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Förord 

 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss och varit deltagande i processen av denna uppsats. Ett stort 

tack till vår handledare Christopher Kindblad för ditt engagemang gentemot oss och vår 

uppsats. Den konstruktiva kritik vi fått har bidragit till en fördelaktig utveckling för 

uppsatsen. Vidare vill vi rikta ett hjärtligt tack till Tobias Hammarstig och Linette Törnqvist 

för ert mentala stöd när det behövdes som mest. Tack till alla intervjupersoner som lagt ner tid 

på att hjälpa oss att framställa vår uppsats. Slutligen ett stort tack till oss själva som stöttat 

varandra och behållit kämparglöden in i det sista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Abstract 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur organisationer i olika regioner i Sverige bemöter 

och hanterar män som söker hjälp för en utsatthet av fysiskt våld i nära relation. Med 

ambitionen att lyfta och synliggöra problematiken kring män som utsätts för fysiskt våld i 

nära relation. Inledningsvis kontaktades Polismyndigheten i Halmstad för att få en bild av 

problematikens storlek i Halmstad år 2013. Därefter intervjuades handläggare på 

organisationer, från olika regioner i Sverige, som ansågs relevanta för studien. I denna studie 

har ett målinriktat urval gjorts gällande valet av handläggare med anledning att vi valde de 

som ansågs relevanta för studien och fanns tillgängliga för oss. Vidare används relevanta 

teorier för att analysera empirin som samlats in. Av hänsyn till sekretess kommer de 

intervjuade i uppsatsen att vara anonyma.  

 

Resultatet kan beskrivas som hur de olika organisationerna beskriver sitt bemötande och 

hanterande gällande män som utsätts för våld i nära relation. Handläggarna beskrev att män 

som lever med denna sociala problematik kan utveckla känslor som skam, då samhällets 

idealbild av män är att män ska vara framgångsrika samt självständiga och därmed inte 

behöva söka hjälp. Problematiken kan uppfattas som något avvikande i samhället eftersom 

den omvända problematiken uppmärksammas betydligt oftare, det vill säga mäns våld mot 

kvinnor. 

 

Undersökningar visar att bägge könen löper lika stor risk att utsättas för våld i nära relation 

men att det är större sannolikhet att kvinnor faller som offer än män. Detta kan förstås utifrån 

antalet kvinno- kontra mansjourer som är etablerade i Sverige. Det beskrivs att män oftare 

utsätts för psykiskt våld än fysiskt, samt att de har lägre tillit inför rättsväsendet, jämförelsevis 

med kvinnor. 

 

Nyckelord: Handläggare, Maskulinitet, Organisationer, Våld. 

 

 

 

 

 



	  

	  

The purpose of this study is too find out how organizations in different regions of Sweden 

face and handle the problem of men being physically abused in there close relationship. The 

ambition is to highlight and bring attention towards the phenomenon of men being physically 

abused in there close relationship. Initially the police office in Halmstad was contacted to see 

the gravity of the situation in Halmstad 2013. Thereafter were different organization 

administrators, in different regions of Sweden, which were considered relevant for this study, 

contacted to conduct interviews. A method of strategy was chosen regarding the 

administrators, they were chosen because of their relevance for this study and because of their 

accessibility.  Further on are relevant theories used to analyze the empirical data that has been 

collected. Out of consideration for confidentiality will the interviewees in this study be 

anonymous.   

 

The result can be described by how the different organizations respond to and manage the 

problems regarding male victims of domestic violence. The administrators described that men 

living with this social problem may develop feelings of shame, when society's ideal image of 

men is that men should be successful and also independent and thereby not in need of help. 

This problem may be perceived as something abnormal in the community as the most 

attention focus at the inverse problem, men's violence against women. 

 

Studies show that the both sexes are equally of risk for exposure to domestic violence but that 

women are more likely to be victimized than men. This can be understood by the number of 

women versus men centers established in Sweden. It clearly shows that men account for the 

majority of the violent acts but it is also important to remember that men also can be the 

subjects of it, for example in same-sex relationships. It´s described that men more often are 

subjects of psychological abuse rather than physical, and they also describe a higher miss-

trust in front of the judicial system, comparatively with women. 

 

Key words: Administrators, Masculinity, Organization, Violence 
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1.0 Inledning 
 
Män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer är ett socialpsykologiskt samhällsproblem 

som kräver en ökad uppmärksamhet. Med anledning att nå en acceptans för problematiken 

gällande misshandlade män som kan leda till en ökad synlighet i media. Området som valts är 

bemötandet av misshandlade män av handläggare på hjälporganisationer som arbetar med 

denna problematik. Genom kvalitativa intervjuer kommer åtta handläggare dela med sig av 

sina upplevelser och erfarenheter av sitt bemötande gentemot de hjälpsökande männen. 

Intervjuerna fokuseras på hur arbetet går till samt hur de stävar efter att bemöta våldutsatta 

män.  

 

Intresset för detta ämne startade under ett samtal om våld mot kvinnor i nära relationer. I detta 

samtal diskuterades det även att fokus låg på kvinnor som utsätts för våld i nära relation men 

inte på männen. Denna stigmatisering av berörda män tände en gnista hos oss, vilket ledde till 

en önskan att undersöka detta närmre. Det väcktes en nyfikenhet om ämnet då vi önskade få 

en ökad kunskap och förståelse för fysiskt våld mot män i nära relationer. Inför denna studie 

fanns en okunskap hos oss, kring vart utsatta individer kunde vända sig vilket bidrog till en 

svårighet att finna informanter till studien. Intresset för organisationernas bemötande fanns då 

vi ansåg att de hjälpsökande behöver bemötas på ett seriöst och korrekt sätt. Med detta menas 

att hjälpsökande män inte ska behöva uppleva skamkänslor och en förlorad manlighet genom 

sin problematik. 

 

Problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer grundar sig på att 

männen i fråga blir utsatta för fysiskt våld i sina nära relationer, vilket kan leda till brist på 

psykisk och fysiskt välbefinnande. Det finns organisationer i samhället som arbetar med 

denna problematik i hopp att hjälpa de utsatta. 

 

Studien ämnar fokusera på de män som söker hjälp på grund av fysiska våldsmönster i deras 

parrelationer som innefattar att deras kvinnliga partner utövar fysiskt våld mot dem. Syftet för 

studien är också de svårigheter som omfattar organisationers bemötande gentemot de 

hjälpsökande på grund av samhällets idealbild och förväntningar på män. Bemötandet är 
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viktigt för att individen ska finna en väg för att återupprätta en bra relation till handläggaren 

samt se förbi samhällets maskulina ideal och kunna bygga ett starkt självförtroende. 

 

De svårigheter som kan uppkomma vid bemötandet hos organisationer, kan vara att män som 

utsätts för fysiskt våld i nära relationer uppfattas som avvikande, något utöver det ”normala”. 

Bemötandet hos organisationer gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer 

avser att undersökas och även varför många män väljer att inte anmäla eller söka hjälp för sin 

utsatthet. Större fokus kring ämnet hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse och kunskap 

om problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. En förhöjd 

uppmärksamhet i samhället kan i sin tur bidra till att män som utsätts för fysiskt våld i nära 

relationer anses vara mindre avvikande och skamfylld. 

1.1 Syfte 
Metodvalet för uppsatsen bygger på en hermeneutisk kvalitativ ansats, det vill säga att åtta 

handläggare från olika organisationer ska intervjuas gällande hanterandet och bemötandet 

kring denna sociala problematik. Frågan om varför vissa män väljer att inte söka hjälp för sin 

utsatthet ska även tas upp med intervjupersonerna.  

 

Interaktionen mellan handläggare och hjälpsökande är en form av relationellt samspel som 

påverkar individens självkänsla, självbild och självförtroende. Det är även i dessa 

interaktioner bemötandet från handläggarna gentemot de som är utsatta för fysiskt våld i nära 

relation sker. Individens relationella samspel är betydande för de relationer som skapas och 

dessa påverkar individen i form av bekräftelse samt spegling ifrån andra individer. Spegling 

avser att individer ges en självbild efter att ha projicerat en bild av sig själv på en annan 

individ och därefter tolkar denna utifrån den andre individens speglande av den förste 

individen. 

 

Detta samspel kan komma att påverka individens utveckling och psykiska hälsa.1 Det kan 

även komma att påverka individens upplevelse av att bli uppmärksammad och sedd av 

                                                
1	  http://www2.praktikertjanst.se/2/monikabogren/Tjanster/Relationell-psykoterapi/ 
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handläggaren och detta kan påverka det relationella samspelet i en positiv riktning. Både 

bemötandet och det interaktiva samspelet kan ses som relationella termer då båda avser en 

situation där minst två individer är närvarande.   

 

Syftet är att lyfta problemet gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer och få 

den uppmärksammad som ett socialt samhällsproblem. Män som utsätts för fysiskt våld i nära 

relationer är ett samhällsproblem som kräver åtgärder oberoende av antalet män som utsätts 

för ovan nämnda misshandel av kvinnor2.  Det är en problematik som skadar individer vilket 

borde generera uppmärksamhet och åtgärdas. Därutöver är bilden av det manliga idealet 

problematisk vilket skapar förutsättningar för stigmatisering av problematiken. Män ska vara 

starka, framgångsrika och självständigt kunna hantera de problem de ställs inför. Bilden av att 

män ska söka hjälp för ett problem de inte kan hantera överensstämmer inte med maskulina 

idealbilden.3 

 

Ambitionen är att denna studie ska vara bidragande till en ökad uppmärksamhet av området. 

Syftet med studien är att genom intervjuer skapa en bild av handläggarnas bemötande av 

problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. Syftet är även att ta 

reda på vilka åtgärder handläggarna anser krävs för att män som utsätts för fysiskt våld i nära 

relationer ska upplevas mer accepterat och därmed mindre skamfyllt.  

 

Strävan är att uppsatsens läsare kan bli intresserade av ämnet, vilket kan innebära att fler 

individer väljer att undersöka problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära 

relationer och genomföra liknande studier. Det är fördelaktigt med andra infallsvinkar vilket 

bidrar till att undersökningar om problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i 

nära relationer blir mer förekommande som kan ge området ökad synlighet. Tanken är inte att 

studien ska minska antalet utsatta, öka antalet anmälningar eller förändra organisationernas 

arbetssätt. Dock kan den bidra till att fler skapar en kunskap och förståelse för ämnet.  

                                                
2	  http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/418/NCK-
rapport_prevalens_Vald_och_halsa_www.pdf 

3	  Straus, Murray, A., 2014,  Violence Against Women: Evidence From the Multisite Batterer 
Addressing Violence by Female Partners Is Vital to Prevent or Stop Intervention Evaluation	  
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1.2 Problemformulering 
 

Då samhället har en idealbild och olika förväntningar av att män ska vara starka och 

självständiga, bidrar det till att en stigmatisering faller på problematiken gällande män som 

utsätts för fysiskt våld i nära relationer. Detta kan i sin tur leda till att partnern i förhållandet 

får en brist på respekt gentemot sin manlige partner då denne ska kunna hantera det våld 

denne utsätts för, vilket kan lägga grund för att problematiken kring män som utsätts för 

fysiskt våld i nära relation uppstår.  

 

Studien fokuserar på handläggarnas bemötande gentemot de hjälpsökande. Ämnet valdes för 

att belysa en socialpsykologisk problematik som i vissa fall inte tas på allvar. Som tidigare 

nämnts söker män ofta inte hjälp för sin problematik med anledning av misstro gentemot 

rättsväsendet. Intresset låg därför även i att studera hur handläggare på olika organisationer 

bemöter män som söker hjälp för sin utsatthet. Bemötandet och hanterandet hos 

organisationerna förstås genom Scheffs teori om skam.4 Då vissa män upplever sin 

problematik som skamfylld kan detta bidra till att de inte söker hjälp. När de söker hjälp kan 

skamkänslorna förhindra skapandet av en genuin dialog mellan handläggaren och den 

hjälpsökande. Detta går att relatera till Tovis artikel där det framgår att män ofta har en 

misstro inför rättsväsendet och omgivningen. Detta kan resultera i skuld -och skamkänslor5. 

Det kan även förstås ur Scheffs beskrivning av hänsynsemotionssystemet, vilket innebär att 

de handlingar som individen utför ger kroppsliga reaktioner som positiva eller negativa 

känslor som konsekvens av agerandet. Positiva känslor, såsom stolthet, uppkommer hos 

handläggaren när denne bemöter den hjälpsökande väl. Då en handläggare bemöter en 

hjälpsökande på ett respektlöst sätt resulterar detta i skam och skuldkänslor.6 

 

Problemet angående män som utsätts för fysiskt våld i nära relation kräver en ökad förståelse 

och är i behov av strukturella åtgärder, såsom att specifika organisationer och verksamheter 
                                                
 
	  

5	  Tovi, 2010,	  Kvinnors våld mot män, en textanalytisk studie om hur fenomenet misshandel skildras 
av allmänheten på två debattforum	  

6	  Scheff, 1994, Microsociology, sid. 4-15, 48, 71, 74 
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arbetar kontinuerligt för att motverka och belysa denna sociala problematik. För att skapa en 

ökad förståelse för problematiken tillämpas teorier såsom maskulinitet, skam, sociala band, 

spegeljaget samt bakre och främre regionsbeteende.  

 

Bidraget till detta ämne ges i form av ny empiri innefattande av intervjuer med handläggare 

på olika organisationer från olika regioner i Sverige. Inhämtningen av kunskap och 

information gavs genom relevanta artiklar som berör området och kurslitteratur. Uppsatsen 

innefattas även av vetenskapliga artiklar som ställs i jämförelse mot varandra. Ämnet valdes 

för att lyfta problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer och att 

synliggöra den. Genom en förhöjd uppmärksamhet finns möjligheten att kunskapen och 

förståelsen inför problematik ökar.  

 

Förklaringen till organisationernas mottagande och hanterande gällande problematiken kan 

beskrivas som nämnts ovan utifrån Scheffs (1994) teori om skam samt hans teori om 

hänsynemotionssystemet.7 

 

Huvud- och underfrågeställningarna för denna studie lyder: 

”Hur bemöts män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer och hur hanteras denna 

problematik av professionella handläggare på organisationer i olika regioner i Sverige?” 

”Hur sker samtal med män som utsätts för fysiskt våld i nära relation och hur planeras och 

genomförs åtgärder gentemot problematiken?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7	  Scheff, 1994, Micrososiology, 4-15, 48, 71, 74	  
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsens metodik har varit en kvalitativ undersökning genom att intervjuer har genomförts 

med åtta handläggare från olika organisationer i Sverige.   

 

”Bemötandet” i studien innebär att undersöka hur organisationer stävar efter att bemöta de 

hjälpsökande männen. Då många män har erfarenhet av mindre bra bemötande från 

rättsväsendet, är det viktigt att organisationer som arbetar med denna socialpsykologiska 

problematik mottar hjälpsökande på ett sätt som skapar tilltro.8 

 

Polismyndighetens definition av nära relation avser psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld där 

den utsatta har eller har haft en relation med förövaren. Nära relation kan innebära att 

individerna är eller varit sambo, särbo, gifta eller har gemensamma barn. Förutom våld kan 

denna definition avse att gärningsmannen hotar eller tvingar offret, stänger in denne eller 

uppehåller sig olovligen i dennes hem.9  

1.4 Dispositionen av uppsatsen  
I bakgrunden följer en beskrivning av våld i Sverige med syfte ge förståelse för området som 

undersöks. Vidare presenterar fem vetenskapliga artiklar i avseende att ge en ökad förståelse 

för problematiken. I kapitlet ”teoretiska utgångspunkter” redogörs de teorier som valts att 

appliceras på studien. Dessa motiveras varför de ämnar öka en förståelse för fenomenet.  

 

I metodkapitlet beskrivs bland annat arbetets tillvägagångssätt, det urval som använts samt 

vilka etiska problem som uppkommit. Hermeneutiken beskrivs som forskningsmetod, motivet 

till val av forskningsteori beskrivs även. Det följer även en presentation av det material som 

samlats in. I analysen appliceras även de teorier som valts ut på det material som samlats in 

med syfte att se materialet ur olika perspektiv och tolkningar. Slutligen följer en 

                                                
8 
http://www.nck.uu.se/kunskapscentrum/kunskapsbanken/amnen/vald_i_nara_relationer/mans_utsatthe
t/ 

9	  https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Brott-i-nara-relationer/	  
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sammanfattning och slutsats av studien, därefter följer en reflektion över arbetet samt vad som 

hade kunnat göras annorlunda. 
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2.0 Bakgrund 
I detta avsnitt följer en kort redogörelse rörande våld i Sverige och dess tidigare studier inom 

ämnet. Dessa syftar till att skapa en förståelse för fältet som undersöks. Vidare används 

artiklarna tillsammans med de valda teorierna i analysen för att tolka det insamlade materialet. 

