ett 

aktivt kvinnofridsarbete. Orsaken till att mottagningen startades var för att det även måste göras 

något för förövarna och inte bara till kvinnor som utsatts för relationsvåld. Lee upplevde dock att 

det ekonomiska stödet speglar verkligheten genom att det är en politisk fråga och de verksamheter 

som får ekonomiskt stöd är lagstiftade. 

 

Under intervjun med Alex framkom det information om att ekonomiskt stöd utdelas i majoritet till 

de verksamheter som är inriktade mot kvinnor som har blivit utsatta för våld och män som utövar 

våld. Detta är även något forskning visar; det utbud som finns är kvinnomottagningar med 

inriktning mot att hjälpa utsatta kvinnor eller mansmottagningar som är inriktade på män som 

utövar våld (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 51). Nackdelen med detta är dock att om en 

mottagning ansöker om ekonomiska medel för annan typ av våldsproblematik, i likhet med Alex 

mottagning, får sin ansökan avslagen. Följden av att problematiken kring våld mot män i nära 

relationer inte får ekonomiska resurser kan leda till att det finns brist på verksamheter som riktar sig 

till denna problematik (jfr Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 777; Barber, 2008, s. 39). 
 

En följd av att förövare i majoritet är män kan vara att flera av respondenternas verksamheter har 

startats för att skydda kvinnor från det våld som män utövar, vilket även forskning visar (Barber, 

2008, s. 39). Toni berättade att deras verksamhet får ekonomiskt stöd av politiker för att arbeta med 

män som är i kris. Detta kan orsakas av det Connell (2009, s. 170) menade med att föreställningar 

som finns om att våldsproblematiken vanligtvis förknippas med män vilket kan göra det lättare att 

söka ekonomiska resurser för denna form av arbete. Enligt Alex är även det ekonomiska stödet som 

finns att söka inriktat på män som är förövare. Detta kan vara en konsekvens av att det finns 

föreställningar om att män av naturen är aggressiva (Connell, 2008, s. 86). En annan orsak kan vara 

att efterfrågan på verksamheter som är inriktade på män som utsatts för våld i nära relationer inte är 

stor (Barber, 2008, s. 39). Alex förklarade att bristen på ekonomiskt stöd medför att de avstår från 

att uttryckligen skriva ut information angående denna våldsproblematik. Detta är problematiskt då 

många män tenderar att i stället för att söka hjälp, då det finns en rädsla för att den föreställning de 

har om att deras maskulinitet ska bli sårad, hellre genomlider situationen (Connell, 2008, s. 95 & 

Johansson, 2000, s. 188). 
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Att det finns få verksamheter riktade till män som utsatts för relationsvåld kan vara orsakat av att 

det i lagstiftningen inte uttrycks att män skall beaktas vid utsatthet för relationsvåld, som 

exempelvis i socialtjänstlagen 5 kap. 11 §. Att lagstiftade mottagningar får mer ekonomiskt stöd 

menade Lee kan bero på att det är baserat på politiska antaganden om vad som är viktigt samt att 

det snarare finns ett behov av verksamheter riktade till de som utövar våld. Att män tenderar att 

förknippas som förövare kan också orsaka att de ekonomiska resurser som kommuner och landsting 

ger påverkas av föreställningar om att män sällan förknippas som offer för relationsvåld, vilket 

leder till att manliga offer förbises (jfr Connell, 2009, s. 106). En annan anledning till detta kan vara 

att mäns situation som våldsutsatta i nära relationer inte är lika uppmärksammat som kvinnors 

situation (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 6). Dessutom menade Lee att en följd av det 

ekonomiska trycket är att kommunerna inte vill fördela resurser på icke-lagstiftade verksamheter. 

Då majoriteten av den lagstiftning som finns i likhet med 5 kap. 11 § inte är inriktad på män som 

utsatts för våld i nära relationer, tenderar kommuner i enlighet med Lees utsaga att inte satsa 

resurser på dessa verksamheter. Därför blir det i likhet med Alex citat svårt för verksamheter som 

vill arbeta med män som utsatts för våld i nära relationer att faktiskt göra det. Under nedanstående 

tema undersöks därför hur socialarbetarna specifikt arbetar med män som utsatts för relationsvåld. 

Metoder som används i arbetet med våldsutsatta män 
I detta tema är fokus på hur de arbetsmetoder som används påverkas av bristen på ekonomiskt stöd. 

En av de intervjufrågor som vi hade i intervjuguiden var: Använder du någon specifik metod eller 

arbetssätt i ditt arbete? På denna fråga varierade respondenternas svar. 
 
 Toni: Se till att du har en bra allians så att han har förtroende för dig, metodmässigt tänker jag bullseye, ditt 

 barn får inte ha det på det här sättet och du mår dåligt av detta, prata om hur han känslomässigt har det, sen 

 någon förnuftsdel; det brukar bli mycket bättre efteråt, det finns lagstiftning, så  försöker jag att utgå ifrån hans 

 barn att de ska skyddas och känslomässigt att det kan bli bättre för honom, men alla har nog sin egen 

 modell, men kanske kan framställa det utifrån metodsteg. 
 

Toni berättade att de på mottagningen inte direkt använde sig av någon metod utan försökte i stället 

att skapa en bra allians med sina klienter. Samtidigt ansåg Toni att det var viktigt med förståelse för 

den kontext som våldsutsatta män befinner sig i. Det är framförallt viktigt att uppmärksamma 

barnets situation i våldsproblematiken. Lee använde sig till skillnad mot Toni av Alternativ till våld
7
 

(ATV). 
 
 Lee: först och främst min utbildning som jag kan titta tillbaka på och sen har jag mycket influenser från Norge 

 från det som heter ATV, alternativ till våld. Jag är också utbildad till det här, jag har systematiska frågor när 

 det väl dyker upp.   
 

Vid mötet med män som utsatts för våld i nära relationer sökte Lee främst stöd från sin tidigare 

utbildning, bland annat socionomutbildning, men kunde även använda sig av metoden ATV som 

härstammar från Norge. Även Alex använde sig av ATV-metoden men kallade metoden för 

VASKA-modellen
8
: 

 
 Alex: Vi jobbar efter en metod som heter ATV-metoden, Alternativ till våld, som har utvecklats från Oslo men 

 vi kallar den för Vaska-metoden och den här metoden använder vi i första hand till de som aktivt utövar våld, 

 men man kan göra det i förhållande till den som är utsatt också. 

                                                 
7
 Alternativ till våld är en modell som utvecklats i Oslo som riktar sig till våldsutövaren. Grundtanken med modellen är 

att män bär ansvaret för det våld de utför. Modellen syftar även till att hjälpa våldsutövande män att hitta andra 

alternativ än att utöva våld (Socialstyrelsen, 2010, s. 14-15). 
8
 Istället för att säga ATV-metoden var det några respondenter som kallade denna metod för VASKA. Respondenterna 

menade att detta var ett försvenskat alternativ till ATV-metoden där VASKA står för Våld, Ansvar, Sammanhang, 

Konsekvens och Alternativ. 
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Till skillnad från Lee visar Alex citat att VASKA-metoden är primärt avsedd för män som utövar 

våld men kan även användas till män som blir utsatta för våld. Även Kim använder sig av ATV 

metoden men använder även andra arbetsätt: 

 
 Kim: Jag jobbar med alternativ till våld, en norsk modell, som hjälper att hitta alternativ, att hitta gränser och 

 även anknytningsteori, krishantering är också ett sätt att hantera och bearbeta det man lever med, 

 familjebearbetningsmetoder är också mycket en del av mitt arbete. 
 

För att bemöta klienter ansåg Kim att det var relevant att använda sig av flera metoder och teorier. 

Att det inte finns några direkt utarbetade metoder för män som har blivit utsatta för våld i nära 

relationer ansåg Alex kunde vara en bidragande faktor till att män som utsatts inte söker 

professionell hjälp. 

 
 Alex: Man skulle kunna utveckla metoderna ännu bättre på något sätt så det ger ett större utrymme /.../ det har 

 funnits bromsningar på något sätt, eftersom man inte har riktigt fullt mandat att jobba med det så kanske man 

 inte /.../ får riktigt en prioritering /.../ jag tror att det är samhällets syn på män som är utsatta, som gör att man 

 inte jobbar fullt ut med problematiken /.../ och det blir också en moteffekt från männens sida, att dom inte 

 känner att dom behöver komma och fortsätta med samtalen. 

 
Alex upplevde att anledningen till att problematiken inte fokuseras på i stor omfattning kan höra 

ihop med den samhälleliga synen på män. Konsekvensen kan enligt Alex bli att män avstår från 

fortsatt professionell hjälp eftersom verksamheterna snarare är inriktade på män som utövar våld. På 

grund av att de inte får tillräckligt med mandat för att arbeta med denna form av våldsproblematik 

prioriteras inte män som är utsatta för våld i nära relationer hos verksamheterna. Dessutom menade 

Alex att det funnits hinder för att utveckla metoder som är avsedda för män som utsatts för 

relationsvåld. 
 

