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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla som stöttat och hjälpt oss under denna period med uppsatsen. Vi vill 

främst tacka våra respondenter som ställt upp på intervju med oss, utan er hade inte studien gått att 

genomföra! Tack för att ni har visat intresse för vårt område och delat med er av intressant och 

lärorik information och erfarenhet. Ett tack går även till alla som försökt hjälpa oss att hitta personer 

att intervjua. 

Vi vill även tacka vår handledare Sofie Karlsson som trott på oss under hela arbetet, och som stöttat 

oss genom de svåraste delarna. Ett stort tack går också till vänner och familj som haft överseende 

med våra studier och ständiga tankar kring uppsatsen.  Slutligen vill vi tacka Mona Livholts för de 

sista kompletterande kommentarerna till vår uppsats. 



Sammanfattning 

Forskningen om män som våldtäktsoffer är vag och ligger många år efter forskningen om kvinnliga 

våldtäktsoffer. Forskningen om behandlingsmetoder för våldtagna män är även den eftersatt och 

visar sig sakna evidens. Syftet med studien är att undersöka vilka behandlingsmetoder och 

stödinsatser som finns för män som blivit våldtagna samt problematisera normer om manlighet och 

heterosexualitet. Metoden baseras på kvalitativa intervjuer med åtta personer som arbetar inom 

olika organisationer i Sverige och som möter män som utsatts för våldtäkt. Studien analyseras 

utifrån maskulinitetsteorin, heteronormativet samt intersektionalitetsperspektivet. Resultatet visar 

att de flesta tycks utgå från psykoterapi med inslag av olika kognitiva och psykodynamiska 

inriktningar. Analysresultatet visar att de normer som finns om manlighet och heterosexualitet i 

samhället har stor inverkan på manliga våldtäktsoffer. Vidare visar resultatet att våldtagna män 

behöver mer uppmärksamhet i samhället för att få bort den tabu som finns idag. Detta för att på ett 

bättre sätt kunna bidra till att utsatta män får den hjälp de behöver.  

 

Nyckelord: Manliga våldtäktsoffer, behandling, heteronormativitet, maskulinitetsperspektiv, 

intersektionalitet, manlighet.  
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1. Inledning 
En av de mest framträdande brottstyperna i nyhetsrapportering är sexualbrott (Lindgren 

& Lundström, 2010). Ett av dessa brott är våldtäkt vilket är ett stort samhällsproblem 

och ett allvarligt och mycket kränkande brott för individen (Nilsson & Wallqvist, 2007). 

Många studier behandlar våldtäkt men något som är mindre uppmärksammat i detta 

avseende är att även män kan utsättas för våldtäkt. Sverige har ingen redovisad statistik 

om antalet anmälda våldtäkter på män, en amerikansk forskning visar dock på att fem 

till tio procent av de anmälda våldtäkterna kommer från manliga offer (Monk-Turner & 

Light, 2010). Coxell och King (2010) förklarar vidare att all statistik har ett stort 

mörkertal. Även om våldtäkter mot män är färre till antal än de mot kvinnor kan sociala 

och kulturella förhållanden ha inverkan på hur män begränsas i att berätta om sin 

utsatthet. Därigenom kan vi till viss del förstå att mörkertalet är stort för våldtäkter där 

män är offer (Lindgren & Lundström, 2010).  

 

Många våldtagna män upplever känslan av skam och att de bryter mot den manliga 

rollen som samhället byggt upp (Weiss, 2010). Många gånger hålls manliga offer 

ansvariga för våldtäkten på grund av att de inte kunnat försvara sig eller fly från 

situationen. De normativa förväntningarna som finns har stor inverkan på dessa 

resonemang då synen på manlighet är att män är stora, starka och självständiga. På 

grund av den samhälleliga synen lever många utsatta män i tystnad och förnekelse 

(Doherty & Anderson, 2004).  

 

Citat från Dagens Nyheter; "Många som utsatts för övergrepp tvivlar på att de har blivit 

våldtagna, om det ens är möjligt som man. Att då bemötas med osäkerhet inom vården 

förstärker tvivlet och känslan av vara ensam om att ha blivit utsatt. Risken är stor att 

männen inte vågar gå vidare och söka hjälp, än mindre göra en polisanmälan" 

(Björklund, Boman, Lindberg, Ljungros, & Sjöberg, 2014, 11 maj).  

 

Då våldtäkt är ett mycket komplext område finns ett starkt behov av stöd och 

behandling för den utsatte mannen (Davies, 2002). Manliga våldtäktsoffer är ett svagt 

och eftersatt ämne. Okunskapen som finns inom ämnet bidrar till en saknad av 

upprättade handlingsplaner. Det första steget mot att skapa behandling och 
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handlingsplaner inom sjukvård och liknande är enligt Davies (2002) att väcka ämnet 

och bidra till en förståelse kring att problemet existerar. Om problemet väcks och bidrar 

till en ökad förståelse hos allmänheten och professioner, ökar chansen för att män vågar 

anmäla och söka den hjälp och det stöd som han behöver. 

 

1.1 Problemavgränsning 
Vi vill med denna studie bidra till en ökad förståelse och kunskap om manliga 

våldtäktsoffer. Att lyfta frågan att även män kan utsättas för våldtäkt är ett viktigt ämne 

för socialt arbete på grund av att problemet är dolt och leder till psykisk ohälsa hos ett 

flertal män (Doherty & Anderson, 2004). Forskningsunderlaget för behandling är vagt 

vilket resulterar i okunskap hos flertalet professioner (Davies, 2002). Det är viktigt att 

olika professioner, bland annat socionomer, har kunskap om olika behandlingsmetoder 

som är av vikt för att kunna hjälpa männen tillbaka till ett liv fyllt med glädje.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka behandlingsmetoder och 

stödinsatser som finns i Sverige för män som blivit våldtagna. Studien kommer vidare 

att problematisera normer kring manlighet och heterosexualitet.  

 

• Hur arbetar olika organisationer i Sverige med manliga våldtäktsoffer? 

• Hur förhåller sig dessa organisationer till normer om manlighet och 

heterosexualitet?  

 

1.3 Uppsatsens upplägg 

Inledningsvis kommer begrepp och vissa behandlingsmetoder förklaras för att 

underlätta läsningen. Vidare kommer uppsatsen presentera tidigare forskning under 

kapitel två. Under kapitel tre finner du ett avsnitt för val av teoretiska perspektiv. 

Därefter presenteras uppsatsens olika metod avsnitt samt etiska överväganden i kapitel 

fyra. Efter detta kommer uppsatsens resultat presenteras i form av resultatanalys i 

kapitel fem. I sjätte och sista kapitlet finner du metoddiskussion, resultatdiskussion samt 
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förslag till fortsatt forskning.   

 

1.4 Begreppsförklaringar och behandlingsmetoder  

Våldtäkt - Kapitel 6:1§ Brottsbalken säger: Den som med våld eller hot tvingar en 

annan person till en sexuell handling som är allvarligt kränkande döms för våldtäkt. Den 

sexuella handlingen kan vara samlag, men också andra sexuella handlingar som på 

grund av tvång eller andra omständigheter är allvarligt kränkande för individen. Den 

som utnyttjar någon som sover, är medvetslös, berusad eller påverkad av annan drog, 

psykiskt störd, sjuk eller på annat sätt är i särskilt utsatt situation döms också för 

våldtäkt (SFS 1962:700).  

Manlighet- Manlighet beskrivs utifrån de normativa föreställningarna som finns i 

samhället. Samhällets syn på manlighet är att han ska vara stor, stark och självständig. 

Han ska kunna skydda sig själv och andra i sin närhet (Doherty & Anderson, 2004). 

Swahnberg, Davidsson-Simmons, Hearn och Wijma (2012) beskriver att män ska vara 

maskulina och dominanta som gör att det är svårt att tillskriva män en offerstatus. 

Psykoterapi - Psykoterapi är en framträdande psykologisk behandlingsmetod som 

används för att minska psykiska och psykosomatiska störningar. I psykoterapi finns 

olika inriktningar och de främsta metoderna är; kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk 

psykoterapi och kognitiv psykoterapi (Psykologiguiden, 2014).  

KBT – (Kognitiv beteendeterapi) En behandlingsmetod som strävar efter att förändra 

tankar, känslor och beteende hos en individ för att minska den psykiska ohälsan. I 

kognitiv beteendeterapi arbetar man med att omvandla negativa tankemönster och 

känslor till något som är mer positivt och hälsosamt. Omvandlingen sker genom en 

förändring av individens beteende utifrån en kartläggning av dess medvetna och 

omedvetna tankar (Palmkron, 2010). Det finns olika tekniker inom KBT som delvis 

kommer definieras under textens gång.  

EMDR - Eye Movement Desenssitisation and Reprocessing är en psykoterapimetod 

baserad på ögonrörelser. Metoden kan hjälpa till att minska besvär efter traumatiska 

händelser tidigare i livet. Metoden hjälper klienten att känna igen och arbete med 

känslor och tankar som dyker upp i relation till traumat. Genom att använda EMDR kan 

klienten få hjälp att tänka annorlunda om sig själv i förhållande till händelsen (EDMR, 

2013). 
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2. Tidigare forskning 
Forskningen kring stöd och hjälp för våldtagna män är vag och har stora brister i 

jämförelse med liknande forskning om kvinnor (Walker, Archer & Davies, 2005). Även 

Swahnberg et al (2012) bekräftar att forskningen är vag. Enligt Davies (2002) får män 

som offer väldigt lite uppmärksamhet i både forskning och i samhället. Davies (2002) 

talar även om att det inte finns klara handlingsplaner inom sjukvården för våldtagna 

män. Enligt Doherty och Andersson, (2004) tyder den nuvarande forskningen på att 

manliga våldtäktsoffer är ett mycket tabulagt ämne. De normativa förväntningarna som 

finns om manlighet avskräcker många av de utsatta männen från att anmäla. De känner 

en rädsla för att uppfattas som svag eller förlöjligad utifrån samhällets syn på dem 

(ibid). Dessutom menar Monk-Turner och Light (2010) att många män som blivit 

våldtagna inte söker någon hjälp alls, de som gör det söker hjälp lång tid efter 

våldtäkten. Detta kan enligt Walker et al (2005) bero på att männen är rädda för ett 

dåligt bemötande, att ingen tror på dem eller att de får skulden för det inträffade. 