Detta material ämnar ge en förståelse och kunskap avseende problematiken kring män som 

utsätts för fysiskt våld i nära relationer. 

2.1 Våld i Sverige  
Fram till år 1864 erhöll en make befogenhet att misshandla sin hustru. Kvinnomisshandel 

ansågs vara något som skulle anmälas av den utsatta hustrun och först 1982 kunde även 

utomstående anmäla brottet då det föll under allmänt åtal.  Lagen om misshandel (1993:207) 

infördes i lagboken 1993 där det uttryckligen beskrivs olagligt att orsaka en annan människa 

fysisk skada, smärta eller sjukdom.10 År 2012 angav 1,9 procent, vilket motsvarar 142 000 

personer i åldrarna 16-79, att de utsatts för misshandel under året som gått.  

 

År 2014 uppgav 48 000 personer att den misshandel de utsatts för, resulterade i skador som 

krävde uppsökande av läkar- eller tandvård. 74 procent beskrev misshandeln som en enstaka 

händelse medan knappt var fjärde person, 23 procent, uppgav att de utsatts för misshandel två 

till nio gånger under år 2013. Slutligen angav fem procent att de utsatts för minst tio brott av 

misshandel under samma år11. År 2014 anmäldes sammanlagt 82 700 fall av misshandel i 

Sverige, en ökning med fyra procent jämförelsevis med året innan. Knappt hälften av de som 

uppgett att de blivit utsatta för misshandel under 2014, anmälde sin utsatthet för misshandel. 

 

 

 

  

                                                
10 http://www.tjejjouren.se/tjejguiden/feminism/historiska-artal-i-tjejhistorien-791  
Lagbok 2013 3:5 BrB (1993:207) 

11 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html 
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2.2 Organisationernas kultur och struktur 

Organisationer såsom mansjourer och kriscenter strävar efter att stödja män i olika 

krissituationer. Detta görs genom både enskild- och gruppterapi. Vissa organisationer arbetar 

ideellt medan andra tar en avgift per besök. Hjälporganisationerna har en tro att de 

hjälpsökande har lösningen på sin problematik inom sig, men att det i vissa fall krävs 

samtalsterapi för att stödja dem i krisen.  

På en av organisationernas hemsida framgår det att verksamheten arbetar med professionell 

hjälp och bearbetning i form av samtal och behandling vid krissituationer. De för inte 

journaler och den hjälpsökanden får vara anonym. De anser att det är viktigt att den 

hjälpsökande får enskilda samtal och därför får få av dem parsamtal. Deras metod är att ge råd 

till individen, hjälpa till med krisbearbetning, lyssna och kartlägga problemen samt 

möjliggöra en bearbetning i syfte att kunna gå vidare.  

 

En av de intervjuade handläggarna berättade att deras mål var att nyansera svårigheten och 

detta gjordes i form av studiebesök samt att de anställda upplyste om problematiken ute i 

samhället. Det poängterades även, av samma handläggare, att det är viktigt att föra in 

vetenskap till ämnet.12 De främsta målen som en av organisationerna arbetade för var att 

utöka samarbetet med kommuner, Polismyndigheten, landsting och skolor. De vill även uppnå 

ett samarbete med frivilliga organisationer som arbetar med liknande problematik.  

En annan målsättning är att synliggöra problematiken med att förebygga uppkomsten av våld 

i nära relationer. På individnivå arbetar de för att individen ska ta sig ur problematiken, kunna 

kontrollera situationen samt bearbeta sina upplevelser av den för att successivt uppnå 

välbefinnande. Detta kunde dock beskrivas som svårt då det fanns betydligt färre mans- än 

kvinnojourer i Sverige. Kvinnojourer var etablerade i hela landet, framförallt i norra Sverige 

medan mansjourer till större del återfanns i Mellansverige.13 

                                                
12 Organisation A 

13 http://www.roks.se/har-finns-hjalp/kvinnojourer 

http://www.mansjouren.nu/?page_id=7 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Stod-till-mans--och-
kvinnojour_H002So318/?text=true  
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Arbetet på en organisation som arbetar med problematiken kring män som utsätts för fysiskt 

våld i nära relation sker genom att den hjälpsökande tar den inledande kontakten med 

verksamheten. En handläggare och den hjälpsökanden bestämmer därefter ett datum för möte. 

Under de inledande mötena berättar individen om sin problematik och handläggaren tolkar 

och återberättar sin upplevda bild av problematiken för individen för att kontrollera att den 

uppfattats rätt. Det skapas sedan en handlingsplan där fler möten planeras in. När den 

hjälpsökande har fått aktiv hjälp under en längre tid trappas samtalen ner alltmer. Den 

hjälpsökande besöker organisationen mer sällan och till sist avslutas kontakten helt. Individen 

är välkommen att söka hjälp igen om det krävs.14  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Physical assaults by Women Partners: a Major Social Problem 

Stets, Jan E., Straus, Murray A., 1989 

 

I artikeln definieras fysiskt övergrepp vara något som sker mellan två individer när den ena 

utövar en olaglig fysisk attack mot den andre. Varken ovanstående definition eller den från 

the Federal Bureau of Investigation (FBI) kräver en kroppslig skada från offret för att klassas 

som övergrepp. Om offret hotas med en kniv och lyckas fly från situationen beskrivs detta 

som ett övergrepp trots brist på fysisk skada.  

 

1975 samlade The National Family Violence Survey in data från 2143 gifta och ogifta par 

avseende fysiskt övergrepp. Uppgifterna från denna studie var att kvinnor och män uppgavs 

utsättas för fysiskt övergrepp lika ofta. Denna uppgift kunde tänkas bero på att männen valde 

att inte anmäla sin utsatthet då de inte ville ha problem i privatlivet såsom att förlora 

vårdnaden av sina barn.  För att komma ifrån att mäns utsatthet inte rapporterades gjordes 

studien på nytt 1985.  

Denna gång valdes kvinnor som informanter. Det sammanställda resultatet blev att 124 

stycken per 1000 kvinnor utsattes för fysiskt övergrepp i sin nära relation. Kvinnorna uppgav 

i studien att 122 stycken per 1000 män utsattes för fysiskt övergrepp i sina nära relationer. 

Detta ansågs inte vara av statistisk betydelse då skillnaden mellan könen inte var tillräckligt 

stor. 
                                                
14 Organisation B	  
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2.3.1.1. Sammanfattning och reflektioner 

Denna artikel ger en förklaring till varför vissa män inte söker hjälp för sin utsatthet av fysiskt 

övergrepp i nära relation. Artikeln beskriver även en liknande utsatthet för fysiskt övergrepp, 

hos båda könen. Av artikeln att döma är utsatthet för fysiskt övergrepp inte en könsfråga utan 

en fråga om våld i relationen. Den fokuserar på våldet som problematik, inte vem som utför 

våldet.  Den är därmed relevant för uppsatsen då den som nämnts ovan beskriver lika utsatthet 

för fysiskt övergrepp samt en anledning till varför många män inte söker hjälp. Denna artikel 

beskriver dock inte organisationers hanterande av problematiken. Det är däremot rimligt att 

anta att attityden av våldsutförandet är att det förekommer i nära relation samt att det är 

likvärdigt för bägge könen. Vilket skulle kunna påverka handläggarnas hanterande av 

problematiken då det kan finnas en nonchalans av det våld som individen utsätts för, då det 

kan drabba vem som helst och inte är något personligt. Slutsatsen blir därmed att våld i nära 

relation kan drabba båda könen, drabbar den däremot män finns det en risk för att de inte 

söker hjälp. 

 

2.3.2 Prevalence of Violence Against Dating Partners by Male and Female University 

Students Worldwide 

Straus, Murray A., 2004 

 

Dejtande relation beskrivs vara centralt i artikeln, detta beskrivs vara något som innebär en 

social interaktion med gemensamma aktiviteter individerna emellan. Det finns även en tydlig 

avsikt att fortsätta relationen på längre sikt genom samboskap, förlovning eller giftemål. 

Enligt artikeln löper dejtande par inte större risk än gifta att uppvisa ett våldsamt beteende 

gentemot varandra.  

 

Dock framgår det att våld som uppkommer hos par som fortsätter sin relation ofta skapar 

mönster som är kvarstående under en livstid. Ett flertal studier gjorda i USA och Kanada har 

funnit hög förekomst av våld i relationer bland universitetsstudenter. I Kanada och USA 

berättade 20-40  procent av studenterna att de någon gång har anmält ett eller flera övergrepp 

inom de senaste 12 månaderna.15 Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor 

                                                
15Sugarman, Hotaling, 1989, sid.3-31 ff	  



12	  

	  

som tyder på att ett av könen oftare utsätts för fler övergrepp. Det finns dock en tydlig 

skillnad avseende sexuella övergrepp, där majoriteten av de utsatta var kvinnor. 

 

Resultatet av studien var att ca 29 procent av universitetseleverna på de 31 olika universiteten 

som undersöktes hade utsätts för fysiskt våld av sin partner under de senaste 12 månaderna. 

De olika universiteten fick varierande procentuella resultat, det högsta antalet var 45 procent 

och det lägsta var 17 procent. Vid universitet med den högsta rankningen förekom våld 2,5 

gånger oftare än vid universitet med lägst rankning. Trots en variation mellan dessa 

universitet hade universitet med lägst rankning en andel på 17 procent av elever som blivit 

utsatta för våld av sin partner under de senaste 12 månaderna. Studien visar att vid 21 av de 

31 universiteten var de kvinnor som hade använt fysiskt våld mot sin partner fler än de män 

som använt fysiskt våld gentemot mot sin partner. 

2.3.2.1 Sammanfattning och reflektion 

Artikeln beskriver att det inte finns stor skillnad angående vilket kön som oftare utsätts för 

fysiskt övergrepp av sin partner. Det framgår i artikeln att vid sexuella övergrepp hör kvinnor 

till majoriteten av de utsatta. Enligt artikeln tenderar mönster som skapas i ett tidigt skede i en 

relation att bli kvarstående. Studien visar även att fler män än kvinnor utsätts för våld i nära 

relation än tvärtom. Något som visar att detta skett under de senaste 12 månaderna. Huruvida 

detta anmälts och lett till åtal framgår inte i artikeln.  

 

Till skillnad från ovanstående artikel, Physical assaults by Women Partners: A Major 

Problem16, behöver troligtvis inte manliga studenter vara oroliga för att förlora vårdnaden om 

sina barn. Det finns dock andra problem i männens privatliv som kan vara ett hinder för en 

eventuell anmälan. Detta kan tänkas vara relevant för studien då denna information bidrar till 

en förkunskap inför ämnet. Denna artikel, tillsammans med Physical assaults by Women 

Partners: A Major Problem17, kan ge bilden av att de som utsätts för våld i nära relation att 

inte alltid anmäler våldet sin utsatthet. Vilket kan påverka handläggarnas hanterande av 

problematiken då den kan ha pågått en längre tid och därmed kräver mer omfattande resurser 

än om individen sökt hjälp i ett tidigt skede.  

                                                
16 Stets, Jan E., Straus, Murray, A., 1989 

17 Stets, Jan E., Straus, Murray, A., 1989	  
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2.3.3 Violence Against Women: Evidence From the Multisite Batterer Addressing 

Violence by Female Partners Is Vital to Prevent or Stop Intervention Evaluation 

Straus, Murray A. 2014 

 

Artikeln påvisar att kvinnors utövande av fysiskt våld mot män förekommer mer sällan 

jämförelsevis med mäns våld mot kvinnor. Den kvinnliga andelen där fysiskt våld förekom 

innefattar våld mot både makar och partners. Under en 15 månadsperiod hävdade 44 procent 

av kvinnorna i studien att självförsvar var det våld de använt sig av, det rörde sig då inte 

enbart om misshandel. Detta innebär att mer än hälften av alla kvinnor, 56 procent, benämner 

sitt våld som självförsvar. Detta påstående bör uppmärksammas då endast hälften av de 

kvinnor som använder våld i nära relationer gör det av självförsvar. Detta påstående kan gälla 

både män och kvinnor, likaså kan män och kvinnor befinna sig i en situation där de känner ett 

behov av att försvara sig.  

 

En annan faktor kan vara att kvinnor utövar självförsvar för att de känner fara för sitt liv eller 

för sitt/sina barns liv. Skulle självförsvar mätas liksom förekomsten av fysiskt våld i nära 

relationer skulle troligtvis andelen som använder självförsvar varit högre. Kvinnorna i denna 

studie var i våldsamma relationer eller haft relationer med historik av våld. Då mannen utövar 

våld svarar 54 procent av kvinnorna med självförsvar. 

2.3.3.1 Sammanfattning och reflektion 
Denna artikel ger ett annat perspektiv på det våld som män utsätts för i en nära relation. 

Majoriteten av de kvinnor som uppger sig utövat våld gentemot sin partner hävdar att de 

agerade i självförsvar. Det kan råda skilda uppfattningar mellan partnerna, den ena kan hävda 

självförsvar medan den andra menar sig blivit utsatt för fysiskt våld. En tolkning av detta 

skulle kunna vara att mannen upplever en känsla av brist på maskulinitet då denna utsätts för 
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fysiskt våld av sin partner och då inte lever upp till idealbilden av att vara stark och 

framgångsrik samt kunna hantera det våld denne utsätts för. Det skulle i sin tur kunna bidra 

till att handläggarnas bemötande och hanterande av män som utsätts för fysiskt våld i nära 

relation blir problematisk. Detta då den ena partnern hävdar självförsvar medan den andra 

hävdar utsatthet för våld. Frågan om vem av parterna som ska tas på större allvar riskerar att 

bidra till att den andra partner känner sig osedd och inte tagen på allvar.  

2.3.4 Kvinnors våld mot män, en textanalytisk studie om hur fenomenet misshandel 

skildras av allmänheten på två debattforum 

Tovi, Sipel 2010 

 

Allmänheten har en bild av att kvinnor löper högre risk att utsättas för våld då de anses vara 

svaga och försvarslösa. Män anses starka och ha större benägenhet att utöva våld mot någon. 

Det skrivs i artikeln att samhällsbilden av kvinnor och män påverkas av sociala processer, 

vilka är avgörande för hur de uppfattas samt av en ”socialstrukturerad verklighet”18 . Dessa 

sociala processer bidrar till att män lättare kategoriseras som gärningsmän än med offerrollen. 

Bilden av ett manligt offer blir därmed problematisk då manlighet förknippas med styrka och 

offer med svaghet. Debatterna om mansmisshandel handlar i många fall om maktstrukturer 

mellan könen men även om sociala processer.  

 

Det beskrivs att män som var oskyldiga till brott upplevde en rädsla för att inte bli trodda av 

rättsväsendet. Det finns de män som inte vill anmäla sin utsatthet och detta tros bero på att de 

är rädda för vad omgivningen ska tycka samt att de känner skuld och skam inför sin 

problematik. Många män är även rädda för att förlora sina barn genom vårdnadstvister och 

väljer därmed att ”acceptera” våldet. I vissa fall tas det för givet att mannen har misshandlat 

kvinnan i många år, alternativt att mannen varit otrogen och att kvinnan ger igen genom 

utövande av våld. 