Att Toni uppmärksammade barnets situation är något som kan anses frångå normerna på 

maskulinitet, eftersom det finns föreställningar i samhället om att män inte ska vara 

omhändertagande och genom detta kan Toni bidra till att föreställningar om "idealmannen" 

förändras (jfr Johansson, 2000, s. 68). Toni ansåg även att det är viktigt att män kan prata om sina 

känslor och uppmuntrade dem till att göra detta. Genom att Toni i sitt arbete aktivt försöker få män 

att prata om känslor ifrågasätts synen på att män är oförmögna att visa känslor (jfr a.a., s. 37). En 

följd av att allt fler arbetar med att ifrågasätta de könsstereotypa uppfattningar som finns kan göra 

det möjligt för föreställningen om vad som anses vara hegemonisk maskulinitet luckras upp (a.a., s. 

37). Gemensamt för flera respondenter var även att de inte använde någon specifik metod till 

individer som utsatts för våld utan snarare förlitade sig på erfarenhet och kunskap. I forskning 

framkommer det att verksamheter ofta tenderar att arbeta utifrån kunskap snarare än att arbeta 

evidensbaserat, vilket leder till att det förekommer brister i arbetet med våldsutsatta (Eriksson, 

Biller och Balkman, 2006, s. 168). Alex nämnde att på grund av samhällets syn arbetar 

socialarbetarna inte fullt ut med problemet och det prioriteras inte heller. Anledningen till att 

problematiken inte prioriteras kan bero på att våld vanligtvis förknippas med samhällets syn 

på ”manliga” egenskaper (Connell, 2009, s. 170). Att män som utsatts för våld i nära relationer inte 

prioriteras kan vara orsakad av att de inte behandlas på samma villkor i samhället som annan 

problematik (Tsui, Cheung och Leung, 2010, s. 777). Detta upplevde även Alex och menade att det 

finns ”bromsningar” i samhället för att arbeta med utsatta män, vilket kan vara anledningen till att 

majoriteten av de verksamheter som finns att tillgå är inriktade på utsatta kvinnor och män som är 

förövare (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 51). Alex trodde även att det är samhällets syn på 

utsatta män som kan leda till att de inte prioriteras fullt ut. Följden blir då att män stigmatiseras av 

samhället. För att undvika att våldsutsatta män blir felaktigt behandlade är det viktigt att 

verksamheter är utformade på ett lämpligt sätt, exempelvis med väl utformade arbetssätt och 
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metoder (Du Plat-Jones, 2006, s. 46). Bristen på verksamheter gör det dock svårt för utsatta män att 

söka hjälp (Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 777; Barber, 2008, s. 39). Trots att det finns brist på 

verksamheter som arbetar med män som blivit våldsutsatta, vill vi under nedanstående tema 

undersöka hur socialarbetare hanterar föreställningar som finns i samhället i mötet med män som 

utsatts för våld. 

Föreställningar i samhället 
Under detta avsnitt utgår vi från den andra frågeställningen vilken är: Hur hanterar socialarbetare i 

sitt arbete, de föreställningar som finns angående våldsutsatta män? Det första tema som presenteras 

är en beskrivning av vilka föreställningar socialarbetarna anser finns i samhället. Därefter handlar 

nästa tema om hur socialarbetare anser att de kan hantera dessa föreställningar. 

Föreställningar i samhället om män som utsatts för våld 
En central del i vår uppsats har varit att undersöka hur socialarbetarna arbetar med män som utsatts 

för relationsvåld och hur de hanterar de föreställningar som finns. Respondenterna upplevde att det 

finns föreställningar i samhället om hur män antas bete sig men att det finns en omedvetenhet kring 

dessa. Respondenterna upplevde även att män som utsatts för våld i nära relationer är något som 

inte ingår i samhällets föreställningar om vad som utgör en man och att ämnet är laddat. 

Gemensamt för alla respondenter var att de under intervjuerna fokuserade på att det finns 

föreställningar om våld mot män i nära relationer. De reflekterade över att ämnet tenderar att vara 

dolt eller omedvetet. En respondent skiljde sig dock från de andra genom sin förklaring av att ämnet 

tenderar att vara dolt eftersom det inte är någon som vågar prata om denna problematik. De krav 

som finns i samhället reflekterade Lee över: 

 
 Lee:  /.../ att bli den man tror att man måste bli /.../ krav från samhället, från idrottsrörelsen, från kvinnor. 

 Behöver inte alltid leva upp till dem. En oerhört komplex bild, manligt sexigt i förhållande till kvinnor. Jag är 

 kritisk till media alltså i ganska hög utsträckning, det ger en ganska stereotyp bild av manlighet på något vis, 

 stereotyp bild så kommer man också att få ett stereotypt förhållningssätt. Det är svårt för grabbar som växer 

 upp att bli annorlunda. 
 

Lee menade att dessa ”krav” bland annat genereras från exempelvis idrottsrörelser på grund av att 

de framhäver bilder om att män ska vara på ett särskilt sätt. Dessutom tror många män att de måste 

”bli” det som samhället vill att de ska vara. Lee menade även att de föreställningar som finns om att 

män ska leva upp till ”kraven” på ”manlig sexighet” ofta genereras utifrån föreställningar om vad 

kvinnor anser är attraktivt. Lee var dock kritisk till dessa ”krav” från samhället eftersom de 

genererar könsstereotypa bilder av manlighet som sällan stämmer i verkligheten. Även Toni pratade 

om könsstereotyper under intervjun: 
 
 Toni: /.../ vi har stereotypa könsroller som vi inte är medvetna om, och de alltså, hur den andra ska vara, inte 

 bara hur vi själva ska vara, utan också hur män ska vara /.../. 

 
Toni menade i detta citat att det finns föreställningar om bland annat könsroller som definierar hur 

individer ska vara. Toni menade även att ”vi” är omedvetna om de könsroller som finns i samhället. 

Även Robin reflekterade över dessa föreställningar: 
 
 Robin: /.../ det ingår inte i kontexten, det ingår inte i hur det ska vara. Män som blir slagna finns ju inte, det 

 syns ju inte. /.../ och om det inte syns så finns det ju inte. 
 

Robin menade dock att män som blir slagna i nära relationer inte ingår i vår kontext vilket leder till 

att denna grupp av män inte synliggörs. Eftersom detta inte synliggörs finns det föreställningar om 

att det inte finns män som utsatts för relationsvåld. Alex fokuserade dock inte enbart på att ämnet är 

dolt utan anser att det är samhället som har försökt att dölja problematiken: 
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 Alex: /.../ Sen sa jag att vi uppmärksammade att kvinnor också utsätter män för våld och så, jag tror vi blev 

 utsparkade därifrån, de var fruktansvärt aggressiva och tyckte att det var konstigt att ta upp den aspekten 

 överhuvudtaget. Man har sett det under många år, folk har försökt att dölja det här, det har varit laddat /.../ de 

 har varit väldigt rädda för att på något sätt formulera det. 
 

Anledningen till att samhället försöker dölja detta menade Alex kan bero på rädslan för att prata om 

våld mot män i nära relationer, eftersom detta kan skapa starka reaktioner hos omgivningen. 
 

Gemensamt för alla respondenter var att de reflekterade över de föreställningar som finns i 

samhället om män. Både män och kvinnor måste förhålla sig till dessa föreställningar som kan 

kallas för stereotypa könsroller (Connell, 2009, s. 16). På grund av de stereotypa könsroller som 

finns i samhället upplevde Lee att det är svårt för ”grabbar” att växa upp och motsätta sig 

förväntningar om hur män ska vara. Exempelvis tog vi tidigare i studien upp ett citat med 

Knutagård iklädd kvinnokläder, där han blev tillrättavisad för att han bröt mot uppfattningen om 

den manliga könsrollen (jfr Knutagård, 2007, s. 141). Att det finns könsroller både betraktat utifrån 

individens synvinkel på andra och utifrån omgivningens synvinkel på individen upplever även Toni 

som tillägger att dessa föreställningar kan vara dolda. Föreställningar om vad som kan anses vara 

hegemonisk maskulinitet skapas i samspel med omgivningen; manliga beteenden är alltså inte något 

män föds med (Connell, 2008, s. 93). De föreställningar som finns i samhället om hur män ska vara 

menade Lee genererar krav på att män ska leva upp till dessa. Exempelvis genererar uppfattningar 

om våldsutsatta män att de inte lever upp till föreställningar om ”klassisk” manlighet och de kan då 

uppfattas som underordnade andra män. Som en följd av att det finns föreställningar om att män ska 

kunna försvara sig och vara starka tenderar problematiken angående män som utsatts för 

relationsvåld att bli dold (Barber, 2008, s. 39; Connell, 2008, s. 116). Dock uttryckte Robin att 

ämnet inte är dolt utan det ingår snarare inte i den kontextuella uppfattningen om hur män ska vara. 