Swahnberg et al (2012) lägger även fram i sin studie att de tror att brist på forskning 

kring män som offer beror på den syn som finns i samhället idag, det vill säga att synen 

på att det är män som utför våldtäkter, inte utsätts och därför saknas det till stor del 

forskning på området. 

 

2.1 Psykiska konsekvenser efter en våldtäkt 

Konsekvenser efter en våldtäkt kan vara många både för kvinnor och män. Att bli utsatt 

för denna typ av övergrepp är ett komplext och allvarligt problem. Direkt efter eller 

under en våldtäkt är det vanligt med; ångest, rädsla, avsky, känslor av skuld och skam, 

otrygghet, en känsla av förödmjukelse och maktlöshet, oro samt symtom av post 

traumatiskt stress syndrom (PTSD) (Davies 2002). Det är således vanligt att personer 

känner sig hjälplösa och underkastade. Konsekvenser kan även framkomma en period 

efter våldtäkten. Dessa problem kan handla om sexuella svårigheter, sömnproblem, 

illamående, irritation, ilska, och depression (HOPP, 2012). Andra långvariga 

konsekvenser mer specifikt för män kan handla om låg självrespekt och fobiska känslor 

kring att vistas utomhus eller bland andra män (Mezey & King, 2000). Vid obearbetade 

känslor och utebliven behandling kan våldtäkten resultera i självskadebeteende och 

personlighetsförändringar vilket i sin tur kan påverka relationen med andra. Förutom att 
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sexualiteten kränks så blir även den personliga integriteten utsatt vid en våldtäkt 

(HOPP, 2012). Manliga våldtäktsoffer kan uppleva långvariga psykiska reaktioner efter 

händelsen. PTSD och störningar i sexuella och sociala relationer är vanligt 

förekommande (Doherty & Anderson, 2004). Enligt Walker et al (2005) är det 

dessutom vanligt att just män reagerar med ilska, på grund av att det kan ses som ett 

maskulint sätt att hantera traumatiska situationer på.   

 
2.2 Påverkan på manlighet  

En av de konsekvenser som män upplevt efter en våldtäkt är en förlorad känsla av 

manlighet. En vanlig fördom från samhället är att män är för starka för att bli våldtagna 

(Turchik & Edwards, 2012). Swahnberg et al (2012) talar om att män har tillskrivits att 

vara maskulina och dominanta, vilket bidrar till en svårighet med att tillskriva män en 

offerstatus. Manliga våldtäktsoffer kan uppfattas som mindre manliga av samhället på 

grund av att de avvikit från den ”hegemoniska maskuliniteten” (Doherty & Anderson, 

2004). Den hegemoniska maskuliniteten byggs utifrån de socialt konstruerade 

kategorierna som återfinns i ett samhälle gällande kön och sexualitet. Vidare i samma 

studie sammanställs de kulturella förväntningar där samhället förknippar styrka, 

självständighet och sexuell aggression med manlighet (Ibid). En undersökning som 

gjordes på skolstudenter visade att endast 22 procent av männen, och nio procent av 

kvinnorna trodde att det var möjligt för en stark man att bli våldtagen (Turchik & 

Edwards, 2012). På grund av synen som finns i samhället tenderar manliga 

våldtäktsoffer leva i tystnad för att inte förlöjligas på grund av att de avvikit från 

normen om vad som är manligt. För att återspegla detta till samhället kan en liknelse 

göras till en institution, militärer som utsatts för våldtäkt har mindre chans att ta 

värvning då militären som institution endast inbegriper tuffa och maskulina män (ibid). 

På grund av samhällets syn på manlighet förknippat med manliga våldtäktsoffer 

tenderar de utsatta männen att hållas ansvariga för våldtäkten. På grund av deras 

självständighet och styrka upplever samhället att det är männens egna fel att de inte har 

kunnat fly eller försvara sig från våldtäkten (Doherty & Anderson, 2004). Walker et al 

uttrycker sig liknande och skriver såhär i sin artikel: " They may feel ashamed or blame 

themselves for their assault" (Walker, Archer & Davies, 2005:70).  
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2.3 Behandling för våldtagna män 

Enligt Regehr, Alaggia, Dennis, Pitts och Saini (2013) finns det olika 

behandlingsformer för personer som utsatts för våldtäkt, det som framställs som 

vanligast är olika typer av psykoterapi och medicinsk behandling. De metoder som är 

mest effektiva för att minska symtom på depression är KBT, förlängd exponeringsterapi 

och EMDR (ibid). Även om det tycks finnas en viss likhet med insatser mellan individer 

som utsätts för olika traumatiska händelser såsom som livshotande olyckor och 

katastrofer, finns det bevis på att de som utsatts för våldtäkt är ett mer komplext 

problem då det finns starka element av självskuld, depression och risk för självmord 

(ibid). Detta bekräftas av Moor och Farchi (2011).  

 

Enligt Moor och Farchi (2011) är den vanligaste behandlingsmetoden för våldtäktsoffer 

KBT och förlängd exponeringsterapi. Behandlingens främsta mål är att behandla ångest 

genom exponering och desensibilisering, som är en exponeringsteknik där klienten 

stegvis utsätter sig för det som framkallar ångest. KBT är enligt studien en bra metod 

för att lindra PTSD, men kan vara begränsad i att lösa andra centrala delar efter en 

våldtäkt (ibid). Moor och Farchi (2011) samt Regehr et al (2013) är här av samma åsikt, 

att behandlingen kan vara begränsad eftersom den inte fokuserar på den självskuld som 

ofta framkommer hos våldtäktsoffer. Självskuld är känt i många fall hos våldtäktsoffer 

enligt Moor och Farchi (2011) och en obehandlad känsla av skuld kan leda till 

depression och ångestsymtom, samt sänkt självkänsla och känsla av kontroll.   

 

Nijdam, Dekens, Olff och Denys (2013) har gjort en fallstudie på en man som blivit 

våldtagen i ungdomen. Mannen led av tvångssyndrom och PTSD, efter att han 

genomgått medicinsk behandling kombinerat med EMDR samt exponering med 

responsprevention återhämtade han sig från sina symtom. Responsprevention innebär 

att individen arbetar med att förhindra olämpliga reaktioner i olika situationer, som 

tillexempel att tacka nej till saker på grund av rädsla. Studien visar på att dessa 

traumafokuserade psykoterapi- metoder kan hjälpa efter en manlig våldtäkt (ibid). 

 

Moor (2007) talar om två faktorer som kan vara extra svåra för offret att bearbeta, dessa 

handlar om den kränkta integriteten samt samhällets syn på våldtäkter, att offret skyller 
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på sig själv och ibland drabbas av en sekundär viktimisering. Terapi för våldtäktsoffer 

bör innefatta tre etapper, som berör säkerhet, traumabearbetning och integration till 

samhället. De två viktigaste behandlingsåtgärderna är enligt Moor, (2007) terapeutisk 

empati och kognitiv omstrukturering, vilket innebär att klienten förändrar sina negativa 

tankemönster till mer positiva och utvecklande (Oestrich & Johansen, 2007). Individen 

får först lära sig att acceptera och förstå att det han känner är okej, under denna process 

spelar terapeuten en viktig roll för att inte skuldbelägga offret (Moor, 2007). Kognitiv 

omstrukturering handlar om att få offret att ändra sina föreställningar, uppfattningar, 

synsätt, åsikter och värderingar i samband med våldtäkten (Oestrich & Johansen, 2007). 

Terapeuten försöker här få offret att göra en omstrukturering kring sina förvrängda 

uppfattningar om sig själv. Den kognitiva omstruktureringen fokuserar även på skam 

och övertygelser och enligt Moor (2007) är det vanligt att många offer känner att det är 

skamligt och äckligt att ha blivit våldtagen.  

 

Utifrån detta kan vi förstå att våldtäkt är ett mycket komplext problem som kräver olika 

former av behandling. Det finns inte en behandlingsmetod som anses vara mest effektiv 

inom detta område utan många pekar på vikten av kombinationen av olika metoder. 

Romano och De Luca (2005) påpekar vikten av att fokusera på sexuella problem som en 

egen del i en behandlingsmetod. Romano och De Luca gjorde en studie där de 

fokuserade på tre problemområden, oro, själv-skuld och ilska. Utifrån detta experiment 

förstod dem att det är en viktig del att fokusera specifikt på sexuella problem som en del 

av behandlingen.  