2.3.4.1 Sammafattning och reflektioner 

De sociala processer som samhället går igenom anses vara orsaken till den bild av kvinnor 

och män som skapats. Män anses ha större tendens till våldsamhet medan kvinnor beskrivs 

                                                
18	  Tovi, Sipel 2010	  
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som svaga och försvarslösa. Denna bild är problematisk då den bidrar till att män som utsätts 

för våld i nära relation inte tas på allvar då kvinnans utövande av våld antas vara befogat. Då 

ett offer anses vara svagt blir bilden av den utsatte mannen problematisk då denne förväntas 

kunna försvara sig. Denna bild kan vara bidragande till männens misstro för rättsväsendet 

som skulle kunna leda till att problematiken pågår i ett par år innan de söker hjälp. Som 

nämnts ovan kan detta bidra till att arbetet för handläggarna, med männens problematik blir 

mer omfattande än tidigare. Den generella attityden är att kvinnan gentemot män i 

förhållandet troligtvis har rätt att vara våldsam samt att män ska klara sig själva. Dessa 

attityder kan ligga till grund för männens misstro gentemot rättsväsendet och att andra 

individer och handläggare kan behöva arbeta mot denna misstro. Ovan nämnda attityder 

bidrar troligtvis inte till att män som blivit utsatta för fysiskt våld i en nära relation väljer att 

tala öppet om det då ämnet uppfattas tabubelagt. Denna tabubeläggning kan vara ett mentalt 

hinder för att söka hjälp då männen kan försöka rättfärdiga sin partners beteende istället för 

att upplevas att inte leva upp till idealbilden av den maskulina mannen och därmed söka hjälp. 

Det kan därmed tänkas att en stor del av handläggarnas arbete behöver fokusera på att få 

männen att inse att det inte är mindre maskulint att söka hjälp för sin utsatthet.  

 

2.3.5 Asian Male Domestic Violence Victims: Services exclusive for Men 
Cheung, Monit, Leung, Patrick, Tsui, Venus 2009 
 

Den främsta orsaken till att män som utsätts för fysiskt våld i nära relation inte söker hjälp 

beror på stark påverkan av de sociala och kulturella normerna i samhället. Vissa länder inom 

Europa anser att män inte utsätts för våld i nära relationer utan är istället dem som utövar våld 

gentemot sin partner. De länder som innehar en förståelse för att även män kan utsättas för 

fysiskt våld är i Kanada, USA och Storbritannien. Dessa länder har fokus på att hjälpa de män 

som utsätts för våld och ge dem verktyg för att kunna hantera sin livssituation.  

 

De faktorer som ansågs aktuella vid hjälpsökandet var påverkan av kulturella normer, 

maskulinitet, skam samt samhällets brist på tolerans gentemot problematiken kring män som 

utsätts för fysiskt våld i nära relation. Det finns tydliga könsskillnader när det gäller strävan 

att söka hjälp för sin utsatthet för fysiskt våld. Kvinnor söker hjälp för sin problematik i större 

utsträckning än män och detta tros bero på olika psykologiska aspekter samt att män inte vill 

uppsöka läkarvård och därmed uppmärksamma skadorna. Även rädslan för att 
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uppmärksamma problematiken hos familjemedlemmar påverkar männens beslut att inte söka 

hjälp. Män anses inte som tänkbara offer för fysiskt våld därför blir denna problematik 

tabubelagd då detta krockar med de kulturella maskulina normerna som samhället har. Män 

som söker hjälp för våld i nära relationer möts ofta av nedvärderande kommentarer såsom att 

de inte är starka nog att försvara sig och att kvinnas agerande var rättfärdigat.  

 

2.3.5.1 Sammanfattning och reflektioner 

Denna artikel beskriver attityden gentemot män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer i 

olika delar av världen. Män som utsätts för våld väljer att inte anmäla på grund av ett flertal 

anledningar såsom kulturella och sociala normer. Detta kan vara intressant för studien då den 

förklarar fenomenet varför män väljer att inte söka hjälp för sin utsatthet. En negativ aspekt 

med denna artikel är att den beskriver Asien och andra delar av världen och därmed inte 

behandlar svenska förhållanden angående ämnet.  

 

2.6 Reflektioner av tidigare forskning 
Artiklarna ovan har bidragit till en förkunskap inför ämnet då de behandlar olika aspekter av 

en våldsam nära relation. En av artiklarna beskriver hur mönster som bildas i ett tidigt 

stadium i nära relationen kan bli kvarstående medan en annan artikel behandlar att kvinnor 

upplever att det våld de utövar gentemot män kan ses som självförsvar. Då dessa olika artiklar 

behandlar olika områden inom samma ämne ger de en bred förståelse för män som utsätts för 

fysiskt våld i nära relationer som även bidrar till att området kan ses ur andra synvinklar.  

 

Enligt Stets och Straus artikel ansågs kvinnor och män vara lika utsatta för våld i nära 

relationer dock var kvinnor mer angelägna att anmäla deras utsatthet för våld19. Anledningen 

till att männen inte anmälde sin utsatthet berodde på oro för omgivningens reaktioner, 

misstänksamhet gentemot rättsväsendet samt rädsla för att förlora sina barn i en rättstvist.  

 

Två olika bilder av kvinnligt våld presenteras ovan. I en av artiklarna beskrevs att kvinnliga 

studenter i olika delar av världen oftare brukar våld mot sin partner än tvärtom. En senare 

                                                
19	  Stets, Straus, 1989, Physical assaults by Women Partners: a Major Problem	  
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studie genomförd i USA visade däremot att kvinnor som utsätts för fysiskt våld av sin partner 

förekommer mer sällan än det motsatta. De som hävdade att de brukade självförsvar i fysisk 

våldsamma situationer var 54 procent av de kvinnliga deltagarna i studien. En parallell kan 

dras till Tovis artikel där män beskrivs associeras med rollen som gärningsmän och kvinnor 

oftare med offerrollen.20 Det beskrivs vara en konsekvens av den manliga idealbild som 

skapats av samhället. Detta bidrar till en svårighet med att förknippa män med offerrollen då 

de anses starka och mer våldsbenägna och passar därför inte in i bilden av det svaga offret.  

 

Det har varit svårt att finna artiklar som behandlar svenska förhållanden. De som funnits har 

inte varit relevanta för studien eller inte varit vetenskapliga och därför valts bort. Detta kan 

förklara att problematiken i Sverige inte synliggörs tillräckligt och behöver därmed en ökad 

uppmärksamhet, förståelse och kunskap vilket förhoppningsvis följer i denna studie. 

  

                                                
20 Tovi, 2010, ”Kvinnors våld mot män, en textanalytisk studie om hur fenomenet misshandel skildras 
av allmänheten på två debattforum” 
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3.0 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel beskrivs de valda teorierna och hur dessa går att koppla till män som utsätts 

för fysiskt våld i nära relationer. Dessa ska användas för att skapa en förståelse för 

bemötandet och hanterandet av handläggare på olika organisationer gentemot män som utsätts 

för fysiskt våld i nära relationer. Teorier som hänsynsemotionssystemet, skam, sociala band 

och maskulinitet, spegeljaget samt bakre och främre regionsbeteende ämnar ge en tydligare 

bild av varför män väljer att inte söka hjälp för sin problematik.21 Teorierna som följer ska 

även användas för att genom olika perspektiv bidra till att belysa det insamlade materialet och 

ge en sammantäckande bild av fenomenet vilket bidrar till ett ökat synliggörande av män som 

utsätts för fysiskt våld i nära relationer.  

3.1 Hänsynsemotionssystemet 
Scheff utformade en modell av sociala influenser, hur modellen upplevs bero på yttre 

påverkan och begränsningar inom individen. I denna modell är känslan av skam och 

stolthet två centrala begrepp. Stolthet kännetecknar starka sociala band och skam 

kännetecknar hotade sociala band. Sociala band är de relationer individer knyter till 

varandra under en tidsperiod eller i en viss situation.22   

 

Hänsynemotionssystemet är något som ständigt är aktivt vilket bidrar till att en individ 

kan förbereda sig inför en situation. Med hjälp av hänsynemotionssystemet kan 

individen förutspå vilka känslor hen kommer att uppleva i den kommande situationen. 

Scheff menar att en individ kan uppleva skam och stolthet tillsammans med andra och 

när denne är ensam. När individen är ensam kan känslor som skam och stolthet 

uppkomma när en reaktion på individens beteende sker. För att detta ska vara möjligt 

krävs det föreställningar om fiktiva händelser för att hänsynemotionssystemet ska 

respondera på individens imaginära handlingar. 

 

                                                
21Connell, 1996, Maskuliniteter, sid.15,69   

Nilsson, 1999, Maskulinitet, sid.14 

Scheff, 1994, Microsociology, sid.4-15 

22	  Scheff, 1994, Microsocilogy, sid.75	  
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Modellen Scheff kallar hänsynemotionssystemet ger bekräftelse på individens 

handlingar i en situation genom emotionell respons, en belönande känsla i form av 

stolthet eller en bestraffande känsla i form av skam. Denna reaktion är direkt avgörande 

av normer och övertygelser som individen lever efter. Ett negativt beteende, såsom 

respektlöshet, brist på ögonkontakt eller annat undvikande beteende kan resultera i 

känslan av skam. En känsla av stolthet kan istället framstå när individen upplever en 

stolthet över att ha bemött en individ med respekt och uppmärksamhet. Det är ett system 

som leder till upplevelser av sociala influenser om än begränsade sådana. Genom tankar 

och föreställningar kan individen formulera förväntningar inför kommande sociala 

situationer. Därmed skapas kontroll över den kommande situationen.23  

 

Genom hänsynemotionssystemet kan skam eller stolthet sprida sig som en spiral från 

individ till individ och i tid och rum. Negativa eller positiva känslor kan sprida sig 

genom interaktioner mellan olika individer som befinner sig i samma sociala situation.24  

3.2 Skam och sociala band 
Sociala band är något som individer är beroende av och använder för att skapa relationer med 

individer som är aktiva i den gemensamma sociala interaktionen. Skam beskrivs som en 

social respons på en situation där sociala band som individer har skapat, är skadade eller 

förstörda. Skam kan visas genom hur individer bemöter varandra, såsom brist på ögonkontakt, 

respektlöshet, undvikande av ögonkontakt eller kuvad kroppshållning. Skam är en känsla som 

uppkommer hos en individ som har en negativ bild av sitt själv. Detta uppstår antingen genom 

individen själv eller tillsammans med närvarande personer. Tidigare har skam beskrivits i 

litteratur som den socialt primära känslan och att den genereras av konstant jämförelse med 

andra individer. Denna jämförelse är inte sällsynt utan pågår ständigt i sociala interaktioner. 

Utifrån detta tolkades skam som den mest frekventa och viktigaste känslan även om den till 

synes är osynlig. 25 

                                                
23	  Scheff, 1994, Microsociology, sid.71	  

24 Scheff, 1994, Microsology, sid. 4-15, 48, 71, 74,  

25 Scheff, 1994, Microsociology, sid. 86-88 
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I det moderna samhället tas det för givet att vuxna sällan känner skam medan denna känsla 

ofta förekommer hos barn. Detta då skam enligt ortodox psykoanalytiskteori beskrivs vara en 

barnslig känsla medan känslan av förnedring beskrivs som en vuxen känsla som visar på 

självkontroll. Den här tanken har antropologiska grunder såsom kulturer av skam och känslan 

av förnedring. Scheff (1994) menar att skam skapar en social kontroll i det traditionella 

samhället och känslan av förnedring skapas i det moderna samhället.26 

Starka sociala band beskrivs vara ett kriterium för att samhället ska hållas ihop. Scheff 

(1994) menar att i ett sammanhållet samhälle känner individer närhet och avstånd till 

varandra, detta bidrar i sin tur till starka sociala band då det blir tydligt vilka som ingår i 

gruppen och inte. Genom starka sociala band känner individer samhörighet och avstånd 

till varandra i samhället, de berättar hur vi beter och förhåller oss till varandra i olika 

interaktioner. Det bästa för individen, enligt Scheff (1994), är att balansera nära och 

mindre nära relationer. Desto mer vi fokuserar på gruppens behov och mindre på egna 

behov, desto större är risken att vi känner oss svikna av andra individer som fokuserar på 

sina behov före gruppens. Gruppens behov blir viktigast för oss och därför förväntar vi 

oss att andra tänker likadant. Denna form av fokus kallas underdifferentiering, när 

individens behov faller i skugga över gruppens behov. Överdifferentiering innebär 

däremot att de egna behoven anses viktigare än gruppens. Bandet till de övriga 

medlemmarna är svaga och därmed fokuserar individen på det egna jaget. Som 

konsekvens kan individen bli och känna sig alltmer isolerad när denne tar avstånd från 

gruppen och därmed inte känner sig delaktig. En balans mellan gruppens behov och 

individens behov kallas optimal differentiering vilket innebär att individen är mer öppen 

för andras åsikter och tankar samt respekterar andras behov såsom avstånd till en 

individ.27 

Denna teori kan tillämpas exempelvis när en individ söker sig till rättsväsendet och inte 

upplever att hans problematik tas på allvar. Då individen inte lever upp till samhällets ideal på 

en mansroll kan en känsla av minskad självrespekt uppstå. Det finns en risk för att individen 

känner sig förödmjukad som en konsekvens av detta vilket kan leda till att individen känner 

                                                
26 Scheff, 1994, Microsociology, sid. 79 

27 Scheff, 1994, Microsociology, sid.4-15 	  
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en känsla av skam. Skam kan i sin tur bidra till att individen väljer att acceptera 

problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer istället för att söka 

hjälp. När dessa män sedan söker hjälp för sin utsatthet är det viktigt att deras problematik tas 

på allvar direkt. Då dessa individer känner sig sedda av exempelvis handläggarna uppstår tillit 

och därmed starka sociala band dessa emellan.  

3.3 Maskulinitet 
Inom maskulinitetsteorin beskrivs en manlighetsram, en kärnkomponent för hur män 

uppfattar sina egna samt andras beteenden. Denna manlighetsram konstrueras utifrån 

subjektiva upplevelser, religion, ålder, sexualitet och sexuell läggning. Då män inte kan 

beskrivas som en likartad grupp som tycker och agerar på ett speciellt sätt.28   

Under 1980-talet ansågs män som en homogen grupp, upplevelsen av att de var olika 

individer som hade skilda åsikter och tankar var inte aktuellt. Istället beskrevs 

maskulinitet som en ”vit, vital och heterosexuell man”29 vilket skapade ett motstånd för 

män som upplevde sig avvikande gentemot den bild som målades upp av samhället, 

såsom homosexuella, svarta och representanter för etniska minoriteter. De grupper som 

upplevde sig avvikande gentemot den maskulina bilden menade att maskulinitet var ett 

konstant fenomen som somliga män upplevde men inte alla. De menade även att 

maskulinitet var subjektivt, varje individ skapar sin egen bild av maskulinitet utifrån 

erfarenhet och reflektioner.  

Under 1980-1990 talet ansågs maskulinitet vara något som skulle förtjänas. Maskuliniten 

var något som unga pojkar behövde lära sig innan de kunde kalla sig män. De fick 

genomgå ritualiserade prov eller tester som kunde visa om pojkarna gjorde sig förtjänta 

av sin maskulinitet eller ej. Dessa tester ter sig inte lika ritualiserat som tidigare, även om 

de fortfarande kan förekomma.30  

                                                
28	  Lander; Pettersson: Tiby, Feminimiteter, maskuliniteter och kriminalitet, sid.59	  

29 Nilsson, 1999, Maskulinitet sid. 14	  

30 Badinter, 1993, XY: de Identite masculine, sid. 89 ff 
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Mansrollen beskrevs var något som män formades till efter faktorer gällande exempelvis 

klasstillhörighet, arbete och traditioner under den tidsepok de levde i.31 Connell beskriver 

maskulinitet som något som är inneboende i den manliga kroppen och visar sig genom 

männens kropp ”kroppen driver på och leder handlandet (dvs. män är av naturen 

aggressivare än kvinnor; våldtäkt går att härleda till okontrollerbar lust eller medfödd 

längtan efter våld), eller så sätter kroppen gränser för handlandet (dvs. män tar av naturen 

inte hand om spädbarn; homosexualitet är onaturligt och därför avgränsat till en pervers 

minoritet).”32  

En tanke var att vita medelklassmän inte var lika sexistiska som män från arbetarklassen. 

