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Abstract  
 
Title: Victim or perpetrator? A qualitative study about perceptions within the social services 
regarding men who are victims of domestic violence 
 
Authors: Johanna Dalgren Wikland and Alexandra Poulios 
 
Supervisor: Melker Labory 
 
Assessor: Staffan Blomberg 
 
The aim of this study was to examine the perceptions within social services regarding men 
who are victims of domestic violence based on how gender, sexuality, masculinity and 
victimhood was constructed in the social workers' statements. Eight qualitative interviews 
were conducted with nine social workers who work within the social services and meet people 
who are victims of domestic violence. A social constructionist scientific approach has 
permeated the study and theories of gender, heteronormativity, masculinity and the ideal 
victim has served as the study’s theoretical views. The results of the study showed that some 
of the social workers ascribed men specific characteristics such as strength and fearlessness. 
This showed how gender and masculinity was constructed in the social workers' statements. 
Furthermore, the results showed that their statements often based on a heterosexual norm and 
on the assumption that the woman was the victim and the man the perpetrator of domestic 
violence. Thus, sexuality and victimization were constructed in relation to gender. This 
showed that the social workers had certain perceptions regarding vulnerable men, meaning 
that men often were made invisible as victims of domestic violence in the social workers' 
statements. At the same time, this may be because of the fact that the social workers mostly or 
exclusively have met women who are exposed to violence by their male partner. In addition to 
this, all social workers expressed an openness and awareness that even men are victims of 
domestic violence in same-sex and different-sex relationships. 
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Abstrakt 
 
Titel: Offer eller förövare? En kvalitativ studie om föreställningar inom socialtjänsten om 
män som utsätts för våld i nära relation 
 
Författare: Johanna Dalgren Wikland och Alexandra Poulios 
 
Handledare: Melker Labory 
 
Examinator: Staffan Blomberg 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka föreställningar som finns inom 
socialtjänsten om män som utsätts för våld i nära relation utifrån hur kön, sexualitet, 
maskulinitet och offerskap konstrueras i socialarbetares uttalanden. Åtta kvalitativa intervjuer 
har genomförts med nio socialarbetare som är verksamma inom socialtjänsten och möter 
personer som utsätts för våld i nära relation. Ett socialkonstruktionistiskt vetenskapligt synsätt 
har genomsyrat studien och teorier om genus, heteronormativitet, maskulinitet och det 
idealiska offret har tjänat som studiens teoretiska utgångspunkter. Studiens resultat visade att 
en del av socialarbetarna tillskrev män specifika egenskaper, såsom styrka och orädsla. På så 
sätt konstruerades kön och maskulinitet i socialarbetarnas uttalanden. Vidare visade resultatet 
att socialarbetarna ofta talade utifrån heteronormen och utifrån kvinnan som offer och mannen 
som förövare av relationsvåld. Detta visade hur sexualitet och offerskap konstruerades 
kopplat till kön. Socialarbetarna hade således vissa föreställningar om utsatta män, 
innebärande att män ofta osynliggjordes som offer för relationsvåld i socialarbetarnas 
uttalanden. Detta kan tänkas bero på att socialarbetarna mestadels eller uteslutande hade mött 
kvinnor som utsätts för våld av sin manliga partner. Samtliga socialarbetare gav dessutom 
uttryck för en öppenhet och medvetenhet om att även män utsätts för relationsvåld i 
samkönade och olikkönade relationer. 
 
 
Nyckelord 
 
Föreställningar, socialtjänsten, utsatta män, våld i nära relation, genus, maskulinitet, 
offerskap, heteronormativitet 
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Förord 

 

Alla bär vi med oss föreställningar och konstruerar kön, sexualitet, maskulinitet och offerskap. 

Detta gör vi både medvetet och omedvetet, men det är inte förrän vi uppmärksammas på de 

föreställningar vi har och konstruktioner vi gör som vi blir medvetna om det. Vi vill genom 

denna studie uppmärksamma ett dolt socialt problem, nämligen män som utsätts för våld i nära 

relation. Vi hoppas att vår studie kommer kunna bidra till en ökad reflektion och diskussion 

genom att synliggöra de föreställningar som finns om män som utsätts för våld i nära relationer. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som har gjort denna studie möjlig genom att 

ställa upp på intervju. Vi vill också tacka vår handledare Melker Labory, som utöver 

vägledning i uppsatsarbetet bringade klarhet i och med sin kreativa jämförelse mellan ett 

uppsatsarbete och ett mord som ska lösas i CSI. Slutligen vill vi tacka våra respektive som stått 

ut med vår frånvaro under arbetet med uppsatsen. 
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1 Inledning 
 

Vilka associationer får du när du hör talas om våld i nära relationer? Vem är offer och vem är 

förövare? 

En vanlig uppfattning om våld i nära relationer är att en kvinna utsätts för våld av sin manliga 

partner. I Sverige belyser omfattande forskning och litteratur mäns våld mot kvinnor, vilket 

framförallt har att göra med ämnets stora uppmärksamhet i samband med kvinnorörelsens 

framväxt under 1970-talet. Radikalfeminismen hade stor genomslagskraft under denna tid, 

och bidrog till ökad uppmärksamhet kring våld mot kvinnor i nära relationer som ett stort 

samhälleligt problem. Detta ledde bland annat till en ökad offentlig debatt och införandet av 

en kvinnofridslagstiftning år 1998 i Sverige. Än idag är lagstiftningen på området utformad 

för våldsbrott som drabbar kvinnor med män som förövare (Lövkrona, 2001). 

Men det finns en annan sida av myntet. Även män utsätts för våld i nära relationer, både i 

Sverige och i andra länder. Hur många män som utsätts är däremot svårt att fastställa, 

eftersom forskare ofta definierar våld i nära relation på olika sätt (Nowinski & Bowen, 2012). 

World Health Organization (WHO) definierar våld i nära relation som allt beteende som leder 

till fysisk, psykisk eller sexuell skada hos de som ingår i relationen. Detta innefattar fysisk 

aggressivitet, psykiska övergrepp, sexuellt tvång och allt annat kontrollerande beteende 

(WHO, 2006). Det är denna vida definition vi syftar till när begreppet våld används i denna 

studie, då den innefattar allt beteende som orsakar någon slags skada hos den utsatte, och den 

kan relateras till alla som är utsatta, oavsett kön och sexuell läggning. En norsk studie visar att 

begreppet nära relation kan tolkas på olika sätt. Utöver parrelationer kan det exempelvis 

handla om syskon- eller vänskapsrelationer (Sogn & Hjemdal, 2009). I denna studie har vi 

valt att avgränsa oss till vuxna män som blir utsatta för våld av en partner eller före detta 

partner. Detta eftersom den tidigare forskningen i stort sett uteslutande belyser dessa typer av 

relationer, vilket underlättar en jämförelse. För att variera begreppet våld i nära relation 

används även begreppen relationsvåld eller våld i relationen i denna studie. 

Även om forskning om utsatta män tenderar att visa olika resultat, har det klart påvisats att 

män utsätts för våld i både samkönade och olikkönade parrelationer (Nowinski & Bowen, 

2012). Att män utsätts för våld av närstående i Sverige visas bland annat i en studie skriven av 

Klara Hradilova Selin (2009) för Brottsförebyggande rådet. Studien visar även att utsatta män 

i Sverige tenderar att söka hjälp i lägre utsträckning än kvinnor och har lägre förtroende för 

rättsväsendet än kvinnor (Hradilova Selin, 2009). I likhet med Hradilova Selins (2009) studie 
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visar ett flertal internationella studier att män är utsatta för våld i nära relationer av kvinnliga 

eller manliga partners. I ett flertal studier framkommer att män som utsätts för våld i hög 

utsträckning undviker att söka hjälp. Detta beror ofta på rädsla för att inte uppfattas som ett 

trovärdigt offer, vilket även erfarits av många hjälpsökande män (Migliaccio, 2002, Tsui, 

Cheung & Leung, 2010, Hines, Brown & Dunning, 2007). Det har också visats att många 

utsatta män i samkönade relationer har en rädsla för att söka hjälp på grund av den 

heteronormativitet som präglar samhället (Kay & Jeffrie, 2010). 