 

2.4 Tidig eller sen behandling?  

Enligt Vearnals och Campbell (2001) finns det väldigt lite empirisk forskning kring 

vilken typ av behandling som är mest framgångsrik. Detta bekräftas således av Coxell 

och King (2010) samt Turner och Light (2010) som anser att det finns få 

behandlingsmetoder för män eller endast riktlinjer till behandling och väldigt lite 

evidens. Vearnals och Campbell (2001) talar om att behandlingen kan delas in i två 

olika typer, tidig och sen. Den tidiga handlar om att den utsatta får tala om överfallet i 

ett tidigt skede och i en stödjande omgivning. Den typen av behandling är ofta 

klientfokuserad, humaniserad och utan direkta direktiv. Vanliga känslor efter en 
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våldtäkt är skam, ilska, depression, rädsla, sexuella problem och en känsla av att 

maskuliniteten är skadad samt rädslor för HIV (Vearnals och Campbell, 2001). På 

grund av dessa konsekvenser krävs det försiktighet och mycket erfarenhet från 

terapeuter när de möter männen. Många personer behöver längre och en mer 

specialiserad hjälp för att hantera konsekvenserna. Ibland finns symtom kvar flera år 

efter våldtäkten och därför kan det vara viktigt med en kontinuerlig och långdragen 

behandling. En sådan behandling kan vara KBT, som är speciellt inriktad på personer 

som har symtom av PTSD (ibid). Många metoder för manliga våldtäktsoffer är korta 

och utan en direktiv teknik som uppmanar den utsatta att tala om våldtäkten. Enligt 

Vearnals och Campbell (2001) är olika icke direktiva tekniker bra, men många saknar 

evidens och därför är det omöjligt att säga vilken metod som är mest effektiv. 
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3. Teori 
Manliga våldtäktsoffer påverkas ibland mycket negativt av samhällets normer. 

Samhällssynen är en stor bidragande faktor till att många våldtagna män lever i tystnad 

och får en ökad psykisk ohälsa (Doherty & Andersson, 2004). För att försöka förstå och 

förklara dessa mäns utsatthet i samhället, har vi valt att analysera resultatet av de 

intervjuer som genomförts utifrån Connells maskulinitetsteori och Butlers heteronorm 

(Connell, 2008; Butler, 2005). För en djupare förståelse i problematiken har vi även valt 

att analysera resultatet utifrån ett intersektionalitetsperspektiv.   

 
3.1 Maskulinitetsteorin 

Raewyn Connell är en sociolog som fått en betydande roll inom mansforskningen. 

Connell (2008) har utvecklat en teori om hur maskuliniteter skapas och konstrueras. 

Connell menar att maskuliniteter skapas i samband med de relationer man har till andra. 

Hon fortsätter beskriva att det inte endast finns en maskulinitet i samhället utan att det 

således finns en hierarkisk ordning inom maskuliniteter. Faktorer som påverkar den 

hierarkiska ordningen är enligt Connell (2008) sexuell läggning, etnicitetstillhörighet, 

kön, klass etc. Trots att mannen är överordnad kvinnan i den samhälleliga 

könsmaktsordningen finns således en hierarkisk ordning mellan männen. Connell 

(2008) har skapat en tredelad modell för att beskriva den hierarkiska ordningen och 

olika former av maskuliniteter, dessa definieras som: 

 

Den hegemoniska maskuliniteten: som enligt Connell (2008) är den maskulinitet som 

återfinns högst upp i hierarkin. Denna maskulinitet bygger på de normer som återfinns i 

ett samhälle och representerar det ideala sättet för hur en man bör vara. Connell 

beskriver vidare att detta endast är ett ideal och något som få män faktiskt gestaltar. 

Den delaktiga maskuliniteten: Majoriteten av alla män anser Connell (2008) tillhöra den 

delaktiga maskuliniteten. Dessa män utsätter sig inte för samma risker som den 

hegemoniska maskuliniteten men har ändå privilegier och kan dra nytta av de manliga 

hegemonierna på grund av sin samhörighet med gruppen. Dessa män stödjer och 

accepterar indirekt eller direkt den hegemoniska maskuliniteten som för tillfället är den 

överordnade manlighetsidealet (ibid). 
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Den underordnade maskuliniteten: De män som befinner sig under denna maskulinitet 

är de män som går emot normen som samhället har byggt upp och ses som mindre 

legitima av de män med makt. Exempel på grupper som kan finnas under denna 

maskulinitet är homosexuella män, som ofta blir diskriminerade av samhället på olika 

plan och män som är av etnisk minoritet i förhållande till den hegemoniska 

maskuliniteten som återfinns i samhället. Män som anses ha feministiska drag och som 

går emot den samhälleliga normen om maskuliniteter kan således ses som underordnade 

(Connell, 2008). Positionen kan med andra ord innefatta alla män som på olika sätt 

utesluts från att ta del av den manliga dominansens fördelar (Herz & Johansson, 2011). 

 

Utifrån Connells teori kan man förstå hur olika manligheter skapas och påverkas av de 

normer som anses vara mest legitima i det samhälle vi lever i. Den tredelade modellen 

kan appliceras på manliga våldtäktsoffer där den hegemoniska maskuliniteten säger att 

män inte kan bli våldtagna (Connell, 2008). De utsatta männen hamnar längst ner i 

hierarkin under den underordnade maskuliniteten på grund av att de utsatts för något 

som enligt den hegemoniska maskuliniteten bryter mot normen om den ideala 

maskuliniteten. En man som blivit våldtagen behöver inte ha blivit det av en annan man, 

men att mannen visat sig i underläge gör att han kommer tilldelas den underordnade 

maskuliniteten även om han ej definieras som homosexuell (ibid).  

 

De som befinner sig i den underordnade maskuliniteten befinner sig i en utsatt situation. 

På grund av de normer och värderingar som finns i samhället, utifrån det vi upplever 

som vanligt och mest ideellt, skapas dessa negativa förväntningar om hur man bör leva 

och vara. I Connells tredelade modell skapas olika förtryck och kränkningar bland de 

olika maskuliniteterna (Connell, 2008). För att bibehålla sin plats i hierarkin kan 

männen nedvärdera någon under sig för att själv framstå som maskulin, exempelvis 

genom att utöva våld mot kvinnor eller mot män underordnad dem själva. Männen kan 

utsättas för kränkningar och exkluderingar på grund av att något i hans levnadssätt inte 

anses vara ideellt och maskulint. Herz och Johansson (2011) tar upp ett exempel där 

mannen i en relation kände sig som kvinnan, eftersom detta anses som fel inom en 

hegemonisk maskulinitet var han i ett senare skede tvungen att "sätta kvinnan på plats" 

för att få bibehålla sin maskulinitet. På samma vis kan våldtagna män agera på olika vis 
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för att behålla sin plats i hierarkin eller en speciell maskulinitet. Weiss (2010) uttrycker 

sig om att män som blivit våldtagna ibland försöker ha sexuellt umgänge med så många 

kvinnor han kan, och på det viset behålla både sin heterosexualitet och sin maskulinitet. 

 

 
3.2 Heteronormativitet  

Att förlora sin manlighet ligger i relation till vad samhället byggt upp som en normativ 

man. Normen i vårt samhälle idag säger att en man ska vara psykiskt och fysiskt stark, 

han ska vara heterosexuell, vara idrottsutövande, kunna försvara sig och liknande. Att 

vara en "riktig" man kan också innebära att han ska kunna vara sexuellt aktiv 

(Ambjörnsson, 2006).  

 

Enligt Butler (2005) och hennes myntade begrepp heteronormativitet är det viktigt att 

ge kvinnor en kvinnlighet och femininetet och män en manlighet och maskulinitet. 

Utifrån våra empiriska resultat kan vi tolka att män som bryter mot de heteronormativa 

förväntningarna, till exempel efter en våldtäkt, kan exkluderas från den typiska 

manligheten. Även en man som blivit våldtagen av en kvinna kan i detta läge 

exkluderas då han borde varit psykiskt och fysiskt stark nog för att försvara sig även om 

han fortfarande kan inkluderas som heterosexuell. Det är samhället som avgör vad som 

är normativt inom heterosexualiteten enligt Ambjörnsson (2006). Butler (2005) menar 

att heterosexualitet är socialt konstruerat, och kan därför dekonstrueras, överskrivas och 

förändras i ett samhälle. Utifrån heteronormen kan vi se den utsatthet männen befinner 

sig i om de blivit våldtagna, skammen och skulden utifrån våldtäkten i sig, och 

samhällets syn på att en man egentligen inte kan bli våldtagen som i sin tur leder till mer 

skam och skuld. Det kan också förekomma att en man får en förvirring kring sin egen 

sexualitet efter en våldtäkt, vilket enligt heteronormen gör att han blir exkluderad även 

på grund av det (ibid).  

 

Ambjörnsson (2006) talar om att man kan inkluderas i en heteronorm med hjälp av 

tystnad och ignorans. Att något kan ses som okej i normen om den exempelvis 

homosexuella mannen inte tydligt visar och säger att han är homosexuell. På samma vis 

kan heteronormen bidra till att män som blivit våldtagna försätter sig i tystnad för att få 
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en fortsatt inkludering i den heteronormativa kontexten. Oavsett om mannen är 

homosexuell eller heterosexuell så spelar han ett säkert kort genom att inte berätta eller 

anmäla händelsen kring våldtäkten. Vidare talar Ambjörnsson (2006) om heteronormen 

som föränderligt över tid, något som idag kan anses inte vara heteronormativt kan i 

framtiden vara mer accepterat.  

 

 
3.3 Intersektionalitetsperspektivet  

Intersektionalitet är ett perspektiv som utgör ett viktigt teoretiskt verktyg för att förstå 

maktrelationer och de komplexa diskrimineringsformer som följer av maktutövandet 

(SOU 2005:41). Ett intersektionellt perspektiv åberopar frågor om hur makt och 

ojämlikhet samverkar med identitetskategorier som ålder, kön, klass, sexualitet och 

etnicitet. Paulina de los Reyes menar att en central del av maktutövandet är normer som 

utesluts, stigmatiseras och normaliseras i en underordning (SOU 2005:41).  