Detta visade sig i maktutövandet dessa män ägnade sig åt, medelklassmännen har oftare 

en tydlig och mer abstrakt makt medan arbetarklassens makt är mer individuell, samt 

mindre direkt och därmed mindre effektiv. Därmed beskrivs denna teori dölja den större 

delen av att maktstrukturen hos institutioner där ansvaret för kvinnors lägre sociala status 

finns.33  

Maskulinitet beskrivs utifrån teorierna bero på sociala aspekter som ålder, etnicitet och 

sexuell läggning. Dock kan Connells teori och Tovis artikel kopplas till maskulinitet. Connell 

skriver att män har större tendens till att vara våldsbenägna, vilket kan tänkas bidra till att de 

oftare associeras med rollen som gärningsman. Därför blir tanken om ett manligt offer 

abstrakt då det inte stämmer överens med samhällets idealbild av män. Maskulinitet kan 

därför tänkas bero på individens sociala aspekter och de sociala processerna i samhället. 34 

Användandet av teorin om maskulinitet syftar på att förstå handläggarnas arbete med 

våldsutsatta män. Då det framgår tydligt att samhället har en idealbild av att män ska vara 

starka och självständiga vilket ökar förståelsen för varför många män väljer att inte söka 

                                                
31 Bengtsson, Frykman 1987, Om maskulinitet – mannen som forskningsobjekt, sid. 6 

32 Connell, 1996, Maskuliniteter, sid, 15, 69 

33 Brod, 1987, The Making of Masculine. The New Men´s Studies, sid.15 ff 

34 Connells, 1996, Maskuliniteter, sid.15,69 

Tovi, 2010, Kvinnors våld mot män, en textanalytisk studie om hur fenomenet misshandel skildras av 
allmänheten på två debattforum 
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hjälp. Det kan också hjälpa oss att se om det förekommer att män som söker hjälp upplever 

konflikter som kretsar kring mansrollen.  

3.4 Bakre och främre regionsbeteenden 
I boken ”Jaget och maskerna” beskriver Erving Goffman (2009) två regionsbeteenden. 

Ett främre regionsbeteende innebär att individen uppträder mindre avslappnat än i ett 

bakre regionsbeteende. Den som uppträder inom den främre regionen särskiljer på sin 

personlighet samt sitt beteende. Användandet av den främre regionen kan skydda 

individen, till exempel vid ett tillfälle då individen får utstå mycket kritik från partnern. 

Genom att uppvisa ett uttryck som inte är individens egna kan detta användas som en 

sköld mot kritik. Vid senare tillfällen kan individen sålla bland kritiken och ta åt sig av 

det som känns relevant.35 

I de situationer där det främre regionsbeteendet är aktuellt är miljön oftast striktare, 

såsom på en arbetsplats. För att passa in i miljön känner individen ett behov av att 

anpassa sitt beteende till den situation som råder. Detta liknar det dramatiska 

förverkligandet. Vilket innebär att individen anpassar sin karaktär till den sociala 

situation denne befinner sig i. För att individens agerande ska bli meningsfullt för 

utomstående i det sociala samspelet krävs det att denne uttrycker det som denne vill 

förmedla genom tecken och gester.36  

Dramatiseringen utgör inte något problem för interaktionen då uttrycken anpassar sig till 

de egenskaper och färdigheter individen gör anspråk på. Användandet av det främre 

regionsbeteendet görs oftast för att individen vill ge intrycket av det denne bevarar och 

gestaltar genom olika normer via sitt framträdande och beteende. För att individer ska 

kunna utföra sitt framträdande krävs det att inramningen stämmer överens med rollen. En 

inramning är oftast platsbunden och det är nödvändigt att individen befinner sig på rätt 

plats för att kunna utföra framträdandet av rollen. Det krävs därefter att individen lämnar 

platsen för att kunna avsluta sitt rollövertagande. Det finns särskilda situationer där 

                                                
35 Goffman, 2009, Jaget och maskerna, sid. 97-102	  

36 Goffman, 2009, Jaget och maskerna, sid. 35 
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inramningen inte är platsbunden såsom vid begravningskorterser och 

medborgarparader.37 

Dessa normer som individen ger uttryck för beror på situation samt vilka normer denne 

önskar upprätthålla. Under en social tillställning kan individen uppträda glatt och 

avslappnat trots att denne känner sig nedstämd och obekväm. Det bakre regionsbeteendet 

innefattar hur sociala interaktioner kan ta sig uttryck genom hur sociala situationer ser ut 

samt vilka individer som ingår i den. En individ har en bakre region där denne kan vara 

sig själv och detta är en mer avslappnad miljö då individen känner sig bekväm bland 

umgänget. Det är en region där individen kan kliva ur sin rollgestalt. Exempel ur 

verkligheten kan vara på en TV-station. Den bakre regionen är dit kameran och 

mikrofonerna inte är riktade. Goffman menar att det är viktigt att ha kontroll på sin bakre 

och främre region. Eftersom den bakre regionen ger individer chans till återhämtning och 

avslappning. Ofta är den bakre regionen i hemmet där individen känner sig trygg. 

Goffman menar att det är viktigt för individer att ha en plats där de kan andas ut och vara 

sig själva. Utan en bakre region kan det bidra till att individen få problem även i de 

övriga regioner som denne befinner sig i. Detta då individen inte vågar agera som sig 

själv och ständigt spelar en roll vilket kan leda till att individen aldrig tillåter sig att 

slappna av i andras sällskap. 38 

Teorin om den bakre och främre regionen går att koppla till studien då det underlättar vid 

samtalen att den hjälpsökande kan vara avslappnad och känna sig trygg i situationen. En 

reflektion angående detta kan vara att de utsatta måste acceptera sin problematik för att kunna 

befinna sig i sin bakre region. Det kan även bidra till att individen känner sig mer mottaglig 

för hjälp och villig att arbeta sig fram till en lösning. Då en individ befinner sig i sin främre 

region kan det vara svårt att behandla problematiken samt finna lösningar. En av 

handläggarna som intervjuades inför uppsatsen visade ett samtalsrum där det fanns ljus och 

filtar. De hade i förhoppning att detta skulle påverka trivseln för den hjälpsökande. Det går 

därmed att dra en parallell att miljön är viktig för att personen i fråga ska känna sig bekväm.    

                                                
37 Goffman, 2009, Jaget och maskerna, sid. 29, 35-36, 97-102 

38 Goffman, 1959, Jaget och maskerna, sid. 97-113, 119	  
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3.5 Spegeljaget 
Inom utveckling av symbolisk interaktionism har Cooley haft en mycket viktigt roll. Han 

utvecklade en teori om hur individens ”sociala jag” formas i teorin om spegeljaget.  

 

Cooleys teori om det sociala jaget består av tre steg: 

1. Individens föreställning om hur denne ter sig för andra 

2. Individens föreställning om andra personers bedömning av individen och  

3. Den positiva eller negativa självkänsla som dessa föreställningar resulterar i39  

Detta innebär att individen ser sig själv genom återspeglingen från andra. När individer 

speglar sig i andra övertar denne inte bara den andres uppfattning om sig själv utan tolkar 

utifrån egna erfarenheter bilden som återspeglas av andra. En individs självkänsla skapas 

utifrån andras åsikter om individen, oavsett positiva eller negativa sådana. ”Människan gör sig 

alltså en bild av den andre, föreställer sig sedan utifrån den bilden hur hon själv framstår och 

känner sig bra eller dålig i överensstämmelse därmed.”40 

 

Genom att tolka andra människors föreställningar om individen skapas individens självbild. 

Dessa föreställningar framkommer med hjälp av individens definiton av situationen vilket styr 

dennes agerande i situationen. De föreställningar som görs av individen förnyas ständigt i 

förhållande till de intryck och erfarenheter individen har och är därmed inte slutgiltiga.  

 

Cooley´s teori om ”spegeljaget” beskrivs som ett rolltagande. En individs 

självuppfattning kan beskrivas som ett ”spegeljag” som är ett resultat av individers 

sociala interaktioner. Goda sociala interaktioner skapar en positiv självbild hos individen 

och negativa interaktioner det motsatta. Genom ”signifikanta andra” kan individen se sig 

själv igenom andras ögon och därmed skapa en bild av andras uppfattningar om sig själv. 

Denna bild som ”speglas” hos andra kan vara positiv såväl som negativ och kan även 

                                                
39	  Trost, Levin, Att förstå vardagen: med ett symboliskt interaktionistisk perspektiv, 1996 sid.35	  

40	  Hewitt, 1981 Jaget och samhället, socialpsykologi ur det symboliska interaktonismens perspektiv, 
sid.106 

Trost, Levin, Att förstå vardagen: med ett symboliskt interaktionistisk perspektiv, 1996 sid.35, 47-48	  
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vara bidragande till individens självuppfattning. Cooley menar att ”vi anammar andras 

synsätt bara när det gäller de människor som är viktigast för oss.”41  

Denna teori går att koppla till studien då individen som söker hjälp får en möjlighet att se sig 

själv och sin problematik genom en professionell person som i dessa fall handläggarna på 

organisationerna. Detta kan få individen att förstå och acceptera sin problematik. Det kan 

även motivera personen i fråga att finna lösning på problematiken.  

Genom spegling kan individen som söker hjälp se sin problematik ur en ny synvinkel och 

därmed få en ökad förståelse inför den. Det kan också vara så att förövaren i förhållandet 

speglar en negativ bild av personen i fråga vilket bidrar till att personen slutligen accepterar 

och tror på denna spegling. Detta kan hända då partnern i ett förhållande oftast är en av de 

viktigaste i personens liv. Denna negativa spegling kan medföra svårigheter när 

problematiken ska bearbetas och lösas. Då individen sedan får en spegling gentemot 

handläggaren överensstämmer dessa bilder inte med varandra, vilket kan framkalla känslor 

som förvirring.  Dessa bilder kan göra att individen inte vet vilken bild som stämmer och det 

kan då betyda att hen tvingas ifrågasätta sin personlighet och självbild.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Helkama, Myllyniemi, Liebkind 2009, Socialpsykologi – en introduktion, sid. 310	  
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3.6 Tillämpning av teorierna 
De valda teorierna går att koppla till ämnet på ett relevant och konkret sätt. Intervjumaterialet, 

som utgör grunden för studien kommer att förstås genom teorierna. Materialet kommer att 

spegla dessa teorier på ett sätt som underlättar analysen. En analys innebär en fokusering på 

att tolka och förstå det materialet som inhämtats, i detta fall genom intervjuer. Teorierna går 

att applicera på både handläggarna och de hjälpsökande. Teorin om sociala band är en av 

teorierna som går att relatera till båda parter i relation till varandra.  

Ovanstående teorier berör olika delar inom problematiken gällande män som utsätts för 

fysiskt våld i nära relationer. Maskulinitet kan tänkas beskriva en anledning till att männen 

inte söker hjälp för ovan nämnda problematik. Då den maskulina bilden har formats av 

dagens samhälle finns det en risk att män upplever skamkänslor som konsekvens av att de inte 

upplever sig leva upp till samhällets idealbild. För att känslan av skam ska uppkomma mer 

sällan är det viktigt att individen innehar starka sociala band till närstående individer. Vidare 

kan hänsynsemotionsystemet kopplas till ovanstående teorier då detta system belönar och 

bestraffar individen för dennes handlingar vilket resulterar i känslor som skam och stolthet. 

Upplever sig männen leva upp till samhällets idealbild framstår troligtvis känslan av stolthet, 

eftersom det upplevs som positivt att leva upp till samhällets förväntningar. En motsats till 

detta kan vara när männen inte upplever sig motsvara idealbilden vilket då kan resultera i 

känslor av skam.  

Gällande främre och bakre regionsbeteenden får individen olika återspeglingar av andra 

beroende på dennes agerande. Då en individ uppträder enligt den främre regionen, på ett 

obekvämt och spänt sätt får denne troligtvis även dessa egenskaper i återspegling av den 

signifikanta andra. Detta kan därmed bidra till att individen får en felaktig självuppfattning av 

den andres föreställning. I motsats till att individen agerar på att bekvämt och avslappnat sätt 

som i den bakre regionen återspeglas positiva egenskaper vilket ger individen en gynnsam 

återspegling.  
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4.0 Metod 

Studiens utgångspunkt är att genom en kvalitativ metod och en hermeneutisk ansats insamla 

och tolka material som erhålles från handläggare på de organisationer som medverkat. Detta 

görs möjligt genom intervjuer som sedan sammanställs och kodas. Därefter analyseras det 

kodade materialet och vävs samman med de teorier som valts att appliceras på studien.   

 

Inför studien har en hermeneutisk vetenskaplig ansats valts. Detta för att skapa en förståelse 

och tolkning gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. Genom en 

positivistisk ansats hade kunskap för -och orsakförklaring kring problematiken kunnat skapas. 

4.1 Hermeneutik 
 
I den kvalitativa hermeneutiska metoden är det viktigt att ge deltagarna i studien utrymme för 

att tala om personliga erfarenheter och reflektion kring det ämne som intervjuerna berör. De 

kvalitativa intervjuerna utfördes därför i form av semistrukturerade intervjuer. Då syftet med 

intervjuguiden var att formulera frågor kring handläggarnas bemötande och hanterande av 

problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. Dessa frågor 

formulerades utifrån teman som gav handläggarna tid för reflektioner och att delge personliga 

erfarenheter. Intervjuerna skulle därefter kodas för att finna likheter och skillnader mellan 

bemötandet och hanterandet av som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. 42 

4.2 Positivism 
 

Positivismen är en av de teoretiska ståndpunkter som står för kunskap som talar för 

naturvetenskapliga metoder vid undersökningar av den sociala verkligheten. Naturvetenskapliga 

metoder innebär att forskaren insamlar material gällande förhållandet mellan samband och 

orsaksverkan. Resultatet av ett naturvetenskaplig tillvägagångssätt redovisas oftast i form av 

kvantitativ och objektiv analys såsom statistiska tolkningar av insamlad data.43  

  

Positivismen rymmer ett synsätt som innebär både ett deduktivt och induktivt sådant. Ett deduktivt 

synsätt innebär att forskaren utgår från en teori och tillämpar sedan observationer medan ett 
                                                
42	  Bryman, 2012, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 414-415, 505-509	  

43 Ödman, 2007, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik. Sid. 47 
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induktivt synsätt betyder att forskaren först genomför observationer och sedan tillämpar teorier. 44 

Positivismen och hermeneutiken kan beskrivas som objektiva vetenskapsteoretiska ansatser. Dock 

syftar positivismen på att göra det möjligt för forskaren att genomföra observationer och samla in 

data som inte präglas av teorier. Positivism är en benämning på filosofiska inriktningar som syftar 

på att tänkandet ska grunda sig på kunskap som är baserad på sinneserfarenheter.  

 

4.3 Valet av vetenskapsteoretisk ansats 
I denna studie används hermeneutiken som ett verktyg för att förstå handläggarnas personliga 

erfarenheter och tankar gällande deras bemötande och hanterande av män som utsätts för 

fysiskt våld i nära relationer. Den information som handläggarna på organisationerna delgav 

analyserades med syfte att öka förståelsen för männens utsatthet.  

Genom en hermeneutisk ansats beskrivs och tolkas den sociala verkligheten som valts att 

studeras. Hermeneutiken beskrivs ha tillfört ett nytt paradigm till samhällsvetenskapen vilket 

innebär ett nytt sätt att använda metoder och därmed komma närmare det problem som 

studeras.45  

 

En beskrivning gällande förhållandet mellan hermeneutiken och positivismen följer med 

syftet att underrätta för läsaren om dess innebörd och resonemanget kring valet av 

vetenskapsteoretisk ansats. Valet av vetenskapsteoretisk ansats handlar om mer än 

tillvägagångsättet, även ställningstaganden såsom filosofiska, moraliska och politiska är 

avgörande för vilken forskningstradition som används.46  

 

Positivism och hermeneutik är två olika vetenskapliga ansatser som går att använda i separata 

undersökningar. Beroende på valet av ansats präglas studien i den valda ansatsens riktning. 

Positivism innebär kunskap och orsaksförklaring av det material som insamlats. Inom 

hermeneutiken studeras tolkningar av olika texter, syftet är därför att erhålla god kunskap och 

                                                
44 Bryman, 2012, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 27-28, 30-33 

45 Ödman, 2007, Tolkning, förståelse, vetande – hermeneutik i teori och praktik. sid.14 

46	  Cooley, 1981 Samhället och individen sid.40	  
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förståelse för den text som studeras.47 Syftet med en hermeneutisk vetenskapsteori är att 

genom tolkningar skapa en förståelse för det som undersöks.  

