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Förord 

Vi vill börja med att tacka de intervjupersoner som valt att ställa upp i vår studie. Tack för att ni 

tog er tid att prata med oss och dela med er av värdefull kunskap och erfarenheter. Det är tack 

vare er vi kunnat genomföra vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Elin Ekström som hjälpt 

oss mycket genom skrivandet. Tack för dina viktiga synpunkter och kommentarer. Ett stort tack 

för att du funnits tillgänglig för oss när vi behövt få svar på någon fråga, oavsett tid på dygnet och 

dag i veckan! 
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Abstract 

Title: Intimate partner violence against men - A qualitative study about norms, masculinity and 

gender. 

 

The purpose of the following study is to examine how professionals working with the issue 

interpret the social problem with men experiencing intimate partner violence. The purpose is also 

to examine how intimate partner violence against men is related to norms, masculinity and gender 

theory and how these factors affect the men who experience intimate partner violence. In order 

to achieve the aim of this study, ten semi structured interviews are conducted. The theoretical 

approach consists of Yvonne Hirdman’s gender theory and Raewyn Connell’s theory of 

masculinities. The collected data is later analysed through a thematic analysis.  

  

As a result of previous research regarding intimate partner violence against men and the 

information gathered from the interviews it is clear that the societal norms affect the men who 

experience intimate partner violence. According to the norms, a man is not supposed to be the 

victim of intimate partner violence and not supposed to talk about their feelings. In turn, this affect 

to which extent men choose to reach out for professional help and how they feel when doing so. 

Men are usually physically bigger and stronger than women, which affect their relation to being 

exposed to violence. For example, it makes them less afraid of the violence in comparison to 

women who are exposed. Another thing that is clear is that the men’s context and experiences are 

of greater importance than gender, in relation to intimate partner violence.  

  

In the discussion, men’s fear of seeking help and their fearlessness of the violence they are exposed 

to, are discussed in relation to each other. The importance of gender is discussed in relation to 

intimate partner violence, with starting point in the contradictions expressed of the professionals. 

   

Key words: Norms, masculinity, hegemonic masculinity, gender, men, intimate partner violence 

against men, intimate partner violence, professionals, thematic analysis. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella som arbetar med män som utsätts för 

våld i nära relationer ser på det problemet. Syftet är också att undersöka hur våld i nära relationer 

mot män kan kopplas till normer, maskulinitet och genus, samt hur dessa faktorer påverkar 

männen som är utsatta för våld i nära relationer. För att uppfylla syftet med studien genomförs tio 

semistrukturerade intervjuer. Studiens teoretiska ramverk består av Yvonne Hirdmans genusteori 

samt Raewyn Connells teorier kring maskulinitet. Den insamlade empirin analyseras sedan genom 

en tematisk analys. 

  

Utifrån tidigare forskning och insamlad empiri om mäns utsatthet i nära relationer står det klart att 

de normer som finns i samhället påverkar män som är utsatta för våld i nära relationer. Enligt 

normen ska en man inte vara utsatt för våld i nära relation och ska inte heller prata om känslor. 

Detta påverkar i sin tur mäns hjälpsökande och vad de känner för att söka hjälp. Män är ofta fysiskt 

större och starkare än kvinnor, vilket påverkar hur de ser på sig själva som våldsutsatta. Exempelvis 

gör det att män är mindre rädda för våldet i nära relation i jämförelse med kvinnor som är utsatta. 

Det visas också på att den kontext och de erfarenheter mannen har är av större vikt än kön när 

det talas om våld i nära relation.  

  

I diskussionen belyses förhållandet mellan männens rädsla för att söka hjälp samt deras oräddhet 

för det våld de blir utsatta för lyfts fram och diskuteras. Vikten av kön i förhållande till mäns 

utsatthet för våld i nära relationer diskuteras också med utgångspunkt i de motsägelser som 

uttryckts av de professionella.  

  

Nyckelord: Normer, maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, genus, män, våld i nära relation mot 

män, våld i nära relation, professionella, tematisk analys. 
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1. Inledning 

År 2019 gjordes 1710 anmälningar av män som blivit utsatta för misshandel av närstående i 

parrelation i Sverige (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2019). Trots att det årligen inkommer flera 

anmälningar kring våld mot män i nära relation är det en grupp som sällan lyfts fram i den 

samhälleliga debatten om våld i nära relationer (BRÅ, 2009). Syftet med vår uppsats är att belysa 

och undersöka en grupp som det sällan pratas om när det talas om våld i nära relation. Hur ser de 

som arbetar med våld i nära relationer på de män som är utsatta och hur påverkar normer, 

maskulinitet och genus denna problematik? 

  

Våld i nära relationer är ett utbrett socialt problem i Sverige och något som alla kommuner i landet 

arbetar med dagligen. Relationsvåld beskrivs som mäns medel för att manifestera makt i 

förhållandet medan kvinnor beskrivs använda våld för att försvara sig själva. Det påvisas att det 

inte är okomplicerat att dra likhetstecken mellan våld i nära relationer och våld mot kvinnor, vilket 

ofta blir synonymer i den allmänna debatten (BRÅ, 2009). Det är inte ovanligt att kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer lyfts fram och diskuteras i samhället. Män som utsätts för våld i 

nära relationer diskuteras sällan i liknande situationer och att detta kan vara problematiskt då en 

grupp av människor osynliggörs (se Flinck, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2008; Hellgren, 

Andersson & Burcar, 2015; Migliaccio, 2002; Allen-Collinson, 2009). 

  

De genomförda intervjuerna analyseras med hjälp av Hirdmans (1988) genusteori samt Connells 

(2008) teorier om normer och maskulinitet. Valet av inriktning på studien samt att använda dessa 

teorier grundas i att det finns en stark norm i samhället kring hur män och kvinnor framställs i 

förhållande till våld i nära relationer. Mannen framställs ofta som stark och som våldsutövaren 

medan kvinnan ses som den våldsutsatta och den som står i beroendeställning till mannen 

(Connell, 2008; Hirdman, 1988).  

  

I denna studie kommer vi fokusera på män som utsätts för våld i nära relationer, detta val grundar 

sig i viljan att lyfta fram en grupp som sällan får plats i forskningssammanhang. Våld i nära 

relationer är ett brett problem som kan ta många olika former. Tidigare har forskning kring kvinnor 

som utsätts för våld i nära relationer gjorts (Vanderende, Yount, Dynes, & Sibley, 2012). Män som 

utsätts är en grupp som är underrepresenterade i forskningsvärlden. Valet har därför gjorts att i 
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denna studie fokusera på den nämnda gruppen. Det finns människor som inte identifierar sig som 

män eller kvinnor. Denna grupp diskuteras sällan i forskningssammanhang inom området våld i 

nära relationer. Vidare forskning bör därför bedrivas kring detta för att öka kunskapen, både hos 

allmänheten och hos professionella. Genom denna studie kan vi öka kunskapen om hur utsatta 

män upplever sin situation samt hur normer påverkar mannen och hur denne agerar i sin situation 

som våldsutsatt.   

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella som arbetar med män som utsätts för 

våld i nära relationer kan se på detta. Studien syftar även till att undersöka hur normer, maskulinitet 

och genus påverkar de våldsutsatta männen samt arbetet med dessa. 

  

Genom denna studie vill vi söka svar på följande frågor: 

• Hur beskriver professionella som arbetar med män som utsätts för våld i nära relationer 

dessa män och deras upplevelse av att vara våldsutsatt som man? 

• Hur ser förhållandet mellan våld i nära relationer mot män samt genus, normer och 

maskulinitet ut? 

 

3. Bakgrund  

I detta avsnitt diskuteras socialnämndens ansvar för personer som utsätts för våld i nära relationer. 

Därefter kommer tre olika definitioner av våld i nära relationer att lyftas fram och diskuteras. Dessa 

har formulerats av Socialstyrelsen (2019), World Health Organization [WHO] (2017) samt Per 

Isdal (2001). Definitionen av Socialstyrelsen har valts på grund av att det är en stor myndighet i 

Sverige som bland annat riktar sig till socialt arbete. WHO är en internationell organisation som 

vänder sig till världen och denna definition har valts eftersom den ger ett internationellt perspektiv 

på våld i nära relationer. Den sista definitionen som nämns i studien är Per Isdals definition av 

våld i nära relationer, vilken inkluderas i studien då majoriteten av intervjupersonerna nämner att 

de arbetar efter denna. Efter diskussionen av definitionerna kommer en överblick av den tidigare 

forskning kring män som utsätts för våld i nära relationer sammanställas. 
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3.1 Socialtjänstens ansvar för personer som utsätts för våld i nära 

relationer 

I 5 kap. 11§ tredje stycket socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskrivs socialnämndens ansvar för 

personer som utsätts för våld i nära relationer: ”Socialnämnden ska 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”. I lagen lyfts endast ansvaret för utsatta kvinnor 

upp. Socialstyrelsen (2018) beskriver dock att socialtjänstens ansvar enligt denna paragraf även 

gäller för män och pojkar som utsätts för våld av närstående. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 2014:4) bör socialnämnden utreda bland annat behovet av hjälp och stöd, våldets 

karaktär och omfattning samt hur den våldsutsatta hanterar sin situation och hur dennes nätverk 

ser ut, i ärenden där våld förekommer mot vuxna och barn. Enligt dessa föreskrifter ska 

socialnämnden även erbjuda dessa personer insatser på både kort och lång sikt utifrån behovet 

av skydd, stöd och hjälp. Det beskrivs att:  

Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bl.a.  

- information och råd,  

- stödsamtal,  

- hjälp att ordna stadigvarande boende,  

- stöd i föräldraskap,  

- förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och  

- hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. Polisen 

och Skatteverket (SOSFS 2014:4). 

 

3.2 Definition av våld i nära relationer  

Våld i nära relationer är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. De olika definitionerna 

beskriver våld i nära relationer med olika ord och det skiljer sig hur mycket information 

definitionerna ger. Något som blir tydligt är att de tre definitioner som lyfts fram definierar både 

det fysiska och det psykiska våldet. Socialstyrelsen (2019) definierar våld i nära relationer enligt 

följande citat:  

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för 

våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.  
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I samband med definitionen ger Socialstyrelsen (2019) en beskrivning av vad fysiskt, sexuellt och 

psykiskt våld kan innebära, exempelvis knuffas, påtvingade sexuella handlingar, direkta eller 

indirekta hot. Det ges även en beskrivning av vad social utsatthet kopplat till våld är samt vad 

materiell och ekonomisk utsatthet kan innebära, exempelvis frihetskränkningar eller att personliga 

tillhörigheter förstörs avsiktligt. 