 

Utifrån vårt empiriska resultat om intersektionalitetsperspektivet kan vi se manliga 

våldtäktsoffer ur olika synvinklar. Vi kan se hur heteronormen och 

maskulinitetsperspektivet samverkar med sina normer för att inkludera och exkludera 

män från olika tillhörigheter som exempelvis den hegemoniska maskuliniteten. Utifrån 

studiens ämne har vi endast valt att studera stigmatiseringen av våldtagna män utifrån 

maktrelationer om kön och sexualitet på grund av att de är starkt sammanlänkade med 

heteronormativitet och maskulinitetsteorin. För att öka förståelsen har vi valt att 

exemplifiera detta: Om en heterosexuell man befinner sig i den hegemoniska eller 

delaktiga maskuliniteten och blir våldtagen av en annan man, anses han gå emot 

heteronormen där en man ska kunna försvara sig och exkluderas därför från den 

hegemoniska och delaktiga maskuliniteten. Om en homosexuell man hade blivit 

våldtagen av en annan man hade han redan till viss del varit exkluderad från den 

hegemoniska och delaktiga maskuliniteten på grund av sin sexualitet och därmed hade 

problemet inte betraktas som "lika allvarligt". Sannolikheten för att våldtäkten skulle 

förknippas med hans sexualitet hade också medfört att man tolkat det som något mer 

"normalt" för homosexuella män och även där skulle problemet inte betraktas som lika 

problematiskt. Det intersektionella perspektivet skulle i dessa fall kunna öppna upp för 
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att kunna se situationen ur många olika vinklar. I vissa situationer och på vissa platser 

får kön och sexualitet hos manliga våldtäktsoffer olika innebörder utifrån det 

heteronormativa samhälle vi idag lever i (De los Reyes, 2014).   
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4. Metod och design 

4.1 Val av forskningsmetod 

Val av forskningsmetod är en grundläggande del i genomförandet av en studie. Utifrån 

studiens syfte skapas olika forskningsfrågor som ska besvaras under studiens gång 

(Widerberg, 2002). Beroende på val av forskningsfrågor kan en kvantitativ ansats 

användas ifall man söker svar på frågor om till exempel statistik. För att försöka 

förklara och förstå vissa fenomen används en kvalitativ metod vilket vi har valt att utgå 

från i denna studie (ibid). För att få fördjupad kunskap om vilka behandlingsmetoder 

och stödinsatser som finns för män som blivit våldtagna, samt studera känslan av 

förlorad manlighet som en av de psykiska konsekvenserna hos offret, har vi valt att göra 

en kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta respondenter 

med ett bortfall, som i sitt professionella och ideella arbete på olika sätt möter män som 

blivit utsatta för våldtäkt.  

 

 
4.2 Datainsamling  

För att få en helhetsbild om hur kunskapsläget ser ut har tidigare forskning studerats i 

ämnet. Genom att studera tidigare forskning får man ett grepp om hur forskningen kring 

manliga våldtäktsoffer ser ut idag och vilka behandlingsmetoder som är vanliga. 

Sökningen har skett på några av mittuniversitetets databaser, ProQuest social scienses, 

Academic Search Elite samt PsycInfo och där har vi funnit relevant forskning. Endast 

vetenskapligt granskade (Peer reviewed) artiklar har varit relevanta för studien på grund 

av att reliabiliteten är större bland dessa artiklar. De sökord som använts är male rape, 

treatment, treating the trauma of rape, consequens, rape. Vi fick väldigt många träffar i 

de flesta databaser men genom att läsa genom abstract kunde vi välja bort väldigt många 

artiklar därför att de bara fokuserade på kvinnor utan att nämna behandling för män. På 

grund av att ämnet är så pass nytt inom forskningen har vi valt att använda så 

uppdaterade källor som möjligt. Studien har därför avgränsat sig till att använda 

forskning som är gjord efter år 2000. Relevant litteratur har således sökts via 

referenserna på funna artiklar. Vidare har annan litteratur som berör ämnet sökts. Denna 

litteratur har funnits via bibliotekets sökfunktion med specifika sökord.  
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Den datainsamlingsmetod som använts i intervjuerna är semistrukturerade intervjuer 

vilket innebär att alla informanter har fått samma frågor med öppna svarsmöjligheter. 

Att ställa samma frågor med öppna svar till alla respondenterna ökar reliabiliteten i 

studien (Bryman 2011). Semistrukturerade-intervjuer ger således möjlighet till 

flexibilitet under intervjun och utifrån att det finns en viss struktur i denna 

intervjumetod kunde vi föra intervjuerna till studiens syfte och frågeställningar. För 

intervjuguide se Bilaga 1. Innan intervjuerna genomfördes har ett följebrev skickats till 

respondenterna med information om syfte och genomförande av intervjun, se bilaga 2. 

 

Kontakten med respondenterna har tagits via telefon och mail med bland annat 

enhetschefer som har gett oss kontakt med respondenterna inför intervjuerna. De 

respondenter som ingått i denna studie har varit utspridda över hela landet och på grund 

av detta har de flesta intervjuer genomförts via telefon, dock har en personlig, fysisk 

intervju genomförts. Det är enligt Bryman (2011) tillåtet att blanda telefonintervjuer 

med personliga intervjuer utan att trovärdigheten i studien påverkas. Dock kan 

telefonintervjuer leda till vissa begränsningar i genomförandet på grund av att till 

exempel kroppsspråk och mänskligt samspel exkluderas. I studien uppmärksammades 

inga skillnader eller brister i resultatet av intervjuerna.  Att använda telefonintervjuer 

kan enligt Bryman (2011) bero på tid och kostnadsaspekter vilket är fallet i denna 

studie. 

 

Efter samtycke från respondenterna har vi använt oss av ljudinspelning i genomförandet 

av alla intervjuer. Detta har använts för att vi ska kunna säkerställa att informationen 

transkriberas korrekt. Vi har tillsammans deltagit i de intervjuer som genomförts men 

för att minska eventuell förvirring under intervjun, har en av oss genomfört intervjun 

medan den andre observerat och antecknat, samt lagt till frågor vid behov. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter.     
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4.3 Urval   

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med personer som representerar olika 

organisationer som möter män som blivit våldtagna. Att använda sig av intervjuer i en 

uppsats säger Widerberg (2002) är bra om man vill få fram människors förståelse av 

fenomen. Åtta informanter som arbetar på olika organisationer i Sverige har intervjuats. 

En av dessa intervjuer har exkluderats på grund av att respondenten inte hade tillräcklig 

kunskap om det som behandlar studiens syfte och frågeställningar. Organisationerna har 

valts strategiskt utifrån studiens syfte och frågeställningar samt organisationernas 

kunskapsområde. Vi har sökt lämpliga organisationer via internet och har därmed gjort 

samtal eller skickat e-post till de organisationer som ansågs vara givande för studien.

  

 
4.4 Databearbetning och analys  

Uppsatsskrivarna har använt en meningskoncentrerad analys för att tolka den data som 

framkommit i intervjuerna. En meningskoncentrerad analys innebär enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) att man formulerar respondentens svar till kortare och mer koncisa 

meningar. Efter att en intervju genomförts har vi lyssnat igenom inspelningen av 

intervjun direkt efter för att minska risken för feltolkningar och dolda undermeningar. 

Därefter har materialet skrivits ut i text för att underlätta transkriberingen av intervjun. 

För att få en helhetsbild har vi sedan läst igenom alla intervjuer för att i nästa steg 

markera de meningar som respondenten uttryckt som centrala för uppsatsens 

frågeställningar. Därefter har vi tematiserat och förenklat meningarna i olika centrala 

delar som hör till uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen har vi knutit samman 

de centrala delar som tematiserats vilket utgör presentationen av uppsatsens resultat i 

form av citat, följt av analys. De centrala delar som återfinns i resultatet är; vanligt eller 

dolt, att våga berätta, vilka konsekvenser som upplevs vanligast, behandlingsmetoder 

och slutligen påverkan på manlighet.   
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4.5 Metodproblem 

I vetenskapliga studier finns tre vanliga metodfel som kan uppstå och som är viktiga att 

ta hänsyn till när man genomför en studie. Vi kommer nedan att beskriva dessa samt hur 

de påverkat studien. 

 

Validitet  

Bryman (2011) benämner begreppet validitet som en viktig del i forskarens uppsats 

vilket innebär att forskaren mäter det som studien avsett att mäta. För att uppnå detta har 

vi utformat och bearbetat intervjufrågorna utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Frågorna är väl utformade och tydliga för att underlätta förståelsen hos respondenten. Vi 

har använt oss av återkoppling i intervjuerna för att säkerställa med respondenterna att 

vi uppfattat varandra korrekt. För att återigen säkerställa att analysen av insamlad data 

är samstämmig med vad respondenterna svarat har respondentvalidering använts i 

studien. Bryman (2011) förklarar respondentvalidering med att en bekräftelse av 

informationen skett mellan forskare och respondent för att säkerställa att informationen 

är korrekt återgiven inför studiens publicering. Fem av sju respondenter valde att ta del 

av respondentvalideringen. Utöver intervjudelen är det viktigt att ha validitet i åtanke 

genom skrivandets gång. Vi har påmint varandra att hålla oss inom studiens syfte och 

frågeställningar när resultat och diskussion sammanställts. För att få en så komplett och 

sammanhängande studie krävs det att den röda tråden följer genom hela uppsatsen och 

därför har detta tillvägagångssätt varit betydande för studien (Bryman, 2011)  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien, en fråga om studien hade blivit 

densamma om undersökningen hade gjorts igen (Bryman, 2011). Vi har genomfört 

intervjuerna tillsammans och använt oss av samma frågor till alla respondenter. Efter 

klartecken från respondenterna har en inspelning av intervjun genomförts för att 

underlätta transkriberingen av materialet. Då resultatanalysen innehåller citat från 

respondenterna möjliggör inspelningen precisa uttalande från respondenterna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). På grund av att studien blandade telefonintervjuer med en personlig 

intervju är reliabiliteten viktig att ha i åtanke då svaren kan uppfattas olika. Ytterligare 

något som kan vara viktigt att ha i beaktande gällande kvalitativa studier är reliabiliteten 
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kan svikta då samma respondent kan ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2009).   