Det Robin upplevde kan bero på att män förväntas vara förövare alternativt kunna försvara sig mot 

våld vilket leder till att utsatta män ses som avvikande (jfr Burcar, 2005, s. 17). 
 

De bilder och föreställningar som samhället har om vad som anses vara manligt och kvinnligt 

kommer från ett övergripande samhälleligt synsätt (Connell, 2009, s. 115). Det samhälleliga 

synsättet upplever Lee bland annat kommer från idrottsrörelser, media och kvinnor. Bilder som 

media framställer angående män förhåller sig Lee dock kritisk till, eftersom följden blir att det 

genereras en stereotyp bild av maskulinitet. De bilder som förekommer om hegemonisk 

maskulinitet i media är dessutom ofta motstridiga. Eftersom en del framhäver feminina sidor hos 

män medan andra framhäver maskulina sidor (Johansson, 2000, s. 55). Konsekvensen av stereotypa 

könsroller kan bli att uppfattningen om förövare är män vilket gör att manliga offer inte anses vara 

lika accepterade (Burcar, 2005, s. 17). Eftersom det är mer accepterat att män är förövare kan det 

hända, i likhet med Alex citat, att de som ändå väljer att belysa frågan får utstå repressalier från 

omgivningen. Omgivningen kan dessutom anse att det är syndfullt och felaktigt att bryta mot de 

normativa könsrollerna som finns (Knutagård, 2007, s. 141). De individer som av någon anledning 

ändå gör detta får utstå kritik av allmänheten (a.a.). Att det finns risk för att utstå repressalier från 

omgivningen kan vara en orsak till att många, i likhet med Alex utsaga, har varit rädda för att 

formulera denna problematik. Eftersom föreställningarna finns i samhället är det viktigt med 

förändring av synen på män som utsatts för våld i nära relationer (Brottsförebyggande rådet, 2009, 

s. 51). Nästkommande tema i detta avsnitt belyser socialarbetarnas tankar kring, hur de hanterar 

samhällets föreställningar om våld mot män i nära relationer. 

Hur hanterar socialarbetarna samhällets föreställningar 
Som föregående tema synliggör anser socialarbetarna att det finns föreställningar i samhället 

angående män som utsatts för våld i nära relationer. Under detta tema vill vi därför belysa hur 

socialarbetare enligt deras åsikter kan hantera föreställningarna. Gemensamt för respondenterna var 

att de upplevde att ämnet är tabubelagt och att de därför inte går ut och pratar om problematiken i 



 

25 
 

den grad de egentligen ansåg skulle behövas. Det förekommer dock skillnader mellan 

respondenternas upplevelser av att arbeta med denna våldsproblematik. Kim uttryckte sig så här: 

 
 Kim:  /.../ om man berättar vad man jobbar med så stöter [man] på kritik /.../ berättar om våldsproblematiken, 

 att våld är mer mångfacetterat än det som man oftast får intryck av i tidningar /.../ jag vill representera en /.../ 

 mångfacetterad bild och det är väl bra att känna att man /.../ en dimension i mitt arbete, jobbar i de här 

 gränsfallen, i utkanten. Jag tycker att det blir /.../ rätt spännande. 

 
Kim upplevde att även om ämnet är laddat och att kritik uppkommer som en följd av detta arbete, är 

det spännande att lyfta frågan. Trots kritiken vill Kim representera en mångfacetterad bild och ansåg 

att våld är mer omfattande än vad exempelvis media uttrycker. Dessutom upplevde Kim att det är 

spännande att arbeta med frågor som ligger utanför ramen för vad allmänheten anser är accepterat. 

Även Toni berättade om ett visst motstånd från allmänheten: 

 
 Toni: det gör att det blir problematiskt [för oss] som jobbar med männen, att vi blir som någon som försöker 

 vrida, vi vill inte vara dom som vrider klockan tillbaka till 1920-talet, där hamnar vi i en svår situation, därför 

 är det svårt för oss att gå ut och problematisera det här, så tror jag det är, för om vi problematiserar det eller vi 

 är ovarsamma med orden och det blir missuppfattat, då kommer vi uppfattas som några som motsätter oss 

 jämställdhet och kvinnors lika behandling och därför så har det blivit /.../ så att vi kanske är lite för tysta om 

 dom här frågorna ibland och att vi blir påverkade av det också på olika sätt. 

 
Anledningen till att det förekommer svårigheter i att arbeta med ämnet är för att den kritik som 

finns, lätt kan trissas upp genom missuppfattningar. Toni menade att följden av detta är att 

allmänheten istället försöker tysta ner arbetet med denna form av problematik. En skillnad jämfört 

med de andra respondenterna var att Toni upplevde att det finns en rädsla för att bli missuppfattad 

som någon som inte strävar efter jämställdhet. Även Alex har upplevt kritik och i nedanstående citat 

visas konsekvensen av detta: 

 
 Alex: Hur man har förhållit sig till det under årens lopp ja /.../ Relativt passivt tycker jag ändå, man har försökt 

 att tagit upp det men det har varit hela tiden med väldig laddning omkring det. 

 
Alex upplevde att det alltid finns en laddning kring ämnet, när de som arbetar med män som utsatts 

för relationsvåld har försökt att belysa deras utsatthet har de utstått kritik. Konsekvensen har blivit 

att de i stället intar ett passivt förhållningssätt till problematiken som anses vara tabubelagd. 

Om respondenterna pratar om att även män kan vara utsatta för våld i nära relationer bryter de mot 

samhällets föreställningar om att män kan anses vara förövare. Föreställningar som förekommer i 

samhället om könskaraktäristiska egenskaper är förknippat med åsikter om hur män och kvinnor ska 

bete sig, exempelvis beskrivs oftast våldsproblematik utifrån ”manliga” egenskaper (Connell, 2009, 

s. 18, 170). Dessa föreställningar kring könskaraktäristiska egenskaper kan leda till att när någon 

försöker att belysa avvikelser från föreställningar upplever allmänheten sig hotad av situationen 

(Johansson, 2000, s. 23). Detta kan vara orsaken till att respondenterna i denna studie upplevde att 

ämnet är laddat, att de upplevt kritik när de lyft frågan samt rädslan för att missuppfattas av 

allmänheten. Rädslan kan även bero på att de upplever en känsla av ”sårad manlighet” när 

allmänheten reagerar negativt på det respondenterna uttrycker (Connell, 2008, s. 95). Orsaken till 

allmänhetens negativa reaktion på ämnet, män som utsatts för relationsvåld, kan bero på att det 

finns föreställningar om att män som utsatts för relationsvåld inte lever upp till bilden om ”sann” 

maskulinitet (a.a., s. 83, 86). Sammanfattningsvis kan anledningen till att respondenterna förhåller 

sig passivt till att informera om att män som utsatts för relationsvåld bland annat bero på att de inte 

vill uppmärksamma något som allmänheten anser är avvikande, tabu och underordnat 

föreställningen om hegemonisk maskulinitet (jfr Connell, 2008, s. 116). Detta då allmänheten 

tenderar att ifrågasätta personer som inte lever upp till fantasibilden av ”manlighet” och 
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föreställningar om hegemonisk maskulinitet (jfr Johansson, 2000, s. 188). Under nedanstående tema 

riktas fokus mot hur specifika aspekter som finns i mötet mellan socialarbetare och män hanteras. 

Mötet mellan socialarbetare och utsatta män 
Avsnittet är baserat på den tredje frågeställningen vilken är: vilka aspekter anser socialarbetare är 

viktiga att förhålla sig till i mötet mellan socialarbetare och män som utsatts för relationsvåld? Som 

studien tidigare har belyst upplever respondenterna att det finns föreställningar i samhället angående 

män som utsatts för relationsvåld. För att kunna förhålla sig till föreställningarna finns det några 

olika aspekter som måste medvetandegöras. 

Att förhålla sig till samhällets föreställningar 
Under resultat- och analyskapitlets första avsnitt upplevde socialarbetarna att utformningen av deras 

arbete kan påverkas av de föreställningar om utsatta män som finns i samhället och under detta tema 

undersöks hur socialarbetarna anser att de bör förhålla sig till dessa. Under intervjun reflekterade 

socialarbetarna över de föreställningar, kring maskulinitet, som finns i samhället. 

 
 Lee: Jag kan aldrig bortse från de värderingar samhället förmedlar på något sätt av och med män, för det 

 samhället finns vi i, så de värderingar måste man förhålla sig till, så jag uppdaterar mig med vad som 

 händer i samtiden och så där, men samtidigt så får man inte snöa in allt för mycket i det där med stereotyper, 

 för det görs mycket bra. 

 

Lee upplevde att värderingar som finns i samhället är något som vi ständigt måste förhålla oss till. 