Detta pekar på att oförståelse från omgivningen kan utgöra hinder för utsatta män att söka och 

få hjälp, vilket kan förklaras genom att omgivningen tenderar att reagera olika beroende på 

om den som utsätts för våld är en man eller kvinna (Kullberg, Hertz, Fäldt, Wallroth & 

Skillmark, 2012), och att synen på våld i nära relationer bland olika grupper i samhället ofta 

präglas av föreställningar där män anses starka och kunna ta hand om sig själva (Cormier & 

Woodworth, 2008, Hogan, Hegarty, Ward, & Dodd, 2012). I en folkhälsorapport från 

Socialstyrelsen visas att våld i nära relation kan få sociala konsekvenser hos den som är utsatt, 

såsom arbetslöshet, sjukskrivning och isolering (Socialstyrelsen, 2009), vilket talar för att 

detta är ett stort socialt problem. I Sverige är dock forskningen om män som utsätts för 

relationsvåld fortfarande mycket begränsad, vilket indikerar på en stor kunskapslucka. Den 

mycket begränsade uppmärksamheten kring män som utsätts för våld i nära relation i Sverige 

speglas också av dagens lagstiftning. 

I socialtjänstlagen 5 kap. 11§ betonas att stöd och hjälp till den som har utsatts för brott är en 

av socialnämndens uppgifter. I paragrafen står även skrivet att kvinnor som utsätts för våld av 

närstående särskilt ska beaktas och att de kan ha behov av hjälp och stöd för att förändra 

situationen de befinner sig i (Sveriges Lagar, 2012). Skrivningen i lagen innebär att 

lagstiftningen inte är könsneutral och att män som utsätts för våld i nära relationer 

osynliggörs. Mot bakgrund av rådande forskning kan slutsatsen dras att våld mot män i nära 

relationer är ett existerande problem och att samhälleliga föreställningar om kön, maskulinitet, 

sexualitet och offerskap kan påverka mäns benägenhet att söka hjälp och mäns rädsla för hur 

de kommer bli bemötta vid hjälpsökande. Eftersom socialarbetare inom socialtjänsten är en av 

de yrkesgrupper som kan möta utsatta män i sitt arbete, blir det problematiskt när den svenska 

lagstiftningen särskilt lyfter fram kvinnor som utsatta för våld i nära relationer då det finns en 

risk att utsatta män osynliggörs.  
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1.1 Problemformulering 

Vi anser att det finns en diskrepans mellan lagstiftningens utformning, där utsatta män 

osynliggörs, och hur verkligheten ser ut, att även män utsätts för våld i nära relationer. 

Socialarbetare inom socialtjänsten kan tänkas komma i kontakt med utsatta män, samtidigt 

som deras arbete styrs av en lagstiftning som inte är könsneutral. Vi anser det därför vara 

relevant att undersöka vilka föreställningar som finns om män som utsätts för våld i nära 

relationer hos personal inom socialtjänsten utifrån hur kön, sexualitet, maskulinitet och 

offerskap konstrueras i socialarbetarnas uttalanden. Med begreppet föreställning syftar vi här 

till den bild som socialarbetare har om män som utsätts för våld oavsett om det finns en 

vetskap om hur det faktiska förhållandet ser ut. Med begreppet konstruktion syftar vi till hur 

exempelvis kön skapas i socialarbetarnas uttalanden. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka föreställningar som finns om män som utsätts 

för våld i nära relation hos personal inom socialtjänsten utifrån hur kön, sexualitet, 

maskulinitet och offerskap konstrueras i socialarbetarnas uttalanden. 

Syftet preciseras genom följande frågeställningar:  

- Hur talar socialarbetare om män som utsätts för våld i nära relation och vilka 

föreställningar framträder i detta? 

- Hur konstrueras kön, sexualitet, maskulinitet och offerskap i socialarbetarnas 

uttalanden? 

1.3 Disposition 

 

I kapitel ett har inledning, problemformulering samt studiens syfte och frågeställningar 

redogjorts för. Vidare i kapitel två presenteras den tidigare forskningen som framför allt berör 

föreställningar om män som utsätts för våld. I kapitel tre beskrivs studiens teoretiska 

utgångspunkter: genus, heteronormativitet, maskulinitet och det idealiska offret. Därefter 

beskriver vi i kapitel fyra våra metodval och tillvägagångssätt i studien, däribland den 

kvalitativa forskningsintervjun som har använts som insamlingsmetod. I kapitel fem 

presenteras studiens resultat som består av citat utifrån intervjuerna med socialarbetare, samt 

analys utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Därefter sammanfattas de slutsatser som dragits 

utifrån resultat- och analysdelen. Vidare avslutas denna uppsats med kapitel sex där vi för en 

slutdiskussion och ger förlag på fortsatt forskning. 
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2 Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt presenteras vår genomgång av tidigare forskning. Denna är till största del 

internationell då den svenska forskningen gällande män som utsätts för våld i nära relation är 

mycket begränsad. Trots att det finns studier som belyser situationen för män som utsätts för 

våld i nära relation i exempelvis Asien (se Cheung, Leung & Tsui, 2009) och i Afrika söder 

om Sahara (se Ameh, Shittu, Abdul, Bature & Oyefabi, 2012) har vi valt att avgränsa oss till 

en västerländsk kontext för att underlätta jämförelse mellan studierna och denna studie. Det 

bör nämnas att studierna som vi hänvisar till i detta kapitel kan betraktas som relativt 

småskaliga. Samtidigt visar de på liknande resultat, vilket ökar dess trovärdighet.  

Forskningen som presenteras nedan är uppdelad i underliggande teman som på olika sätt 

belyser studiens syfte. I det första temat, 2.1 tar vi upp förekomsten av våld mot män samt 

likheter mellan våldsutsatta män och kvinnors erfarenheter, vilket ger en förståelse för hur 

problemet ser ut i stort. Det andra temat, 2.2 belyser olika gruppers föreställningar om män 

som utsätts för våld i nära relationer. I det tredje och sista temat, 2.3 belyses hur 

föreställningar om män som utsätts för våld i nära relation hos bland annat professionella kan 

påverka situationen för utsatta män. I respektive tema diskuteras således ämnet våldsutsatta 

män och olika aspekter av detta. 

2.1 Förekomst av våld mot män och våldets karaktär 

Uppmärksamheten kring män som utsätts för våld är mycket begränsad i jämförelse med 

uppmärksamheten kring utsatta kvinnor. Detta kan bero på att få studier har gjorts om ämnet, 

och att få ansträngningar har gjorts för att hjälpa utsatta män. Organiseringen bakom 

kvinnojourer och kvinnojoursrörelsen utgår ofta från att mäns överordning i samhället kan 

förklara att kvinnor utsätts för våld i nära relation (Hines, Brown & Dunning, 2007). Detta 

synsätt kan leda till föreställningar om att endast kvinnor utsätts för relationsvåld, samt att 

våld endast förekommer i olikkönade parförhållanden. Ett flertal studier visar dock att även 

män utsätts. Forskningen om män som utsätts för våld i nära relationer tenderar däremot att 

visa mycket olika resultat, bland annat beroende på forskares skilda metoder och definitioner 

av våld i nära relation. Detta visar Sabrina Nowinski och Erica Bowen (2012) i sin 

litteraturgenomgång av forskning om män som utsätts för våld i nära relationer, och att det 

som en följd av detta är svårt att fastställa i vilken utsträckning män utsätts för våld i nära 

relationer. Vad som dock klart påvisats är att våld mot män förekommer i både olikkönade 
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och samkönade relationer, men att forskningen är begränsad och att det behövs fler studier i 

ämnet (Nowinski & Bowen, 2012). 