 

Generaliserbarhet  

Syftet med denna kvalitativa studie är att få en ökad kunskap om behandling för 

våldtagna män. Studien kommer även problematisera normer om manlighet och 

heterosexualitet. Bryman (2011) påpekar att många kritiker ser att det är omöjligt att 

generalisera där ostrukturerade intervjuer genomförts med ett litet antal individer i olika 

organisationer. Denna studie kan istället bidra till en ökad kunskap kring manliga 

våldtäktsoffer i allmänheten samt hos professioner som arbetar med dessa män. Genom 

att samhället får en ökad förståelse och kunskap om denna grupp kan de normativa 

föreställningarna som finns om män och våldtäkt minskas. Om professioner tar del av 

denna studie kan de få en ökad förståelse över hur viktig och utsatt denna grupp är och 

att handlingsplaner för dessa män är en viktig prioritering. Vi valde avsiktligen att 

intervjua personer som representerar olika organisationer runt om i hela Sverige för att 

kunna göra resultatet så omfattande och mångfacetterat som möjligt.   

 

 
4.6 Etiska överväganden   

I uppsatser och undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna som 

kan uppkomma under arbetets gång (Bryman, 2011). Då denna studie berör ett känsligt 

ämne och handlar om en mycket utsatt grupp i samhället valde vi att intervjua personer 

som arbetar i olika organisationer som möter dessa män istället för att intervjua männen.  

Vi har beaktat andra etiska aspekter som till exempel tystnadsplikten som finns inom de 

flesta organisationer. Tystnadsplikten bidrar till att några respondenter inte kunnat 

utveckla svaret på frågor som kan komma för nära enskilda klienter (SFS 2009:400). 

För att styrka att information om enskilda klienter inte framkommer har vi till viss del 

avidentifierat respondenterna.  

 

För att ta hänsyn till de etiska aspekterna i intervjuerna informerades respondenterna om 

studiens syfte samt vilka moment som ingick i undersökningen. Att informera om syftet 

stämmer överens med de etiska principer som finns inom svensk forskning, 
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informationskravet (Bryman 2011). Respondenterna, i detta fall personer som företräder 

olika organisationer, fick således information om att deras medverkan i intervjun var 

frivillig, samtyckeskravet (ibid). Vidare har respondenterna informerats om 

konfidentialitetskravet, att personuppgifter behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. För att kunna bearbeta och formulera informanternas information riktigt 

bekräftades om en inspelning av intervjun var tillåtet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

även använt oss av respondentvalidering för att säkerställa att respondenterna är trygg i 

att vi återger delar av intervjun korrekt.  

 

 
4.7 Arbetsfördelning  

Arbetet har genomförts av två studenter. Vi har använt oss av ett Word-online 

dokument via Hotmail för att underlätta samarbetet. Detta har vi gjort därför att vi vissa 

veckor befunnit oss på olika platser. Vi har delat upp arbetet på ett rättvist sätt och alltid 

sett till att båda är okej med fördelning och skrivning. Under processer så som 

transkribering och analys av resultat har båda två medverkat och producerat resultat. I 

intervjuförfarandet ansåg vi att det var bäst om endast en av oss höll i intervjun medens 

den andre antecknade. Vi har därför turats om att anteckna och hålla i intervjuerna för 

att vi i slutändan ska ha hållit lika många intervjuer var.  
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel beskriver vi resultatet av våra intervjuer, samt en analys utifrån 

studiens valda teorier och tidigare forskning. Kapitlet inleds med en presentation över 

respondenterna.  

 

5.1 Presentation av respondenter  

Här är en presentation av uppsatsens respondenter, åren som de arbetat är ungefärliga 

och namnen är fiktiva för att behålla konfidentialiteten hos respondenterna. 

Eva: Är anställd på Rfsls brottsofferjour (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas 

och transpersoners rättigheter) hon har arbetat cirka ett år, utbildad socionom. 

Gunilla: Arbetar på en traumaenhet på ett sjukhus. Har arbetat specifikt med terapier i 

cirka 15 år. Arbetat med män utan strukturerad behandling sedan 30 år tillbaka. Hon 

möter framförallt män som utsatts för våldtäkt.  

Emma: Är ideellt engagerad HOPP som står för Riksorganisationen mot sexuella 

övergrepp. Har arbetat många år med sexualfrågor men specifikt på HOPP i cirka tre år. 

Utbildad sjuksköterska sedan tidigare. Möter både kvinnor och män i sitt arbete. 

Göran: Arbetar på en mansjour där han arbetat i nio år. Har egna erfarenheter av 

sexuella övergrepp och utnyttjande. Möter framförallt män med bland annat våldtäkt 

som problematik, möter ibland kvinnor.  

Frida: Arbetar som legitimerad terapeut på en organisation där hon bland annat möter 

män som blivit våldtagna, hon möter också kvinnor. Har arbetat  där cirka sex år. 

Stina: Arbetar som psykoterapeut på barn och- ungdomspsykiatrin (BUP) samt 

erfarenheter från andra arbetsplatser. Hon har arbetat med sexuella övergrepp i 25 år. På 

BUP har hon arbetat i fem år. Möter både tjejer och killar upp till cirka 17 år.  

Sara: Arbetar på en ideell organisation som heter Novahuset där hon arbetat sex år. 

Arbetat specifikt med våldtäktsoffer, både kvinnor och män sedan fyra år tillbaka  

 

 
5.2 Vanligt eller dolt? 

Det är viktigt att framhäva hur vanligt detta problem är för att bidra till en ökad 

förståelse i samhället, i hopp om att ändra de normativa förväntningarna som finns om 
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att män inte kan utsättas för våldtäkt (Doherty & Anderson, 2004). Respondenternas 

svar överensstämmer till viss del med varandra och bekräftas således av den forskning 

vi tagit del av på ämnet.  

 

Eva: ”Jag får säga såhär, det förekommer, om det är vanligt är nog svårt att säga”. 

 

Gunilla:" Ja det är ju Väldigt vanligt skulle jag vilja säga".  

 

Alla respondenter var medvetna om att manliga våldtäktsoffer är en problematik som är 

dold i samhället vilket har bidragit till att svaren skiljt sig åt. Weiss (2010) bekräftar att 

våldtagna män är en dold grupp och att mörkertalet stört, endast 22 procent av samtliga 

våldtäktsbrott anmäls till myndigheter.  

 

Sara: "Mörkertalet kring våldtagna män är stort på grund av samhällets attityder". 

 

Utifrån Connells maskulinitetsteori kan vi förstå att många män som inte lever under 

den hegemoniska maskuliniteten håller sig i bakgrunden (Connell, 2008). De normativa 

förväntningar som återfinns i samhället säger att män inte kan bli våldtagna vilket leder 

till att de utsatta väljer att leva i tystnad. Heteronormen bekräftar det sagda med att 

dessa män mist sin maskulinitet och exkluderats från normen i det övriga samhället 

(Butler, 2005). Det stora mörkertalet leder till en snedvriden bild i samhället och 

professionen på grund av att man inte uppfattar att problemet existerar (Swahnberg et al, 

2012). Att samhället och professioner inte uppfattar problemet kan bero på att de inte 

betraktat våldtäkterna utifrån ett intersektionellt perspektiv. Perspektivet hjälper oss att 

förstå att det är ett komplext problem som påverkas av olika normer och maktordningar. 

Att samhället inte ser problematiken på ett tydligt sätt bidrar till att behandling och 

handlingsplaner för dessa män ibland saknas eller är otillräcklig. Vidare kan bristen på 

otillräckliga handlingsplaner förstås utifrån det Vearnals och Campell (2001) säger, att 

det finns brist på evidensbaserade behandlingsmetoder.  
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5.3 Att våga berätta   

Att våga berätta är för många utsatta män något som upplevs som jobbigt (Weiss, 

2010). Då heteronormen och maskulinitetsteorin speglar samhällets syn kan vi förstå att 

många av männen väljer att leva i tystnad (Doherty & Anderson, 2004). Om  mannen 

berättar om sin utsatthet riskerar han att exkluderas ur den hegemoniska eller delaktiga 

maskuliniteten. Utifrån resultatet av intervjuerna har vi förstått att många av männen 

som söker stöd och hjälp hos organisationerna, främst söker hjälp för andra besvär än 

våldtäkten. Att männen blivit våldtagna framgår ofta senare under samtalet.   

 

Göran: ”Att bli rent våldtagen, försvinnande del som söker oss för den delen. Däremot 

kan det ibland komma fram i andra samtal. Men det är inte något man söker för i första 

hand". 

 

Sara: " Hos oss kommer det väldigt direkt, kan tänka mig att hos andra instanser 

kommer de av andra anledningar, magont, sov-svårigheter och så vidare men eftersom 

vi är riktad mot det som är sexuellt så vet vi ju att det är något som har hänt".  

 

Detta kan förstås utifrån Connells maskulinitetsperspektiv då männen måste ingå i en 

underordnad maskulinitet och bryta mot normen om att vara psykiskt stark (Connell, 

2008). Genom att berätta för en myndighet om detta känsliga och tabubelagda område, 

kommer han antagligen visa känslor som inte är normativa inom en delaktig eller 

hegemonisk maskulinitet. Mannen kan därför välja att avstå från att tala om problemet. 