  

En annan definition av våld i nära relation är WHO:s (2017), vilken lyder: ”Våld i nära relationer 

refererar till handlingar orsakade av en partner eller ex-partner som resulterar i fysisk, sexuell eller 

psykologisk skada, detta inkluderar fysiskt våld, sexuellt tvång eller psykologisk misshandel och 

kontroll”1. Här tydliggörs att våld i nära relationer även kan ske efter att relationen avslutats, men 

likt i definitionen av Socialstyrelsens nämns både fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld i WHO:s 

definition.   

  

En tredje definition av våld i nära relationer är den av Per Isdal (2001, s. 34): ”Våld är varje handling 

riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, 

får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”. Denna definition 

beskriver inte rakt ut de olika typerna av våld som beskrivits i tidigare definitioner, men en handling 

som skadar, smärtar, skrämmer och kränker kan ses som både fysiskt våld, psykiskt våld och 

sexuellt våld. Det skulle även kunna innefatta det ekonomiska och materiella våldet som beskrivs 

av Socialstyrelsen.  

  

Som tidigare beskrivits finns både tydliga skillnader och likheter mellan dessa tre definitioner. 

Medan Socialstyrelsen (2019) och WHO (2017) fokuserar mer på att beskriva våldshandlingen, har 

Isdal (2001) valt att fokusera mer på vilka konsekvenser våldet får. I vårt vidare arbete görs valet 

att definiera våld i nära relation på samma sätt som Isdal (2001) för att det under intervjuerna 

framkommer att det är denna definition som majoriteten av de aktuella arbetsplatserna använder 

sig av i sitt arbete med våldsutsatta män. Denna definition är bred och specificerar inte våldet utan 

låter den utsatte definiera våldet själv, i definitionen ingår istället de konsekvenser som våldet kan 

ge.  

 

 
1 Författarnas översättning 
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3.3 Tidigare forskning om män som utsätts för våld i nära relationer – 

fysiskt övertag, självförsvar och hjälpsökande 

Vid genomgång av tidigare forskning kring män som utsätts för våld i nära relationer blir det tydligt 

att det i forskningssammanhang främst har fokuserats på kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer. I den forskning som studerats nämns att vidare forskning kring män som utsätts för 

våld i nära relationer behövs, dels för att få mer information och kunskap om problemet samt för 

att kunna dra mer korrekta slutsatser kring likheter och skillnader mellan kvinnor respektive män 

som utsätts för våld i nära relationer (se Flinck et al., 2008; Hellgren et al., 2015; Migliaccio, 2002; 

Allen-Collinson, 2009). Ytterligare något som är tydligt är de olika perspektiv som finns på vem 

som blir utsatt för våld i nära relationer. Enligt studien av Lövestad och Krantz (2012) finns två 

olika perspektiv som till stor del innefattar den debatt som finns i samhället kring våld i nära 

relationer. Dessa två perspektiv är det feministiska perspektivet och family violence perspecitve. Inom 

det feministiska perspektivet är synen på våld i nära relationer att det främst tar sin form i mäns 

våld mot kvinnor, medan inom family violence perspective kan anses att våld i nära relationer utövas av 

både män och kvinnor i en relation. Det sistnämnda perspektivet menar med andra ord att 

problematiken visar på en könssymmetri medan det feministiska perspektivet snarare pekar på en  

snedfördelning i kön.  

  

3.3.1 Styrka och fysiskt övertag kopplat till våld  

Till skillnad från kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är män som utsätts för detta något 

som sällan nämns och något som ofta förminskas. Män är ofta fysiskt större och starkare än 

kvinnor och antagandet att de därför ska kunna försvara sig mot våld är inte ovanligt (Migliaccio, 

2002; Allen-Collinson, 2009). Enligt studierna av Migliaccio (2002) och Allen-Collinson (2009) har 

denna faktor dock ingen avgörande påverkan på våldet. Trots sitt fysiska övertag utsätts män ändå 

för både fysisk och psykiskt våld. I vissa fall möjliggör männen även själva det fysiska våldet genom 

att underlätta för den våldsamma partnern att utöva våldet. Detta beskrivs som en konsekvens av 

det psykiska våldet och den psykiska nedbrytningen. Ett exempel på detta ges i studien av 

Migliaccio (2002) där en man beskriver att den psykiska nedbrytningen lett till att han, trots sitt 

fysiska övertag, satt sig på knä för möjliggöra för hans partner att slå honom i huvudet och dra 

honom i håret. Studien av Nybergh, Enander och Krantz (2016) belyser att vissa män inte känner 

rädsla för det fysiska våldet, vilket ses som en direkt följd av deras fysiska övertag. Männen 

upplever i detta fall att de, genom sitt fysiska övertag, skulle ha möjligheten att försvara sig, fly eller 
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stoppa det fysiska våldet de bli utsatta för. I och med detta uttrycker dessa män en känsla av 

kontroll över deras partners fysiska våld.  

  

3.3.2 Valet att inte slå tillbaka  

Trots männens fysiska övertag som Migliaccio (2002) och Allen-Collinson (2009) beskriver i sina 

studier och den känsla av kontroll och möjlighet att försvara sig som lyfts fram i studien av 

Nybergh et al. (2016), visar olika studier på att få män väljer att försvara sig fysiskt (Migliaccio, 

2002; Allen-Collinson, 2009; Hellgren et al., 2015). Tre anledningar till detta lyfts fram: 1) rädsla 

för mer och grövre fysiskt våld, 2) uppväxt och 3) rädsla för att bli stämplad som våldsutövaren. I 

enlighet med Migliaccio (2002) och Allen-Collinson (2009) upplever vissa män att de, genom att 

försvara sig mot våldet eller slå tillbaka, utsätter sig själva för risken att våldet som riktas mot dem 

trappas upp eller att frekvensen ökar. Detta illustreras tydligt i ett citat i Migliaccios studie (2002, 

s. 34) “If I stopped her, she would get more upset and she would do it some more. So I just let 

her do it, or she would do more later”.   

  

En andra anledning till att dessa män väljer att inte slå tillbaka är som nämnt uppväxt. I studien av 

Migliaccio (2002, s. 34–35) återfinns ett citat av en man “It had been thoroughly beaten into me 

as a child that ‘real men don’t ever hit women’”. Detta citat är inte ensamt av dess slag utan många 

liknande citat och beskrivningar återfinns både i studien av Migliaccio (2002), men även i Allen-

Collinsons (2009) studie.  

 

I enlighet med Allen-Collinson (2009) samt Hellgren et al. (2015) är rädsla för att bli stämplad som 

våldsutövaren ytterligare en anledning till att män som utsätts för våld i nära relationer väljer att 

inte göra motstånd eller slå tillbaka. Studien av Allen-Collinson (2009) visar på att kvinnorna som 

utsatt männen för våld i vissa fall hotar med att anmäla mannen till polisen, vilket ytterligare ökar 

männens rädsla för att bli stämplad som våldsutövaren. I studien av Hellgren et al. (2015) har 

männen som studerats beskrivit att det finns en underliggande misstänksamhet mot män som 

utsatts för våld i nära relationer. De menar att det finns en bild av att mannen då gjort något mot 

kvinnan först. Hos männen skapar detta en rädsla för att bli misstrodda och stämplade som 

våldsutövaren, vilket vidare leder till att männen väljer att avstå från att slå tillbaka eller försvara 

sig mot det fysiska våldet då detta skulle kunna resultera i att kvinnan skadas och dessa 

föreställningar om att mannen inlett våldet späds på.  
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Den misstänksamhet som beskrivits ovan är inte den enda samhälleliga uppfattningen som män 

som utsätts för våld får bemöta. Det finns många olika normer och sociala konstruktioner som 

påverkar män i denna situation negativt. Ett exempel på detta är hegemonisk maskulinitet, som 

bland annat kan beskrivas som den överordnade manligheten och som ur detta perspektiv är tätt 

förknippat med styrka, makt och kontroll (Connell, 2008). Begreppet hegemonisk maskulinitet 

kommer förklaras vidare i teoriavsnittet. Det finns också en uppfattning om att män ska vara 

kapabla att försvara sig i våldsamma situationer (Hellgren et al., 2015; Durfee, 2011). Denna bild 

av att vara man kan jämföras med bilden av vad det innebär att vara ett brottsoffer, nämligen att 

vara sårbar, svag, försvarslös och vanmäktig. Genom denna jämförelse tydliggörs en konflikt 

mellan vad det normativt innebär att vara man respektive att vara ett brottsoffer (Hellgren et al., 

2015). 

  

3.3.3 Ovilja att söka hjälp  

Med utgångspunkt i Hellgren et al. (2015) är den allmänna bilden av våld i nära relationer att det 

är kvinnan som är utsatt för våldet och att det är mannen som är våldsutövaren. Detta kan ses ha 

en påverkan på hur hjälpsystemen som finns ser på den våldsutsatta mannen samt på vilken hjälp 

mannen får om han väljer att söka hjälp. Något som är genomgående är männens ovilja att söka 

hjälp (se Flinck et al., 2008; Migliaccio, 2002; Allen-Collinson, 2009; Hogan, Hegarty, Ward & 

Dodd, 2012). I studien av Flinck et al. (2008) beskriver männen en känsla av att inte passa in i 

hjälpsystemen som domineras av kvinnor. De beskriver också att männen undviker att söka hjälp 

på grund av risken att bli stigmatiserade, att inte bli lyssnade på, att bli dömda av de professionella 

samt rädslan för att bli förlöjligade och skuldbelagda. Utöver detta lyfts, i enlighet med Hogan et 

al. (2012), Migliaccio (2002) samt Allen-Collinson (2009), viljan att behålla sin manliga identitet 

och rädslan för att bli sedd som mindre maskulin som två anledningar till att män väljer att inte 

söka hjälp.   