Anledningen är att de omger det samhälle som vi befinner oss i och därför är det viktigt att vara 

uppdaterad. Lee uttrycker även att det är viktigt att inte fastna i de stereotypa bilderna eftersom det 

görs mycket bra arbete inom detta område också. På grund av värderingarna och föreställningarna 

som finns i samhället om män som utsatts för våld i nära relationer tenderar de som arbetar med 

problematiken ibland att blir ifrågasatta, i nedanstående citat redogjorde Alex för några av 

omgivningens reaktioner: 
   
 Alex: ”Men vad säger du? Är män utsatta? Det vet du väl att det är männen som utövar våld” Den attityden 

 finns med hela tiden. Så man säger inte alltid /.../ vad man tänker om det utan undviker den frågan. 
 Den är för laddad /.../ det kan bli motsatta reaktioner. 
 

Istället för de förväntade positiva reaktionerna från allmänheten på att någon faktiskt arbetar med 

denna problematik tenderar det att bli motsatta reaktioner. Enligt Alex blir konsekvensen av 

omgivningens ifrågasättanden att problematiken inte uppmärksammas eftersom det kan anses vara 

ett laddat ämne. Toni reflekterade över vilka det är som skapar de attityder som finns i samhället: 

 
 Toni: De som vill etablera en diskurs i samhället, det är de som innehar det symboliska kapitalet och det är 

 alltså de intellektuella [med] akademiska titlar och sådana saker för det är de som kan påverka hela 

 samhällsbygget. 

 
Toni ansåg att det är de intellektuella i samhället som etablerar de värderingar och föreställningar 

som finns om män eftersom de innehar det symboliska kapitalet. I likhet med de andra 

respondenterna ansåg Charlie som är vår pilotrespondent att det förekommer värderingar angående 

män som utsatts för relationsvåld: 

 
  Charlie: Eftersom våldet domineras av män [så] ser man den sidan mer och missar att se att faktiskt män 
 också kan bli utsatta för våld i nära relationer av sin partner. Eller så kanske kunskapen saknas och 

saknar man kunskapen så kan inte normen och värderingen utformas. 

 
Till skillnad från de andra respondenterna fokuserade Charlie på att det aktuella våldet domineras 

av män, vilket leder till att män som utsatts för våld i nära relationer inte uppmärksammas. 
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Anledningen till att det finns värderingar och föreställningar i samhället där män anses vara 

förövare menade Charlie kan vara orsakad av att det förekommer bristfällig kunskap, gentemot män 

som utsatts för våld i nära relationer. Det var inte bara Charlie som pratade om att kunskap är viktigt 

utan det gjorde även andra respondenter: 

 
 Alex: Allt handlar väldigt mycket om upplysning och att få insikt, få en förståelse för problemet och /.../ 

 kunskaper, upplysning, tydligt att man också tar emot män som är utsatta, att det finns hjälpinsatser, gå ut och 

 visa att man har förståelse för problemet, att samhället öppnar upp och hjälper män att kunna söka hjälp. 
 

Anledningen till att det är viktigt med kunskap var enligt Alex, att upplysning kan leda till insikt 

och förståelse för problemet. Flera av respondenterna uttryckte dock att det finns rädsla för att prata 

om män som utsatts för relationsvåld, vilket resulterar i att många är tysta och undviker frågan. 
 

Gemensamt för respondenterna var att de var medvetna om att det finns föreställningar i samhället 

angående män och att de måste förhålla sig till dessa. De föreställningar som finns i samhället kan 

anses härstamma från den genusordning som finns och som individer oavsett kön eller livssituation 

alltid måste förhålla sig till (Connell, 2009, s. 19). Utifrån föreställningen om genusordningen 

förekommer det åsikter om att män ska förhålla sig till uppfattningen om ”sann” maskulinitet 

(Connell, 2008, s. 83, 86). De föreställningar som finns i samhället om män, ansåg Lee att det aldrig 

går att bortse från. Charlie utvecklade detta och menade att eftersom majoriteten av de förövare som 

finns är män är det den problematik som uppmärksammas. Som en följd av detta kan det inträffa att 

allmänheten inte ser män som utsatts för relationsvåld. Män som utsatts för våld i nära relationer 

uppmärksammas inte i samma utsträckning som de män som är våldsutövare i exempelvis forskning 

(Barber, 2008, s. 39). 
 

Eftersom det finns föreställningar om att förövare är män ansåg Alex att frågan är laddad och att 

samtal kring denna problematik undviks. Att frågan är laddad kan även vara en anledning till att 

problematiken inte uppmärksammades av Brottsförebyggande rådet förrän år 2009 

(Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 6). Då det enbart är på senare år som problematiken 

uppmärksammats i forskning blir konsekvensen att det finns brist på kunskap kring ämnet. 

Anledningen till varför kunskap är viktigt redogjorde Charlie för och menade att detta är en 

väsentlig del i utformandet av värderingar. Dessutom förklarade Charlie att bristfällig kunskap inom 

ett område påverkar de normer och värderingar som finns. Eftersom normer och värderingar 

utformas i samspel med andra, kan dessa normer även påverka genuskonstruktionen och då 

människor väljer att bete sig efter dessa normer uppstår det förväntningar på hur män ska vara 

(Butler, 1990, s. 140). Även forskning belyser att kunskap angående våldsproblematiken är viktig 

och om den yrkesverksamma saknar kunskap om att även män kan utsättas för våld i nära relationer, 

kan det leda till oförmåga att bemöta dessa män (Du Plat-Jones, 2006; Barber, 2008). Alex uttryckte 

att upplysning därför är en väg för att skapa medvetenhet om att även män kan utsättas för 

relationsvåld. Likvärdigt med Alex utsaga förtydligas det i forskning att män som utsatts för våld 

ignoreras av samhället, eftersom detta kan anses som avvikande (Barber, 2008, s. 39). Följden kan 

då bli att män inte får liknande behandling som annan problematik (Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 

777). Under detta tema har föreställningar gentemot män som utsatts för våld i nära relationer 

belysts ur ett generellt perspektiv. Under nedanstående tema undersöks dessa föreställningar mer 

ingående genom att fokusera på föreställningar som finns om det avvikande brottsoffret. 

Att förhålla sig till föreställningen om det avvikande brottsoffret 

I denna text fördjupas det föregående temat genom att nämna normaliseringsprocessen av beteenden 

eller handlingar som kan anses vara avvikande. Både för de som är utsatta och för utomstående kan 

våld i nära relationer mot män anses som något avvikande eller konstigt. Flera av respondenterna 

uttryckte dock att det sker en förändring i synen på män som utsatts för våld i nära relationer och att 

det är viktigt att prata om problematiken.   
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 Kim: men kvinnans våld mot mannen är ju mer vanligt än man tror men den är ju inte så synlig, den 

 bagatelliseras, det är ju inte allmänt vanligt i polisens utredningar. 

 

Kim menade att våld mot män i nära relationer är vanligare än vad som syns i samhället eftersom 

denna typ av utsatthet inte tas på allvar. I nedanstående citat beskrivs det Alex upplever kan vara 

uppkomsten till att män senare anser sig vara avvikande, nämligen att män i relationen får uppleva 

att de är inte är några riktiga män. 

 
 Alex: kvinnan har säkert signalerat att dom har sett ner på en man, de tycker att han verkligen är en svag 

 ynkrygg, som verkligen är dålig, du har ingen potens, du har inget att komma med, du är ingen riktig man.  
 

Alex upplever att det kan vara så att kvinnan har kritiserat och kränkt mannen genom att uttrycka att 

männen inte är någon ”riktig” man. Det kan därför vara positivt att män som blivit utsatta får 

uppleva att de inte är ensamma med sina känslor. Med anledning av detta förklarade Kim: 

 
 Kim: grejen är normalisera det, det är inte så konstigt som mannen upplever [det som] att han är den enda som 

 har det här problemet, säg att det är vanligare än man tror. 

 

Kim menade att det är viktigt att normalisera de känslor som män har och prata om dessa. Detta kan 

ske genom att den som möter de utsatta männen berättar för dem att det förekommer fler män som 

utsatts och att det är vanligare än vad många tror. I likhet med Kims utsaga trodde Alex att det är på 

väg att ske en förändring av synen på män som utsatts för relationsvåld. 

 
 Alex: jag tror att det håller på att bli en förändring, i alla fall att man ser att det är inte så ovanligt, man ser 

 undersökningar peka på att det är vanligt med kvinnor som utsätter män för våld och sådär, accepterat att  prata 

 om det idag och att det är ett helt annat sätt än för tio år sedan. 

 

Våldet uppmärksammas i dag på ett annat sätt än vad det tidigare har gjort och därför kan 

uppfattningen om att det inte är lika ovanligt som det tidigare har varit uppkomma. Det är i dag mer 

accepterat att även män kan bli utsatta för denna form av våldsproblematik. Ovanstående citat 

belyser att socialarbetare kan medverka till att mäns känslor kring att vara utsatt för relationsvåld 

normaliseras. För att kunna normalisera problematiken är det enligt Lee: 

 
 Lee: Jag tror att det är viktigt att prata om våld på ett avdramatiserat och lugnt sätt, inte infektera berättelserna 

 mer än nödvändigt /.../jag tänker att våld mot män i nära relation är rätt vanligt förekommande, jag tänker att 

 det kan finnas hinder, strukturella och andra för att komma igång att prata om det, men jag tror också att det 

 har växt fram förståelse för att det ändå förekommer på något vis och ingen blir speciellt överraskad när det 

 dyker upp, i alla fall inte vi som jobbar med det, [det] tycker inte jag, utan det är ganska avdramatiserat så 

 tänker jag och jag tänker också att det kan drabba vem som helst. 
 