Forskning pekar på att det finns flera liknande erfarenheter hos män och kvinnor som utsätts 

för våld. Detta visar bland annat Todd A. Migliaccio (2002) i sin studie, där han intervjuat 12 

män som utsatts för våld i nära relation i USA och sedan gjort en narrativ analys. Likheter 

som lyfts fram är bland annat att våldet ofta börjar när paret tar ”sin relation till nästa nivå” 

exempelvis genom giftermål, och att det därefter trappas upp. Andra likheter som tas upp är 

att den som är våldsutsatt ofta tar på sig skulden för att bli utsatt för våld. Migliaccio (2002) 

menar också på att våld i nära relationer ofta är ett uttryck för utövarens makt, eller brist på 

makt över sin partner och att våldet ofta tar sig liknande uttryck oavsett de inblandades kön. 

Liknande slutsatser dras även i andra studier (se t.ex. Hines, Brown & Dunning, 2007).  

Trots att forskning, som visats här, pekar på att våld mot män i nära relation förekommer samt 

att våldets karaktär och mäns och kvinnors erfarenheter kan likna varandra, tycks synen på 

och attityden gentemot personer som utsätts för våld variera beroende på om den utsatte är en 

man eller kvinna eller om den utsatte ingår i en samkönad eller olikkönad relation. Detta 

belyses i nästkommande tema. 

2.2 Konstruktionen av kön och föreställningar om personer som utsätts för relationsvåld  

Inom socialt arbete finns det en slags diskrepans, då personalen å ena sidan ska hjälpa andra, 

men å andra sidan finns en risk att normer reproduceras. Detta kan i vissa fall förhindra hjälp 

till enskilda. Detta påpekar Marcus Herz i sin avhandling, där han undersökt hur personal 

inom socialtjänsten bland annat konstruerar kön i talet om klienter. Studien visar att det finns 

en vilja bland socialsekreterare att behandla alla klienter lika oavsett kön, men att kön ändå 

konstrueras och spelar en central roll inom socialtjänsten. Detta leder till att klienter 

kategoriseras och riskerar att bemötas på olika sätt beroende på kön (Herz, 2012). Exempelvis 

kan detta leda till att män som utsätts för våld uppfattas på ett annat sätt än våldsutsatta 

kvinnor, vilket ett flertal studier visar. Kullberg et al. (2012) menar att omgivningen tenderar 

att reagera olika beroende på om den som utsätts för våld av en partner är en man eller kvinna, 

vilket har att göra med samhälleliga diskurser om kvinnan och kvinnlighet och mannen och 

manlighet (Kullberg et al., 2012). Detta framträder tydligt i en kanadensisk studie, där 108 

studenter och 62 poliser besvarat en enkät om våld i nära relationer. Av svaren visade det sig 

att både polisernas och studenternas attityder gentemot våldsutövaren och den våldsutsatte 

varierade beroende på om den utsatte var en man eller kvinna. Våld mot kvinnor ansågs vara 
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mer allvarligt än våld mot män, och det var mer troligt för respondenterna att agera om den 

utsatte var en kvinna i en olikkönad relation, i jämförelse med om den utsatte var en man i en 

olikkönad eller samkönad relation (Cormier & Woodworth, 2008).  

Liknande resultat visar en amerikansk studie där 192 studenter besvarat en enkät om våld i 

nära relationer. Även här ansågs våld mot kvinnor mer allvarligt, och kvinnliga offer ansågs 

dessutom vara mer sårbara än manliga, och manliga förövare mer starka och hotfulla än 

kvinnliga (Seelau & Seelau, 2005). I båda ovanstående studier dras slutsatsen att 

respondenternas attityder och skillnaden i synen på kvinnliga och manliga offer har ett 

samband med könsstereotypa föreställningar som finns i samhället, där exempelvis män ofta 

anses starka och kvinnor svaga. Detta gör bland annat att våld mot män inte anses lika 

allvarligt som våld mot kvinnor (Cormier & Woodworth, 2008, Seelau & Seelau, 2005). Även 

attityder gentemot våld i olikkönade och samkönade relationer skiljer sig ofta åt, vilket bland 

annat visas i en amerikansk studie där 120 anställda på olika kriscenter (crisis center staff 

members) besvarat en enkät efter att ha läst en vinjett om våld i nära relation. Studien visar att 

respondenterna ser mer allvarligt på våld i olikkönade relationer än i samkönade. 

Respondenternas svar visade också att de såg minst allvarligt på män som blir utsatta för våld 

av en manlig partner och mest allvarligt på om en kvinna blir utsatt för våld av en manlig 

partner, vilket stämmer överens med den uppfattning som ofta präglar samhället att den 

utsatte är en kvinna i en olikkönad relation (Brown & Groscup, 2009). 

Även i en studie där sex kuratorer intervjuats om sina erfarenheter av att arbeta med utsatta 

män framträder föreställningar om män som utsätts för våld i relationen. Ett flertal kuratorer i 

studien påpekade att de kände sig överraskade över den omfattning på våld som männen 

utsattes för, men också över antalet manliga offer de mött genom åren som yrkesverksamma. 

Kuratorerna menar att detta har förändrat deras syn på kön i samhället, speciellt deras syn på 

kvinnan och kvinnlighet (Hogan et al., 2012). 

Ovanstående studier ger uttryck för att synen på personer som utsätts för relationsvåld ofta 

skiljer sig åt beroende på om den som utsätts är en man eller kvinna. Att detta kan påverka 

mäns benägenhet att söka hjälp visas i ett flertal studier, som presenteras i nästkommande 

tema. 
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2.3 Föreställningar om utsatta män och dess konsekvenser 

Män som utsätts för våld tenderar att söka hjälp i lägre utsträckning än kvinnor, vilket ofta 

beror på rädsla för att inte tas på allvar eller inte ses som ett trovärdigt offer. Detta visar 

Venus Tsui, Monit Cheung och Patrick Leung (2010) i sin studie, där 68 representanter för 

olika hjälpinstanser i USA svarat på en enkät om män som utsätts för våld i nära relation och 

vad de tror kan utgöra hinder för dessa män att söka hjälp. Många respondenter trodde att 

rädsla för stigmatisering kunde utgöra hinder för män att söka hjälp, då männen var rädda att 

de inte skulle ses som trovärdiga offer och att exempelvis polisen inte skulle ha förståelse för 

situationen (Tsui, Cheung & Leung, 2010). I en nederländsk studie har 372 män som utsatts 

för våld besvarat en enkät, och då bland annat på frågan om de undvikit att söka hjälp och i så 

fall varför. Studien visar att den vanligaste orsaken till att många män inte sökt sig till polisen 

var rädsla för att inte tas på allvar (Drijber, Reijnders & Ceelen, 2012). En studie visar även 

att kvinnliga partners vid ett flertal tillfällen utnyttjat det faktum att män ofta inte ses som 

trovärdiga offer, genom att hota att anmäla mannen som förövare eller att se till att få enskild 

vårdnad om parets gemensamma barn om mannen sökte hjälp. Männen hade som en följd av 

detta inte vågat söka hjälp i tron om att ingen skulle tro dem om de berättade att det i själva 

verket var de som var utsatta och inte den kvinnliga partnern (Hines, Brown & Dunning, 

2007). 

Föreställningar om att män inte kan vara offer för våld i nära relation och därmed inte tas på 

lika stort allvar som våldsutsatta kvinnor, speglas bland annat i bristen på hjälpinstanser för 

utsatta män och det bemötande som många män erfarit vid hjälpsökande. I Denise Hines, Jan 

Brown och Edward Dunnings (2007) studie sammanställs 190 amerikanska mäns upplevelser 

av att ha blivit utsatta för våld av sin kvinnliga partner, och som till följd av detta ringt in till 

en hjälplinje för män som utsätts för relationsvåld (Domestic Abuse Helpline for Men). 