  

Utöver dessa känslomässiga anledningar till att män väljer att inte söka hjälp finns även några 

praktiska anledningar. I studien av Migliaccio (2002) belyser män den ekonomiska aspekten i att 

söka hjälp och lämna en våldsam och destruktiv relation. Vissa män beskriver att bristen på 

ekonomiska medel har hindrat eller fortfarande hindrar dem från att lämna relationen. Vidare 

nämns familjen som en anledning att mannen väljer att stanna kvar i förhållandet. Både kärleken 
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till barnen, rädslan för att förlora vårdnaden och att barnen då kommer utsättas för våld gör att 

mannen väljer att stanna i relationen för att på så sätt kunna skydda barnen (Hogan et al., 2012); 

Migliaccio, 2002). Även äktenskap är en anledning till att männen väljer att stanna i relationen 

eftersom att bryta ett äktenskap kan ses som ett misslyckande (Migliaccio, 2002).  

  

4. Teori  

Här presenteras den teori som används i studien. Först beskrivs genus och normer med 

utgångspunkt i Hirdman (1988) och Connell (2008). Efter det följer två avsnitt där maskulinitet 

och femininitet lyfts fram. Dessa teorier används sedan i resultatanalys samt diskussion för att 

förstå det material som samlats in under de genomförda intervjuerna.   

  

4.1 Genus och normer  

I enlighet med Connell (2008) innebär genus ett sätt att förstå social praktik. Genom 

genusprocesser organiseras vardagslivet och genus existerar för att biologin inte bestämmer över 

det sociala. Med utgångspunkt i Hirdmans (1988) rapport kan genus ses som en förståelse för hur 

allt manligt och kvinnligt skapas. Genus beskrivs även som föränderliga tankefigurer som genom 

strukturer av processer, föreställningar och förväntningar skapar mönster och regelbundenheter. 

Genom att människors liv skapas utifrån de normer som präglar samhället i form av traditioner 

och sociala normer tillskrivs kvinnor och män olika roller, uppgifter och positioner i samhället. 

Vid födseln tillskrivs människan ett biologiskt kön vilket är man eller kvinna, sedan tillskrivs det 

biologiska könet genusaspekterna i form av manligt och kvinnligt vilka är knutna till sociala och 

kulturella sammanhang (Hirdman, 1988). 

  

Könsroller kan definieras som kulturellt baserade förväntningar om män och kvinnors intressen, 

beteenden och val i livet. I studerade artiklar framkommer att män i större grad än kvinnor inte 

erkänner sin smärta utan att de tolererar och förnekar smärta hellre än att söka hjälp samt att de 

undviker att prata om smärta i hög grad. Normen om mannen som manlig eller modig kan vara en 

anledning till att män i högre grad än kvinnor är motvilliga till att söka hjälp och erkänna svaghet 

(Gremyr, Eriksson & Hensing, 2018). Män och kvinnor upprätthåller dagligen normer genom att 

ständigt förvänta sig vissa beteenden av varandra och acceptera sociala roller. I en intervjustudie 

av Talbot och Quayle (2010) framkommer en traditionell syn och normativa förväntningar på män 
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och maskulinitet. Dessa förväntningar är i form av att män ska försörja och skydda familjen samt 

att en man ska vara psykologiskt såsom fysiskt stark.  

  

4.2 Maskulinitet  

Connell (2008) belyser att begreppet maskulinitet innebär beteenden, egenskaper och kvalitéer som 

anses vara passande för män. För att förstå begreppet maskulinitet måste både sociala strukturer 

och politik genom historien studeras. Begreppet genus kan inte förstås utan att se tillbaka i 

historien och detsamma gäller det omvända; klass, orättvisor eller begreppet maskulinitet kan inte 

förstås utan att hela tiden se till genus. Maskuliniteter är multipla och dynamiska. Maskuliniteter 

går att urskilja i mer än ett slag, svarta som vita, arbetarklass som medelklass. Det kan antas att det 

finns en vit maskulinitet eller en arbetarklassmaskulinitet, men att urskilja ett slag av maskulinitet 

är bara ett första steg. För att få en större inblick i begreppet maskulinitet krävs även en inblick i 

relationer, klassmiljöer och relationer mellan män måste vara i centrum.   

 

Maskulinitet beskrivs av Connell (2008) som något dynamiskt, vilket även studien av Jewkes et al. 

(2015) belyser i form av att maskulinitet påverkas av vilka kontexter mannen befinner sig i eller 

vilken plats mannen befinner sig på. Maskulinitet ser olika ut vid olika kontexter såsom om mannen 

är kollega, pojkvän eller pappa. Förhållandet mellan kön, normer, sammanhang och individer är 

komplext och påverkar alla varandra.   

 

För att få en större förståelse kring vad makt och maskulinitet är krävs en förklaring av begreppet 

hegemonisk maskulinitet. I enlighet med Connell (2008, s. 115) citeras ”Hegemonisk maskulinitet 

kan förklaras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade 

svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”. På ett förenklat sätt kan det beskrivas som en allmänt 

accepterad bild av maskulinitet, hur en man bör vara. På så sätt förmodas mäns dominanta position 

i samhället över kvinnor och andra män och visar på att det finns flera maskuliniteter, att det finns 

överordnade och underordnande maskuliniteter. Vidare belyser Connell (2008) att hegemonisk 

maskulinitet är något som uppstår vid konsensus snarare än utav regler. Det handlar till skillnad 

från begreppet maskulinitet om en hierarkisk indelning av dominans och underordning mellan 

olika grupper av män beroende på hur maskulina de är. De mer maskulina högst upp och det 

mindre maskulina längst ner. Bärarna av hegemonisk maskulinitet kan vara auktoriteter, men det 

kan också komma från ideal från filmer eller fantasifigurer. Hegemonisk maskulinitet hänför till en 
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kulturell dominans i samhället av hur en bör vara. Denna dominans gör att vissa grupper och 

människor inte passar in. Till dessa grupper hör främst kvinnor och homosexuella män men även 

andra grupper av män och pojkar. Det gemensamma för de grupper av män som är undergivna 

den hegemoniska maskuliniteten är att grunden för deras exkludering utgörs av femininet (Connell, 

2008). Vidare belyser Hirdman (1988) genussystem i form av åtskillnad av könen vilket innebär att 

manligt och kvinnligt inte bör beblandas. Genom åtskillnad av kön genereras normer av vilka 

sysslor, egenskaper och föreställningar som anses manliga eller kvinnliga vilket i sin tur fungerar 

förstärkande och upprätthåller genusformeringen.  

  

4.3 Maskulinitetens motbild – femininitet   

Maskulinitet hänvisar till det socialt producerade men förkroppsligande sättet att vara man på, men 

det går inte att tala om maskulinitet utan att tala om dennes motbild femininet. Femininitet är ett 

begrepp som innehåller hur det normativt kvinnliga ser ut. Femininitet kan ta form i hur kvinnor 

ska klä sig, hur kvinnor ska bete sig mot andra kvinnor samt mot män (Delmar, 1986).   

  

Enligt Heber (2017) är sårbarhet och utsatthet för våld två attribut som förknippas med 

femininitet. Kvinnor lyfts fram som ideala brottsoffer samtidigt som det ideala brottsoffret 

beskrivs med attribut som svaghet, maktlöshet och passivitet. Indirekt kan svaghet, maktlöshet 

och passivitet ses som feminina attribut. Kvinnor framställs ofta som sårbara medan män 

framställs som maktinnehavare och våldsutövare. Attributen våld, aggression och farlighet kopplas 

som en följd av detta ihop med maskulinitet. Pettersson (2005) lyfter fram mäns våldsutövande 

som ett sätt att visa på vad de inte är, nämligen att en inte är svag, feminin, feg eller homosexuell. 

Att utöva våld blir igenom detta ett sätt att visa sig som manlig eller att behålla sin manlighet. Som 

ett resultat av dessa feminina respektive maskulina attribut är det enligt Heber (2017) stigmatiserat 

att som man utsättas för våld. Att ha blivit utsatt för våld som man likställs med att få sin 

maskulinitet utmanad eller hotad.  

 

5. Metod  

Denna studie är av kvalitativ metod, med syfte att få en djupare kunskap om män som utsätts för 

våld i nära relationer. Ett målstyrt urval har gjorts och semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med personer som i sitt arbete kommer i kontakt med män som utsätts för våld i nära relationer. 
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Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av en tematisk analys. Därefter diskuterades etiska 

ställningstaganden och studiens tillförlitlighet. 

  

5.1 Urval  

Ett målstyrt urval genomfördes och kontakt togs med organisationer vars syfte är att hjälpa män 

som utsätts för våld i nära och som därför var relevanta för vår studie. Anledningen till att denna 

urvalstyp gjordes var för att säkerställa att de som blev en del i urvalet var relevanta för vår studies 

syfte. Enligt Bryman (2011) är det detta som kännetecknar ett målstyrt urval. Enhetschefer på 

relevanta enheter kontaktades och mail skickades till relevanta organisationers kontaktmail. 

Därefter skickade dessa personer frågan vidare till sina medarbetare. De som var intresserade av 

att delta i studien tog sedan kontakt med oss. Detta bidrog till att de intervjupersoner som ställde 

upp har ett intresse inom området och vill berätta om det vilket kan ge mer uttömmande svar. 

Genom detta kontaktades inte specifika personer direkt utan endast de organisationer som var 

relevanta för oss. Denna urvalsmetod gjordes för att de intervjuade skulle ha erfarenhet kring 

området våld i nära relationer.  

  

Inför intervjuerna kontaktades 35 olika organisationer där professionella med olika titlar inom 

socialt arbete jobbar, vilka i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta män. Dessa 

organisationer var både offentliga organisationer som har kopplingar till socialtjänsten i respektive 

kommun och fristående organisationer. De kontaktade organisationerna vänder sig till personer 

som utsätts för våld i nära relationer. Vissa organisationer var specialiserade på våldsutsatta män, 

medan andra vänder sig till både våldsutsatta män och kvinnor. I denna studie kommer inte 

namnen på de specifika organisationerna nämnas. Detta valet har gjorts då det är få organisationer 

som arbetar med våldsutsatta män och att nämna namnen på de kontaktade organisationerna kan 

riskera intervjupersonernas konfidentialitet. Totalt tackade tio professionella på dessa arbetsplatser 

ja till att delta i vår studie och 26 av de tillfrågade valde att inte delta. Av de tio professionella som 

valde att ställa upp i vår studie arbetar nio personer i större kommuner och en person i en 

glesbygdskommun. Det fanns en viss svårighet att hitta organisationer och professionella som 

vänder sig till män som är utsatta för våld i nära relation. Av de 26 som valde att inte delta i studien 

har många hänvisat till tidsbrist. Ytterligare en anledning till bortfall var att många inte svarat på 

förfrågan om intervju. Vissa av de kontaktade utryckte också att de inte kommer i kontakt med 
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tillräckligt många utsatta män i sitt arbete för att kunna ställa upp på en intervju, detta trots att 

organisationen vänder sig till både män och kvinnor.  