En tystnad kring händelsen går också att förstå utifrån heteronormen då mannen 

fortfarande kan inkluderas i heteronormen om han väljer att inte tala om händelsen 

(Ambjörnsson, 2006). Intersektionalitetsperspektivet bidrar till en djupare förståelse 

över hur olika normer kan påverka varandra. Till exempel så kan vi förstå detta utifrån 

de maktstrukturer som finns i kombination till mannens kön. Det kan bidra till att en 

högutbildad man väljer att vara tyst för att han inte vill förlora sin position i hierarkin 

(Connell, 2008; De los Reyes, 2014). Monk-Turner och Light (2010) bekräftar att 

många män lever i tystnad innan de vågar söka hjälp vilket tyder på att forskning och 

respondenters upplevelser samstämmer. Vidare i en intervju diskuterades frågan kring 

att vara utsatt i relation till att våga berätta.  
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Göran: "Förstå, att sätta sig in i att det är ett övergrepp, som jag ser det. Att kunna 

identifiera den där känslan över att det är ett övergrepp och sen kunna sätta ord och 

kunna prata om det".   

 

Göran talar om att många män inte förstår vad de varit utsatt för och försöker hantera 

konsekvenserna själv genom att försöka leva som innan våldtäkten. Göran ger ett 

exempel på detta och menar att händelsen tillslut kommer ikapp en och man börjar 

förstå vad man varit utsatt i, och det är först då mannen söker hjälp. Att inte förstå sin 

utsatthet kan kopplas till den förnekelse och tystnad som Doherty och Anderson (2004) 

talar om. Utifrån heteronormen är det dessutom sagt att män inte kan bli våldtagna, har 

en man haft den synen innan han blev våldtagen är det förklarligt att han inte heller ser 

sin utsatthet i våldtäkten.  

 

 
5.4 Vilka konsekvenser upplevs som vanligast?  

Enligt forskningen finns det en rad olika konsekvenser som kan förekomma för män 

som blivit våldtagna (Davies, 2002; Mezey & King 2000). Vi valde att fråga 

organisationerna vilka psykiska konsekvenser de upplever är vanligast att de arbetar 

med hos männen. Resultatet av respondenternas svar överensstämmer med vad 

forskning lägger fram. Enligt Doherty och Anderson (2004) är det vanligt med PTSD 

och störningar i sexuella och sociala relationer efter en våldtäkt.   

 

Emma: ”Det är problem med sexualiteten, det är ett jätte problem för dem, och 

relationen de får ej relationen att fungera".  

 

Gunilla: "Det är flashbacks och mardrömmar och på längre sikt det här med 

tillitsproblematik, att man har svårt i relationer och sexualitet......//.".   

 

Störning i sexualiteten kan enligt respondenterna både innefatta ökat eller minskat 

intresse för sex. Att vara överdrivet sexuell kan förstås i relation till valda teorier. En 

man som blivit våldtagen har fått sin manlighet kränkt och genom att använda sin 
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sexualitet på ett överdrivet vis kan han kompensera för den förlorade känslan av 

manlighet efter våldtäkten. Mannen försöker bevisa att han har kvar sina maskulina drag 

(Weiss, 2010). Om en man dessutom kopplar sex till något våldsamt kan det bidra till 

att lusten och intresset för sexuella kontakter försvinner eller reduceras (Walker et al, 

2005). Denna problematik leder till att män som utsatts för våldtäkt blir diskriminerade 

och exkluderade från heteronormen, som säger att en man alltid ska vara intresserad och 

öppen för sexuella kontakter. Det intersektionella perspektivet hjälper oss att förstå att 

normer som finns om kön och sexualitet, samverkar och påverkar mannens 

handlingsutrymme. Nedan diskuteras andra psykiska konsekvenser som respondenterna 

upplever är vanligt att de arbetar med.    

 

Stina: "Inte ha något värde alls, inte vilja leva, skam och skuld, depression och 

självmordstankar". 

 

De flesta respondenter upplevde att skam och skuld är de vanligaste konsekvenserna 

blandat med flashbacks, mardrömmar, oro, rädsla och depression. Den forskning vi tagit 

del av stärker det respondenterna lägger fram som de vanligaste konsekvenserna 

(Davies, 2002; HOPP, 2012; Mezey & King, 2000).  

 

Frida: ”Olika typer av PTSD-symptom men skam är nog det främsta, det är ofta väldigt 

förknippat med skam".  

 

Davies (2002) bekräftar som de flesta respondenter att känslan av skam är en vanlig 

konsekvens männen upplever efter en våldtäkt. Med utgångspunkt i 

intersektionalitetsperspektivet kan vi förstå att skammen uppstår från olika normer 

rörande kön, sexualitet och makt. Normen om att ingen man kan våldtas har 

stigmatiserats och normaliserats in i en underordning i dagens samhälle (SOU 2005:41) 

Utifrån normen om att ingen man kan våldtas har mannen blivit diskriminerad på grund 

av sitt kön, sexualitet och förlorade maktordning i samband med våldtäkten. Utöver 

denna norm anses även mannen gå emot samhällets syn på maskulinitet vilket kan bidra 

till känslor av skam då han upplevs som avvikande från samhället (Butler, 2005). 

Erkännandet och en vilja till hämnd är något som en annan respondent talar om.   



 
 

25 

 

 

Göran: " För att överleva sätter jag till mig attityder men det är egentligen inte min 

person". 

 

Göran menar att det är vanligt att våldtagna män reagerar med olika tekniker som 

egentligen inte är mannens personlighet. En diskussion i två av intervjuerna var att män 

har känslor av ilska efter våldtäkten. Det är enligt Walker et al (2005) vanligt att just 

män reagerar med ilska på grund av att det är ett maskulint sätt att reagera på. I en 

intervju förklarade en respondent att ilska, attityder och en känsla av att vilja hämnas 

har ett samband med samhället och grupptryck. När mannens vänner uttrycker att de bör 

hämnas håller mannen med utifrån grupptrycket, vilket gör att vi kan förstå det Göran 

uttrycker. Utifrån maskulinitetsteorin kan vi förstå att mannens vänner har en stark 

tillhörighet till den delaktiga eller hegemoniska maskuliniteten, där en normativ man 

ska vara fysiskt stark och kunna försvara sig.    

 

 
5.5 Behandlingsmetoder  

Val av behandlingsmetod är det främsta verktyget för att minska och förhindra psykisk 

ohälsa bland våldtagna män. En eller flera effektiva behandlingsmetoder bidrar till 

minskad psykisk ohälsa bland våldtagna män (Moor & Farchi 2011; Regehr et al, 2013). 

Vi kommer nedan att presentera de resultat av behandlingsmetoder som 

organisationerna anser mest relevanta i arbetet med manliga våldtäktsoffer.  

 

Vearnals & Campbell (2001) anser att olika icke-direktiva behandlingsmetoder är bra 

för män som blivit utsatta för våldtäkt.  Intervjuerna har genomförts med både 

professionella samt med respondenter som är mer ideellt engagerade i sin organisation. 

Icke-direktiva behandlingsmetoder är det som erbjuds hos de ideella organisationerna 

som de flesta respondenter anser är ett bra arbetssätt, vilket bekräftar det Vearnals och 

Campbell (2001) framhäver. Det som är vanligast är stödsamtal och stöd vid kontakt 

med andra organisationer som till exempel polis- och rättsväsendet.   

 

Eva: ”Det vi erbjuder är stödsamtal men också stöd i kontakt om personen vill ha hjälp 
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att få kontakt med polis eller sjukvård eller vill kanske gå i mer terapi eller mer 

behandling med psykolog eller psykoterapeut”.  

 

Stödet hos organisationerna kan se olika ut, många har olika typer av kontakt som 

exempelvis fysiska möten, telefonkontakt eller chattfunktion via organisationens 

hemsida. Det kan enligt några av respondenterna vara en fördel med mailfunktion för 

männen då de slipper träda fram. Många av de ideella organisationerna för inte heller 

journalanteckningar, vilket kan upplevas som en trygghet för många män. Att män ser 

det som en trygghet att förbli anonym går att förstå i relation till maskulinitetsteorin och 

heteronormativet. Genom att vara anonym kan ingen annan människa kategorisera in 

mannen i en underordnad maskulinitet eller exkludera honom ur heteronormen.  Att en 

man drar fördel av att vara anonym kan vidare förstås utifrån Walker et al (2005) där de 

förklarar att många män är rädda för dåligt bemötande eller att skuldbeläggas. Vidare 

följs en diskussion kring vikten av att lekmän inte ska gå in i en terapeutisk roll.   

 

Emma: ”Vi undviker fysiska möten, dels för att vi inte har resurser och vi ska inte gå in 

i en terapeutisk roll”.   

 

Organisationen Emma talar för vill hjälpa männen i kontakt med andra och att få 

männen att acceptera det de varit med om. Emma anser att det är viktigt att de ideellt 

engagerade i hennes organisation inte går in i en terapeutisk roll när de inte har den 

utbildningsnivå som en terapeut har. Moor (2007) talar om vikten av medvetenhet hos 

terapeuter, utan denna medvetenhet finns risken att man skuldbelägger mannen. 

Respondenterna upplever svårigheter med att hjälpa männen att söka stöd hos andra 

organisationer på grund av att det ofta saknas handlingsplaner. Davies (2002) bekräftar 

att handlingsplaner för våldtagna män saknas och att behandling och forskning inte 

fokuserar på män som blivit våldtagna. Utifrån respondenterna kan vi förstå att det är få 

ställen som erbjuder direkt behandling för våldtagna män, vilket kan bidra till att ideella 

organisationer gör mer än vad de ska göra.  