Många män kände frustration över att samhällets hjälpinsatser framför allt riktades till 

kvinnor. Ett flertal män som vid olika tillfällen hade försökt att söka hjälp hade själva blivit 

anklagade för att ha varit förövaren, eller för att ha föranlett den kvinnliga partnern att ta till 

våld i syfte att försvara sig. Bristen på hjälpinstanser för män är något som tas upp även av 

respondenterna i Tsui et al.’s (2010) studie och av kuratorerna i Hogan et al.’s (2012) studie, 

och att detta kan utgöra ett hinder för män att söka hjälp. 

Föreställningar i samhället om kön och maskulinitet kan även få konsekvenser för mäns 

benägenhet att se sig själva som offer för våld. Kuratorerna i Hogan et al.’s (2012) studie 

påpekar att de ofta arbetar med att få män att se sig själva som offer för våld, då många män 
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visar känslor som skam och förnekelse av att vara ett offer för relationsvåld vilket gör att de 

undviker att söka hjälp. Kuratorerna ansåg att detta delvis kunde bero på männens 

föreställningar om maskulinitet vilket de tror är starkt präglat av samhällets förväntningar på 

män, där män anses kunna se efter sig själva. Många mäns rädsla för att få sin maskulinitet 

ifrågasatt samt förnekelse och oförmåga att se sig själv som offer tas även upp av Cheung, 

Leung och Tsui (2010). 

För män i samkönade relationer kan det finnas ytterligare svårigheter vad gäller att söka hjälp, 

beroende på heteronormativitet. Melissa Kay och Samantha Jeffrie (2010) har i sin studie 

intervjuat ”gayvänlig” personal (gayfriendly service providers) i Australien. I studien 

framkommer att män som utsätts för våld i samkönade relationer, i likhet med män i 

olikkönade relationer, ofta undviker att söka hjälp. Heteronormativitet, föreställningar om 

maskulinitet samt männens rädsla för homofobi ansåg de var de vanligaste faktorerna som 

hindrade många män i samkönade relationer att söka hjälp. Även Tsui, Cheung och Leung 

(2010) visar i sin studie att män som lever i samkönade relationer kan känna sig hindrade att 

söka hjälp och berätta om sin utsatthet. Detta för att de då måste ge till känna sin sexualitet, 

vilket kan upplevas svårt i ett heteronormativt samhälle. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
I den tidigare forskningen kan vi se att både män och kvinnor utsätts för våld och att deras 

erfarenheter ofta inte skiljer sig nämnvärt, men att utsatta kvinnor uppmärksammas i högre 

utsträckning i samhället än utsatta män. Detta speglar sig också i begränsningen av 

hjälpinsatser som finns för män som utsätts för våld, till skillnad mot kvinnor i samhället. I 

den tidigare forskningen ser vi även att attityder och synen på personer som utsätts för våld 

ofta skiljer sig åt beroende på kön och om den som utsätts lever i en olikkönad eller samkönad 

relation. Detta kan göra att exempelvis personal inom socialtjänsten bemöter klienter olika 

trots viljan att behandla alla lika. Den tidigare forskningen visar även att samhället präglas av 

heteronormativitet och att samhälleliga föreställningar om kön, maskulinitet och offerskap 

kan hindra män från att söka hjälp. Därför finner vi det av vikt att undersöka vilka 

föreställningar som finns om män som utsätts för våld i nära relationer inom socialtjänsten 

och utifrån detta se hur de konstruerar kön, maskulinitet, sexualitet och offerskap, då 

socialarbetare kan möta utsatta män i sitt arbete. Detta för oss in på nästa kapitel där vi 

presenterar studiens teoretiska utgångspunkter. 

 



  
 

  15 (53) 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi utgått från teorier om genus, 

heteronorm, maskulinitet och det idealiska offret. De teoretiska utgångspunkterna har valts 

eftersom vi anser dem vara användbara vid analysen av hur socialarbetarna konstruerar kön, 

sexualitet, maskulinitet och offerskap i och med att de kan sättas i relation till hur 

socialarbetarna talar om män som utsätts för våld i nära relation och vilka föreställningar som 

då framträder. Vi är medvetna om att klientkonstruktion som teori kan anses ligga studien 

nära till hands då den bygger på resonemang om att individer måste förenklas och delas in i 

olika kategorier för att kunna hanteras effektivt av organisationer (Johansson, 2007). Vi 

ämnar dock inte undersöka hur kategoriseringar av klienter sker utan vilka föreställningar som 

finns om män som utsätts för våld utifrån hur socialarbetarna konstruerar offerskap, 

maskulinitet, sexualitet och kön. Föreställningar och konstruktioner kan däremot tänkas 

påverka kategoriseringen av klienter, men det är inte själva kategoriseringen av klienten som 

är i fokus i denna studie. 

3.1 Vetenskapligt synsätt: socialkonstruktionism 
 

I denna studie har vi intagit ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Detta innebär att vi menar att 

världen konstrueras i interaktionen mellan människor och är historiskt och kulturellt präglat. 

Kunskapen om och sättet att se på världen är således inte objektiv utan upprätthålls och 

skapas genom sociala processer (jfr. Payne, 2008). Utifrån detta är exempelvis manlighet, 

kvinnlighet och sexualitet inte objektivt givna, utan konstruerade i samspelet mellan 

människor. Utifrån detta kommer vi in på teorier om hur kön och sexualitet konstrueras, vilket 

ligger studien nära till hands. 

3.2 Genus och heteronormativitet 
 

Det finns olika sätt att se på kön, men då vi intagit ett socialkonstruktionistiskt synsätt 

betraktar vi kön som socialt konstruerat. Yvonne Hirdman (2001) menar att vi i historien och i 

nutid ägnar oss åt att göra genus, det vill säga särskilja kvinnor och män som kön, markera 

och skapa olikheter och tilldela könen olika egenskaper och positioner i samhället. Det 

biologiska könet särskiljs här från det sociala könet, innebärande att egenskaper som anses 

manliga och kvinnliga är sociala konstruktioner (Hirdman, 2001). Att göra genus innebär 

således enligt Hirdman (2001) att män och kvinnor beskrivs som varandras motsatser, där 

vissa egenskaper tillskrivs det manliga könet medan andra tillskrivs det kvinnliga. Det finns 
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ofta föreställningar inom den västerländska kontexten om att män exempelvis är fysiskt starka 

och har en medfödd aggressivitet (Connell, 2009). Herz (2012) för resonemang om att kön 

konstrueras bland annat i socialarbetares tal om klienter, vilket riskerar leda till att klienter 

bemöts olika beroende på kön (Herz, 2012). Män som utsätts för våld i nära relation kan 

därigenom riskera att osynliggöras eller betraktas som avvikande vid mötet med exempelvis 

socialtjänsten, då utsatta män inte passar in i på de egenskaper som vanligen förknippas med 

det manliga könet. 

I tidigare forskning visades att kuratorers syn å kvinnlighet och manlighet utmanats i och med 

mötet med män som utsätts för relationsvåld (Hogan et al., 2012). Detta visar att kuratorerna 

haft en bild av manlighet och kvinnlighet, som inneburit att män inte kunnat vara utsatta utan 

snarare förövare. I den tidigare forskningen visas även att män som utsätts för våld av en 

kvinnlig partner ofta inte uppfattas som ett trovärdigt offer vid hjälpsökande. Detta kan bero 

på att utsatta män inte passar in på bilden av vad som anses vara manligt, men också för att 

kvinnor som utövar våld inte passar in på bilden av vad som anses kvinnligt (se t.ex. 

Migliaccio, 2002, Hines et al., 2007). 