 

Den positivistiska vetenskapliga ansatsen hade valts om studiens syfte ämnat ta reda på en 

förklaring till varför män utsätts för våld i nära relationer. Istället för att skapa en förståelse 

för orsaken till problematiken som studeras fokuserar positivismen på en förklaring av 

orsaken till den problematik som undersöks. Då vi undersökte bemötandet och hanterandet av 

män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer var hermeneutiken en lämpligare metod 

 

Positivismen riktar sig på spekulationer och insikter som kunskapskällor och som grund för 

individers handlingar. Inom hermeneutiken beskrivs det som viktigt att ta hänsyn till den 

sociala och historiska kontext som texten producerades i. Positivismens teoretiska syfte är att 

framställa olika hypoteser som kan testas och som sedan ska kunna ta ställning till lagmässiga 

förklaringar. Hermeneutiken som vetenskapsteori är ett verktyg som används för att tolka och 

förstå den problematik som undersöks. Denna vetenskapliga ansats är ett synsätt som 

bekräftar vetenskap, tekniska lösningar och experiment. Femenologin tillhör hermeneutiken 

och pragmatismen som står i förhållande till kvalitativa intervjuade. Femenologin innebär att 

intervjusamtalet fokuserar på en medvetenhet om livsvärlden och en öppenhet inför 

intervjupersonens erfarenheter. Den har också en strävan att åsidosätta förkunskapen till 

ämnet och söka efter kvarstående betydelser i materialet. 

 

Hermeneutiken valdes som vetenskaplig ansats då ambitionen med studien var att öka en förståelse 

för problematiken kring män som utsätts för fysiskt våld. Förståelse för organisationernas 

bemötande och hanterande av problematiken var även av intresse. Strävan var att skapa en 

förståelse och tolkning av problematiken kring män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer och 

varför många väljer att inte söka hjälp för problematiken. En förståelse för handläggarnas 

bemötande och hanterande av ovan nämnda problematik hoppas även skapas. Valet av vetenskaplig 

ansats gör det möjligt att med hjälp av den begränsade förförståelsen kunna öka förståelsen för den 

problematik som undersöks.  

 

                                                
47	  Kvale, Brinkmann, 2014, Den kvalitativa forskningsintervjun, sid. 66 
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Individens tolkning av texten är subjektiv och innehåller en förförståelse vilket leder till att den 

därmed inte blir värderingsfri.48 Fokus ligger på deltagarnas inverkan, på resultatet samt 

regelbundenhet. Detta innebär att de som medverkat i intervjuerna har bidragit till andra aspekter 

gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. Informationen som framkommit ur 

intervjuerna på de olika organisationerna har legat till grund för resultatet i uppsatsen. 

Regelbundenhet i studien skulle innebära att resultatet hade blivit detsamma om samma intervjuer 

genomförts flera gånger. Innebörden av regulariteter i uppsatsen är att det inte hade blivit någon 

skillnad på svaren. 

 

Förhållandet mellan delen och helheten beskrivs vara kärnan i den hermeneutiska 

tolkningsprocessen. Den hermeneutiska cirkeln innebär avsöka både nya delar men även en 

fördjupad förståelse inför ämnet. Den hermeneutiska cirkeln pendlar mellan delarna och helheten av 

den problematik som studeras. Finns det en förståelse för delarna skapas även en förståelse inför 

helheten. Denna pendling mellan helheten och delarna fortsätter tills en fullständig förståelse inför 

problemet har skapats.49 

 

För att förstå detta närmre liknar Ödman (2007) detta med ett pussel. Inledningsvis är pusslet tomt 

men desto längre studien håller på faller fler bitar på plats. För att förstå helheten krävs det att 

individen förstår delmomenten, det vill säga de teman som skapar helheten. För att förstå hela 

problematiken kring män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer krävs således en tolkning av 

alla dess delar.50 

 

4.4 Förförståelse 
Förförståelse inför en studie är betydelsefull för dess tolkningsprocess. Den livssituation som 

forskaren befinner sig är betydande för dennes tolkning av materialet, då en tolkning aldrig är 

opåverkad. Fördomar, erfarenheter, uppfattningar samt tidigare forskningsresultat är av 

betydelse för forskaren. Förförståelsen är enligt Ödman (2007) nödvändig för det fortsatta 

                                                
48	  Bryman, 2012, Samhällsvetenskapliga metoder sid.32, 507, 508	  

49	  Ödman, 2007, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, sid. 100-102	  

50 Ödman, 2007, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, sid. 98-99. 
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arbetet, utan denna är tolkningsarbetet knappt genomförbart då det saknas vägledning. I 

nedanstående avsnitt följer de förutsättningar som varit betydande för arbetet med studien.  

 

Ämnet föll oss intressant då vi uppfattade det som stigmatiserat i samhället. Vi upplevde en 

avsaknad på dokumentärer, statistik, artiklar och dylikt vilket skapade intresse för ämnet. Vi 

önskade införskaffa kunskap och förståelse inför ämnet, då vi upplevde att det fanns en brist 

på detta i samhället. Vi önskade studera problematiken kring män som utsätts för fysiskt våld 

i nära relationer utifrån handläggare på olika organisationer i Sverige. Det upplevdes 

spännande och utmanade att beträda ett ämne som inte studerats så noga tidigare.   

 

Det föreligger en mindre förförståelse till ämnet eftersom vi redan innan påbörjat arbete var 

medvetna om att problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer 

fanns och även en förkunskap har bidragit till det valda ämnet. Genom litteratur och 

dokumentärer har ett intresse samt en förkunskap vuxit fram om problematiken. Vi har bland 

annat läst boken ”Och du ska kalla dig man”, denna bok skildrar en nära relation där mannen i 

förhållandet utsätts för psykisk misshandel och vid ett tillfälle även fysisk misshandel. 

Dokumentärserien ”Män som mördar kvinnor” har bidragit till en djupare insikt för mäns våld 

mot kvinnor men samtidigt väckt frågan vad som sker i den motsatta situationen.51 Ovan 

nämnda bok och dokumentärserie ansåg vi inte vara relevant för studien men dessa har 

bidragit till en ökad inblick i ämnet. 

  

Förförståelsen och förkunskapen har gett oss en god inblick till ämnet och har bidragit till att 

intresset för ämnet väcktes. Förförståelsen har lett till att ett engagemang för att lyfta 

problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer har uppstått. Vår 

upplevelse av problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer är att 

den inte synliggörs eller informeras tillräckligt om i samhället. 

4.5 Kvalitativa intervjuer 
En kvalitativ ansats valdes för att det inom kvalitativ forskning är viktigt att förhålla sig 

mottaglig för det oväntade och låta detta ta plats i forskningen. Det som studeras är 

intervjupersonernas kunskaper om -och syn på gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära 
                                                
51 TV4, 2014 
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relationer. Syftet med kvalitativ forskning menar Widerberg (2002) är att ta reda på det vi inte 

har vetskap om, vilket var en anledning till valet av ansats då det fanns en begränsad 

förförståelse för ämnet som vi ville studera. Ett annat kriterium är att utforska ett orört område 

eller utforska ett redan studerat område med nytt perspektiv. Den kvalitativa 

forskningsmetoden är mer teorigenererande än teorigrundläggande vilket betyder att teorier 

appliceras under studiens gång och väljs inte innan studien genomförs.52 

 

I studien har en kvalitativ ansats valts med syfte att ta reda på handläggarnas bemötande och 

hanterande av män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. 

 

Kvalitativ undersökning valdes med anledningen att intervjuer ansågs vara mest lämpliga för 

studien. Skulle enkäter istället tillämpats kunde detta bidragit till att svaren inte blivit så 

utvecklande som vi önskat. Intervjuer kan ge möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor 

samt att intervjupersonen får utrymme till utvecklande förklaringar i samtalet. I en intervju 

kan även intervjuaren få en bild av situationen som helhet vilket kan göra den mer personlig, 

medan en enkätundersökning kan upplevas som mer formell och opersonlig.    

 

En kvalitativ studie som utförs på känsligt område kräver en flexibilitet kring urval av 

undersökningspersoner medan forskaren kan göra slumpmässiga urval till en traditionell 

kvalitativ studie. Genomförandet av ett urval som inte passar studien, såsom ett slumpmässigt 

urval av ett känsligt område, kan bidra till en studie av dålig kvalitet. Detta då hänsyn till 

urvalet i förhållande till studiens förutsättningar inte tagits. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett interpersonellt samspel mellan två individer som samtalar om ett 

gemensamt intresse. I samspelet produceras kunskap om intervjupersonens och intervjuarens 

synpunkter.53 

 

De främsta skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att kvantitativa 

undersökningar fokuserar på något som kan mätas, exempelvis attityder gentemot ett socialt 

fenomen medan kvalitativa undersökningar fokuserar på orsaken till beteenden kring det som 

                                                
52	  Widerberg, 2002, Kvalitativ forskning – i praktiken, sid.35	  

53	  Kvale, Brinkmann, 2009, Den kvalitativa forsknings intervjun, sid. 134,139	  
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undersöks. Kvantitativa forskningsstudier lägger vikt på forskarens uppfattning istället för 

deltagarens, som sker i en kvalitativ undersökning. I en kvantitativ studie ligger även vikten 

på distans gentemot det fält som undersöks, medan en kvalitativ undersökning fokuserar på 

närhet genom intervjuer.54  

 

För att skapa en bild av problematikens utsträckning i Halmstad år 2013 kontaktades 

Polismyndigheten per mail. Vidare har intervjuer genomförts med handläggare som arbetar 

med denna form av sociala problematik. De organisationer och hjälpinsatser som ingår i 

studien är mansjourer och kriscentrum i olika regioner i Sverige. Syftet var inte att intervjua 

de som utsätts för brott då detta kan medföra ett flertal negativa konsekvenser för oss som 

uppsatsskrivare samt för de inblandade. Då vi inte är utbildade för hantering av denna 

situation ökar risken för att vi bidrar till mer skada än nytta. På grund av sekretess har inga 

intervjuer genomförts med män som blivit eller blir utsatta för fysiskt våld i nära relationer. 

Intervjuer med de utsatta kan leda till en känslig situation och att deras identitet riskerar att 

avslöjas. Av dessa skäl ansåg vi att det var fördelaktigare att handläggarna fick vara 

representanter för de män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. 

 

Valet av vetenskapsteoretisk utgångspunkt för uppsatsen är hermeneutiskt, vilket innebär att 

studien fokuserar på förståelsen av handläggarnas mottagande gentemot dess 

hjälpsökande. Uppsatsens metodval bygger på en kvalitativ undersökning som innefattar 

halvstrukturerade intervjuer. De informationskällor som använts i studien innefattar 

kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, övrig litteratur samt internetkällor. Bidraget till ämnet 

innebär ny empiri som innefattande intervjuer. 

4.6 Urval 
 
Inför studien har ett målinriktad urval tillämpats, det vill säga att vi valt ut personer som 

ansågs relevanta för studien.55 Detta skiljer sig från ett sannolikhetsurval då deltagarna inte 

väljs slumpmässigt. Ett slumpmässigt urval kan vara ett hinder för en sensitiv studie och det 

kan krävas en anpassningsbarhet för valet av informanter till studien. Syftet var att välja ut de 

                                                
54 Bryman, 2012, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 371	  

55 Bryman, 2012, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 392	  
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informanter som ansågs relevanta för att uppnå studiens syfte. Resultatet inom ett målinriktat 

urval beskrivs av Bryman (2012): ”En forskare vill få fram ett urval som kan säkerställa ett 

stort mått av variation i det stickprov som blir resultatet, det vill säga att medlemmarna av 

urvalet skiljer sig från varandra när det gäller viktiga kännetecken eller egenskaper.”56 En 

variation av informanter skapar även en bred förståelse för resultatet då handläggare från 

organisationer i olika regioner i Sverige har deltagit. 

 

En kvalitativ studie som utförs på ett känsligt område kräver en flexibilitet kring urval av 

undersökningspersoner medan en traditionell kvalitativ studie kan dra nytta av ett 

slumpmässigt urval.  Ett urval som inte passar studien, såsom ett slumpmässigt urval för ett 

känsligt område, kan bidra till en studie av dålig kvalitet. Detta då hänsyn till urvalet 

angående studiens förutsättningar inte tagits. I samspelet produceras kunskap om 

intervjupersonens och intervjuarens uppfattningar.57 

 

Vi valde att genomföra intervjuer på kriscentrum och mansjourer i olika regioner i Sverige. 

De som intervjuats på de olika organisationerna har varit både män och kvinnor och de som 

upplevde sig ha tid för en intervju deltog i studien. Ambitionen var att intervjua lika många 

män som kvinnor för att uppnå högre giltighet i studien. Hög validitet syftar på att studien ska 

kunna genomföras på nytt med samma resultat.58  

 

Vi ville studera män som utsätts för fysiskt våld i nära relation på organisationer med dess 

handläggare. Genomförandet av intervjuer med handläggare i olika regioner i Sverige ansågs 

bidra fördelaktigt till en förståelse och tolkning.  

4.7 Tillvägagångssätt 

4.7.1 Studiens upplägg 
Inledningsvis kontaktades mansjourer och kriscentrum i olika regioner i Sverige, då det 

inte fanns någon mansjour i Halmstad vid studiens start. Att vi kontaktade olika regioner 

                                                
56 Bryman, 2012, Samhällsvetenskaliga metoder, sid. 392 

57	  Kvale, Brinkmann, 2009, Den kvalitativa forsknings intervjun, sid. 134,139	  

58 Bryman, 2012 Samhällsvetenskaliga metoder, sid. 49-52 
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i Sverige kan anses vara av betydelse för studien då de flesta mansjourer var etablerade i 

större städer där problematiken kan tänkas förekomma oftare. 

En litteraturundersökning av fem vetenskapliga artiklar har gjorts för att få en ökad förståelse 

för ämnet och dessa ställdes sedan i jämförelse med varandra i analysdelen. Upplägget i 

metodkapitlet inleds med den vetenskapsteoretisk ansats som studien grundar sig på. Vidare 

redogörs förförståelsen inför ämnet samt den metod och urval som arbetet grundar sig på. 

Slutligen diskuteras studiens tillvägagångssätt, tillförlitlighet och etiska reflektioner. 

 

Antalet kvinno- och mansjourer kan förstås genom den statistik som Polismyndigheten i 

Halmstad delgav oss, då våld mot kvinnor i nära relation förekommer oftare än våld mot 

män i nära relation. Polismyndigheten i Halmstad och Göteborg kunde dessvärre inte 

medverka i några intervjuer eftersom de meddelade att de var under ett förändringsarbete 

och därmed hade tidsbrist. Tanken var att intervjua Polismyndigheterna för att få deras 

berättelse av hur våldsutsatta män bemöts i samhället samt hur Polismyndigheterna 

arbetar för att åtgärda problem kring män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer.   

Under tiden som vi letade efter relevanta kontakter upptäckte vi att det även finns något 

som kallas för “kriscentrum” som vi därefter kontaktade. Vid första kontakt presenterade 

vi oss och berättade vad uppsatsen skulle handla om. Majoriteten som vi kontaktade var 

tackade ja till att ställa upp på intervjuer. Vi fick tid för intervjuer relativt fort och 

behövde således inte vänta på intervjutillfällena. Vi framställde en intervjuguide och 

provintervjuade varandra för att försäkra oss om att frågorna var begripliga och 

relevanta. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden 

formulerades utifrån olika teman med frågor som intervjupersonerna sedan kunde svara 

på och diskutera kring.59 Ambitionen var att spela in intervjuerna för att lättare kunna 

koda och analysera insamlingen.  

4.7.2 Vad som skedde på fältet 
Under studiens gång valde vi att dela upp intervjuerna så att vi ledde hälften av 

intervjuerna var medan vi gjorde transkriberingarna och kodningarna tillsammans. 

Kvalitativa intervjuer genomfördes genom att informanterna upplystes om de fyra etiska 
                                                
59 Bryman 2012, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 414-415   
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kraven, därefter ställdes ledande frågor kring organisationernas arbete, bemötande och 

hanterande av problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer.   

4.7.3 Reflektioner 
En reflektion som gjordes angående det geografiska avståndet mellan organisationerna 

var att detta inte sågs som ett hinder för uppsatsen. Detta då arbetet på organisationerna 

förhoppningsvis inte skiljde sig åt alltför mycket då organisationerna arbetade för att 

hantera problematiken kring män som utsätts för fysiskt våld i nära relation och bemöta 

våldsutsatta män väl. Det som kunde tänkas skilja de åt var deras storlek och omfång men 

eftersom de arbetar med samma problematik borde inte informationen variera. Det visade 

sig genom intervjuerna med handläggarna på de olika organisationerna att svaren inte 

skiljde sig åt. 