  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer grundades i önskemålet om fria och uttömmande 

svar samtidigt som vissa teman skulle beröras. En intervjuguide sammanställdes innan intervjuerna 

med flera frågor som delades upp i fyra teman; bakgrund, arbetet, normer och maskulinitet samt 

avslutande frågor. Under varje tema fanns sedan ett antal frågor (se bilaga 1). Vi valde att ha med 

många frågor i intervjuguiden som stöd för oss själva. Alla frågor ställdes inte i alla intervjuer och 

de ställdes inte i den ordning de står i intervjuguiden. Intervjupersonernas svar fick styra 

inriktningen på intervjuerna. Detta gav intervjuerna sin semistrukturerade karaktär (Bryman, 2011).  

 

Intervjuerna delades upp mellan de två intervjuledarna och alla intervjuer genomfördes därför med 

en intervjuledare. Detta val gjordes på grund av att det var mest tidseffektivt och att det utjämnar 

maktbalansen i intervjun eftersom det kan bli en obekväm situation att bli intervjuad av två 

personer. Totalt genomfördes nio intervjuer med totalt tio intervjupersoner. Vid en intervju deltog 

två professionella från samma arbetsplats. Intervjuerna genomfördes under tre veckor, via 

videosamtal på zoom eller via telefon och pågick mellan 25 respektive 55 minuter. I mejlet som 

skickades till intervjupersonerna gavs förslaget att intervjun kunde hållas via zoom, detta valet 

gjordes då ickeverbal kommunikation har stor påverkan på ett samtal. Önskade intervjupersonerna 

att istället genomföra intervjun via telefon har detta önskemål tillgodosetts. Intervjuerna 

transkriberades av den som hållit i intervjun. I transkriberingen gjordes valet att inte skriva ut 

utfyllnadsord och pauser. Detta på grund av att en tematisk analys enligt Braun & Clarke (2006) 

genomfördes där det inte krävs samma detaljnivå i transkriberingen som vid andra analysmetoder. 

Det som är av vikt är att transkriberingen innehåller den information som kommer användas under 

analysen.  

 

5.3 Tematisk analys 

Analysen inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom och intervjuledarna 

genomförde en första kodning av alla intervjuer på egen hand. Detta gjordes för att det ger två 

perspektiv på materialet, vilket ökar kodernas tillförlitlighet och minskar risken för att materialet 
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feltolkas. Efter den första kodningen var genomförd diskuterades de funna koderna gemensamt 

och teman som var representativa för alla intervjuer arbetades fram. De teman som identifierades 

var explicita teman, vilket innebär att de utgörs av det intervjupersonerna sagt. Dessa teman 

namngavs och därefter påbörjades resultatanalys. De fem teman som framkom var fysiskt övertag 

som våldsutsatt, normer, att prata om känslor och vikten av igenkänning, svårigheter med att söka 

hjälp samt kontext. Detta tillvägagångssätt stämmer överens med hur Braun och Clarke (2006) 

beskriver stegen för en tematisk analys. 

 

5.4 Etik 

För att de tillfrågade skulle kunna göra ett informerat val om huruvida de ville delta i studien eller 

inte gjordes ett informationsbrev som skickades med vid förfrågan om intervju. I 

informationsbrevet belystes att medverkan i studien är frivilligt och att deltagare har möjlighet att 

dra tillbaka sitt samtycke när som helst under studiens gång. Brevet innehöll även information om 

varför personen tillfrågas om att delta i studien samt vad medverkan skulle innebära för dem. De 

informerades också om syftet med studien och det faktum att deltagares personliga information 

inte kommer att finnas med i studien för att bidra till konfidentialitet (se bilaga 2). I och med detta 

har två av de fyra etiska krav som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter upp i samband med 

kvalitativa intervjuer uppfyllts, nämligen informerat samtycke och konfidentialitet. 

  

De andra två etiska kraven som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram är konsekvenser och 

forskarens roll. Genom att intervjuer genomförts med personer som träffar våldsutsatta män i sitt 

arbete, och inte med dessa män direkt, bidrar inte studien till att skapa någon skada för deltagarna 

i detta avseende. Det som kan skada våra deltagare är om de transkriberade intervjuerna eller 

personlig information inkluderas i studien. Av den anledningen har valet gjorts att exkludera denna 

information. Denna studie är viktig ur forskningssynpunkt då forskning kring män som utsätts för 

våld i nära relationer är eftersatt och att det inte finns mycket forskning kring ämnet. Genom att 

göra denna studie hoppas vi kunna bidra till att fylla denna kunskapslucka. Utifrån detta anser vi 

att studien är etiskt försvarbar. 

  

Den aktuella tidsbegränsningen är något som kan påverka studien. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det forskarens ansvar att se till att presentera konkreta och representativa resultat samt 

att vara opartisk och oberoende i denna presentation. Den tidsbegränsning som finns skulle kunna 
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påverka resultatets representativitet då det inte finns möjlighet att göra en lika utförlig studie som 

skulle behövas inom ämnet. Exempelvis påverkar tidsbegränsningen antalet intervjuer som kan 

genomföras. 

 

Ytterligare något som kan påverka studiens resultat är att vi har valt att kontakta organisationerna 

i urvalet genom att ta kontakt med enhetschef eller kontaktmail. Detta kan påverka studien då det 

finns en risk att enhetschefer och ansvariga för kontaktmailen har valt ut specifika personer från 

organisationen som de vet kommer framställa organisationen på ett visst önskvärt sätt. Att få 

frågan av sin chef kan också bidra till att personen kan tacka ja till studien trots lågt intresse för att 

delta, vilket kan påverka hur utförliga svaren blir. Det kan också bidra till en viss press att bli 

tillfrågad av sin chef att delta i en intervju. 

 

Utöver informationskravet, konfidentiatlitetskravet och samtyckeskravet lyfter Bryman (2011) 

fram nyttjandekravet vilket belyser att den information som framkommer under intervjun endast 

får användas i forskningssyfte. I informationsbrevet fick deltagarna information om att det som 

framkommer under intervjutillfället endast kommer användas till denna studie.   

  

5.5. Kvalitetskriterier 

För att visa på att studien är trovärdig och för att veta att studien undersöker det som den är ämnad 

att undersöka lyfter Bryman (2011) fram vikten av tillförlitlighet. De delkriterier som ingår i 

begreppet är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka samt konfirmera, 

vilka kommer diskuteras i relation till vår studie nedan.   

  

Under studiens gång har de regler som finns kring forskning följts i from av att information om 

de etiska krav som finns har getts till intervjupersonerna före och under intervjutillfället, vilket går 

i led med delkriteriet trovärdighet. På grund av tidsbrist fanns inte möjlighet att skicka ut en 

respondentvalidering för att ge intervjupersonerna en möjlighet att bekräfta att vi förstår dennes 

verklighet.  
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Genom att studiens kontext presenteras visar det på en överförbarhet Denna studie har 

genomförts med personer som arbetar med våld i nära relationer. Studiens syfte är inte att 

generalisera resultatet utan att få en fördjupad förståelse om studiens ämne. Studiens pålitlighet 

kan påvisas då redogörelse för studiens tillvägagångsätt och analys finns tydligt beskrivet i studiens 

metodavsnitt. Informationsbrev och intervjuguide finns bifogat som bilagor och är tillgängliga för 

läsaren. Styrka och konfirmera handlar om att hålla sig objektiv och handla i god tro (Bryman, 

2011). Vi har försökt sträva efter att vara opartiska genom hela studien. Det är dock omöjligt att 

vara helt objektiv. I vår studie har intervjupersonerna berättelser fått styra resultatet.   

  

6. Resultatanalys  

Utifrån intervjuer och tidigare forskning framkommer att det finns en bild av hur en man ska vara. 

Att vara våldsutsatt är till exempel något som inte tillhör den bild som finns av den normativa 

mannen. Vid genomgång av intervjuerna blir det tydligt att mycket av det som framkommer är 

kopplat till normer. De teman som kan utläsas ur intervjuerna och som kommer beskrivas nedan 

är: fysiskt övertag som våldsutsatt, normer, att prata om känslor och vikten av igenkänning, 

svårigheter med att söka hjälp samt kontext.  

  

6.1 Fysiskt övertag som våldsutsatt  

Den del av männen som varit utsatt för våld, om det nu är av sin kvinnliga partner, de kan 

uttrycka att det är obehagligt, det är kränkande men att de inte är riktigt så rädda för de vet 

att om det verkligen krävs så är de starka och skulle kunna försvara sig. Och de är fysiskt 

starka fast de vill inte, de slår inte tillbaks, de vill inte slå tillbaks. Men ändå en känsla av 

att jag skulle vinna över henne i en boxningsmatch, alltså den känslan gör någonting 

(intervjuperson 7)  

Citatet ovan kan kopplas till maskulinitet och femininitet genom att rädsla och maktlöshet inte är 

attribut som förknippas med att vara man. Detta kan ha betydelse för att den våldsutsatta mannen 

inte erkänner rädsla. Genom att inte erkänna rädslan upprätthåller mannen till viss del sin 

maskulinitet då denne tar avstånd från femininitet och visar på en känsla av kontroll, vilket är ett 

maskulint attribut. Att vara våldsutsatt gör att mannen degraderas i hierarkin av maskuliniteter. 

Det faktum att mannen inte visar sig rädd och visar att han fortfarande är i kontroll över sin 

situation gör att mannen inte tar ytterligare ett steg nedåt i hierarkin av maskuliniteter. Genom att 
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inte visa det feminina attributet rädsla upprätthåller mannen en viss status inom hierarkin, trots att 

han tar ett steg nedåt genom att vara våldsutsatt (Connell, 2008).  

 

Under intervjutillfällena framkommer att män ofta är kroppsligt större och starkare än kvinnor, 

vilket påverkar männens förhållande till utsatthet. Det fysiska övertaget leder i många fall till att de 

inte är rädda. Männen kan känna sig kränkta och uppleva våldet som olustigt, men de är inte rädda 

för den våldsutövande partnern i samma utsträckning som våldsutsatta kvinnor är. Kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer är i större grad rädda för sin partner och det våld denne utövar. 