Sättet att se på kön som socialt konstruerat, där män och kvinnor tillskrivs olika egenskaper, 

kan ställas i relation till den skilda syn på män och kvinnor som utsätts för våld i nära relation, 

vilket visats i tidigare forskning (se t.ex Cormier & Woodworth, 2008, Seelau & Seelau, 

2005). Konstruktionen av kön och sexualitet innebär alltså att män och kvinnor ses som 

varandras motsatser och tilldelas utifrån detta särskilda egenskaper, vilket skapar 

föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt. Judith Butler är en förgrundsgestalt 

inom genusforskningen i och med sitt normkritiska tänkande kring kön och sexualitet. Butler 

menar att genom att män och kvinnor hålls åtskilda som kön och ses som varandras motsatser 

innebär detta även att de antas känna sexuell åtrå till varandra. Detta formar den 

heterosexuella matrisen, vilket innebär att heterosexualitet är något som tas för givet och 

anses vara normen. Detta leder till att andra sexualiteter exkluderas då de hamnar utanför 

denna norm (Butler, 2007). Socialarbetare kan medverka i upprätthållandet av den 

heterosexuella matrisen genom att utgå från att hjälpsökande klienter ingår i en olikkönad 

relation. Detta kan tänkas försvåra ytterligare för män som utsätts för våld i samkönade 

relationer att söka hjälp hos exempelvis socialtjänsten. Detta eftersom homosexualitet står 

utanför denna norm, men också för att utsatta män motsätter sig samhälleliga föreställningar 

om vad som är manligt, vilket visats i tidigare forskning (se Kay & Jeffrey, 2010).  

Att manlighet och kvinnlighet ofta ses som varandras motsatser och skapas i förhållande till 
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varandra kan leda till föreställningar om att det endast finns en typ av manlighet eller 

kvinnlighet. Manlighet, eller maskulinitet, kan dock problematiseras ytterligare, genom att 

maskulinitet konstrueras i relation till andra maskuliniteter, men även hur manlighet och 

omanlighet konstrueras. Detta för oss in på teorier om hur maskulinitet konstrueras, vilket är 

centralt inom mansforskningen. 

3.3 Maskulinitet, manlighet och omanlighet 
 

Som visats ovan är det vanligt att genusforskningen problematiserar hur män och kvinnor 

konstrueras i relation till varandra och hur manlighet och kvinnlighet konstrueras som 

varandras motsatser. Inom mansforskningen har det växt fram teorier om maskulinitet och hur 

maskulinitet konstrueras i relation till maskulinitet och inte bara i relation till femininitet. En 

av de forskare som haft stort inflytande inom mansforskningen är Raewyn Connell (2008) i 

och med sin teori om olika typer av maskuliniteter och dess inbördes genusrelationer. Connell 

(2008) har utvecklat begreppet hegemonisk maskulinitet, vilket kan sägas vara den idealiska 

maskuliniteten som skapas av det kulturella idealet och den institutionella makten. Den 

hegemoniska maskuliniteten är därför föränderlig över tid eftersom de sociala strukturerna 

och könsrollerna i samhället förändras. Därmed kan en annan form av maskulinitet komma att 

överordna andra former av maskuliniteter. Connell (2008) menar att få män i verkligheten 

ansluter sig till den hegemoniska maskuliniteten, men att de flesta män drar nytta av och 

understödjer den. Med detta menar hon på att män får fördelar av kvinnors underordnade 

ställning i samhället, vilket gör dem delaktiga i konstruktionen av den hegemoniska 

maskuliniteten. 

Connells teori om hegemonisk maskulinitet har varit omdiskuterad och fått en del kritik (Herz 

& Johansson, 2011, Ekenstam, 2006). Teorin har bland annat kritiserats för att de 

dominerande formerna av maskulinitet automatiskt garanterar mäns överordning och makt 

över kvinnor (Herz & Johansson, 2011). Vi kan hålla med om denna kritik, då denna teori tar 

för givet att kvinnor är underordnade män vilket inte alltid är fallet, även om män i många 

avseenden är priviligierade i samhället. Vi har däremot inspirerats av Connells teori, då den 

ställer olika maskuliniteter i relation till varandra. Den tidigare forskningen visar att män 

anses kunna klara sig själva, vara starka och kunna skydda sig själva. Utifrån detta skapas en 

idealbild av maskulinitet, det vill säga hegemonisk maskulinitet. I relation till män som utsätts 

för våld i relationen kan denna bild av maskulinitet bli problematisk, vilket visats i den 

tidigare forskningen där många män har anklagats för att vara förövaren gällande våld (se 

t.ex. Hines et al., 2007). Detta indikerar på hur den hegemoniska maskuliniteten ofta 
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konstrueras, det vill säga att män förväntas vara starka och mer aggressiva och antas utifrån 

detta inte vara utsatta för våld av sin partner då de förväntas kunna försvara sig. Detta kan bli 

problematiskt vid utsatta mäns möte med socialarbetare då de riskerar motsätta sig de 

föreställningar som ofta finns om män. Detta kan leda till att män bemöts annorlunda än 

utsatta kvinnor (jfr Herz, 2012). 

Ett annat teoretiskt begrepp som tagits fram inom mansforskningen och som är användbart i 

studien är begreppet ”omanlighet” där konstruktionen av manlighet ställs i relation till 

konstruktionen av omanlighet. Forskaren Jonas Liliequist visar på hur konstruktionen av 

föreställningar om manlighet har skapats historiskt, kulturellt och socialt. Genom att använda 

begreppet omanlighet skapas en motpol för manlighet, vilket kan göra det lättare att se hur 

manlighet konstrueras, eftersom föreställningar om vad som är omanligt kan förstärka 

föreställningar om vad som anses vara manligt, och tvärtom (Ekenstam, 2006). Detta ser vi 

därför relevant att använda i vår studie, då vi vill undersöka vilka föreställningar som finns 

inom socialtjänsten om män som utsätts för våld i nära relationer. Genom att använda detta 

teoretiska begrepp kan även socialarbetares konstruktioner av manlighet sättas i relation till 

omanlighet. Manlighet kan även sättas i relation till offerskap och det idealiska offret, vilket 

är andra relevanta teoretiska begrepp för studien. Detta belyses nedan. 

3.4 Offerskap och det idealiska offret 
 

Som visats i tidigare forskning är många utsatta män rädda för att inte ses som ett trovärdigt 

offer, och en del män har erfarit detta vid hjälpsökande. Mot bakgrund av detta är det relevant 

att problematisera offerskap och konstruktionen av det idealiska offret. Veronica Burcar 

(2005) är sociolog och har i sin avhandling problematiserat förhållandet mellan manlighet och 

offerskap. Hon menar att manlighet, som visats ovan ofta förknippas med styrka och 

aggressivitet, motsätter sig konstruktionen av offerskap, då offerskap ofta förknippas med 

svaghet och sårbarhet. 

Nils Christie är forskare inom sociologi och kriminologi och har skapat en teori om det 

idealiska offret och hur detta konstrueras. Christie (2001) har undersökt samhälleliga 

föreställningar om offer och hur det idealiska offret konstrueras på samhällsnivå. Det 

idealiska offret är en person som utsätts för brott och som får legitim status som offer av 

allmänheten. Christie (2001) beskriver det idealiska offret utifrån olika egenskaper, 

exempelvis att det idealiska offret är svagare än förövaren, befinner sig på en plats denne inte 

kan klandras för, är upptagen med ett respektabelt projekt, och blir utsatt för brott av någon 
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okänd (Christie, 2001). 

Burcar (2005) menar att bilden av de egenskaper som förknippas med manlighet motsätter sig 

de egenskaper som förknippas med ett idealiskt offer, och att män oftast betraktas som 

gärningsmän när det handlar om brott. En man som utsätts för våld i nära relation kan alltså 

sägas vara motsatsen till det idealiska offret eftersom män ofta tillskrivs egenskaper såsom 

fysisk styrka, och att de därmed förväntas kunna försvara sig (Connell, 2009). Detta kan 

förklara varför många män inte tas på allvar och inte ses som ett trovärdigt offer när de söker 

hjälp, då de inte stämmer in på bilden av ett idealiskt offer. Burcar (2005) menar att det finns 

en tendens att idealisera offret som särskilt utsatta och lätta att sympatisera med, ofta kvinnor 

och barn. Detta visas bland annat i sociallagstiftningens utformning där kvinnor och barn som 

utsätts för våld särskilt lyfts fram. Det kan därför bli problematiskt vid mötet mellan 

socialtjänst och män som utsätts för våld, då utsatta män står i kontrast till hur det idealiska 

offret konstruerats. 