Eftersom intervjuguiden innehöll öppna och ledande frågor resulterade detta i att 

intervjupersonerna fick möjlighet att utveckla och förklara sina svar på frågorna. När vi 

fick frågan om varför detta ämne valts att studeras svarade vi att vi upplever att 

problematiken inte uppmärksammas tillräckligt och att vi vill skapa en förståelse för 

problematiken kring män som utsätts för fysiskt våld i nära relation genom handläggarnas 

bemötande och hanterande av denna.  

4.8 Tillförlitlighet 
Reliabilitet syftar på att en studie ska kunna göras på nytt med samma resultat. Detta kräver 

dock att samma intervjupersoner kontaktas återigen, vilket kan skapa svårigheter, i denna 

studie, då de medverkande skyddas av sekretess. Det kan dock tänkas att personer från andra 

organisationer svarar på ett sätt som kan ge ett liknande resultat. 

 

Teoretisk validitet innebär att mäta det som undersökts, med andra ord att undersöka om de 

slutsatser som dragits från materialet svarar på problemformuleringen eller ej. Det avser även 

att kontrollera att det som undersökts verkligen har undersökts. Det finns ett flertal variationer 

av validitet där exempelvis intern och extern validitet ingår. Intern validitet innebär att det ska 

finnas en god relation mellan forskarens teoretiska idéer och observationer. Denna grad av 

validitet är fördelaktig inom kvalitativ forskning med anledning av forskarens möjlighet att 

genomföra varaktiga observationer som kan kopplas till teoretiska begrepp. Extern validitet 

innebär däremot att de resultat som forskaren får fram kan generaliseras till liknande platser 
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och sociala miljöer. Denna form av validitet förespråkar användandet av fallstudier samt ett 

begränsat urval som för den kvalitativa forskaren kan vara problematiskt. Vid tillfällen då 

forskarens fält begränsas med fallstudier, istället för observationer och ett avgränsat urval 

istället för obegränsat med informanter. Validitet syftar på att bedöma om de slutsatser som 

åstadkommits i studien är sammanhängande eller ej gentemot området som studerats. 

Validitet och reliabilitet är mätverktyg som används för att mäta kvalitén av exempelvis en 

studie. Det är viktigt att slutsatserna i en studie tydligt vävs samman med det som undersökts. 

Detta för att studien ska få hög validitet. I de fall som slutsatserna inte överensstämmer med 

det valda undersökningsområdet kan studien inte uppnå hög validitet.60 

Vi kan dock alltid ifrågasätta tillförlitligheten i det som framkommit i intervjuerna. Även 

tillförlitligheten gällande statistiken från Polismyndigheten kan ifrågasättas eftersom det 

inte framgår vem som utövar våldet mot sin manliga partner. Det framgår alltså inte om 

det var hetero- eller homosexuella nära relationer. Huruvida detta skulle vara 

diskriminerande eller ej, går att diskutera. Det finns ingen garanti att det som sägs i 

intervjuerna är till hundra procent sant. Den information vi erhållit är den vi har utgått 

ifrån oavsett om den är sann eller ej.  

4.9 Etisk reflektion 
Inför varje intervju informerades varje deltagare om informationskravet vilket innebar att 

deras medverkan i studien var frivillig och de kunde om så önskades avbryta denna. 

Vidare informerades de om studiens syfte samt om konfidentialskravet som innebar att de 

personuppgifter som insamlades inte skulle tilldelas obehöriga.  

Deltagarna upplystes även om samtyckeskravet som betyder att de måste samtycka till 

deltagandet i studien. Slutligen upplystes intervjupersonerna om att de uppgifter som 

samlades in endast skulle användas i forskningssyfte, även kallat nyttjandekravet.61 Det 

försäkrades om att intervjupersonerna förstod dessa principer och dess innebörd innan 

intervjun påbörjades. Med hänsyn till de etiska principerna tillfrågades 

                                                
60 Bryman, 2012, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 162-163,175, 352-353	  

61 Bryman, 2012, Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 131-132 
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intervjupersonerna om de godkände inspelning av intervjuerna. Alla som medverkande 

kände sig dock inte bekväma med inspelning och då fördes istället anteckningar.  

I den del där materialet presenteras är de organisationer vi har varit i kontakt anonyma. 

Därför har vi valt att benämna dem som organisation A, B, C, D, E, F, G och H. Hade de 

riktiga namnen använts hade det kunnat bidra till att de inte velat eller vågat tala fritt om 

ämnet och därmed inte delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter.  

I intervjuguiden har frågor som varit öppna och utvecklande förekommit. Det har inte 

funnits några jakande eller nekande frågor i intervjuguiden. Valet av dessa frågor ligger 

till grund för att få så breda svar som möjligt och för att uppsatsen ska bli så bra som 

möjligt. En tanke var att försöka få fram en trivsam stämning under intervjuerna. Dels för 

att vi som intervjuare skulle känna oss bekväma och för att intervjupersonerna skulle 

känna sig trygga och vilja svara på frågorna. Frågorna som ställdes handlade framförallt 

om bemötandet och hanterandet avseende män som utsätts för fysiskt våld i nära 

relationer. Vi har varit noga i våra genomförda intervjuer att deltagarna inte ska känna 

sig som ”forskningsobjekt” utan som en betydelsefull intervjuperson som valts med 

omsorg till vår studie. Tack vare deras kunskaper och erfarenheter har en förståelse för 

fenomenet givits samt bidragit till att en analys av det insamlade materialet varit möjlig. 

Vilket inte varit möjligt om materialet inte samlats in då de utgör grunden för uppsatsen.  

5.0 Resultat 
Resultatdelen är indelad i fyra teman. Det första temat är en beskrivning av mansrollen i 

samhället där intervjupersonerna fått ge sin bild varför män inte söker hjälp eller väntar med 

att söka hjälp. Vidare följer bemötande, som innebär samspelet mellan individer samt hur 

bemötande kan ta uttryck i gester, handlingar, tonfall och kroppsspråk.62 Det är viktigt att de 

organisationer som arbetar med denna problematik ger ett bra bemötande för att den 

hjälpsökande ska känna sig bekväm i situationen.  

  

                                                
62	  http://www.rfsl.se/?p=3832 	  
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Det tredje temat är samtal. På de olika organisationerna inträffade samtalen med 

handläggaren och den hjälpsökande. Samtalen bidrar till en process i en positiv riktning. Det 

är även samtalen som ger individen i fråga en stund att tillsammans med handläggaren 

reflektera kring sin livssituation. Målet är att de tillsammans genom samtalen ska komma 

fram till den lösning som är bäst för individen. Det viktiga i samtalen är att den hjälpsökande 

bestämmer vad de ska prata om och hur de ska gå tillväga. Handläggaren är i samtalen en 

hjälpande hand som finns för att stötta individen. 

 

Det fjärde temat är åtgärder. Åtgärder är det som krävs för att kvinnors våld mot män ska 

synliggöras och uppmärksammas i samhället. Det kan handla om allt ifrån information till att 

det bör bli mindre skamfyllt i samhället. Diskussionen har sedan analyserats och tillämpats på 

studien. Dessa fyra teman har använts genom uppsatsen såväl som i intervjuguiden för att få 

en förståelse för organisationernas arbete och att skapa en röd tråd genom uppsatsen.  

5.1 Mansrollen i samhället 
 
I detta avsnitt behandlas handläggarnas uppfattningar kring varför män väljer att inte söka 

hjälp för sin problematik. Handläggarna berättar även hur länge männens problematik kan ha 

pågått innan de söker hjälp.  

 

Intervjun med en handläggare från organisation H menade att män söker hjälp på grund av 

anhörigas påtryckningar. ”Jag har varit med om att många män kommer hit i syfte att på 

något vis lyda sina anhörigas önskan som då ofta bevittnat situationer där kränkningar och 

våld har förekommit så att den utsatte inte kunnat dölja det längre”.  

 

En handläggare från organisation B menade att det är få män som söker hjälp och att de som 

söker hjälp inledningsvis söker för sitt utövande av våld i nära relation. Efter ett antal samtal 

förklaras det av den hjälpsökande att även ömsesidigt våld förekommer i relationen. Detta var 

något som även handläggare från organisation A och F förklarade i intervjun.  
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”Vissa kommer som sagt hit och berättar att de vill ha hjälp för att deras kompis eller syrra 

har skickat hit dem, då försöker vi att få individen att förstå att han är här för att hjälpa sig 

själv och inte för att ”pleasa” andra.”63  

 

Alla organisationerna som intervjuats har förklarat på olika sätt att fysiskt våld mot män i nära 

relationer inte är den huvudsakliga anledningen till att de söker hjälp hos dem. Utan att det 

ofta är något som kommer upp till ytan efter ett antal samtal.  

 

En handläggare från organisation G berättade att en del män sökte hjälp först när vardagen 

blev outhärdlig. Männens motivering var att de försökte hålla skenet uppe för att inte göra de 

anhöriga besvikna då mannen inte levde upp till samhällets manlighetsnorm.   

 

Samtliga handläggare på organisationerna delgav sin teori om varför vissa män inte söker 

hjälp för sin utsatthet. Detta förklarades bero på skam, de menade också att vissa är rädda för 

att inte bli trodda av rättsväsendet samt av sin bekantskapskrets. Känslan av skam och rädslan 

inför att inte tas på allvar beskriver de bidra till att männen väntade med att söka hjälp tills 

problematiken var ”mer än de kunde hantera”64. Detta förklarades även bero på att män har en 

önskan om att leva upp till samhällets manliga idealbild. Intervjupersonerna beskrev denna 

bild som fysisk och psykisk styrka vilket männen skämdes för om de inte levde upp till.  

 

”Ifall inte män känner sig starka och oslagbara kan de istället känna sig svaga och då kan 

skamkänslor uppstå. Det kan göra att personen i fråga inte vågar söka hjälp för att riskera att 

liksom bekräfta detta ännu mer”65 

 

Vissa män som söker sig hit tror att vi har lösningen på deras problematik, det är 

inte riktigt som att fylla i en blankett och skicka på posten direkt. Det är svårare 

än så eftersom det är en problematik som är både skamfylld och tar lång tid att 

                                                
63 Organisation H 
64 Organisation G 
65 Organisation E 
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arbeta med. Sen är alla minnen och tankar långt kvarstående så det är liksom 

inget arbete som löses på en vecka66  

 

Organisation D menade att anledningen till att vissa män inte söker hjälp grundar sig på 

samhällets negligerande gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer vilket 

innebar att: 

(...) osynligt våld är något som samhället utövar gentemot individen när man 

inte synliggör problematiken, man förstår inte och försöker inte sätta sig in i 

individens tillvaro. Den som gör sig skyldig till detta är dem som inte vill lyssna 

på problemen, som bara ignorerar dem och inte vill höra eller se något.67  

 

Handläggarna på fler organisationer än organisation C berättar att flertalet män som sökt hjälp 

hos dem angående utsatthet för våld i nära relationer har bemötts mindre bra hos flertal 

myndigheter, såsom Polismyndigheten.  

 

Det är sällan förekommande att män söker hjälp för att de har utsätts för fysiskt 

våld till den grad att de upplever en risk för sitt liv. Det är också sällan 

förekommande att män söker hjälp för fysiskt våld, de som söker hjälp för 

fysiskt våld gör det när det gått väldigt långt. (...) Alltså, män söker ju generellt 

sett inte ens hjälp fem i tolv utan fem över tolv. Alltså saker har ju oftast hänt 

och det har gått ganska långt och desto mer skam och problematik man har i 

någonting desto svårare har man ju att anmäla.68 

 

Organisation D påstod att männens problem ofta pågått ett par år innan de söker hjälp. Hen 

förklarade att det finns tillfällen då krisorganisationer behöver hänvisa klienterna vidare till 

exempelvis till psykoterapin eller familjerådgivning. Dessa organisationer har ingen 

långsiktig kontakt med den hjälpsökande mannen utan kontakt tas om individen söker hjälp 

igen. 

                                                
66 Organisation E 

67 Organisation D	  

68 Organisation A	  
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Får man till ett bra samarbete försöker man ju utföra det liksom. (..) I vissa fall 

skickar vi dem vidare beroende på vad det är för något som behöver åtgärdas.  

De senaste åren har samhället blivit mer accepterande gentemot män som utsätts 

för fysiskt våld. För ungefär tio år sedan var det mer tabubelagt i samhället och 

individen som ville lyfta detta ämne bemöttes fientligt (..) Samhället upplevs 

inte vara tillräckligt öppet för en diskussion kring fysiskt våld mot män.69 

5.1.1 Sammanfattning 

En orsak till att män sökte hjälp är påtryckningar från deras anhöriga. Män uppsöker 

huvudsakligen inte hjälp för sin utsatthet för våld utan för sitt utövande av våld. Det framkom 

även att många män inte upplevt sig blivit betrodda av rättsväsendet vilket kan leda till 

känslor av skam inför sin problematik. Det beskrevs även att samhället utför en form av 

osynligt våld som innebär att en ignorering av problematiken. Män söker generellt inte hjälp 

förrän deras problem gått så långt att de fruktar för sitt liv.  

 5.2 Bemötande  
Detta avsnitt behandlar hur handläggarna på de olika organisationerna strävar efter att bemöta 

de män som utsätts för fysiskt våld i nära relation. Här återfinns även en beskrivning av hur 

arbetet kring våldsutsatta män kan se ut och vilka metoder som används för att hjälpa de 

våldsutsatta männen.  

  

Handläggningsprocessen ser olika ut beroende på hur problematiken och individens relationer 

är, detta var något som majoriteten av handläggare från de olika organisationerna berättade. 

Frågan angående handläggning beskrevs vara: 

 

Det finns en generell bild till varför individer söker sig till organisationer, dels 

för att få en kartläggning av situationen. Samt en kartläggning vad individen 

behöver hjälp med och efter det inleds en process för att bistå med hjälp, såsom 

samtal och terapi.70 
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Handläggare från organisation B och F förklarade att när individen kommer till 

organisationen får de information om hur arbetet går till, då vet de om de hamnat rätt och 

känner att de kan få rätt hjälp. Den hjälpsökande ger sedan en kort version om varför de där 

och vad de vill ha hjälp med. Ofta samtalar de om personens uppväxt. När en tydlig bild av 

individen finns presenterar handläggaren denna bild för individen som sökt hjälp. Utifrån det 

kommer de tillsammans fram till vad personen behöver hjälp med. De kommer då överens om 

vad de ska fokusera på. På organisationen arbetar de med personens inre frustration. Det 

handlar ofta om att mycket tryck lagras under lång tid. Hen förklarade att i vissa fall har 

individen aldrig tillåtits att vara arg i sin uppväxt.  

 

”Många gånger är det tillbakahållen aggression under uppväxten, då vissa blivit 

utsatta för våld eller bevittnat våld (..) Om personen varit med om mycket våld, 

tar det ofta längre tid att få hjälp eftersom bilden kan ta längre tid att skapa.”71 

”Trycket kan bli så stort att individen kan börja utöva våld. Känslorna har 

byggts upp under lång tid och till slut kan det slå över.72” 

En handläggare från organisation A berättade hur individer söker kontakt och hjälp hos dem: 

”Individer, män i detta fall, söker hjälp antingen via telefon, mail eller personligen. Vi gör 

efter det en återkoppling och individen bjuds in till samtal hos oss, detta gör vi för att ta reda 

på vad individen behöver stöd för och vill ha hjälp med.” 