Detta är något som kan styrkas av tidigare forskning kring män som utsätts för våld i nära 

relationer. Män som ingick i studien av Nybergh et al. (2016) menade på att de inte kände någon 

rädsla för det fysiska våldet de blev utsatta för. Detta beskrevs som en följd av deras fysiska övertag 

då de upplevde att de skulle ha möjligheten att försvara sig om de var tvungna. Intervjuperson 9 

nämner ytterligare en studie som genomförts angående detta som visar på att 80% av kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer är rädda medan 20% inte är det. Det omvända gäller för de män 

som utsätts för våld i nära relationer, 20% av männen är rädda och 80% av dem upplever inte 

rädsla i det våldsamma förhållandet.  

  

Ytterligare något som intervjupersonerna belyser är att männen som är utsatta för våld ofta väljer 

att inte slå tillbaka trots sitt fysiska övertag. Detta kan ha flera olika anledningar, till exempel att 

männen inte vill att deras barn ska uppleva våld, att det är förbjudet för en man att lägga handen 

på en kvinna och att de inte vill eller vågar slå tillbaka. Ytterligare en anledning som nämns av 

männen beskrivs av intervjuperson 9: “. . . gör jag någonting mot henne så kommer jag att få väldigt dåliga 

förutsättningar att bli trodd”. Dessa anledningar överensstämmer till viss del med de anledningar som 

lyfts fram i tidigare forskning. Att inte vilja lägga handen på en kvinna är något som nämns både i 

intervjuerna och i studier av Migliaccio (2002) och Allen-Collinson (2009). I tidigare forskning 

beskrivs detta som en följd av uppväxt, vilket överensstämmer med intervjupersonernas 

berättelser. Rädslan att bli sedd som våldsutövare istället för våldsutsatt är en annan anledning till 

att män inte slår tillbaka, vilket Allen-Collinson (2009) samt Hellgren et al. (2015) beskriver i sina 

studier. Detta hör ihop med det tidigare citat av intervjuperson 9.  

  

Den tredje anledningen som nämns i tidigare forskning är att män väljer bort att slå tillbaka på 

grund av en rädsla för grövre fysiskt våld (Migliaccio, 2002; Allen-Collinson, 2009). Denna 
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anledning har inte lyfts fram av intervjupersonerna. De har istället nämnt att männen inte slår 

tillbaka för att de inte vågar eller med hänsyn till sina barn och att de inte ska behöva uppleva våld. 

I det avseendet skiljer sig den insamlade empirin från tidigare forskning.   

  

6.2 Normer  

Det finns vissa normer som kommer på tal när våld mot män i nära relationer påtalas. När det 

gäller våld i nära relationer benämns ofta mannen som våldsutövare och kvinnan som våldsutsatt, 

vilket ger negativa konsekvenser för de män som faktiskt är utsatta. Att vara man och våldsutsatt 

går inte i led med normer kring maskulinitet och hur den ideala mannen ska vara.   

  

6.2.1 Den normativa idealmannen  

Under intervjuerna framkommer att det finns en bild i samhället av att männen är överordnade 

kvinnor, vilket många av intervjupersonerna kopplar till mäns utsatthet i nära relationer. De menar 

att detta gör att män enligt normen inte ska vara den våldsutsatta. Intervjuperson 3 beskriver “. . . 

den bild som samhället ger är ju att det är män som utövar våld och att det är kvinnor som utsätts”. Detta kan 

likställas med hur Hellgren et al. (2015) beskriver den allmänna bilden av våld i nära relationer eller 

till normen att manlighet kopplas samman med attribut såsom stark och farlig (Heber, 2017) vilket 

kan bidra till förutfattade meningar kring mäns utsatthet i nära relationer. 

  

Många av intervjupersonerna beskriver idealmannen som den som ska vara i kontroll och inneha 

makten i förhållandet. Idealmannen beskrivs också som stor, stark, tuff och hård. Flera 

intervjupersoner menar att mannen inte ska vara sårbar, att denne ska klara sig själv och inte 

behöva ta emot hjälp från någon annan. Intervjuperson 4 beskriver att “. . .man förväntas bara 

härbärgera det och liksom på något sätt fortsätta leva, klara sig utan att ta emot hjälp liksom. . .”. Att behöva 

söka hjälp och att inte ha kontroll över sin situation är något som inte förknippas med bilden av 

den ideala mannen. Att inneha dessa attribut kan kopplas till hegemonisk maskulinitet, och ses 

som något som leder till att maskuliniteten kan förminskas (Connell, 2008). 

 

Något som framkommer är att det finns en machonorm kring hur en man ska vara. Intervjuperson 

1 menar att ". . .det är klart att män kan säga ‘jag får tåla den smällen’”. Citatet kan kopplas till normen 

om att män ska klara sig själva och inte visa på sårbarhet. Flera av intervjupersonerna nämner 
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machonormen i relation till hur idealmannen ska vara. Detta kan jämföras med Heber (2017) som 

beskriver att sårbarhet och utsatthet är attribut som kopplas samman med femininet och inte 

maskulinitet. De attribut som kopplas samman med maskulinitet är snarare farlighet och 

aggression vilket kan likställas med de attribut som intervjupersonerna uttrycker i from av hård, 

tuff och makt.  

  

Den normativa idealmannen är en bild som många män vill uppnå och något som kan ses som en 

bild av den perfekta mannen. Detta kan kopplas till den överordnade maskuliniteten i hegemonisk 

maskulinitet. I teorier kring hegemonisk maskulinitet nämns att femininitet och feminina attribut 

är något negativt och något som leder till degradering i hierarkin av maskuliniteter (Connell, 2008). 

I och med att sårbarhet och rädsla är feminina attribut är det något som gör att sårbara män står 

lägre i hierarkin.  

  

6.3 Att prata om känslor och vikten av igenkänning 

Utöver att män inte förväntas visa sig sårbara finns också en norm att känslor är något som män 

inte ska prata om. Intervjuperson 6 belyser att en av anledningarna till detta kan vara att vi inte lär 

pojkar att prata om känslor. Hen menar att: “. . .män och känslor det står ju inte först på dagordningen när 

vi ska lära våra barn eller unga män att kommunicera”. Vissa intervjupersoner berättar att män har svårt 

att förstå och formulera känslor i ord. Intervjuperson 3 menar att detta är något de får jobba på 

tillsammans i samtalet. Specifika känslor som män har svårt att prata om är enligt intervjuperson 

4 sorg, ledsenhet, rädsla och skam. Hen menar också att det kan bero på att pojkar inte blir 

tillskrivna känslor på samma sätt som flickor och att män inte pratar om känslor. Hen beskriver 

det som att “Det är bara bra eller dåligt, det finns inget däremellan liksom”. Ytterligare en känsla som män 

undviker att prata om är enligt Gremyr et al. (2018) svaghet. Detta kan ses överensstämma med 

de känslor som nämnts av intervjuperson 4. Att visa känslorna sorg, ledsenhet, rädsla och skam 

kan tolkas som att mannen inte uppfyller bilden av hur den ideala mannen ska vara. Det kan då 

ses som att mannen visar sig svag genom att tala om dessa känslor. Att visa det feminina attributet 

svaghet leder till en förflyttning inom den manliga hierarkin, som beskrivits i stycket ovan (Connell, 

2008).  

  

Utöver att män har svårt att prata om känslor, berättar intervjuperson 3 och 9 att män kan ha 

svårigheter att prata med andra män om det som de varit med om. Detta gör att de inte har samma 
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möjligheter till igenkänning. Intervjuperson 3 beskriver att igenkänning är en viktig faktor i att 

förstå sig själv, sina känslor och det som personen varit med om. Hen beskriver det som “. . . hittar 

man inte någon att identifiera sig med eller prata med sådär, så misstror man sina egna upplevelser”. Detta är 

också något som intervjuperson 7 nämner i relation till språkbruket kring våld i nära relationer, 

och att inte kunna känna igen sig i språkbruket kan göra att känslan av skam ökar.  

 

6.3.1 Skam  

Som nämnts ovan är avsaknad av igenkänning något som kan leda till skam. Detta är något som 

nämns av intervjuperson 3: 

. . .känner man inte igen sig känner man sig onormal, då känner man sig underlägsen och 

då känner man att man inte duger och då får man skam, det måste ju finnas någon form 

av igenkänning så att man tänker att det inte är fel på mig utan att det här är något som 

kanske inte är okej. För rädslan för att vara avvikare är den värsta rädslan vi har som 

människor. . .  

När det finns attribut som anses feminina och inte förväntas av mannen, kan det finnas en 

svårighet att erkänna dessa vilket blir en bidragande faktor till att inte vilja visa på känslor. Att 

utöva våld ses som ett manligt attribut och att vara utsatt för våld är ett feminint attribut. Att som 

man utsättas för våld i en nära relation är därigenom stigmatiserat (Heber, 2017). En man som är 

våldsutsatt kan därför känna skam för att inte passa in i de normer och förväntningar som finns 

om hur en man ska vara, till exempel normen om att inte vara undergiven eller att inte vara svag.   

 

Känslan av skam är något som är genomgående och beskrivs av alla intervjupersoner. Skam 

påverkar män som utsätts för våld i nära relationer i flera avseenden. Något som nämns är att 

känslan av skam ofta finns med hos alla våldsutsatta oavsett kön men att det kan finnas en dubbel 

skam för våldsutsatta män, dels för att de är våldsutsatta men också för att det ligger mer utanför 

normen att som man bli utsatt för våld i sin relation:   

Alltså kvinnorna som kommer hit och är utsatta, de skäms ofta för att de har låtit sig bli 

utsatta. Männen som kommer hit och blivit utsatta de skäms om möjligt ännu mer. För att 

det kanske inte riktigt passar in i den gängse normen av hur en man ska vara. . . . Det är 

pinsamt och att de skäms att de som män då blivit slagna av sin kvinna eller som man blivit 

slagen av sin pojkvän (intervjuperson 7).    
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Normativa förväntningar på män och maskulinitet skapar en skam för de män som inte lever upp 

till de normerna. Att förknippas med feminina attribut, exempelvis att vara underordnad eller utsatt 

för våld i nära relation, kan likställas med att maskuliniteten hotas eller förminskas (Heber, 2017). 

Att bli sedd som mindre maskulin och degraderas i den maskulina hierarkin kan i sin tur föda skam.   