Det är enligt Lee viktigt att på ett avdramatiserat sätt prata om våldet utan att det blir ”katastrof” 

eller ”infekterat”. Trots att det är viktigt att prata om att även män kan utsättas för våld i nära 

relationer, menade Lee att det kan finnas hinder för att genomföra detta och då framförallt 

strukturella sådana. Dock menade Lee att det har skett en förändring på synen av män som utsatts 

för våld i nära relationer och att allt fler är medvetna om att det finns. Situationen har 

avdramatiserats och det förvånar inte längre någon, eller åtminstone inte de som arbetar med denna 

form av problematik, att det finns män som utsatts för relationsvåld. 
 

Män som utsatts för våld i nära relationer är i likhet med Kims citat vanligare än vad många tror och 

denna form av problematik synliggörs inte i bland annat polisers rapporter. Att män ignoreras av 

samhället kan vara en följd av att det anses vara ett avvikande beteende (Barber, 2008, s. 39). 

Många män kan i likhet med det Kim berättar, anse att det endast är de själva som får erfara denna 
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form av våldsproblematik. Att män tror att det enbart är de som utsatts för våld i nära relationer kan 

anses problematiskt i ett samhälle där män konstrueras till att uppfattas som starka (Johansson, 2000, 

s. 43). Alex upplevde att kvinnor kan ha anklagat deras män för att inte vara några ”riktiga” män 

och att de är svaga. Denna kritik kan bli problematisk att höra framförallt då genus konstrueras i det 

sociala samspelet mellan människor. Män kan då anse sig vara omanliga och något som avviker från 

föreställningar om ”sann” maskulinitet (Connell, 2008, s. 92, 83). Eftersom män kan uppleva sig 

som avvikande ansåg Kim att det är viktigt att normalisera deras känslor. Detta är även viktigt då 

män i samband med att de anser sig vara avvikande från föreställningar om hegemonisk 

maskulinitet kan medföra att de slutligen får uppfattningen om att de befinner sig i en underordnad 

position till andra människor (jfr Johansson, 2000, s. 188). Eftersom socialarbetare, i likhet med 

Kims utsago, kan bidra till att det uppstår en normaliseringsprocess av de känslor som de utsatta 

männen har är det även viktigt att uppmärksamma föreställningen om att dessa män kan anse sig 

befinnas i en underordnad position (jfr a.a., s. 188). Om män inte får möjlighet att ifrågasätta 

föreställningen om deras underordning, kan det hända att de tror att de måste genomlida den 

våldsproblematik som de utsatts för och att detta är enda sättet för att de återigen ska bli ”riktiga” 

män (jfr a.a., s. 45). Alex menade dock att en pågående förändring sker och det är inte längre lika 

ovanligt att prata om att män utsatts för relationsvåld som det tidigare varit. 
 

Då även män som utsatts för våld i nära relationer uppmärksammas blir det möjligt att ifrågasätta 

föreställningen om ”sanna” maskuliniteter och även föreställningen om de våldsutsatta männens 

underordning till föreställningen om hegemonisk maskulinitet (Johansson, 2000, s. 45, 62). Dock 

framförde Lee att förståelsen för att problematiken finns har uppstått successivt. Med anledning av 

detta kan det fortfarande finnas föreställningar i samhället om att män är aggressivare än kvinnor 

och att de inte är i behov av hjälp i samma utsträckning som dem (Connell, 2008, s. 86). Precis som 

Lee förklarade kan det finnas hinder i samhället för att prata om att män utsatts för våld i nära 

relationer. En orsak till de hinder som finns kan vara att det i den västerländska kulturen antas att 

män inte pratar om känslor (Connell, 2009, s. 16-18). Dessa hinder kan även skapa negativa 

reaktioner från omgivningen, vilket i sin tur kan medverka till att män som berättar om sin utsatthet 

kan anses vara avvikande (Lindqvist & Nygren, 2006, s. 104). För att normalisera de känslor män 

som utsatts för relationsvåld upplever, ansåg Lee att det är viktigt att prata om problematiken på ett 

avdramatiserat sätt utan att det blir infekterat. Genom att prata om att även män kan utsättas för våld 

i nära relationer kan kopplingen till könsegenskaper möjligtvis upphöra (jfr Connell, 2009, s. 16-18). 

Eftersom det finns föreställningar om att våldsproblematik främst är förknippat med ”manliga” 

egenskaper och att dessa föreställningar genereras i den kontext som individen befinner sig i är det 

därför positivt att, i likhet med Lees åsikt, prata om att även män kan utsättas (jfr a.a., s. 16-18). 

Något som dock kan påverka att individer fortsätter att uppfatta sig som avvikande är den makt som 

finns i mötet mellan klient och socialarbetare. Med anledning av detta vill vi under näst följande 

tema fokusera på maktaspekter. 

Att förhålla sig till maktaspekter i mötet med klienter 

Föregående teman fokuserade på att socialarbetare ska kunna förhålla sig till samhällets 

föreställningar om att män som utsatts för våld i nära relationer kan anses vara avvikande. Under 

detta tema är fokus istället inriktat på maktaspekter, vilket kan påverka relationen mellan 

socialarbetare och klient. Några av respondenterna berättade om den maktposition som de befann 

sig i gentemot de män som de möter i sitt arbete. 
 

 Alex: Jag kan tänka mig att /.../ det finns den här svagheten hos dom. Att dom kan få en känsla över att jag är 

 starkare, jag kan hantera relationer bättre än dom. Att det kanske finns risk för ett nedtryckande beteende från 

 min sida, att inte riktigt respektera dom /.../ någon form av maktposition över dom. /.../ Den tror jag är viktig 

 att vara medveten [om], att jag kan hamna i den [situationen]. 
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Alex upplevde det som att det finns risk för att klienter anser att socialarbetare hade kunnat hantera 

den problematik som klienten befinner sig i bättre än dem. Då de män som utsatts för relationsvåld 

kan få denna uppfattning finns det en risk för att socialarbetare omedvetet beter sig på ett sätt som 

kan anses som nedtryckande. I likhet med Alex reflekterade Robin över den närvarande 

maktaspekten: 

 
 Robin: Som position av terapeut så får man ju något slags övertag. [Viktigt med] insikt, så att man inte 

 missbrukar det. Det är ju viktigt att se så att det inte blir som ett övertag utan att det blir som någon man kan 

 respektera, mer som en god förälder, att man blir mer jämställd. 

 
Robin ansåg att det var viktigt att vara medveten om maktaspekten som finns gentemot klienter för 

att genom detta inte missbruka makten. Robin ansåg även att det var viktigt att anse sig vara 

jämställd sina klienter. Även Toni upplevde maktaspekten i mötet med klienter: 

 
 Toni: Det är ju vi som utbildas [till att bli] genusvetare och socionomer, så vi får ju böcker som är producerade 

 inom den fåran inom akademin, så uppfattar jag det i alla fall, och då är det en maktfråga. 

 
Toni menade att det är akademiker, exempelvis socionomer, som innehar någon form av makt i 

samhället. Att socialarbetare besitter en maktposition gentemot klienter är något som 

respondenterna gemensamt upplevde. 

 
Alex uttryckte dock sin uppfattning om hur klienten upplever situationen bland annat utifrån 

föreställningar om att klienter kan uppleva att socialarbetare trycker ned dem. Detta sätt att tolka 

situationen skulle kunna kopplas till föreställningar om dominanta och underordnade män utifrån 

vad som kan anses vara hegemonisk maskulinitet (Connell, 2008, s. 116). Det Alex upplevde skulle 

kunna vara en form av dominans över klienten som då kan uppfattas sig som underordnad, både av 

sig själv och av omgivningen. Föreställningar om underordnade män förknippas framförallt med 

individer som har feminina beteendemässiga drag (a.a., s. 116). En man som blir slagen kan på det 

sättet uppfattas som underordnad andra mäns makt eftersom offerrollen oftast förknippas med 

”feminina” egenskaper (Connell, 2008, s. 116-117). Utifrån det som Alex belyste kan uppfattningen 

som klienter har om det nedtryckande beteendet tolkas utifrån föreställningen om att socialarbetare 

anses uppnå hegemonisk maskulinitet. Eftersom dessa föreställningar finns och då klienter kan 

tolka sina positioner som underordnade uttrycker både Alex och Robin att det är viktigt att vara 

medveten om maktaspekter. Anledningen till att detta är viktigt är att makten mellan socialarbetare 

och klienter är ojämnt fördelad. Att socialarbetare besitter viss kunskap kan bero på det Toni 

uttryckte om att akademiskt utbildade individer besitter en form av makt. 