 

Organisation A:s mål var inte att få individen att lämna sitt förhållande, inte heller tvinga dem 

till hjälp de inte är villiga till. Detta var något som även organisation D eftersträvade. På 

frågan hur individen tar den inledande kontakten med organisationen svarade en handläggare 

på organisation A: 

 

Man ringer in, lämnar namn och telefonnummer och vi ringer oftast upp inom 

fem dagar. För ett första orienterande samtal per telefon där vi börjar centrera 

kring det de behöver hjälp med. Vi är tydliga med vilka vi är, vad vi gör för 
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någonting, vilka restriktioner vi har, alltså när vi rapporterar till socialtjänsten 

när barn far illa, vid grov brottslighet. Vi poängterar också att vi inte är någon 

juridisk hjälp, att vi inte jobbar med missbruksfrågor och inte med allvarlig 

psykologisk problematik sådär. Utifrån det så börjar vi spetsa in oss på vad det 

är de behöver hjälp med och hälften av arbetet vi gör är krissamtal kring 

relationer, separations- och konfliktlösning och så vidare. Skulle gissa på, det 

finns ganska stort mörkertal inom denna problematik eftersom det är så 

skämmigt så att säga, att ha blivit slagen av sin partner.73  

 

”I arbetet är det viktigt att vi som arbetar med detta är glada och trevliga mot den som söker 

hjälp. Detta kan ju i sin tur leda till att individen känner sig något gladare, eller jaa.. mindre 

ledsen när denne lämnar organisationen”74 

 

En handläggare på organisation G förklarade hur svårt arbetet är och menade att det är mycket 

känslor inblandade i detta då flertalet har upplevt sig misstrodda av rättsväsendet. Hen 

berättade att sitt personliga känsloarbete kan vara svårt att kontrollera eftersom man blir 

berörd av att andra inte mår bra. Det viktigaste menade hen är att ta de hjälpsökande tas på 

allvar då de inte tagits på allvar tidigare och även utstråla positivitet i samtalet så att den 

hjälpsökande påverkas av detta.  

 

En handläggare på organisation C berättade att det finns hjälpsökande som fortfarande har 

mailkontakt med handläggaren trots att samtalen är avslutade. En handläggare på organisation 

B berättade att de tillsammans gör en behandlingsplan där det framgår när behandlingen ska 

avslutas. Denna sker stegvis, från en gång i veckan till varannan vecka. Det är även viktigt att 

den hjälpsökande uppsöker organisationen av egen vilja. Enligt en handläggare på 

organisation B finns det vissa regler som samtalet förhålls till såsom att individen ska sitta 

kvar i rummet tills samtalstiden är slut. Hen förklarade att det beror på att de ska kunna 

reflektera tillsammans om vad som hände samt vilka känslor som uppkom under samtalet. En 

av handläggarna berättade även att de har vissa riktlinjer att förhålla sig efter, såsom att arbeta 
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efter den lagstiftning som återfinns i Socialtjänstlagen. Hen berättade även att de använder sig 

av psykodynamisk terapi och ibland kognitiv beteendeterapi. Psykodynamisk terapi syftar till 

att skapa en förståelse för individens livshistoria medan kognitiv beteendeterapi kan beskrivas 

som teorier om vår inlärningsförmåga och tankar.75 Under vårt besök, efter intervjun, på 

denna organisation visades ett samtalsrum. Det var inrett med två stolar och ett bord i mitten 

med en ljuslykta. Hen förklarade att de samtalar i varsin stol och att rummet är mysigt och 

avslappnande för båda parter i samtalet.  

5.2.1 Sammanfattning 

 
Flertalet av de män som utsätts för fysiskt våld i nära relation avvaktar att söka hjälp för sin 

problematik berättade handläggarma kunde bero på känslor såsom skam. Då skam kan leda 

till ett uteslutande av hjälpsökande och anmälan kan det även påverka problematiken negativt 

då den kan komma att kräva mer arbete. Arbetet gällande män som utsätts för fysiskt våld i 

nära relation påverkar även de som arbetar med problematiken då det handlar om att kunna 

kontrollera sina personliga känslor.   

5.3 Samtal och stöd 
Detta avsnitt beskriver hur handläggare på organisationerna genomför stödsamtalen med de 

hjälpsökande männen. Avsnittet berör organisationernas val av samtalsmetoder i form av 

gruppsamtal eller enskilda samtal.  

 

Svaret på frågan om hur samtalssituationerna ser ut med män som utsätts för fysiskt våld i 

sina nära relationer är att organisation B arbetar med både våldsutövarna och de utsatta. ”Vi 

arbetar separat med dessa individer eftersom det förekommer våld inom nära relationen (..) 

De par som har barn brukar även bli rådda till att fortsätta terapin hos en familjerådgivare.” 76 

 

En handläggare på organisation D förklarade varför gruppsamtal inte var aktuella. Hen 

menade att det skulle vara möjligt att arbeta med det i grupp, men att det inte var ekonomiskt 

                                                
75 http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=34&	  	  

76 Organisation B	  
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fördelaktigt för organisationen, dock kunde det tänkas vara gynnsamt för individen. 

Handläggare på organisation C och E var av en annan åsikt, gruppsamtal genomfördes då de 

ansågs bidra positivt till individens psykiska hälsa. Detta trots att gruppsamtalen kräver mer 

planering än de individuella samtalen. 

 

En handläggare från organisation H berättade att deras samtal syftar till att bygga upp den 

hjälpsökandes självförtroende så att denne känner att problematiken är hanterbar. Det är 

viktigt att skapa förtroende och starka sociala band. Detta för att kunna ha en öppen och 

genuin dialog som kan leda till en lösning av deras problematik. Hen berättade att de tror att 

den hjälpsökande kan lösa sin problematik själv med hjälp av utomstående.  

 

Organisation F ansåg inte gruppsamtal vara aktuella då det endast var ett fåtal som sökte sig 

dit och att ingen efterfrågan på gruppsamtal uppkommit.  

”Vi har ganska få hjälpsökande och de som går hos oss har inte kommit med önskan att de vill 

använda sig av gruppsamtal, så det är inget vi tycker är aktuellt i dagsläget”77 

 

En handläggare från organisation C berättade att “Vi är ju en förening som ger samtalsstöd, 

och det är just det vi gör. Vi har inga andra resurser heller egentligen, förutom viss juristhjälp. 

Men inget skyddat boende etc. Så de får komma så mkt [så!] de vill till oss och prata.”  

 

Dessa hjälpinsatser liknar de som organisation D och E erbjuder, dock kan organisation D 

erbjuda skyddat boende för män. Organisation F kunde erbjuda stödsamtal men ingen juridisk 

hjälp precis som organisation A. Organisation A förklarade att de planerade in fem till tio 

stödsamtal med individerna men att detta ofta utökas till det dubbla beroende för de problem 

individen söker hjälp för. Då män generellt sätt inte söker hjälp i ett tidigt stadie kan dessa 

situationer kräva mer omfattande samtal och åtgärder. Majoriteten av organisationerna 

genomförde återkoppling med sina klienter medan de övriga organisationerna välkomnande 

återkommande klienter. 
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5.3.1 Sammanfattning 

Den inledande kontakten med organisationen tas av individen som i samband med detta får 

beskriva vad denne önskar hjälp med. Organisationen beskriver vilka befogenheter de har 

samt vad de inte arbetar med, exempelvis juridisk hjälp och missbruksfrågor. Vidare utgör 

olika typer av samtal majoriteten av organisationens arbete för att hjälpa individen. En 

motivering till varför gruppsamtal hos några av organisationerna inte var aktuella förklarades 

vara att efterfrågan inte var stor.  

5.4 Åtgärder och utfall 
Svaret på vilka åtgärder som krävs i samhället för att synliggöra denna problematik gällande 

män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer svarade en handläggare från organisation C 

att det var viktigt att uppmärksamma våldet i ett tidigt stadium, innan det eskalerar. Det är 

viktigt att samhället innehar sympati inför män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer 

för att detta ska uppmärksammas och att acceptansen ska öka.  

 

En handläggare från organisation D svarade:  

 

(...) inte för att det är något som stör mig men jag tycker att om man ska vara 

noga så bör Socialtjänstlagen skrivas om, jag kan läsa den här: ”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.” (...) ”Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsätts för brott, 

och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.” (..) 

5:11 utrycker att kvinnans behov som blivit utsatta ska beaktas, det är 

motsägelsefulla uppgifter. Eftersom motsvarande uttrycks ej. (..) där står det att 

det kan vara nödvändigt vid behov (..) 5:4a utformades så att brottet skulle se 

lika ut oavsett kön om vem som blev utsatt och begår brottet.  

 

Hen menade att våld mot kvinnor är vanligare än våld mot män vilket syntes i 

socialtjänstlagen Socialtjänstlagen 5:11 (2001:453).78 Detta menade hen var ett 

majoritetssynsätt eftersom lagen utformades efter de som oftare utsätts för våld.  

                                                
78  Socialtjänstlagen 5:11, 2001:453 
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”Män som utsätts för fysiskt våld är en minoritet och problematiken tas därför inte på lika 

stort allvar som våld mot kvinnor (..) Skulle detta minoritetssynsätt appliceras på HBTQ-

personer skulle det bli ett ramaskri och motiveras som diskriminering.”79 

 

Handläggare från organisation E och F berättade att det kunde vara fördelaktigt att ämnet 

behandlades i tidig ålder såsom i grundskolan och en större uppmärksamhet i media talade de 

båda handläggarna om. Likväl menade handläggare från organisation G, E och F att ämnet 

kan upplevas som skamfyllt och att media därför ansågs ha en stor påverkan på problematiken 

gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer.  

 

”Man kan ju tycka att media borde uppmärksamma detta ytterligare, det känns lite som att 

media är boven i dramat då de inte motverkar problematiken utan snarare blundar för den, och 

många fler för den delen."80      

 

En handläggare från organisation A berättade att de talade och upplyste om fenomenet så 

mycket de kunde, de försökte bidra med den information de ansåg att individerna i samhället 

behövde för att bli mer accepterande kring mäns utsatthet för våld i nära relationer. Det råder 

tystnadsplikt så länge inga misstankar finns om att barn far illa. I dessa fall är samtliga 

organisationer skyldiga att göra en anmälan hos socialstyrelsen.  

 

”Vi gör vissa studiebesök på olika gymnasieskolor för att uppmärksamma att män kan utsättas 

för våld av både kvinnor och män. Jag tror att det är något viktigt som kanske har hamnat lite 

i bakgrunden för att det inte är så vanligt förekommande. Det känns dock som att det är på 

väg åt rätt håll med tanke på att fler verksamheter startas för att motverka problematiken”81 

 

 

                                                
79 Organisation D 

80 Organisation G 
81 Organisation F	  
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”Framförallt är vi ute och pratar om det och vi har mycket studiebesök som kommer till oss. 

Och många som är här och pratar, liksom torgför den samtidigt som det är väldigt (..) Vi 

beskriver det vi gör och det vi ser, That's it. Så vi får inte någon propaganda.” 82 

5.5 Resultatsammanfattning 
 
En av handläggarna berättade att de arbetar med mål för att den hjälpsökande ska komma 

ifrån sin utsatthet för våld i sin nära relation och därefter börja arbeta med sina negativa 

upplevelser av problematiken. Det beskrevs även av samma handläggare att det är viktigt att 

inneha kontroll över sitt eget liv och dess situationer. Verksamhetens mål framställdes vara att 

uppmärksamma män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer i hopp om att motverka 

uppkomsten. Ett annat mål framkom vara att inneha ett positivt bemötande för att med positiv 

energi påverka den hjälpsökande. 

 

Media samt information om ämnet i skolåldern ansågs ha inverkan på synen av män som 

utsätts för fysiskt våld i nära relationer. Ämnet ansågs skambelagt vilket tänktes kunna bidra 

till mörkertalet kring män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer. Det beskrevs att män 

som utsätts för fysiskt våld i nära relationer kunde leva med sin utsatthet i ett par år och att 

männen ofta fruktar för sina liv innan de söker hjälp. En anledning till deras uppsökande av 

hjälp förklarades kunna bero på övertalningar från anhöriga. Det framkom även att vissa 

hjälpsökande uppsökte hjälp för sitt eget utövande av våld istället för sin utsatthet av våldet. 

Den verkliga problematiken gällande män som utsätts för fysiskt våld i nära relationer 

framkom först efter ett antal samtal. Detta skulle kunna vara en konsekvens av det osynliga 

våld som samhället utövar gentemot våldsutsatta män. Känslan av att inte bli tagen på allvar 

när männen söker hjälp, beskrevs vara en form av det osynliga våldet. Ett viktigt delmoment i 

samtalet var lyssnandet, att individen kände sig trodd på och därmed kunde skapa tillit till 

handläggaren. Gruppsamtal organiserades på två av åtta organisationer, vilket skulle kunna 

tänkas bidra positivt till individens hanterande av sin problematik. De faktorer som behövde 

förändras var främst attityderna gentemot problematiken samt synliggörande utav denna, då 

för att kunna bidra till en lägre skamstämpel av ämnet.  

  

                                                
82 Organisation A	  
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6.0 Socialpsykologisk analys 

I detta kapitel följer en analys av det material som insamlats. De teoretiska utgångspunkter 

som beskrevs tidigare i studien kommer att användas för att tolka och förstå materialet. Den 

uppdelning av intervjumaterialet som kommer i resultatdelen sker även i analysen för att 

skapa en tydlig tråd i materialet som underlättar för läsaren att följa med i analysen.   

6.1 Mansrollen i samhället 
Upplevelsen av att leva eller att inte leva upp till den maskulina idealbilden kan skapa en 

känsla av sårad stolthet hos mannen. Insikten om att mannen behöver hjälp för att hantera sina 

problem kan upplevas som att mansrollen såras vilket leder till en känsla av förödmjukelse 

och därefter skam. En förklaring till att männen väntar med att söka hjälp och kan vara det 

ovan nämnda, att männen vill undvika en känsla av en sårad mansroll och därför väntar något 

år innan de söker hjälp för att sin problematik.  

 

Termen underdifferentiering kan användas för att beskriva varför männen söker hjälp efter 

påtryckningar från anhöriga. De anhöriga värnar om mannens välmående och vill se mannens 

problem hanterade. Rädslan för att göra de anhöriga beskvikna på mannen kan vara skäl nog 

för individen att söka hjälp.  Individens strävan att leva upp till den manliga normen 

försvinner alltmer efter de anhörigas önskningar om att mannen ifråga söker hjälp. Den 

våldsutsatte kan då uppleva det mindre viktigt att leva upp till samhällets idealbild då fokus är 

att lösa problematiken denne utsätts för.    

 

I Connells teori (1996) och Tovis (2010) artikel beskrivs att män klassas som gärningsmän än 

som offer. I de fall då männen är de som utsätts för fysiskt våld snarare än begår det kan det 

uppstå en förvirring hos mannen då denne upplever sig själv falla utanför samhällets 

manlighetsnormer. Fenomenet att män inledningsvis beskriver sig själv som en våldsutövare 

snarare än utsatt för fysiskt våld kan bero på en vilja att leva upp till samhällets idealbild men 

även att de identifierar sig med rollen som gärningsman och beskriver sin situation utifrån det. 

Denna form av inledande hjälpsökande kan ses som ett användande av den främre regionen 

för att mannen inte ska riskera ett oseriöst bemötande likt det som tidigare givits av 

rättsväsendet. Genom att inleda med att mannen söker hjälp för sitt hanterande av våld kan 

mannen skapa sig en känsla för hur seriöst bemötandet är. Därefter kan mannen avgöra om 
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bemötandet är värt en återupplevelse av den sårade mansrollen eller om det kommer resultera 

i förödmjukelse och skamkänslor över att mannen inte kan hantera sin problematik.  

6.2 Bemötande 
Vid ett inledande möte beskrevs det vara viktigt att handläggaren lyssnar och att den 

hjälpsökande kan skapa tillit för handläggaren för att sedan våga tala öppet om sin 

problematik. Betydelsen av att bli lyssnad på, visas tydligt då de organisationer vi varit i 

kontakt med använt sig av någon form samtalsterapi. Troligtvis är detta resultatet av att 

männen behöver någon som kan lyssna på dem, individerna beskrevs kunna ha lösningen på 

problemet inom sig men att det ibland krävdes samtalsstöd för att lösningen ska komma fram.  

För att mannen ska vilja lämna sin främre region kan det upplevas viktigt att handläggaren 

innehar ett seriöst och positivt bemötande gentemot den hjälpsökande mannen. Detta då 

denne kan använda sitt spegeljag för att skapa en bild kring hur handläggaren ser på den 

hjälpsökande mannen. Får mannen upplevelsen av att handläggaren anser mannen omanlig 

eller svag kan detta resultera i en känsla av förödmjukelse och därefter skam. Detta då 

upplevelsen av en bristande mansroll gör sig påmind då den hjälpsökande får ta del av 

handläggarens upplevelse av mannen.   