  

Det beskrivs att känslan av skam leder till att män inte vill prata om sin utsatthet och att det de 

varit med om sitter långt inne. Som tidigare nämnts finns det en förväntan på män att inte prata 

om känslor, vilket ytterligare bidrar till skam. De förväntningar som finns på män grundar sig ofta 

i normer i relation till maskulinitet. Om en man inte lever upp till dessa normer kan skam födas. 

Genom att vilja uppnå normerna om maskulinitet och att känna skam när dessa inte uppnås leder 

det till att föreställningar och förväntningar som finns om maskulinitet upprätthålls. Detta är enligt 

Hirdman (1988) processen om hur normer skapas och upprätthålls. Kopplat till normer om 

maskulinitet beskrivs att det är skamligt för en man att vara utsatt för våld i nära relationer, speciellt 

av sin kvinnliga partner. Detta beskrivs av intervjuperson 6: “. . . män och mansrollen har ställt till det 

väldigt mycket, man ska inte visa sårbarhet och de män som jag träffat har bitit ihop, man vill inte beskriva att 

man blivit utsatt för våld, särskilt inte av en kvinna då va”. Denna skam påverkar även de våldsutsatta 

männens hjälpsökande, något som kommer beskrivas vidare i nästa stycke.  

  

6.4 Svårigheter med att söka hjälp 

Skammen som finns för att som man i nära relation blir utsatt för våld beskrivs av många av 

intervjupersonerna som en bidragande faktor till att det blir svårare och tar längre tid innan mannen 

söker hjälp. Det beskrivs av intervjupersoner att steget för männen att söka hjälp är större och 

längre vilket ofta leder till att våldet de utsätts för har gått längre och blivit mer allvarligt när de 

väljer att söka hjälp. Ytterligare en faktor till att det kan ta längre tid för män att söka hjälp är 

stolthet. Intervjuperson 4 beskriver att det finns en stolthet kopplad till att män inte ska visa sig 

sårbara och kunna klara sig själva utan att behöva söka hjälp. Något som gör att män kan avstå 

från att söka hjälp är att de inte vill riskera att deras manliga identitet utmanas eller ifrågasätts 

(Hogan et al., 2012). Vidare beskriver intervjupersoner att de män som söker hjälp kommer på 

rekommendation från andra professionella eller vänner snarare än på eget initiativ. Detta kan 

kopplas till att det kan kännas lättare att söka hjälp om någon utomstående bekräftat att något 

verkar vara fel. Att få detta bekräftat av någon kan skapa en känsla av legitimitet och att bli 

förstådd. Att känslan av att vara förstådd kan göra det lättare och är av vikt för att söka hjälp är 
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något som beskrivs av intervjuperson 3. Detta genom att om igenkänning inte ges från 

omgivningen, om det inte finns någon att prata med sin utsatthet, då kan det vara svårt att själv 

förstå sin utsatthet. 

  

I relation till hjälpsökande beskrivs en rädsla för att inte bli trodd. Många män har uttryckt att de 

är rädda för att rättssystemet eller socialtjänsten inte ska tro på dem eller att de inte ska bli tagna 

på allvar för att de inte ska vara utsatta som män. Även i studien av Flinck et al. (2008) påtalas en 

känsla av att inte passa in i hjälpsystemen som en anledning till att män inte söker hjälp. Av 

intervjuperson 7 beskrivs också att det finns situationer där män inte har blivit tagna på allvar när 

de sökt hjälp. Intervjuperson 8 berättar om en man som hen träffat där mannen tidigare blivit 

knivskuren men fortfarande blivit ifrågasatt när han sökt hjälp. Detta ledde till att våldet fortsatte 

och att han en gång blev knivskuren så illa att hans liv var i fara. När intervjuperson 8 träffade 

mannen efter den händelsen sa mannen att “. . . det är skönt för då tror de mig i alla fall”.   

  

Att bli ifrågasatt vid hjälpsökande är också något som vissa intervjupersoner nämner kopplat till 

män som utsätts för våld i nära relationer. De berättar att när de möter en våldsutsatt kvinna är det 

i princip en regel att inte ifrågasätta hennes berättelse, vilket de tycker är bra. De nämner att i 

relation till våldsutsatta män gäller inte denna regel utan att det inte är ovanligt att männen berättar 

att de blivit frågade vad gjorde du mot henne då? Det framkommer att vissa intervjupersoner menar att 

våldsutsatta män i högre grad än våldsutsatta kvinnor även är våldsutövare samtidigt, något som 

kan bidra till att denna fråga oftare ställs till våldsutsatta män. Detta kan kopplas till den rädsla att 

bli skuldbelagda och inte bli lyssnade på som Flinck et al. (2008) belyser i sin studie. Något som 

också nämns av intervjupersonerna är omgivningens okunskap om mäns våldsutsatthet i nära 

relationer vilket påverkar tiden det tar för männen att söka hjälp. Detta beskrivs av intervjuperson 

3: “. . . det kan vara svårt för omgivningen att förstå vad som håller på att ske, och där tror jag att det är svårare 

för män också att ta sig ur därför att man har inte omgivningens insikter, stöd eller förståelse. . .”.  Vissa 

intervjupersoner nämner trots detta en positiv utveckling då fler män söker hjälp idag än för några 

år sedan. 

  

6.5 Kontext  

Det är inte bara omgivningens okunskap som påverkar männen, utan omgivningen skapar även de 

normer som finns hur en man ska vara. Connell (2008) menar att begreppet maskulinitet innefattar 
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egenskaper och kvalitéer som anses vara passande för män. I studien av Jewkes et al. (2015) 

beskrivs att maskulinitet är något föränderligt och att den påverkas av vilken kontext eller plats 

mannen befinner sig på. Maskulinitet kan till exempel påverkas i relation till om mannen är pappa, 

kollega eller pojkvän. Vidare belyser Connell (2008) att maskulinitet formas bland annat av klass, 

etnicitet och arbete och därav skapas olika former av maskulinitet vid olika kontext. Kön, normer, 

sammanhang och individer är faktorer som är komplexa och som påverkar varandra i förhållande 

till maskulinitet. På grund av detta menar intervjupersonerna att kontexten spelar en stor roll för 

när mannen väljer att söka hjälp samt hur mannen ser på sig själv som utsatt. En stor del i begreppet 

kontext utgörs av kultur. I det professionella mötet menar många av intervjupersonerna att den 

våldsutsatta mannens kultur spelar en stor roll för hur synen på normer och maskulinitet ser ut. 

Detta kan tydliggöras genom följande citat:  

Det finns ju internationell kultur, och vilken nationell kultur, vilken kommunal- eller 

ortskultur tillhör jag, vilken familjekultur har jag. Hur ser min uppväxtkultur ut, hur ser 

min nuvarande kultur ut. Alltså det finns ju så många olika normer och kulturyttringar om 

hur man skärskådar det som har med manligt och kvinnligt att göra, och maskulinitet, om 

man vad som är okej och vad som inte är okej. . . (intervjuperson 9).  

  

Mannens sammanhang är också en del av kontexten, vilket påverkar dennes situation och det 

professionella mötet. Exempel på sådant som kan spela in är om det finns barn i relationen, om 

mannen har lämnat relationen eller fortfarande befinner sig i den samt hur mannens nätverk ser 

ut. Utöver detta spelar även mannens individuella förutsättningar och erfarenheter in. Detta 

beskrivs bland annat genom att intervjupersoner påtalar att klientens kön inte är av stor vikt i 

mötet, utan att det snarare är just kontext, sammanhang och individen själv som är det viktiga. Det 

beskrivs att den professionellas kön kan ha betydelse i första mötet men när en relation har 

upprättats har könet inte längre någon betydelse, utan att klientens tidigare erfarenheter av män 

och kvinnor har störst påverkan. 

. . . allting spelar in tänker jag; ålder spelar in, hur jag är, hur jag pratar, hur jag klär mig, 

hur jag uppför mig i rummet, hur jag lyssnar eller inte lyssnar. Allt det spelar in, och såklart 

att kön spelar också in som en bit. Men det kanske inte alltid är det viktigaste utan det 

viktigaste är att jag är bra terapeutiskt, alltså att man ska förstå att jag lyssnar och att jag 

kan hjälpa klienter att må bättre. Men såklart att kön är en faktor (intervjuperson 7). 
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Detta citat kan förstås som att kön har en påverkan bara vid första mötet, vilket kan kopplas till 

könsroller och förväntningar. De könsroller som finns i samhället skapar de förväntningar som 

finns på män och kvinnor. Dessa förväntningar är även knutna till sociala och kulturella 

sammanhang (Hirdman, 1988). De är kulturellt betingade och de kan påverka hur män respektive 

kvinnor visar smärta (Germyr et al., 2018). Connell (2008) lyfter fram att hegemonisk maskulinitet 

påverkas av kultur och kontext, vilket leder till att dessa faktorer påverkar bilden av hur den ideala 

mannen ska vara. Det påverkar oss människor och bidrar till att skapa förutfattade meningar 

utifrån förväntningar baserade på könsroller. Detta kan vara det som påverkar klienten i det första 

mötet och det som bidrar till att kön kan ha betydelse i den initiala kontakten. Men när relationen 

byggts upp avtar de förutfattade meningarna och könet har inte längre någon större betydelse.  

  

Efter intervjuerna blir det tydligt att de professionella i sitt arbete fokuserar på våldet, inte på vilket 

kön klienten har. Detta på grund av att kön inte har en stor betydelse för den situation som 

personen befinner sig i. Personens sammanhang och dess kultur har desto större påverkan på 

situationen, på hur en förväntas vara som man samt på hur det professionella samtalet tar sin form. 

Intervjupersoner beskriver att vi måste sluta tala om manligt och kvinnligt och istället fokusera på 

individen som människa och det de är utsatta för. “. . . och inte prata så mycket om manligt och kvinnligt 

utan om det mänskliga, det humana, vad är humant, man eller kvinna? . . . Kommer man hit till [arbetsplats] så 

är man en människa, punkt slut” (intervjuperson 5).  

 

7. Diskussion  

I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras. Efter denna resultatdiskussion kommer 

även den valda metoden att diskuteras utifrån om något kunde gjorts annorlunda i en 

metoddiskussion. Slutligen kommer relevansen för socialt arbete och möjligheten samt förslag till 

vidare forskning kring ämnet att ges.  