Att förhålla sig till mäns skamkänslor 
Vid intervjutillfällena reflekterade respondenterna över om de föreställningar som finns i samhället 

kan påverka den situation som män som utsatts för relationsvåld befinner sig i. De uttryckte bland 

annat att det finns föreställningar om att män borde kunna försvara sig, eftersom de antas vara större 

än sin partner. Följden av att inte kunna försvara sig är att män kan uppleva sig som omanliga 

trodde respondenterna och därför är skamkänslor centralt både för män som utsatts för våld och 

män som utövar våld. Respondenterna upplevde även att skamkänslorna hos män gör det 

problematiskt i behandlingsrummet. En respondent reflekterade över om våld i samkönade 

relationer existerar och varför de avstår från att söka hjälp. De krav som finns på män reflekterade 

Kim över: 
 
 Kim: En del kan ju säga så här att han är ju större än henne, han är ju starkare än henne, han borde ju försvara 

 sig, men det är inte så enkelt. 
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Kim menade att det finns föreställningar i samhället om att män som blir slagna av kvinnor bör 

kunna försvara sig eftersom ”han” är större än ”henne” men i verkligheten är det inte lika enkelt. 

Som en följd av föreställningarna upplever män skamkänslor om de utsatts för våld i nära relationer. 

Robin berättade om vad som kan leda till att män upplever skam: 

 
 Robin: Skammen är otroligt central när det gäller män som har blivit utsatta och män som utsätter, män skäms 

 väldigt mycket [om] de känner sig omanliga, otillräckliga, något som de inte kan visa upp som man. 
 

Robin poängterade att skamkänslorna är centralt för våldsutsatta och våldsutövande individer och 

att det kan vara ett resultat av att män upplever sig som omanliga. Även Lee menade att 

skamkänslor är centralt: 

 
 Lee: Krav från samhället /.../ ställer också till det när man blir utsatt, därför att i det här hierarkiska sättet att 

 förhålla sig till våld, som att vi klarar av det, ställer till det i behandlingsrummet, skam, det är en skam att jag 

 inte klarar av att förhålla mig till det våld som sker hemma hos mig, eftersom jag tror att samhället anser att jag 

 ska klara av det. /.../ Vi är heller ännu inte så öppna så att vi över lag kan säga jag får stryk hemma så jag 

 behöver  hjälp. 

 

Lee upplevde att det är krav från samhället som genererar de skamkänslor som män utsatta för 

relationsvåld upplever. En anledning är föreställningen som omgivningen och män har om att män 

bör klara av det våld som de utsatts för. Lee menade att dessa föreställningar även ställer till det i 

behandlingsrummet. Känslan kan även försvåra för män att söka hjälp eftersom de kan känna att det 

är svårt att vara öppen om det våld som de utsatts för. Under intervjun reflekterade Lee även över 

homosexuella mäns situation: 
 
 Lee: Där är ju en grupp som inte i större utsträckning söker sig till oss, jag har inte på de fyra åren mött en 

 enda homosexuell man. Jag tror absolut att det förekommer men det kan vara att de inte känner sig trygga till 

 samhällsinsatser, där finns det mycket att göra, i samkönade relationer tror jag att det i princip är lika 

 vanligt som i heterosexuella. 

 

Lee uttryckte att våld i samkönade relationer kan existera men att det under fyra års tid inte är 

någon som ingått i en samkönad relation som sökt hjälp på verksamheten. Kim reflekterade över 

hur socialarbetare ska förhålla sig till dessa känslor: 
 
 Kim: känner man att man har blivit kränkt eller har blivit utsatt för våld så är det viktigt att prata om känslor i 

 det. Säg att de känslor man har är en realitet, samtidigt som [man] också [ska] normalisera dem, acceptans, 

 känner man sig utsatt för våld så är det en känsla som man får jobba med att antingen bekräfta att   
 det stämmer, eller hitta ett försvar. 
 

Kim menade att det är viktigt att prata om de känslor som män har för att de ska kunna acceptera 

dessa och att de inte längre ska uppleva sig som avvikande. Därför är det viktigt att män får 

möjlighet att uppleva att deras känslor är reella och att dessa normaliseras. 
 

Majoriteten av respondenterna uttryckte att skamkänslor är en central del när män utsatts för våld i 

nära relationer eftersom det finns föreställningar och ”krav” i samhället om att män bör kunna 

försvara sig. Dessa föreställningar kan jämföras med att försöka uppnå idealbilder av vad som kan 

anses som manligt. Många strävar efter att uppfattas utifrån idealbilden om föreställningar kring 

hegemonisk maskulinitet men det är få som faktiskt uppfattas utifrån denna föreställning (Connell, 

2008, s. 116-118). Robin menade att män upplever skamkänslor om de utsatts för våld i nära 

relationer eftersom de då inte uppnår bilden av vad som utgör manlighet. Detta kan bero på att 

föreställningar om utsatta män är mindre accepterat i samhället jämfört med bilder av män som 

förövare (jfr Connell, 2009, s. 106). Även Lee uttryckte att män kan uppleva skam eftersom de är 

rädda för omgivningens reaktioner på att de har blivit utsatta för våld i nära relationer. Om en 

individ bryter mot normen finns det risk för att de utsatts för repressalier från utomstående (jfr 
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Knutagård, 2007, s. 141). Vidare menade Lee att kraven på män som finns i samhället ställer till det 

i behandlingsrummet och en anledning till detta skulle kunna vara att männen beter sig utifrån de 

uppställda kraven på manlighet (jfr Johansson, 2000, s. 43). Dock är kraven på män egentligen 

samhälleligt påhittade och kraven hade inte funnits om individer inte hade valt att bete sig efter 

dessa (Butler, 1999, s. 140). Eftersom det redan förekommer svårigheter för män att söka sig till 

mottagningar, då ämnet är skambelagt, blir det ännu mer problematiskt för homosexuella män att 

söka professionellt stöd. Detta kan höra ihop med att det finns krav från omgivningen på att män 

ska förhålla sig till den heterosexuella matrisen och att de individer som inte följer matrisen inte 

anses vara riktiga män från omgivningens perspektiv (Butler, 1999, s. 69- 71). Detta problem 

berättade Lee om; ingen homosexuell man har sökt sig till mottagningen under fyra års tid. 
 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens viktigaste resultat organiserat på liknande sätt 

som i resultat- och analyskapitlet. Det är därför av vikt att återge studiens syfte som är att undersöka 

socialarbetares arbete med män som utsatts för våld i nära relationer och hur de hanterar 

föreställningar som finns i samhället om män som utsatts för relationsvåld. Vi fann det därför 

intresseväckande att problematisera hur socialarbetare hanterar dessa föreställningar. 
 

Föreställningar om hur män förväntas vara och bete sig finns hos alla och är något som alla 

människor måste förhålla sig till. I resultatet framkommer det att föreställningarna problematiserar 

möjligheten för män att förändra dessa bilder, eftersom de då kan anses som omanliga. Dock är det 

få män som faktiskt motsvarar de bilder och föreställningar som finns hos gemene man, vilket 

innebär att det behövs nya sätt att se på manlighet. Johansson (2000, s. 55) menade exempelvis att 

det behövs en ny syn på maskulinitet eftersom män i dag inte alltid faller inom ramen för ”klassisk” 

manlighet. I likhet med det Johansson (a.a.) skrev har vi noterat att det i olika sammanhang 

framhävs olika bilder av manlighet och den klassiska föreställningen om manlighet är under  

pågående förändring. Exempelvis förekommer det idag även feminina sidor hos män i media. Trots 

den klassiska föreställningen om att förövare är män finns ett växande intresse för att även belysa 

mäns utsatthet (se Burcar, 2005, s. 17; Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 6). Trots att det är en bit 

kvar innan män som offer för viss problematik är accepterat, märker även vi att mäns utsatthet i allt 

större grad uppmärksammas. På samma sätt som Lee uttryckte det, att män skolas in att bli det de 

tror att samhället vill att de ska vara, skapas ”manlighet” i samspel med omgivningen (Connell, 

2008, s. 93). Av detta dras slutsatsen att föreställningar som finns om män egentligen är illusioner 

av hur de förväntas bete sig. Dessa illusioner är dock bland annat skapade av sociala interaktioner 

mellan människor och av en biologisk syn på kön.   
 