 

För att mannen ska våga lämna sin främre region för sin bakre region kan det vara fördelaktigt 

att göra den hjälpsökande mannen delaktig i den process som berör honom. Starka sociala 

band kan då skapas mellan handläggaren och den hjälpsökande som tecken på ett starkt 

socialt band.  När handläggaren visar ett intresse för individen och tar dennes problematik på 

allvar, olikt mannens tidigare erfarenheter, kan denne känna sig uppmärksammad. Då 

individen inte längre behöver känna skam över sin problematik kan dennes sociala band till 

handläggaren stärkas och tillit kan byggas. Känslor av förtroende gentemot handläggaren kan 

därmed skapa starka sociala band då denne känner en samhörighet med handläggaren och inte 

längre känner sig utstött på grund av sina problem. Genom starka sociala band kan individen 

känna sig accepterad och det kan då bli lättare att prata om sina problem. 
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6.3 Samtal och stöd 
Två av åtta organisationer erbjöd gruppsamtal där olika hjälpsökande kan lyssna och stötta 

varandra i problematiken. Dessa kan bidra fördelaktigt för individen i fråga då andras åsikter 

och tankar kan bidra till att individen ser sin problematik ur ett annat perspektiv. Det kan även 

bidra till en bakre region för gruppen, då de under ett avslappnat förhållande kan diskutera sin 

problematik och därmed inte känna sig annorlunda. Fördelarna kan även vara att de 

hjälpsökande finner en styrka i att andra går igenom en liknande situation. Det positiva med 

gruppsamtal kan också vara att de hjälpsökande tillsammans diskutera fram en lösning på 

deras olika problem. De individer som inte har några anhöriga att tala med kan därmed finna 

stöd och uppmärksamhet från de övriga individerna och handläggarna i gruppsamtalen. Detta 

kan få den hjälpsökande att känna sig bekväm och avslappnad genom att vara i sin bakre 

region.  

Gruppsamtal kan bidra negativt till individen inte minst om denne befinner sig i sin främre 

region. Detta då mannen kan tänkas ha svårigheter att komma till tals och känna sig bekväm i 

situationen och därmed hämma hanterandet av problematiken. Ett användande av den främre 

regionen skulle även kunna bidra till att männen jämför sina problem med varandra och av 

denna anledning väljer att inte dela med sig av sin problematik då det finns andra som har det 

mer problematiskt i sitt liv.  

Genom samtalen kan den hjälpsökande se sig själv genom Cooleys teori om spegeljaget, det 

vill säga genom handläggarens uppfattning av den hjälpsökande. Det kan få mannen att förstå 

sin problematik och se den ur ett mer allvarligt perspektiv. Speglingen sker som en process 

mellan den hjälpsökande och handläggaren. Enligt Cooley består det sociala jaget av tre steg; 

mannens föreställning om hur denne ter sig för andra, dennes föreställning om andra 

personers bedömning av individen samt den positiva eller negativa självkänslan som dessa 

föreställningar resulterar i. Den hjälpsökande befinner sig inledningsvis i sin främre region 

och genom känslor av tillit och förtroende till handläggaren förs individen successivt mot sin 

bakre region. Mannen i fråga börjar se sig själv ur ett positivt perspektiv som kan leda till en 

ökad självkänsla- och förtroende.  

 

Många män som utsätts för fysiskt våld i nära relation söker hjälp efter ett antal år. Dessa män 

har då troligtvis en låg självkänsla då återspeglingen har skett främst från den våldsutövande 

partnern. Enligt Scheff (1994) kan en bristande självkänsla handla om en negativ påverkan 
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från den våldsutövande partnern.83 Handläggaren kan hjälpa den hjälpsökande att uppnå ett 

höge självförtroende genom att återspegla positiva egenskaper till denne. Detta kan kopplas 

till Scheffs (1994) beskrivning av att förnedring och känslan av att vara otillräcklig kan uppstå 

genom negativa påhopp.84 Då individen känner förnedring inför att inte uppfylla de krav som 

partnern ställer. 

6.4 Åtgärder och utfall 
Enligt Tovi anses män kunna hantera sin problematik självständigt och därför ska ingen hjälp 

behöva erbjudas.85 Detta kan tolkas som att problematiken gällande mäns utsatthet blir 

skamfylld då den inte passar in i samhällets manliga idealbild och förväntningar gentemot 

män. Då denna idealbild inte överensstämmer med män som utsätts för fysiskt våld i nära 

relation, väljer männen att inte diskutera sin problematik samt sina upplevelser av inte leva 

upp till mansrollen. För att förståelsen ska öka gentemot män som blir utsatta för fysiskt våld i 

nära relation kan det tänkas att det krävs ett ökat accepterande från samhällets sida. De 

manliga normerna i samhället kan behöva neutraliseras för att motverka denna form av 

problematik.  

Grundproblemet är att ämnet av utsatta män skambeläggs då det inte uppmärksammas. För att 

undvika en skambeläggning av fenomenet av män som utsätts för fysiskt våld i sina nära 

relationer skulle en uppmärksamhet av media kring ämnet vara fördelaktigt. Vidare skulle 

undervisingen om problematiken i skolålder kunna leda till ämnet lyfts istället för 

skambeläggs. Istället för att elever som upplever en igenkänningsfaktor med problemet väljer 

att inte tala om det eller låtsas om att det inte existerar skulle de kunna välja att tala om det. 

Detta då problematiken kan accepteras i tidig ålder istället för att eleverna ska växa upp med 

bilden av att männen ska leva upp till den maskulina idealbilden.   

Ett annat problem var Socialtjänstlagen 5:11 (2001:453). I denna paragraf appliceras ett 

majoritetssynsätt där kvinnor och barn uttryckligen omnämns i lagen då utsätts oftare för 

                                                
83	  Scheff, 1994, Microsociology, sid.4-15 

84 Scheff, 1994, Microsociology, sid.4-15	  

85	  Tovi 2010, Kvinnors våld mot män, en textanalytisk studie om hur fenomenet misshandel skildras 
av allmänheten på två debattforum 
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fysiska övergrepp än män. Med detta synsätt skulle olika minoritetsgrupper inte behöva 

nämnas i lagboken, såsom exempelvis judar, romer eller finnlandssvenskar. Det beskrivs dock 

att hänsyn ska tas till den som utsätts för brott men enligt Socialtjänstlagen 5:11  (2001:453) 

appliceras ett majoritetssynsätt som då skulle kunna användas inom andra områden i 

samhället.86 Denna paragraf visar på samhällets syn av de som utsätts för och de som utsätter 

andra för övergrepp. Då män inte omnämns uttryckligen varken i paragrafen eller i lagen kan 

de tolkas som att de utför övergreppen. Detta visar på ett synsätt inspirerat av den maskulina 

idealbilden och därmed en skambeläggning gentemot de som inte lever upp till denna 

idealbild.  

7.0 Sammanfattning och slutsatser 
Män söker generellt inte hjälp för sina problem innan den gått så långt att de fruktar för sina 

liv. Detta kan tänkas bero på det osynliga våld samhället utövar gentemot mannen när 

problemet negligeras. Genom att rättsväsendet inte tar mannens problem på allvar kan detta 

leda till en känsla av förödmjukelse och skam hos den våldsutsatte. Skamkänslan över att inte 

leva upp till maskulinitetsnormen var en anledning till att männen avvaktade med att söka 

hjälp då de inte ville göra sina anhöriga besvikna över att inte leva upp till samhällets ideal 

som män. Männen sökte inledningsvis inte hjälp för sin utsatthet för våld utan istället för sitt 

våldsutövande, med anledning att män lättare identifierar sig med rollen som gärningsman än 

offer.  

 

Bemötande sker inledningsvis genom att handläggaren lyssnar på mannen och visar ett 

intresse för denne. När ett positivt bemötande sker finns möjligheten att mannen känner sig i 

sin bakre region och väljer att berätta om sina problem. Det fortsatta bemötandet bör ske som 

det gjordes inledningsvis genom att den hjälpsökande upplever sig bli lyssnad på och tagen på 

allvar. Genom en uppmärksamhet och delaktighet i beslutandeprocessen kan starka sociala 

band skapas mellan handläggaren och den hjälpsökande.  

 

                                                
86	  Socialtjänstlagen, 5:11, 2001:453	  
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Gruppsamtal kunde vara en form av samtalsstöd som var positivt för mannen då denne kunde 

ta del av andras råd och tankar kring liknande problem. Då ämnet kunde diskuteras obehindrat 

kunde individerna befinna sig i den bakre regionen under samtal om problemen.  

 

Åtgärder i form av undervisning i skolåldern kan leda till en större förståelse för de utsatta 

männen. Media menar handläggarna ha en stor roll för tabubeläggning av ämnet och är 

därmed ansvariga för att ge en ökad uppmärksamhet kring ämnet. En nyansering av 

Socialtjänstlagen 5:11 (2001:453) där inte endast kvinnor, barn och andra utsatta nämns utan 

även män. Istället för att särskilja dem och framställa dem som gärningsmän bör de omfattas 

av lagen.  

 

Grundproblemet är männens skam gentemot den maskulina idealbilden. De utsatta männen 

befinner de sig i sin främre region gentemot samhället och upprätthåller därmed mansidealet. 

Det sker en användning av spegeljaget när männen kommer i kontakt med handläggarna 

under dessa samtal uppstår sociala band som både kan vara över- och underdifferentierade 

men är inte optimalt differentierade även om detta är målet för den hjälpsökande mannen. 

Detta då denne ska anse sitt välmående lika viktigt som  individerna i omgivningen. Målet 

med organisationerna och handläggarnas arbete är att de utsatta männen successivt ska träda 

in i sin bakre region och skapa nya sociala band vilket kan leda till en positiv 

underdifferentiering då mannen prioriterar de anhörigas råd om att uppsöka hjälp. Det uppstår 

en konstruktiv återspegling av den hjälpsökandes jaguppfattning vilket innebär att relationen 

mellan handläggaren och den utsatte utvecklas mot en optimal differentiering. Det innebär 

även att skammen som den hjälpsökande känner blir öppen istället för dold och att mannen 

bearbetar sina problem tills de är lösta.  

 

7.1 Reflektion 
De slutsatser som vi kommit fram till kan anses trovärdiga då vi noga redogjort för faktiska 

uttalanden från handläggare och har sedan analyserat dessa med hjälp av teorier och artiklar. 

Teorierna har bidragit till en större förståelse för problematiken som undersökts. Teorier 

såsom skam, sociala band och maskulinitet har bidragit till att förklara varför män väljer att 

leva med detta problem ett par år innan de söker hjälp medan spegeljaget och de olika 

regionsbeteendena har förklarat organisationernas bemötande och hanterande av problemet. 
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Studiens syfte var att belysa en problematik som sällan uppmärksammas. Förhoppningen var 

att bidra till en attitydförändring gentemot problemet vilket studien hoppas kunna bidra med.  

 
Innan kursstart väckte detta ämne vårt intresse vilket bidrog till att studien påbörjades i 

ett tidigt stadium. En positiv faktor var att insamlingen av empirin gjordes i ett tidigt 

skede. Insamlingen innefattar även relevant litteratur och vetenskapliga artiklar för att 

öka förståelsen för problemet. Den innehöll både ny och äldre artiklar, vilket kunde ses 

positivt då tillförlitligheten ökar då artiklarna beskrev liknande situationer under olika 

decennier. Det är då rimligt att anta att problematiken pågått en längre tid då vi har flertal 

artiklar som denna slutsats kan dras utifrån. Vi hade kunnat använda fler artiklar och då 

fått en djupare förståelse för ämnet men att fem artiklar gav en tillräckligt djupgående 

förståelse då de behandlade olika områden kring problemet. Efter empirins 

sammanställning utarbetades en intervjuguide. Genom arbetet med intervjuguiden ökade 

insikten om att avgränsning var viktigt för att få fram ett bra resultat och efter hand 

begränsades intervjuguiden alltmer. Till slut kvarstod det endast de mest relevanta och 

viktigaste frågorna för studien.  

Det som gått mindre bra i denna studie är att det varit svårt att veta vilka organisationer 

vi skulle vända oss till eftersom det inte uppmärksammas tillräckligt var individerna med 

denna typ av problem kan vända sig i samhället. När vi bestämt oss för vilka 

organisationer som skulle kontaktas kunde studien påbörjas. Något som gick mindre bra 

var att Polismyndigheten inte kunde medverka i intervjuer och detta bidrog till att 

problemformuleringen för undersökningen fick ändras. Dock inträffade detta i det tidiga 

stadiet av uppsatsen, vilket inte upplevdes som ett större problem för det fortsatta arbetet.  

I ett senare skede av uppsatsen upptäckte vi att ett begrepp, genus, inte var applicerbart 

på alla delar av studien. Eftersom denna studie fokuserar på män och deras utsatthet för 

fysiskt våld upplevdes inte genus vara applicerbart då genus kan upplevas främst 

fokusera på kvinnor istället för män. För att undvika förvirring för läsaren valdes 

begreppet bort med motivering av att skapa en tydlighet i uppsatsen gällande våldsutsatta 

män i nära relationer.  

En del av resultaten i studien är att detta sociala problem kräver en ökad uppmärksamhet 

för att minska förekomsten. Media och skolundervisingen beskrevs ha en betydande roll. 
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Den största åtgärden för att uppmärksamma problemet anses vara genom media. Mer 

fokus på problemet i media kan i sin tur motverka den eventuella skam som kan uppstå 

för de berörda männen. Detta kan i sin tur ge en bredare förståelse och därmed berikad 

kunskap om ämnet. Ett större utrymme för problemet hoppas bidra till en förändring av 

den maskulina bilden som kan bidra till en större förståelse för män som utsätts för 

fysiskt våld i nära relationer. Förhoppningsvis medverkar en nyanserad bild av 

maskulinitet till att fler söker hjälp för sin utsatthet.  

Det finns hjälporganisationer som föreläser och tar emot studiebesök och på så vis bidrar 

till en ökad kunskap och förståelse för ämnet. Även denna åtgärd kan motverka skammen 

inför erkännandet av problematiken, oavsett kön på den våldsutsatta mannen.  

Studiens giltighet går att diskutera eftersom vi endast tagit del av handläggarnas 

tolkningar och tankar kring hur de mottar och hanterar de hjälpsökande och de 

hjälpsökande hade intervjuats kunde svaren blivit annorlunda. Med anledning av 

sekretess samt vår bristande kunskap gällande ämnet, har valet, som nämnts tidigare, 

varit att intervjua handläggare istället för de våldsutsatta. Då handläggarna arbetar under 

tystnadsplikt har detta troligtvis bidragit till att viktig fakta och information inte kunnat 

lämnas ut och skulle denna information framkommit skulle förmodligen studiens djup 

och förståelse öka avsevärt. 

En reflektion angående varför män inte anmäler det våld de utsätts för kan vara att fler utsätts 

för psykiskt våld än fysiskt. Det psykiska våldet kan vara svårare att bevisa än en utsatthet för 

fysiskt våld. Som skrivits tidigare är anledningen till att män inte anmäler sin utsatthet dels för 

att de har en misstro gentemot rättsväsendet och att de inte vill skapa problem i privatlivet.  

En annan teori kan vara att männens partner utövar kontroll över dennes ekonomi. Den avgift 

vissa organisationer tar kan därmed bidra till att män som vill söka hjälp inte har ekonomiska 

medel till det. 

 

Det är viktigt för oss att de individer som medverkat i undersökningen är anonyma i 

uppsatsen, dels för att inte bryta vårt förtroende gentemot de deltagande och för att det 

inte ska uppstå konsekvenser som kan leda till att anonymiteten bryts.  Under 

intervjutillfällena har vi även blivit ombedda av samtliga att inte uppge varken deras 

namn eller organisationens geografiska etablering. Detta med anledning av att det finns 
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fåtal hjälporganisationer för våldsutsatta män och därmed kan det minska svårigheten för 

utomstående att ta reda på vilka organisationer som medverkat i studien. Det kan även 

bidra till att utomstående lättare kan lista ut vilka som arbetar vart och sedan ta kontakt 

med handläggarna för att därefter leta upp männen som får hjälp och som eventuellt bor 

på deras boende.  

Denna studie hoppas kunna ge kunskap och förståelse för problemet ifråga och kan i sin 

tur kan bidra till en mindre tabubeläggning av detta. Våld är något som förmodligen 

alltid kommer att förekomma men desto mer uppmärksamhet, hjälp och stöttning det 

finns i samhället ju högre välbefinnande kan de individer som utsätts för våld i nära 

relationer känna. Undersökningen av ämnet har varit mycket intressant och lärorikt. Det 

har gett oss ökad vetskap och nya perspektiv gentemot män som utsätts för våld i nära 

relationer. 
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