 

Sara: ”Finns inte många instanser att hänvisa vidare till, ibland gör vi mer än vi ska”. 
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Gemensamt för de som söker hjälp hos ideella organisationer är att de ofta får stöd och 

hjälp via enskilda möten, telefonkontakt och olika chattrum på internet. Detta kan gå till 

på olika vis. En respondent talar om att hon ofta hjälper män genom att skicka länkar till 

mannen för att öka hans förståelse över vad han varit utsatt för. Några av 

respondenterna talar således om vikten av att visa empati för det mannen varit utsatt för, 

att bekräfta för mannen att det är tillåtet att känna och tycka som han gör. Genom att 

bekräfta vad mannen känner kan han känna en större tillhörighet inom 

maskulinitetsperspektivet eftersom han fått sina känslor bekräftade som tillåtna. 

Förståelsen kring en våldtäkt är viktigt i avseendet att inte skuldbelägga sig själv, som 

enligt Walker et al (2005) är vanligt efter en våldtäkt.  

 

Göran: ”Det är viktigt att klara av att sätta ord på de tankar man har”.  

 

Det viktigt att inge ett förtroende så att mannen kan tala om det som han inte vågat 

berätta för andra medmänniskor. Vearnals och Campbell (2001) bekräftar Görans 

uttalande och menar att behandlingen bör fokusera mer på att mannen får tala om 

våldtäkten i en stödjande omgivning. Många män väljer dock att leva i tystnad en lång 

period efter våldtäkten, beskriver Göran.  Utifrån heteronormen kan vi förstå denna 

tystnad med att männen avvikit från den norm som anses ”normal” i hans omgivning. 

Doherty och Anderson (2004) bekräftar det sagda då de normativa förväntningarna som 

finns om manlighet avskräcker många från att anmäla. Genom 

intersektionalitetsperspektivet kan vi konstatera att normen om att ingen man kan bli 

våldtagen påverkar mannens mod till att söka hjälp. Vidare diskuteras mer direktiva och 

professionella behandlingsmetoder.  

 

Det finns många olika arbetssätt i arbetet med våldtagna män. Psykoterapi är en 

behandlingsmetod som framställs som en vanlig grund enligt Regehr et al (2013), vilket 

bekräftas av de intervjuer som genomförts.  Det som däremot skilde sig åt i behandling 

hos respondenterna var olika inriktningar inom psykoterapi och kombinationen av olika 

metoder. 

 

Gunilla: ”Traumafokuserad psykoterapi, som består av tre faser, den vedertagna 
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metoden som man använder”.   

 

Frida: ”Vi som arbetar som psykoterapeut, vi har en psykodynamisk förståelsegrund 

med olika vidare- utbildningar, olika typer av tekniker”.  

 

Frida utgår från en psykodynamisk grund men har inslag av olika kognitiva och 

pedagogiska informationsdelar. Även Nijdam et al (2013) blandar till viss del olika 

tekniker i behandlingen vilket har lett till bra resultat. Genom att blanda olika tekniker 

kan man även få med olika delar som är viktigt att få med i arbetet med våldtagna män. 

Gunilla utgår från en psykoterapi som är fokuserad på att bearbeta trauman. I denna 

metod finns också inslag av psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi. Gunilla 

påpekar att PTSD är en vanlig konsekvens som är mycket komplex vilket gör att man 

måste ha en bred bas att arbeta utifrån. KBT är en bra behandlingsmetod för att lindra 

PTSD men kan uppfattas som att den utelämnar andra delar av en våldtäkt som kan vara 

av vikt för en man (Moor och Farchi, 2011). På grund av att KBT inte innefattar alla 

etapper som är viktig i återhämtningsprocessen kan det vara bra att blanda metoder för 

att bygga på det som KBT saknar (ibid). Det är enligt Romano och De Luca (2005) 

viktigt att arbeta med annat än traumat i en våldtäkt, det vill säga det är viktigt att arbeta 

med sexuella problemen också. Stina talar vidare om vilket arbetssätt hon utgår från.

  

Stina: ”jag får utgå från hur jag jobbar, jag är psykoterapeut och en bra metod är 

EMDR”. 

 

Denna respondent har en psykoterapeutisk grund och har EMDR som en metod i sitt 

arbete med våldtagna män. Stina arbetar integrerat utifrån bland annat psykodynamiska, 

familjeinriktade, kognitiva och traumafokuserade arbetsmetoder. Respondenten menar 

att det är mycket som händer som man måste ta hänsyn till vilket kan underlätta om 

man har en individanpassad behandling. Våldtäkt är en traumatisk händelse som är 

mycket komplex och svårarbetad på grund av att starka element av självskuld, 

depression och självmordstankar finns (Moor & Farchi, 2011). Det är viktigt att 

terapeuten är väl medveten om att alla individer reagerar olika och att olika medel 

behövs för olika individer (Moor, 2007). Vidare har några respondenter talat om vikten 



 
 

29 

 

kring att bemöta mannen där han befinner sig just för tillfället.   

 

Frida: ”Försöker möta personen där den befinner sig och vara följsamma..//.. vissa män 

vill inte göra något annat än att bara sätta ord på det, normalisera konsekvenser eller 

bekräfta olika saker”.   

 

Frida försöker normalisera händelsen för mannen då han har upplevelser av skam, skuld 

och att det inte kan hända en man. Det är viktigt att mannen förstår att normer är något 

föränderligt och som avlägsnas desto mer vi normaliserar en handling (Butler, 2005). 

Heteronormen har en stor inverkan på mannens välbefinnande och handlande. Vi kan 

konstatera att perspektivet har fått en stor betydelse i samhället och en central del för 

hur professionella bemöter och hjälper män som blivit våldtagna. 

Intersektionalitetsperspektivet har även en stor betydelse i mötet med den utsatte 

mannen.  Om den professionella ser hur normerna samverkar och påverkar mannens 

känslor är det lättare för behandlaren att möta mannen där han befinner sig. Om man 

utesluter ett intersektionellt perspektiv i arbetet finns det risk för att den professionella 

bara möter delar av mannens problematik och känslor eftersom 

intersektionalitetsperspektivet öppnar upp för att se hela problematiken. Moor (2007) 

bekräftar citatet och perspektivet då han talar om vikten av en medveten terapeut.  

 

 
5.6 Påverkan på manlighet  

En vanlig konsekvens män upplever efter att de blivit våldtagna är en förlorad känsla av 

manlighet (Turchik & Edwards, 2012). Då vi anser att denna fråga är av stor betydelse 

för männens psykiska ohälsa valde vi att specificera oss på denna konsekvens och fråga 

respondenterna vad de upplevde. Respondenterna hade blandade åsikter om hur 

manligheten har påverkat männen efter våldtäkten.   

 

Sara: "Mycket frågor kring sin egen sexualitet, är jag bög nu eller? Eller om man blivit 

våldtagen av en man, att man fått utlösning eller stånd".  

 

Något som många män upplever är sexualitetsförvirring i relation till våldtäkten, något 
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som även Doherty och Anderson (2004) bekräftar i sin studie. Sara talar om den 

förvirring hon mött hos männen som blivit våldtagna av en annan man. Heteronormen 

säger att män ska ha sexuellt umgänge med kvinnor och vi kan genom det förstå 

männens rädsla av att identifiera sig som homosexuell. Sexualitetsförvirringen går att 

förklara utifrån ett intersektionellt perspektiv. Genom att öka vår förståelse för hur olika 

normer samverkar och påverkar männens känslor och förvirring, kan vi förebygga 

diskriminering genom att skapa en medvetenhet i samhället om normers påverkan på 

individen. Vidare fortsätter diskussionen om de normativa förväntningarna som finns 

om män och våldtäkt i samhället.  

 

Eva: ”Man kan inte föreställa sig att man som man kan bli våldtagen".  

 

Något som flera respondenter påpekade var idén om att ingen man kan bli våldtagen. Vi 

utvecklade frågan och fick svar att dessa resonemang hänger ihop med samhällets syn 

på maskulinitet och våldtäkt. Att samhället inte förstår att en man kan bli våldtagen går 

att förstå utifrån intersektionalitetsperspektivet då samhället reagerar olika på våldtäkt 

utifrån offrets kön. När en kvinna blir våldtagen förklaras våldtäkten utifrån över- och 

underordningar och andra eventuella förklaringar utesluts. Mannens sexualitet och 

sexualdrift är två vanliga faktorer som samhället och dess normer ger som en förklaring 

till att män blivit utsatta, något som inte diskuteras i samband med kvinnans utsatthet. 

Respondenterna beskrev vidare att det inte finns någonstans att vända sig för en man 

som blivit våldtagen. Gruppen är fortfarande osynliggjord i samhället vilket bidrar till 

en ökad ohälsa hos männen. Turchik och Edwards (2012) genomförde en studie på 

skolstudenter där resultatet visade att endast 22 procent av männen, och nio procent av 

kvinnorna trodde det var möjligt för en stark man att bli våldtagen. Utifrån Connells 

tredelade modell kan vi återigen konstatera att samhället inte inbegriper män som blivit 

våldtagna i den hegemoniska eller delaktiga maskuliniteten (Connell, 2008).  