3.5 Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel har studiens teoretiska utgångspunkter beskrivits. Inledningsvis redogörs för 

studiens vetenskapliga utgångspunkt, socialkonstruktionism. Vidare för vi framför allt 

resonemang utifrån Hirdman (2001) om hur kön konstrueras, vilket innebär att män och 

kvinnor tillskrivs särskilda egenskaper och särskiljs därmed som kön. Detta gör även att män 

och kvinnor antas vara varandras motsatser och känna attraktion till varandra, vilket bidrar till 

att skapa och upprätthålla den heterosexuella matrisen enligt Butler (2007). Därefter tar vi upp 

Connells (2008) teori om konstruktionen av olika maskuliniteter och hur dessa står i 

förhållande till den hegemoniska maskuliniteten, vilket kan säga vara en idealbild av 

manlighet och hur män ”ska vara”. I detta avsnitt tar vi även upp hur manlighet och 

omanlighet konstrueras. Avslutningsvis problematiseras offerskap där framför allt Christies 

(2001) teori om konstruktionen av det idealiska offret tas upp, till vilken män kan tänkas 

utgöra motsatsen då egenskaper som vanligen förknippas med män står i stark kontrast till 

egenskaper som anses tillhöra det idealiska offret (Burcar, 2005). 

Dessa teoretiska utgångspunkter anser vi är relevanta då studien syftar till att undersöka 

socialarbetares föreställningar om män som utsätts för relationsvåld utifrån hur kön, 

sexualitet, offerskap och maskulinitet konstrueras i deras uttalanden. För att undersöka detta 

har en kvalitativ forskningsintervju används som metod. I nästkommande avsnitt beskrivs 

studiens metodologiska övervägningar och tillvägagångssätt mer ingående. 
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4 Metod 
 

4.1 Insamling av data 

Vi har i denna studie närmat oss syftet och frågeställningarna med hjälp av en kvalitativ 

forskningsmetod. Inom kvalitativ forskning finns det ett flertal olika tillvägagångssätt för att 

samla in data (Bryman, 2011). I denna studie har vi använt en kvalitativ forskningsintervju för 

insamlingen av empiriskt material. Detta anser vi varit lämpligt eftersom vi velat undersöka 

hur kön, sexualitet, maskulinitet och offerskap konstrueras i socialarbetares uttalanden och 

vilka föreställningar som framträder i talet om utsatta män. Vi är medvetna om att även 

deltagande observation kan anses utgöra en lämplig metod. Vi anser däremot att det inte är 

sannolikt att socialarbetarna skulle tala om just utsatta män vid observationstillfällena, 

eftersom socialarbetare inom socialtjänsten oftast arbetar med olika slags ärenden. 

Följaktligen fanns det en risk att vi inte skulle få den informationen vi behövde för studien 

och därför har denna metod uteslutits (jfr. Bryman, 2011). Vi anser härav att kvalitativ 

intervju varit mest lämpad som metod i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

En halvstrukturerad intervjuguide har utformats inför insamlingen av data i denna studie (se 

bilaga 2). I intervjuguiden har vi utformat öppna frågor som rört sig kring förutbestämda 

teman (jfr. Bryman, 2011). Dessa förutbestämda teman var våld i nära relationer, utsatta män 

och socialtjänstlagen. Vi anser att detta tillvägagångssätt varit mest lämpligt, då vi velat 

behålla en viss struktur under intervjun. Hade vi istället valt att använda en ostrukturerad 

intervjuguide hade intervjuguiden varit mer som en minneshjälp och intervjupersonerna hade 

fått svara mer fritt. Genom att använda en halvstrukturerad intervjuguide har vi haft möjlighet 

att föra oss in på ämnet män som utsätts för våld, och därigenom ökat möjligheten att få svar 

på vårt syfte och våra frågeställningar (jfr. Bryman, 2011). Samtidigt har vi ställt öppna frågor 

och intagit ett öppet och flexibelt förhållningssätt genom att exempelvis ställa följdfrågor eller 

återkomma till något som sagts tidigare under intervjun. Detta för att inte riskera att gå miste 

om viktig information som kunde framkomma under intervjun (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2009). Genom att röra oss kring teman som berör ämnet våldsutsatta män och inte ställt frågor 

direkt utifrån våra frågeställningar har vi kunnat urskilja föreställningar om män som utsätts 

för våld och kunnat analysera hur kön, sexualitet, maskulinitet och offerskap konstruerats i 

socialarbetarnas uttalanden. 
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4.2 Urval 
 
Som nämndes i inledningen har socialnämnden ett ansvar att erbjuda stöd och hjälp till 

personer som utsätts för våld i nära relation. Härav kan bedömningen göras att socialarbetare 

är en av de yrkesgrupper som kan komma att möta personer som utsätts för våld i nära 

relation. I vår studie har vi valt att intervjua socialarbetare som är verksamma inom 

socialtjänsten, vilket överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar. För att öka 

möjligheten att få tag i informanter har vi vänt oss till socialtjänster i ett flertal mindre 

kommuner och efterfrågat intervjupersoner som kan tänkas komma i kontakt med personer 

som utsätts för relationsvåld. Kommunerna som har valts ut är av liknande storlek vilket 

underlättar en jämförelse, eftersom informanterna då kan tänkas arbeta under liknande 

förhållanden och träffar klienter som utsätts för relationsvåld i liknande utsträckning. 

Vi har tagit kontakt med våra intervjupersoner genom att göra ett snöbollsurval. Detta innebär 

att vi har tagit kontakt med ett mindre antal personer för att genom dessa få kontakt med våra 

respondenter (jfr. Bryman, 2011). Vi har kontaktat receptionister och enhetschefer på olika 

socialtjänstkontor via telefon och genom dessa fått veta vilka enheter som vi kunnat vända oss 

till. Vi har därefter skickat ut mail eller tagit kontakt via telefon med personal inom dessa 

enheter. Vid vissa tillfällen har även enhetschefen vidarebefordrat vår förfrågan till personal 

via mail. De personer som velat delta i studien har kontaktat oss via mail eller telefon, därefter 

har ett informationsbrev skickats angående studien och intervjun utifrån de etiska 

forskningsprinciperna. 

Att de socialarbetare som velat delta själva tagit kontakt med oss ser vi som både en förtjänst 

och en begränsning. En förtjänst anser vi vara att de som väljer att delta i studien kan antas ha 

ett intresse för ämnet våld i nära relationer och har många tankar och resonemang att delge 

under intervjun. En begränsning anser vi kan vara att intervjupersoner som kan tänkas besitta 

annan information eller har andra föreställningar än de personer som av intresse anmält sig för 

att delta i intervjun gås om miste. Detta är dock oundvikligt i kvalitativa intervjuer då endast 

ett fåtal personer vanligen deltar, vilket innebär att det alltid kan tänkas finnas relevanta 

intervjupersoner som faller bort. 

4.3 Genomförande av intervjuer och bearbetning av data 

Vi har genomfört åtta intervjuer med totalt nio socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten 

i sex mindre kommuner och som möter personer som utsätts för våld. En av intervjuerna har 

hållits med två socialarbetare samtidigt då detta önskades av intervjupersonerna. Genom att 
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två socialarbetare intervjuades samtidigt öppnades möjligheten upp för diskussion. Samtidigt 

riskerade de att påverka varandras svar, innebärande att de kanske skulle svarat annorlunda 

om de intervjuats var och en för sig. Vi upplever det däremot inte som en begränsning att ha 

intervjuat två socialarbetare samtidigt. Detta eftersom denna intervjuform kompletterade de 

övriga intervjuerna genom att intervjupersonerna fick möjlighet att reflektera över varandras 

uttalanden, vilket gav oss andra intressanta resonemang. 