I samband med diskussionen kring män som utsatts för relationsvåld bör samhällets föreställningar 

om vad som utgör en våldsutövare belysas. Den dominerande bilden är män som förövare och 

kvinnor som offer. En följd av detta, som exempelvis Charlie påpekade, blir att utsatta män hamnar 

i skymundan och deras trauman samt skador tenderar att ingå i en dold problematik. Detta är något  

som även vi har uppmärksammat och åtskilliga studier visar att utsatta mäns situation inte blir 

belyst i samma utsträckning som annan problematik (jfr Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 6). Med 

anledning av detta är det dock viktigt att vara medveten om att upplevelsen av att vara utsatt är 

individuell. Exempelvis upplever kvinnor, generellt sett, en starkare känsla av utsatthet även för 

relativt milt våld i jämförelse med män (jfr Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 32; Langhinrichsen-

Rohling, 2009, s. 182). Detta leder till att ämnet enligt Alex blir laddat när någon bryter mot denna 

norm och vill upplysa om att även män kan vara utsatta. Att ämnet tenderar att vara laddat har även 

vi märkt. Vi har mötts av kommentarer som ”Vilket ovanligt område!”, ”Finns det?” och ”Oj, vad 

tabubelagt”. Följden av att män som utsatts för våld i nära relationer inte uppmärksammas blir att 

mäns problematik inte behandlas på samma sätt som annan problematik i samhället (jfr Tsui, 

Cheung & Leung, 2010, s. 777). Män som utsatts för våld i nära relationer lever sällan upp till den 
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bild samhället har av hur män ska vara och flera respondenter uttrycker att detta leder till att män 

känner skam över att vara utsatta. Trots att få män lever upp till den bild samhället har av manlighet 

strävar ändå många män efter att bli ”riktiga” män (jfr Connell, 2008, s. 116-118). Av det 

ovanstående kan slutsatsen dras att de föreställningar som finns om manlighet påverkar mäns 

benägenhet att söka professionell hjälp. Män får svårt att söka stöd för sin utsatthet eftersom de 

anser att de inte ska visa sig svaga genom att söka hjälp. Med anledning av detta är det inte bara 

män som måste förändra sin syn på sig själva utan även allmänheten måste inse att män kan bli 

offer för att en förändring ska ske. 
 

Under genomförandet av denna studie har vi blivit medvetna om att kunskap påverkar de 

föreställningar som finns i samhället och då även socialarbetares. Dessvärre är studier som finns 

kring ämnet och som kan generera kunskap fåtaliga (jfr Burcar, 2005, s. 15). En anledning till att 

det finns lite forskning kring ämnet, män som utsatts för relationsvåld, kan vara att ämnet är laddat 

och att många individer i likhet med Alex avstår från att lyfta problematiken offentligt. Då kunskap 

till stor del är kopplad till den befintliga forskningen blir konsekvensen av detta, i likhet med 

Charlies utsaga, att normer och värderingar hos socialarbetare påverkas. En pågående 

förändringsprocess angående kunskapsläget sker dock bland annat i form av en stor nationell studie 

om både mäns och kvinnors utsatthet för våld, där de första resultaten av denna studie kommer att 

presenteras i slutet av 2012 (NCK, 2012b). Dock är forskning fortfarande mer inriktad på män som 

förövare. En följd av detta är att bilden av manliga förövare förstärks, vilket påverkar både 

socialarbetare och allmänhet (Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 50). En slutsats som kan dras är att 

många avstår från att lyfta frågan eftersom den kan anses som laddad och blir då problematisk för 

de utsatta männen som avstår från att söka hjälp. Dock är detta kunskapsområde under en pågående 

förändringsprocess och kommer i framtiden förmodligen inte vara laddat i samma omfattning som 

tidigare. Även Charlie uttryckte att kunskap är viktigt för att utforma värderingar och därför bör 

forskning handla om hur män som utsatts för våld i nära relationer upplever mötet med 

socialarbetare. Ett annat ämnesområde som vi anser är intressant för vidare forskning är hur män 

själva påverkas av föreställningar som finns i samhället. En intressant aspekt som framkom i 

föreliggande studie är att män som utsatts för våld i samkönade relationer inte uppmärksammas i 

stor utsträckning och därför kan forskning inom detta område också vara relevant. 

 

Med anledning av att ATV-metoden är den metod som verksamheterna framförallt använder sig av 

är det lämpligt att problematisera denna i diskussionen kring arbetets utformning. Denna metod är 

dock primärt inriktad på män som utövar våld mot sin partner. Detta har resulterat i att 

respondenterna blivit tvungna att använda sin erfarenhet eller annan kunskap när de möter män som 

utsatts för våld i nära relationer, vilket även Eriksson, Biller och Balkman (2006, s. 168) menade är 

vanligt på verksamheter som arbetar med relationsvåld. Deras studie visar att det finns brister hos 

verksamheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor eftersom de inte arbetar evidensbaserat. Med 

anledning av detta tror vi att sannolikheten för att det även förekommer brister i arbetet med män 

som är utsatta för våld är stor eftersom respondenterna inte har någon metod som är direkt avsedd 

för utsatta män i nära relationer. Anledningen till att det finns brister i arbetet med utsatta män kan 

bero på att den problematik män har som utsatta inte blir prioriterat i samhället, precis som Alex 

uttryckte, vilket leder till att det inte finns verksamheter dit män kan vända sig om de utsatts (jfr 

Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 777; Barber, 2008, s. 39). Detta i sin tur leder till att verksamheter 

inte får fullt mandat för att arbeta med problematiken. Konsekvensen blir då att verksamheter inte 

riktar sig till utsatta män, vilket gör att män inte söker hjälp och stöd om de utsatts för våld i nära 

relationer eftersom de upplever att de inte har någonstans att vända sig (jfr a.a.). Slutsatsen som kan 

dras av det ovanstående är att en ond cirkel har uppstått till följd av att samhället inte vill 

uppmärksamma problemet. Konsekvensen av detta är att arbetssätt och metoder som är inriktade på 

män som utsatts för våld i nära relationer saknas och att det ekonomiska stödet uteblir. 
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Något som framkommit i resultat och analys kapitlet är att respondenterna upplevde att det finns 

föreställningar i samhället om våldsutsatta män som kan göra det problematiskt när de försöker lyfta 

frågan utanför verksamheten. Detta eftersom föreställningarna som finns i samhället handlar om att 

män egentligen inte är förknippade med utsatthet (Burcar, 2005, s. 15, 17). Respondenterna 

upplevde att de har försökt att lyfta frågan i olika sammanhang men alla tenderar att mötas av 

motstånd från allmänheten. Anledningen till att ämnet tenderar att anses som tabubelagt kan 

orsakats av att det oftast är män som är förövare av de grövsta brotten och att de sällan förknippas 

med utsatthet för våld (a.a.). Denna syn på att män antas vara förövare i relationsvåld kan vara 

anledningen till att Toni upplevde det som problematiskt att belysa män som utsatta. Samhällets 

föreställningar om ”manlighet” är att män bör kunna försvara sig eller kunna lämna situationen om 

den uppfattas som hotfull (Herlof Andersen, 2008, s. 28-29; Featherstone, Rivett & Scourfield, 

2007, s. 51). I denna studie framkommer det dock att respondenterna vid flera tillfällen har försökt 

lyfta frågan i olika sammanhang och att synen på våld mot män i nära relationer håller på att luckras 

upp. Vi upplever det som att något håller på att ske i samhället och det börjar blir mer accepterat att 

prata om män som utsatta för relationsvåld. Trots att respondenterna upplevde det problematiskt att 

lyfta frågan upplevde de arbetet som givande och spännande vilket även forskning belyser; de som 

arbetar på dessa typer av verksamheter, anser att deras arbete är utmanande men meningsfullt 

(Eriksson, Biller och Balkman, 2006, s. 168). Slutsatsen är att respondenterna hanterar 

föreställningarna som finns i samhället genom att belysa och informera om män som blir utsatta för 

våld i nära relationer. Samtidigt ansåg de att de kunde lyfta frågan mer än vad de gör i dagsläget. 

Vår upplevelse är att de försöker se individen utifrån ett könsneutralt perspektiv och att alla män 

som är i någon form av kris i sitt liv är välkomna till verksamheterna. 
 

För att initiera diskussionen kring vilka aspekter som socialarbetarna ansåg viktiga kan en 

återkoppling till använd metod genomföras. Den semistrukturerade intervjun kan dock 

problematiseras eftersom det var svårt att se mönster för vad socialarbetare generellt sett anser är 

viktigt att förhålla sig till. Anledningen kan vara att metoden eventuellt medförde att 

respondenternas personliga värderingar fick stort utrymme (jfr Bryman, 2011, s. 372). De aspekter 

som dock framkom var att socialarbetarna ansåg att det var viktigt att förhålla sig till de våldsutsatta 

männens upplevelser av skam. Att denna känsla kan ställa till det i behandlingsrummet reflekterade 

flera respondenter över. Även forskning påvisar att skam kan problematisera mäns benägenhet att 

söka professionell hjälp (Herlof Andersen, 2008, s. 28-29; Featherstone, Rivett & Scourfield, 2007, 

s. 51). Eftersom det redan är problematiskt för män att söka professionell hjälp till följd av 

skamkänslor kan det föreligga fler svårigheter för homosexuella män. Detta var något som Lee 

uttryckte genom att berätta om att ingen homosexuell man sökt sig till mottagningen på fyra år. 

Enligt forskning kan det vara särskilt problematiskt för homosexuella män att söka hjälp eftersom 

de först måste berätta om sin sexuella läggning och sedan om att de utsatts för våld av sin partner 

(Tsui, Cheung och Leung, 2010, s. 770). Respondenterna ansåg att det var viktigt att män får 

möjlighet att prata om sina känslor och att resultatet av detta kan vara att känslorna normaliseras. 