 

Sara: ” Det är inte accepterat att killar ska prata känslor, gråta och normerna om 

maskulinitet i dagens samhälle är att man ska vara tuff och hård, De ska enligt 

mansnormen kunna försvara sig själv och helst sin kvinna”.   
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På grund av de kategoriseringar som finns om maskuliniteter väljer många män att leva 

efter de normer som samhället anser är "rätt". Man vill inte sticka ut från mängden eller 

innefattas i något som benämns som den underordnade maskuliniteten. Man vill inte 

heller innefattas i den grupp som utesluts från makt och manlig dominans. Det 

intersektionella perspektivet ger oss en förståelse över att mannens maktposition 

påverkas i samband med våldtäkten då han ses som mindre manlig och därför inte får 

ingå i den ledande maskulnititeten. Många våldtagna män upplever en känsla av skam 

och skuld för att de inte kunnat försvara sig i situationen. Genom att samhället många 

gånger saknar ett intersektionellt perspektiv kan vi förstå att våldtagna män ofta 

beskylls för våldtäkten utifrån olika normer. De mest framträdande normerna i detta 

sammanhang är normen om att män är för starka för att bli våldtagna samt att han alltid 

ska vara öppen för sexuella relationer. I och med detta är risken stor att den psykiska 

ohälsan hos mannen ökar då han är rädd att bli förlöjligad av samhället om han berättar 

om våldtäkten (Turchik & Edwards, 2012). 
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6. Diskussion och slutsats 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka behandlingsmetoder och stödinsatser 

som finns för män som blivit våldtagna. Studien har även problematiserat normer som 

finns om manlighet och heterosexualitet. För att få svar på studiens frågeställningar 

utvecklas intervjufrågor till de valda respondenterna utifrån syfte och frågeställningar. 

Resultatet analyserades genom tidigare forskning, maskulinitetsteorin, 

heteronormativitet samt intersektionalitetsperspektivet.  

 

Vi har efter studiens genomförande fått svar på hur behandling och stödinsatser ser ut 

för män som blivit våldtagna. En slutsats vi kan dra är att många i samhället inte ser 

problemet med våldtagna män på grund av det saknas både forskning och 

uppmärksamhet inom ämnet. Många organisationer i Sverige saknar en handlingsplan 

vilket bidrar till att de inte kan hjälpa män som söker stöd efter en våldtäkt. En saknad 

av handlingsplaner bidrar till att mannen inte får det stöd och hjälp han behöver vilket 

går emot det sociala arbetets mål om att tillgodose människors behov. Vidare har vi sett 

att de organisationer som har upprättade handlingsplaner följer olika 

behandlingsmetoder i arbetet med den utsatta mannen. De flesta tycks utgå från en 

psykoterapi med inslag av olika kognitiva och psykodynamiska inriktningar. 

Respondenterna tyckte sig ha ett bra arbetssätt för hur de möter och behandlar män som 

blivit våldtagna. Sammanfattat kan vi se att de stödinsatser och behandlingsmetoder 

som finns för våldtagna män i Sverige bekräftar det forskningen säger om effektiva 

behandlingsmetoder. Många behandlingsmetoder behöver dock utvecklas och 

utvärderas för att fler handlingsplaner ska kunna upprättas.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi förstå att förlorad känsla av manlighet är en konsekvens 

som har stor påverkan på mannen och hans välbefinnande. Det är en viktig konsekvens 

att belysa för att minska den stigmatisering som finns inom denna utsatta grupp. Utifrån 

resultatanalysen har vi sett att det enligt maskulinitetsperspektivet finns många 

anledningar till hur män kan exkluderas ur samhällets olika positioner. Män som blivit 

våldtagna exkluderas till den underordnade kategorin på grund av att de anses avvika 

från de normativa förväntningarna om manlighet. För att få en djupare förståelse över 

hur maktrelationer skapas har det intersektionella perspektivet varit ett bra komplement 
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till heteronormativet och maskulinitetsteorin. Genom perspektivet kan vi förstå hur 

makt samverkar med andra kategorier så som kön och sexualitet. Normer har en stor 

påverkan på samhället vilket kan leda till svåra konsekvenser för individen.  

 

Ett återkommande tema var antagandet om att många av män lever i tystnad på grund av 

samhällets syn på manliga våldtäktsoffer. Dessa antaganden stämmer överens med 

forskningen på detta område och vi kan förstå att samhällets syn på våldtagna män, är 

en bidragande faktor till att många män väljer att inte anmäla. Heteronormen har en 

betydande roll i samhället. De normativa förväntningarna som finns om manlighet 

inkluderar inte män som offer utan självständiga individer som är fysiskt starka. 

Ambjörnsson (2006) menar att heteronormen är föränderlig, och det tolkar vi som att 

desto mer vi normaliserar att män kan ses som våldtäktsoffer, desto vanligare och mer 

accepterat blir det för männen att söka vård och anmäla.  

 

 
6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att en kvalitativ ansats varit bra för studien då syftet var att få fördjupad 

kunskap om vilka behandlingsmetoder och stödinsatser som finns för män som blivit 

våldtagna. Studien har även problematiserat normer som finns om manlighet och 

heterosexualitet.   

 

En svårighet i genomförandet av studien har varit att få kunskap om ämnet utifrån 

tidigare forskning. Manliga våldtäktsoffer är ett vagt och eftersatt ämne vilket leder till 

att forskningen på området är bristfällig. Att ämnet är osynliggjort har således visats 

genom problemet att finna respondenter till studien. Många organisationer saknar 

upprättade handlingsplaner för våldtagna män vilket har genomsyrat vår prolematik 

kring att hitta respondenter.   

 

En styrka i intervjuförfarandet har varit att frågorna som ställts har varit av öppen 

karaktär. Genom denna intervjuteknik får respondenterna möjlighet att utveckla sina 

svar vilket är viktigt för en kvalitativ studie (Bryman, 2011). Något som kan upplevas 

som en svaghet i studien är att vi blandat telefonintervjuer med en fysisk, personlig 
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intervju. Däremot upplever inte vi att det bidragit till någon brist eller skillnad i 

genomförandet och heller inte haft någon negativ inverkan på resultatet. Studien har 

endast genomfört sju stycken intervjuer vilket gör att studien inte går att generalisera 

över hela Sverige. Dock kan denna studie istället bidra till en ökad kunskap kring 

manliga våldtäktsoffer i allmänheten samt hos berörda professioner. Till följd av att 

samhället får en ökad förståelse och kunskap om denna utsatta grupp, kan de normativa 

föreställningarna som finns om män och våldtäkt minskas.  

 

 
6.2 Fortsatt forskning  

Då denna grupp är relativt dold i samhället och ett outforskat ämne är det viktigt att 

fortsätta studera denna grupp. Vi fick bekräftat ett flertal gånger under studiens gång att 

klara handlingsplaner för dessa män saknas hos många organisationer. Det vore därför 

av vikt för framtida studier att undersöka männens upplevelser av behandling och de 

stödinsatser som finns i samhället. Dessa frågor är viktiga för att öka kunskapen och 

belysa vikten av att alla människor som utsätts för våldtäkt får rätt stödinsatser. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide: 

• Du jobbar på …..... hur länge har du arbetat där? 

• Hur vanligt är det att du möter män som blivit våldtagna i ditt arbete?  

• Hur länge har du arbetat med denna utsatta grupp? 

• (När ni möter män som blivit våldtagna, låter ni honom prata med en man eller 

kvinna?) 

• Vilka är de vanligaste psykiska konsekvenserna hos männen ni arbetar med?  

(ex. depression, självmordstankar) 

• Utgår er organisation från någon specifik behandlingsmetod?   

-Vilka är de?   

-Hur utför ni det, grupp eller individ? 

• Hur länge pågår erat arbete med den utsatte mannen?   

- Hur ofta?   

- Har ni fysiska möten eller telefonkontakt? 

• Hur anser du att organisationens arbetssätt/arbetsmetod med våldtagna män är? - 

Vad är positivt respektive negativt med arbetsmetoden? 

• Känslan av förlorad manlighet är en konsekvens som är vanligt förekommande i 

tidigare forskning kring män som blivit våldtagna, hur tänker du kring det? 

• Är det något du vill tillägga som vi glömt att fråga?  
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Bilaga 2 
Följebrev: 

Hej igen! 

Vi heter Amanda Eriksson och Jennie Vallgren och läser sjätte terminen på 

Socionmprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vi ska under våren göra vårt 

examensarbete om arbetet med våldtagna män. Uppsatsens syfte är att få en fördjupad 

kunskap om hur olika organisationer i Sverige arbetar med män som blivit våldtagna. Vi 

har tagit del av tidigare forskning och därmed sett vilka behandlingsmetoder som verkar 

mest effektiv. Eftersom män som blivit våldtagna är en väldigt dold grupp i samhället 

har vi valt att intervjua organisationer som möter männen istället för att söka upp dessa 

män själva.  

 

Vi kommer göra en kvalitativ intervju som innebär att du som informant kommer få 

öppna frågor där du med fördel kan fördjupa dina svar. Intervjun kommer spelas in för 

att vi ska kunna lägga fram en så korrekt bild som möjligt till vår uppsats. Frågorna 

kommer handla om hur ni bemöter männen, hur ni hjälper dem, om ni har egna 

arbetsmetoder eller ger de tips och idéer på var de kan vända sig.  

 

Du som informant deltar helt frivilligt vilket innebär att du får välja att avbryta eller att 

inte svara på frågor. Du kan välja att vara anonym om du vill. Dina uppgifter kommer 

behandlas konfidentiellt vilket betyder att ingen kommer veta att det är du som svarat på 

frågorna. Endast undertecknade kommer ta del av dina personuppgifter som efterhand 

kommer förstöras.  

 

På grund av vår position och tid till förfogande vore en telefon-intervju det bästa 

alternativet för oss. Vi tänkte börja med intervjuer måndag 14/4 till onsdag 16/4. Samt 

28/4 till 4/5. Ge oss gärna förslag på när du har tid.  

 

Vid frågor kan du kontakta oss på; 

Jennie Vallgren 070 581 07 23. Mail: Wallgren_jag@hotmail.com 
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Amanda Eriksson 070 37 37 899. Mail: Amandaeriksson92@hotmail.com 

Du kan även nå vår handledare Sofie Karlsson på mailen; Sofie.karlsson@miun.se 

 

Med vänlig hälsning  

Jennie Vallgren och Amanda Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 