   

7.1 Resultatdiskussion  

7.1.1 Hur allt hänger ihop med normer 

Vid analys av empiri framgår det tydlig att normer har en stor påverkan på problemet våld i nära 

relationer. Normer ser olika ut beroende på kontexten. Hur sammanhang, kultur och omgivning 

ser ut påverkar vilka normer som skapas. De teman som lyfts fram i denna studie har alla en 
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koppling till och påverkas av normer som finns i samhället. Om normer inte levs upp till kan 

känslan av skam skapas. 

  

Något som blir tydligt under analys av studien är att en tydlig indelning i vad det innebär att vara 

maskulin och feminin finns enligt normerna, vilket är gör att åtskillnad av kön skapas och 

normerna om detta vidarehålls (Hirdman, 1988). En tydlig norm som tidigare nämnts i studien är 

kvinnan som underordnad och mannen som överordnad. Denna norm påverkar alla belysta teman 

genom att det finns en förväntan på mannen som maktinnehavare, stark och kunna klara sig utan 

att söka hjälp. Människan börjar påverkas av normer redan under uppväxten. Normer upprätthålls 

genom att människor väljer och förväntas agera enligt normerna och att de som bryter mot normen 

ses som avvikare. En norm som många män får lära sig under uppväxten är att inte visa känslor. 

Detta är något som kan påverka männen i deras utsatthet då denna norm kan göra det svårt för 

männen att erkänna sin utsatthet och våga visa sig svaga. Att visa sig som utsatt och att visa 

sårbarhet är något som kopplas samman med femininitet (Heber, 2017). 

  

Ytterligare en norm som vissa män får lära sig under uppväxten är att män inte ska slå kvinnor. 

Normer säger också att män förväntas kunna försvara sig om situationen kräver det. Dessa normer 

har stor inverkan på män som utsätts för våld i nära relationer. De gör att männen väljer att inte 

slå tillbaka när de blir utsatta för våld. Samtidigt som detta val gör att de lever upp till normen att 

inte slå en kvinna, leder det också till att det bryter mot normen att kunna försvara sig.  

  

Män vill inte identifiera sig med feminina attribut såsom sårbarhet (Heber, 2017) och få sin 

manlighet ifrågasatt. Detta kan bidra till den rädsla som uttryckts för att söka hjälp och att inte bli 

trodd. Något som framkommer under intervjuerna är att när män söker hjälp kommer de ofta på 

rekommendation. Detta kan diskuteras i relation till att inte vilja visa sig sårbar och behöva be om 

hjälp. Steget att söka hjälp efter rekommendation kan ses som lättare att ta eftersom mannen då 

får bekräftat från omgivningen att något är fel och att finns ett problem i relationen. 

  

Eftersom normer om vad som anses vara av femininitet och maskulinitet har en central påverkan 

på problemet våld i nära relationer behöver de ifrågasättas för att skapa förändring. Vissa 
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intervjupersoner menar på att denna förändring redan har påbörjats. De ser att fler män väljer att 

söka hjälp nu, i jämförelse med för några år sedan.  

 

7.1.2 Motsägelser kring könets betydelse  

När intervjuerna analyseras blir det tydligt att det finns vissa motsägelser i intervjupersonernas 

utsagor. Många av dem nämner att det de fokuserar på i sitt arbete är våldet som klienten blivit 

utsatt för och att könet inte spelar någon roll i det professionella samtalet. Intervjupersonerna 

menar istället att människan och dennes kontext, sammanhang och erfarenheter är de faktorer som 

är av betydelse. Samtidigt lyfter de fram faktorer där våldsutsatta kvinnor och våldsutsatta män 

skiljer sig åt. Exempelvis berättar de att män inte alltid söker hjälp och att om de gör det så tar det 

ofta längre tid innan mannen söker hjälp än vad det tar för en kvinna. Det beskrivs också att de 

våldsutsatta männen inte är lika rädda för de våld de utsätts för som de våldsutsatta kvinnorna är. 

Ytterligare något som lyfts fram i intervjuerna är att de våldsutsatta männen i högre grad blir 

ifrågasatta om de väljer att söka hjälp medan de menar att det är regel att inte ifrågasätta de 

hjälpsökande kvinnorna. Dessa utsagor blir motsägelsefulla på så sätt att intervjupersonerna å ena 

sidan uttrycker att de arbetar med våldet och att kön inte har någon större betydelse, medan de 

även visar på situationer då kön faktiskt har en betydelse.   

    

Det kan ses som att kön har betydelse för klienten, för den våldsutsatta, då dennes situation och 

handlingar påverkas av dennes kön och de förväntningar som finns på personen utifrån könet. 

Exempelvis att män inte söker hjälp i samma grad eller att om de gör det så tar det längre tid samt 

att våldsutsatta män inte känner samma rädsla som våldsutsatta kvinnor gör. Dessa handlingar och 

situationer är något som männen själva styr över, med en påverkan av normer i form av vad som 

förväntas av dem. När de professionella talar om att kön inte har någon betydelse är det möjligt 

att de inte tar situationer som dessa i beaktning. I deras uttalande kring detta fokuserar de snarare 

på det professionella samtalet och den del av hjälpsökandet som de är delaktiga i. Något som dock 

är intressant, om så är fallet, är att de också lyfter fram att män i viss grad blir mer ifrågasatta när 

de söker hjälp i jämförelse med kvinnor. Detta ifrågasättande och bemötande är något som 

hjälpinstanser står för i sådana fall och det kan då ses som att den våldsutsattas kön kan ha 

betydelse i professionella sammanhang.   
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Något som blir tydligt under intervjuerna är att intervjupersonerna trycker på vikten av ett gott 

bemötande oavsett vilket kön den våldsutsatta har. Det är viktigt att se personen som söker hjälp 

som en människa och att acceptera att alla kan vara våldsutsatta oavsett kön, klass, etnicitet, sexuell 

läggning etc. Dessa attribut eller identitetsmarkörer går dock inte att bortse från helt då dessa ofta 

har någon form av påverkan på individen. Exempelvis är det viktigt att ha i åtanke att normer ofta 

gör att män har svårare att prata om känslor. Det kan också vara viktigt att ha en kulturförståelse 

och att vara medveten om vad det innebär att vara våldsutsatt i en specifik kultur. Det är viktigt 

för den professionelle att vara medveten om dessa faktorer för att på bästa sätt kunna hjälpa 

personen. Samtidigt är det viktigt att dessa faktorer inte påverkar bemötandet eller hur den 

professionella ser på personen som söker hjälp. Personen ska ses som en människa inte som 

kulturen den tillhör eller könet den har.   

   

7.1.3 Att inte vara rädd för våldet men att känna rädsla för att söka hjälp  

I resultatet beskrivs att vissa män som blir utsatta för våld i nära relation inte lika rädda för våldet 

i jämförelse med utsatta kvinnor, vilket är en följd av att män ofta är fysiskt större och starkare än 

kvinnor. Det fysiska övertaget innebär i praktiken en möjlighet för män att skydda sig mot våldet 

om det skulle behövas. Samtidigt påverkas denna möjlighet av våldet, till exempel kan denna 

möjlighet begränsas av psykisk nedbrytning som många våldsutsatta män utsätts för och den skam 

som många män känner. Männen beskrivs som orädda för våldet de utsätts för men desto räddare 

för att söka hjälp. Att män inte vill söka hjälp kan bero på att de vill upprätthålla bilden av 

maskulinitet genom tidigare nämnda attribut såsom styrka och att inte visa sig svag eller sårbar. 

Mannen vill inte få sin maskulinitet ifrågasatt. Att vara utsatt för våld är tufft som det är och att 

ovanpå det få sin maskulinitet ifrågasatt som en följd av att inte passa in i normen om våld i nära 

relationer kan bli för mycket, då kan det vara lättare att inte söka hjälp alls. Resultatet av detta kan 

ses som att skammen av att få sin maskulinitet ifrågasatt och att vara våldsutsatt orsakar mer 

psykisk smärta än ett slag orsakar fysisk smärta. Att det är skamfullt och psykiskt påfrestande att 

söka hjälp kan göra att vissa män hellre står ut med fysik smärta än att söka hjälp och eventuellt 

utsätta sig för den psykiska smärtan det innebär.  

 

7.1.4 Hur resultatet kan förstås utifrån Connell och Hirdman 

Något som blir tydligt av studiens resultat är att våld mot män i nära relationer påverkar 

mannens känsla av maskulinitet. Detta påverkas av att det finns en allmän bild av att män inte är 
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våldsutsatta i nära relationer. Den allmänna bilden är istället att det är kvinnan som är utsatt för 

våld i nära relationer. Enligt Hirdman (1988) påverkar denna bild varje person genom att 

människor föds in i ett biologiskt kön och sedan tillskrivs denne genusaspekter utifrån vad som 

anses vara manligt och kvinnligt. Hon menar att män och kvinnor tillskrivs olika roller i 

samhället baserat på deras biologiska kön och de förväntningar som finns på dessa. Genus 

beskrivs inte som något oföränderligt, utan att det skapas i sociala och kulturella sammanhang. 

Genus är alltså något som förändras med tiden. Att vara man och utsatt för våld i nära relationer 

är idag något som anses gå emot den manliga normen. Studiens resultat visar på att vissa 

intervjupersoner ser en positiv utveckling vad gäller män som utsätts för våld i nära relationer 

och att de i högre grad söker hjälp idag än för några år sedan. Detta kan ses som ett resultat av 

att normer som finns ifrågasätts i högre grad idag än tidigare. 

 

Maskulinitet är något som återkommer i studiens resultat och resultatet har därför en tydlig 

koppling till Connells (2008) teori kring maskulinitet och hegemonisk maskulinitet. Connell 

(2008) menar att det finns flera olika maskuliniteteter vilka är kopplade till kontext och 

personliga egenskaper. Dessa maskuliniteter är hierarkiskt ordnade och påverkas av varandra. De 

som återfinns högt upp i hierarkin är de som förknippas med maskulina attribut, medan feminina 

attribut står lägre i hierarkin. I studiens resultat återkommer att intervjupersonerna beskriver att 

de män som utsätts för våld i nära relationer, som de kommer i kontakt med, ofta har svårt att 

identifiera sig med normer och förväntningar som finns på män och maskulinitet i samhället. 