Till följd av att dessa känslor finns hos män är det enligt respondenterna viktigt att vara medveten 

om maktaspekter eftersom klienterna kan anse sig vara underordnade socialarbetarnas makt 

(Connell, 2008, s. 116). Även forskning fokuserar på vikten av att socialarbetare kan förhålla sig till 

maktaspekter i mötet med klienter (Svensson, Johansson och Laanemets, 2008, s. 106). Slutsatsen 

av det som ovanstående framkommit är att respondenterna anser att det är viktigt att de förhåller sig 

till mäns skamkänslor eftersom dessa känslor kan problematisera för män att söka professionell 

hjälp. Det har även framkommit att det är viktigt att socialarbetare medvetandegör de maktaspekter 

som finns i mötet med de män som utsatts för våld i nära relationer. 
 

För att fortsätta diskussionen angående hur den använda metoden har påverkat empirin vill vi 

nämna några begränsningar. De begränsningar som funnits är att vi har fokuserat på 

socialarbetarnas tankar om deras inställningar och förhållningssätt angående män som har blivit 
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utsatta för eller som utsätts för våld i nära relationer. Orsaken till detta är att det ibland kan 

förekomma en omedvetenhet om vilka inställningar individen har. Dock ansåg vi att de följdfrågor 

som vi hade utarbetat i intervjuguiden kunde få respondenterna att fundera över sina inställningar 

till män som har utsatts för våld i nära relationer. En annan begränsning som förekommer i studien 

är att vi har valt ett ämne som det förekommer lite forskning kring i förhållande till andra 

ämnesområden som exempelvis kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Detta har 

medfört svårigheter i att finna relevant forskning som direkt rör studiens ämnesområde och vi har 

därför varit tvungna att även beakta angränsande områden. 

 

Något annat som kan påverka resultatet är utformandet av intervjufrågor. Beroende på vilka frågor 

som ställs uppkommer olika svar utifrån respondenternas verklighetsuppfattning (jfr Bryman, 2011, 

s. 419). Med anledning av detta kan de val som genomförts vid utformningen av intervjuguiden ha 

påverkat i vilken utsträckning vi fick ta del av respondenternas verklighetsuppfattning. För att 

undersöka omfattningen av respondenternas svar valde vi att testa frågorna i en pilotintervju. 

Resultatet blev att vi insåg att valet av begrepp var betydelsefullt för respondenternas svar. Ett 

exempel på detta är att den fråga som vi ställde angående vilka normer och värderingar som 

respondenterna anser att de har angående män som utsatts för våld i nära relation, medförde att de 

svarade utifrån dessa begrepp. Dock försökte vi att utforma frågeställningarna på ett öppet sätt 

utifrån syftet med föreliggande studie för att minimera risken för att framkomsten av 

respondenternas egna tankar förhindrades. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är de 

urval som genomförts i studien. Exempelvis är majoriteten av respondenterna män vilket medför att 

resultatet inte kan generaliseras till exempelvis kvinnodominerande verksamheter (jfr Bryman, 

2011, s. 369). Vi upplevde dock ingen skillnad mellan de manliga respondenterna och den kvinnliga 

respondenten. Anledningen till att ingen tydlig skillnad framkom kan bero på att det inte var en 

jämn könsfördelning i urvalet. En intressant aspekt som framkommit i samband med urvalet var att 

det framförallt var män som arbetade på verksamheter riktade till män trots att socialt arbete 

domineras av kvinnor. En anledning till detta tror vi kan bero på att det kan anses som tradition att 

män arbetar med män och kvinnor med kvinnor vilket även respondenterna uttryckte. En annan 

urvalsaspekt som kan ha påverkat resultatet är valet av verksamheter. Exempelvis hade ett urval 

inom verksamheter som riktar sig till kvinnor utsatta för våld i nära relationer kunnat generera ett 

annat resultat. 

 

Avslutningsvis återknyter vi till den här studiens första mening genom att berätta att den individ, 

som från omgivningens perspektiv ansågs uppnå föreställningen om hegemonisk maskulinitet, som 

utsattes för trakasserier och slag från sin partner fick hjälp på någon av de mottagningar som vi 

besökt. Trots de föreställningar som finns i samhället och undermåligt arbetssätt blev hen bemött på 

ett respektfullt, vänligt och professionellt sätt. Namnet på mottagningen är vår välbevarade 

hemlighet. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Hej!  

 

Tack för att du har valt att delta i denna intervju! 

 

Syftet med intervjun är att samla information till vår C-uppsats om hur yrkesverksamma arbetar 

med och vad som påverkar deras arbete med våld mot män i nära relation. Vi som intervjuar heter 

Camilla Andersson Bonnevier och Helena Norström och i nuläget läser vi den sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Örebro universitet. Anledningen till att vi har valt att kontakta dig är för att du 

kommer i kontakt med män som har utsatts för våld i nära relation. Eftersom vi tror att du besitter 

mycket kunskap och erfarenhet kring det ämne som vi vill undersöka har vi därför valt att intervjua dig. 
 

Uppsatsen är baserad på intervjuer och varje intervju är beräknad att ta en timme. Vi kommer att 

använda oss av en intervjuguide som är uppbyggd av teman och frågor. Ditt deltagande i intervjun är 

baserat på frivillighet och samtycke, du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller undvika att 

besvara frågor som du anser vara känsliga. För att försäkra oss om att den information som vi använder 

oss av i vår C-uppsats är korrekt vill vi använda oss av ett inspelningsverktyg men enbart om du tillåter 

detta. Dina personuppgifter kommer att vara avidentifierade och alla uppgifter som kan anses vara 

känsliga kommer att skyddas. Vi kommer endast att använda uppgifter som framkommit under 

intervjun om de är relevanta för syfte och frågeställningar. För att säkerställa att inga känsliga 

uppgifter lämnas ut kommer allt intervjumaterial att skyddas från obehörigas insyn och när analysen är 

slutförd kommer inspelningarna att raderas. Utöver Camilla Andersson Bonnevier och Helena Norström 

kommer vår handledare Marcus Herz att ta del av materialet. Den färdiga C-uppsatsen kommer att 

publiceras via Örebro universitets databas DIVA och blir då offentligt material. 
 

Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar! 

 

Tack för att du har deltagit i denna intervju! 

Camilla Andersson Bonnevier (camillaanderssonbonnevier@hotmail.se) 

Helena Norström (h.norstrom@hotmail.com) 

 
Handledare: 

Marcus Herz (marcus.herz@oru.se) 

Telefonnummer: XXX- XXX XX XX 

mailto:camillaanderssonbonnevier@hotmail.se
mailto:h.norstrom@hotmail.com
mailto:marcus.herz@oru.se


 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

 

 Inledning 
 

1. Skulle du kunna berätta om dig själv och din bakgrund? 

 

Arbetet 
2. Skulle du kunna berätta om verksamheten? 

 Målgrupp? 

 Hur ofta träffar du män som blivit utsatta för våld i nära relation? 

 Hur kommer männen i kontakt med er? 

3. Hur arbetar du med våld mot män i nära relation? 

 Vad är det som huvudsakligen styr ditt arbete med män som utsatts för våld i nära relation? 

 Vilken typ av stöd och hjälp finns tillgänglig för män som utsatts för våld i nära relation? 

 Använder du någon specifik metod eller arbetssätt i ditt arbete? 

 

 

Inställning och förhållningssätt 
3. Vill du berätta om hur du tänker kring våld mot män i nära relation? 

 Hur tror du att detta påverkar ditt arbete med män som utsatts för våld i nära relation? 

 Vad upplever du är viktigt i bemötandet av män som utsatts för våld i nära relation och 

varför? 

 När vi har kommit i kontakt med respondenter så har det visat sig att det är i majoritet män 

som arbetar med män som blir utsatta för våld i nära relation, vad tror du är anledningen till detta? 

 

 Begränsat samhällsproblem 
5. Våld mot män i nära relationer får inte lika stor uppmärksamhet i media och samhälle, vad 

tänker du kring det och hur förhåller du dig till det i ditt arbete? 

 Män som blir utsatta för våld tenderar att inte söka sig till yrkesverksamma som arbetar med 

våld i nära relationer, vad tror du är anledningen till detta? 

 Vad tror du är anledningen till att det enbart förekommer ett fåtal mottagningar i Sverige 

som är inriktade på att bemöta män som har utsatts för våld? 

 Vilka normer och värderingar anser du att samhället har angående män som utsatts för våld i 

nära relation? 

 Hur tror du att den rådande diskursen till våld mot män i nära relation påverkar ditt arbete? 

 

 Avslutning 
6. Vi har inga fler frågor, vill du tillägga något? 

 Får vi ta kontakt med dig igen om det skulle vara något som är oklart? 

 

 

Tack för att du tog dig tid för oss! 

 

 