Intervjuerna har genomförts av oss båda tillsammans och har spelats in på ljudinspelare. 

Samtliga intervjupersoner har gett sitt samtycke till inspelning av intervjuerna innan intervjun 

påbörjades. Inspelning av intervjuer kan ha både fördelar och nackdelar under en intervju. 

Intervjupersonen kan tänkas bli oroad eller störd av ljudinspelningen och kan då känna sig 

begränsad i sina uttalanden. Samtidigt kan en intervjuperson bli distraherad om intervjuaren 

endast antecknar under intervjun (Bryman, 2011). Vi har inte uppfattat inspelningen av 

intervjuerna som något som varit obekvämt för intervjupersonerna under intervjuerna, utan 

inspelningen har snarare varit till en förtjänst då vi fått med allt som sagts ordagrant, vilket 

minskat risken för misstolkningar. Våra intervjuer har hållits på platser som 

intervjupersonerna själva valt, vilket varit på intervjupersonernas arbetsplatser i samtliga fall. 

Detta tror vi har ökat möjligheten för intervjupersonerna att känna sig mer bekväma under 

intervjun, genom att de vistades i en miljö de själva valt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi har hållit i fyra intervjuer var. Vi delade upp ansvaret under intervjuerna, där den ena har 

hållit i intervjun och den andra fört anteckningar och haft hand om ljudinspelningen. 

Intervjuerna har varat mellan 45-60 minuter, och vi har utgått från intervjuguiden. Eftersom vi 

använt en halvstrukturerad intervjuguide har den inte följts till punkt och pricka, utan använts 

som just en guide där frågor har ställts där de passar, och följdfrågor har ställts för att fånga 

upp något som nämnts tidigare. Vid början av intervjun har intervjupersonerna återigen 

informerats om syftet. Intervjupersonerna har vid slutet av intervjun tillfrågats om de haft 

någon fråga eller om det är något de skulle vilja ta upp. Detta för att inte undgå att gå miste 

om något som intervjupersonerna själva tyckt varit viktigt att lyfta fram (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Eftersom intervjuerna ljudinspelats har de kunnat transkriberas ordagrant. Det finns dock 

begränsningar med att transkribera sitt material ordagrant, då det är tidskrävande och det finns 

en risk att inte allt hörs som sägs på ljudinspelningen (Bryman, 2011). Vi har däremot inte 

stött på sådana hinder. Vi anser vidare att den ordagranna transkriberingen varit användbar då 
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vi dels bevarat det intervjupersonerna sagt och uttryckt men också att vi som intervjuare har 

tagit lärdom av hur vi agerar i en intervju (jfr. Widerberg, 2002). Däremot har vi omvandlat 

de citat som redovisas i resultat- och analysdelen från tal- till skrivspråk för att underlätta 

läsning, utan att innebörden i uttalandena har ändrats (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). Inför 

transkriberingen har intervjuerna delats upp jämnt emellan oss, vilket gjort arbetet med 

transkriberingen mer tidseffektivt. Efter att alla intervjuer skrivits ner lyssnade vi igenom de 

intervjuer som vi själva inte hade transkriberat. Vi gick igenom varandras transkriberingar för 

att se om vi tolkat intervjupersonernas uttalanden på samma sätt och har på detta sätt ökat 

tillförlitligheten. Transkriberingarna har sedan skickats till respektive intervjuperson som har 

läst igenom intervjumaterialet och haft möjligheten att komma med synpunkter, vilket vi 

anser ökat tillförlitligheten ytterligare då vi försäkrat oss om att vi tolkat intervjupersonernas 

uttalanden på rätt sätt. Samtliga intervjupersoner godkände transkriberingarna utan att 

kommentera eller göra några ändringar. 

4.4 Analysmetod  
 

Vi inledde vår analys genom att göra en kodning av intervjumaterialet. Detta innebär att vi 

började med att läsa igenom intervjuutskrifterna utan att tolka och göra noteringar. Vi har 

sedan läst igenom materialet en gång till, och då gjort notiser utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter, såsom ”heteronormen” och ”offerskap”. Vi gjorde även understrykningar 

över viktiga iakttagelser och nyckelord, exempelvis kvinna, man, utsatt och förövare. Därefter 

har koderna granskats kritiskt och materialet har lästs igenom åter igen (jfr. Bryman, 2011). 

Efter kodningen gjorde vi en tematisk analys då vi läste igenom materialet utifrån ett teorinära 

förhållningsätt. Detta innebär att vi markerade och plockade ut citat som vi ansåg kunde 

belysas genom våra teoretiska utgångspunkter, det vill säga konstruktionen av kön, 

maskulinitet, sexualitet och offerskap. Genom ett teorinära förhållningsätt kan man även se 

till det som inte sägs i intervjuerna (Widerberg, 2002). Därmed har vi även plockat ut citat 

som kan analyseras utifrån de intervjupersonerna inte nämner, exempelvis när en 

intervjuperson talar om manlighet säger detta även något om vad som anses vara omanligt. 

Även de delar som vi ansåg inte kunde kopplas till vårt syfte och frågeställningar och inte 

kunde belysas med hjälp av teorin noterades. 

Det teorinära förhållningsättet innebär att teman kan skapas utifrån de teorier och begrepp 

som används i studien (Widerberg, 2002). Då de citat vi plockat ut ofta belyser flera av våra 

teoretiska utgångspunkter samtidigt ansåg vi det vara bättre att istället använda ett empirinära 
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förhållningsätt vid indelningen av teman. Detta innebär att de citat som vi plockat ut med 

hjälp av ett teorinära förhållningssätt delades in i teman utifrån vilka ämnen som 

intervjupersonerna talade kring. Detta anser vi skapade mer struktur vid redovisningen av 

materialet. Därmed har vi använt en kombination av dessa förhållningssätt vid framtagandet 

av teman. Vi har valt att presentera studiens resultat och analys som en integrerad del för att 

undvika upprepningar. Denna del består av citat utifrån intervjuerna med socialarbetare, där vi 

i regel för en analys efter varje citat. Detta för att öka tydligheten gällande vad som är resultat 

respektive analys. En närmare presentation av de socialarbetare som intervjuats redovisas 

inledningsvis i resultat- och analysdelen. 

Vi anser att tillvägagångssätten som använts vid analys av materialet har varit fruktbart, då vi 

kunnat utskilja de föreställningar som intervjupersonerna har om män som utsätts för våld 

utifrån hur socialarbetarna konstruerar kön, maskulinitet, och offerskap när de talar om våld i 

nära relation. Detta genom att vi huvudsakligen lagt tonvikten vid hur socialarbetarna talar 

om ämnet våld i nära relation och om utsatta män. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

Bryman (2011) menar att det är omöjligt för en forskare att hålla sig fullständigt objektiv 

under studiens gång och att personliga värderingar alltid har en viss påverkan på de val och 

tolkningar som görs i studien. Vi är medvetna om att vi är en del av konstruktionen av denna 

studie genom exempelvis våra val av teoretiska utgångspunkter, begrepp, metodval, vilka citat 

vi valt att lyfta fram och genom våra tolkningar av det empiriska materialet. Vi är också 

medvetna om att vi kan påverkas av våra egna föreställningar, normer och personliga 

värderingar som vi har med oss. Vi har därför genomgående under studiens gång försökt att 

vara så självkritiska som möjligt. Eftersom vi är två uppsatsförfattare har vi också haft 

fördelen att kunna resonera och föra kritiska diskussioner med varandra. Genom att 

kontinuerligt ställa oss själva frågan ”varför gör vi som vi gör?” har vi lättare kunnat urskilja 

våra egna värderingar och tankesätt. Vi har också försökt att vara så tydliga som möjligt vad 

gäller våra tillvägagångssätt, metodologiska överväganden och val i denna studie. Detta för att 

öka vår studies reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet (jfr. Bryman, 2011). Som nämndes 

tidigare har vissa överväganden gjorts för att öka studiens tillförlitlighet, bland annat att 

intervjupersonerna har tagit del av transkriberingarna och kunnat komma med synpunkter på 

dessa. 