Detta är något som intervjupersonerna också kopplar till känslan av skam. Denna svårighet att 

identifiera sig med normer om manlighet och att inte uppfylla de förväntningar som finns på 

män kan kopplas till Connells (2008) maskulinitetshierarki. Att vara utsatt för våld i en nära 

relation kan ses som ett feminint attribut och detta kan bidra till att männen som blir utsatta för 

våld i en nära relation känner att de degraderas i den maskulina hierarkin och att deras 

maskulinitet hotas. Maskulinitet återkommer genomgående i resultatet av studien. Viljan att 

upprätthålla maskuliniteten påverkar männen som utsätts för våld i nära relationer och det blir 

tydligt i resultatet att det tar emot för män att söka hjälp och att tala om sin utsatthet, vilket kan 

anses vara feminina attribut. 
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7.2 Metoddiskussion  

Den aktuella studien baseras på kvalitativa intervjuer med professionella som möter män som 

utsätts för våld i nära relationer i sitt arbete. Syftet med denna studie har inte varit att nå ett 

generaliserbart resultat, utan att ge en inblick i problemet och faktorer som kan påverka såväl den 

våldsutsatta mannen som det professionella arbetet med denne. Tio intervjupersoner har 

intervjuats från arbetsplatser i olika delar av Sverige. De jobbar främst i stora kommuner i Sverige 

vilket även det påverkar resultatet och dess generaliserbarhet. Något som blivit tydligt under 

studiens gång är att intervjupersonerna varit i kontakt med förhållandevis få män vilket ytterligare 

påverkar resultatets generaliserbarhet. Det finns önskemål om att göra fler intervjuer för att på så 

sätt få ett mer generaliserbart resultat. Fler intervjuer har inte kunnat genomföras på grund av 

tidsbrist.  

  

Något som också påverkar intervjuerna som genomförts är den rådande pandemin i världen. Detta 

har bidragit till valet att göra intervjuerna på distans för att inte riskera smittspridning och att resor 

inom landet avråds från. Att intervjuerna genomfördes på distans är något som påverkat samtalet 

och inspelningarna. Samtalet påverkas av att inte ha möjligheten att sitta i samma rum, eftersom 

en bättre kontakt ofta skapas vid ett fysiskt möte. En fördel med att intervjuerna fick ske digitalt 

är att det blir mer flexibelt då de kan genomföras vart och när som helst på intervjupersonens 

villkor. Ytterligare en fördel med att genomföra intervjuer på distans är att många personer arbetar 

hemma på grund av oro för smittspridning. Detta gör att ett fysiskt möte skulle innebära att träffas 

hemma hos personen eller på en offentlig plats vilket i sin tur skulle påverka mötet. Vad gäller 

inspelningarna gör ett digitalt möte att risken för att ljudinspelningarna kan vara otydliga ökar. 

Exempelvis hade vi problem med internetanslutningen i ett par av intervjuerna, vilket gjorde att 

vissa ord blev svåra att tyda vid transkriberingen.   

  

Under intervjuerna och vid analys av de transkriptionerna blir det tydligt att frågorna som ställs är 

smala och att det kan utläsas att det finns ett förväntat svar. Exempelvis finns en fråga som lyder 

Vad upplever du att det finns för normer kring manlighet, maskulinitet och känslor, i Sverige, idag?. Denna 

fråga kan ses ha ett förväntat svar då den indirekt indikerar att det finns normer kring manlighet, 

maskulinitet och känslor, frågan är bara vilka. Trots denna inriktning har intervjupersonerna varit 

fria att svara på frågorna som de vill. Om mer tid funnits hade dessa frågor troligtvis kunnat jobbas 
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om till mer öppna och mindre riktade frågor. Dessa frågor hade kanske även kunnat undvikas om 

pilotintervjuer genomförts. Detta var inte möjligt på grund av tidsbegränsningen.  

   

7.3 Relevans för socialt arbete samt vidare forskning  

Våld i nära relationer är ett utbrett socialt problem i Sverige och i världen. Det finns mycket 

kunskap och forskning kring kvinnor som utsätts för våld och där män är våldsutövare. Det finns 

även viss forskning kring dessa våldsutövande män. Våld i nära relationer där olika 

könskonstellationer och sexuella läggningar finns, våld mot män i nära relation, kvinnor som 

våldsutövare samt icke-binära personer som lever eller har levt i en våldsam relation är grupper 

som inte har stor plats i forskningssammanhang. En följd av den bristen blir att kunskapen kring 

problemet och upplevelserna av det är otillräckliga i relation till dessa grupper, vilket ytterligare 

kan öka känslan av skam och att inte känna igen sig för dessa grupper. I socialt arbete är det viktigt 

att ha kunskap kring alla ovan nämnda grupper för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa personer. 

Detta är en studie kring en av dessa grupper, män som utsätts för våld i nära relationer.  

   

Syftet med denna studie är, som även beskrivits i inledningen, att lyfta fram en grupp som sällan 

diskuteras kopplat till våldsutsatthet i nära relationer. Syftet med denna studie är inte att förminska 

de kvinnor eller andra grupper som utsätts för våld i nära relationer. Som nämnts ovan finns det 

personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor som lever i våldsamma förhållanden samt 

personer som inte lever i heterosexuella och monogama relationer som också utsätts för våld. 

Dessa utgör också grupper som sällan ges plats i diskussionen kring våld i nära relationer och 

grupper som bör ges mer utrymme i forskningssammanhang. I denna studie har vi dock valt att 

rikta in oss på män som utsätts för våld i nära relationer. Vi har själva inte definierat vad en man 

är utan överlåtit detta till intervjupersonerna. Även inom detta område behövs mer forskning för 

att kunna visa på generaliserbara mönster. Vid genomgång av tidigare forskning inom området blir 

det tydligt att största delen av den forskning som hittats består i kvalitativa intervjustudier baserade 

på 10–20 intervjuer med män som själva definierar sig som att de är eller har varit utsatta för våld 

i nära relationer. Det finns få kvantitativa studier.  
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8. Slutsatser 

Under analysen av de intervjuer som genomförts med professionella framgår det tydligt att normer 

är något som spelar in i att det är få män som väljer att söka hjälp. Många män vill bli förknippade 

med maskulina attribut såsom stark och självständig, att inte kunna tillskriva sig dessa attribut och 

samtala om det med professionella kan vara ett stort steg att ta. Det kan kräva en längre tid att 

våga öppna sig samt att erkänna och acceptera situationen då det inte enligt normen är något 

vanligt förekommande vilket gör det svårare att ta till sig. I analys av intervjuerna framkommer 

också att män och pojkar inte i lika stor grad som kvinnor lär sig och blir uppmuntrade att prata 

om känslor, vilket också gör det svårare att söka hjälp eftersom att samtala och uttrycka känslor 

kan kännas obekvämt. För att få mer kunskap om problemet och dess utbredning bör ytterligare 

forskning och utbildning bedrivas inom området män som utsätts för våld i nära relationer. Genom 

forskning inom området kan vi också fortsätta ifrågasätta normer. 
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10. Bilaga 1 

Bakgrund  

Utbildning?  

Titel?  

Hur länge har du jobbat?  

Tidigare arbeten inom socialt arbete?  

Varför valde du att ställa upp på intervjun/vad tänkte du när du tackade ja?  

  

Arbetet  

1.Kan du beskriva ert arbete?  

2.Hur definierar ni våld på arbetsplatsen?  

3.Hur ser du på våld? Tror du att synen påverkats av att du jobbar här? Påverkats av tidigare 

arbetsplats?  

4.Tror du att din egen könsidentitet påverkar i ditt arbete?  

5.Hur många söker hjälp hos er?  

6.Vilken hjälp kan en få från er som våldsutsatt?  

  

Normer/maskulinitet  

7.Hur ser du på normer och maskulinitet i ditt arbete?  

8.Vad upplever du att det finns för normer kring manlighet/maskulinitet och känslor, i Sverige, 

idag?  

9.Hur tror du att normer kring manlighet och känslor påverkar män? (stark, våldsutövare, tåla 

smärta)  

10.Anser du att normer som finns i samhället påverkar hur en ser på våld och hur du ser på ditt 

arbete?  
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11.Hur påverkar normen “mäns våld mot kvinnor” ert arbete? (att män utsätter kvinnor och inte 

tvärtom)  

12.Hur tror du att samhällets förväntningar på män påverkar mäns hjälpsökande?   

13.Hur tror du samhällets förväntningar påverkar hur män ser på sig själva som utsatta? Kan du 

beskriva de män som söker hjälp hos er?   

14.Upplever du att det finns känslor som män är mindre bekväma med att känna, uttrycka och 

prata om?  

  

  

Avslutning  

Finns det något du vill tillägga som du tycker att vi behöver veta?  

Kan vi kontakta dig via mail om vi skulle behöva förtydliga något?  

Känns det fortfarande okej att vara en del i studien?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

11. Bilaga 2 

Hej!  

  

Vi är två socionomstudenter från Jönköping University som skriver vår kandidatuppsats nu. Vi 

vill i vår uppsats undersöka hur en arbetar med män som utsätts för våld i nära relationer samt 

om/hur normer och maskulinitet påverkar detta.  

  

För att kunna få denna information vill vi göra intervjuer med personer som arbetar inom detta 

område. Därför har vi tagit kontakt med dig. För att säkerställa att vi inte missar något önskar vi 

spela in intervjuerna, om du inte vill inte bli inspelad kommer vi ta anteckningar. Om du väljer 

att samtycka till att medverka i en intervju, kommer vi att tolka det som att du samtycker till att 

information som framkommer under intervjun används i vår studie. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du som deltagare har möjlighet att närsomhelst under studiens gång att dra tillbaka 

ditt samtycke. Om du väljer att göra detta kommer din intervju att uteslutas ur studien.  

  

Vi kommer inte att skriva ut några uppgifter som kommer kunna kopplas direkt tillbaka till dig 

(såsom ort du arbetar i, namn och ålder). Det material vi får in under intervjun kommer också 

behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer ha tillgång till den. Informationen kommer 

endast användas i vår studie och efter färdigställandet av studien kommer inspelningar och 

anteckningar från intervjuerna att raderas.  

  

Har du frågor kring studien eller intervjun får du gärna höra av dig till någon av oss:  

Sara Gärdelöv                                                                Eveline Christensson  

Gasa1711@student.ju.se                                               Chev1717@student.ju.se  

  

  

Med vänliga hälsningar,  

Sara Gärdelöv och Eveline Christensson  

mailto:Gasa1711@student.ju.se
mailto:Chev1717@student.ju.se
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