Validitet, eller giltighet, innebär att studien undersöker det som den säger sig undersöka 
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(Bryman, 2011). Under studiens gång har vi därför genomgående haft studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke. De delar av intervjumaterialet som inte ansetts belysa detta har 

reducerats och inte använts under resultat och analysdelen. Detta för att undvika att inkludera 

delar av intervjumaterialet som inte kan besvara syftet och frågeställningarna. Även vad gäller 

tidigare forskning har de delar av forskningen som belyser ämnet våld i nära relationer men 

som vi inte ansett är relevanta för just denna studie reducerats. 

4.6 Etiska överväganden 
 

En intervjuundersökning utmärks av en mänsklig interaktion mellan intervjuaren och 

intervjupersonen, vilket påverkar intervjupersonen på olika sätt. Detta innebär att vi i denna 

studie ställts inför en rad etiska överväganden (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). I detta avsnitt 

resonerar vi om de etiska överväganden som vi ställts inför i vår studie. I vår studie har vi 

utgått utifrån de grundläggande etiska principer som är gällande inom svensk forskning. 

Dessa grundprinciper är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera sina deltagare i undersökningen om 

undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och vilka moment som kommer att ingå i 

studien (Bryman, 2011). Vi har fått göra ett övervägande angående hur mycket information 

som skulle ges om syftet med vår studie. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

informationen om studiens syfte kan ses som en balansgång mellan att ge för mycket 

detaljerad information och att utesluta information som kan vara viktig för deltagarna i 

studien. Om hela syftet hade delgivits riskerade detta påverka intervjupersonernas svar under 

intervjun. Om vi inte valt att delge vårt syfte hade vi däremot kanske uteslutit betydelsefull 

information för de som deltagit i studien. I informationsbrevet (se bilaga 1) förklarades syftet 

med studien övergripande, men innan intervjuerna genomfördes gavs mer detaljerad 

information om syftet. I efterhand anser vi inte att informationen om syftet har begränsat 

studien eller de svar vi fått från intervjupersonerna. Vidare har intervjupersonerna kunnat 

välja att avstå från att delta i studien, även efter genomförd intervju. 

I vårt informationsbrev informerade vi även om intervjupersonernas frivillighet att delta i 

studien och deras rätt att avbryta medverkan i undersökningen utifrån samtyckeskravet (jfr. 

Bryman, 2011). I det informationsbrev som vi skickat ut har vi även informerat om att vår 

studie kommer att publiceras i en offentlig databas. Detta för att medvetandegöra detta för 

intervjupersonerna innan samtycke till intervjun. Vi har även tillfrågat intervjupersonerna 



  
 

  26 (53) 
 

huruvida de samtycker till att vi spelat in intervjun. Utifrån konfidentialitetskravet har vi 

behandlat data som kan identifiera intervjupersonerna med största möjliga konfidentialitet (jfr. 

Bryman, 2011). Utifrån detta är socialarbetarna även anonyma i vår studie och har tilldelats 

fiktiva namn. Även benämning på kommuner, städer och liknande har uteslutits. Utifrån 

nyttjandekravet har den information vi fått från våra intervjupersoner endast använts i syfte 

för vår studie, vilket vi även informerat de socialarbetarna som deltagit i studien om (jfr. 

Bryman, 2011). 

I detta kapitel har vi nu redogjort för våra metodval och tillvägagångssätt i studien. Vi har 

även diskuterat studiens validitet och reliabilitet och redogjort för de etiska aspekter som 

tagits hänsyn till i denna studie. I nästkommande kapitel presenteras studiens resultat och 

analys. 
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5 Resultat och Analys  
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys som en integrerad del som är uppdelad i 

fyra underliggande teman. I varje tema diskuteras hur sexualitet, kön, maskulinitet och 

offerskap konstrueras och vilka föreställningar som framträder om män som utsätts för våld i 

nära relation. För att skapa mer struktur har vi som tidigare nämnts skapat teman utifrån 

empirin, det vill säga utifrån de ämnen som socialarbetarna talar kring. Dessa teman är 5.1, 

talet om våld i nära relation, 5.2, män som hjälpsökande, 5.3, mötet med klienter och 5.4, 

socialtjänstlagens utformning.  

De socialarbetare som intervjuats är Åsa, Anna, Emma, Klara, Elisabeth, Mikaela, Petra, Lisa 

och Sara. Åsa och Anna intervjuades tillsammans. Elisabeth och Mikaela arbetar inom två 

olika enheter som är inriktade mot våld i nära relationer. Övriga socialarbetare arbetar med 

olika slags ärenden inom exempelvis mottagning eller utredning, men träffar vuxna som 

utsätts för relationsvåld. Socialarbetarna som deltagit i denna studie är i olika åldrar, har 

arbetat inom socialtjänsten olika lång tid och har olika mycket erfarenhet vad gäller att arbeta 

med män som utsatts för våld i nära relation. En del av socialarbetarna har aldrig träffat en 

man som sagt sig vara utsatt för relationsvåld, medan andra har träffat ett fåtal.  

5.1 Talet om våld i nära relation 

Som visats i tidigare forskning pekar forskning på olika resultat vad gäller hur många män 

som utsätts för relationsvåld, beroende på hur våld i nära relation definieras (Nowinski & 

Bowen, 2012). Under samtliga intervjuer tillfrågades socialarbetarna hur de skulle definiera 

våld i nära relation, och alla gav då en vid definition av begreppet där olika typer av våld och 

relationer inkluderas. En socialarbetare, Emma, menar att våld innebär att ”en person blir 

begränsad på något sätt av sin partner”. En annan socialarbetare vid namn Sara, uttrycker sig på 

följande sätt: 

Ja det är väl både fysiskt och psykiskt och sexuellt våld, både mellan kvinnor och kvinnor, män och 

män och män och kvinnor, och mot varandra. 

Här inkluderas olika former av våld i olika typer av relationer, både samkönade och 

olikkönade. Ett flertal av socialarbetarna hänvisade till grundaren av ATV (alternativ till våld) 

Per Isdals definition av våld i nära relation där ytterligare former av våld inkluderas, såsom 

ekonomiskt, latent och materiellt våld. De flesta nämner att de tror att det är vanligare att 



  
 

  28 (53) 
 

kvinnor utsätts för relationsvåld men flera av socialarbetarna nämner även att det är viktigt att 

tänka på att vem som helst kan utsättas för våld, även män. Detta anser vi visar på en 

medvetenhet och öppenhet hos socialarbetarna.  

När socialarbetarna inte talar utifrån definitioner av våld i nära relation utan mer generellt, 

tenderar däremot samtliga socialarbetare att tala utifrån att paret består av en man och en 

kvinna. På detta sätt upprätthålls den heterosexuella matrisen, innebärande att en relation 

antas bestå av en man och en kvinna vilket gör att andra sexualiteter osynliggörs (jfr. Butler, 

2007). Detta illustreras tydligt i ett uttalande hos en av socialarbetarna vid namn Anna, som i 

talet om verksamheten ATV menar att det är viktigt att både den utsatte och den som utövar 

våld får hjälp: 

/…/ det är ju en helhet, för även att kvinnan och mannen inte kan bo ihop, de har barn och allt det här. 

Man måste ju få hjälp hela familjen, även om kvinnan och barnen flyr, det har ju inte löst någonting 

egentligen. 

Ovanstående uttalande visar även att den utsatte antas vara kvinnan, eller mamman, och att den 

som utövar våld antas vara mannen, eller pappan. På detta sätt konstrueras offerskap då kvinnan 

antas vara utsatt för våld, vilket är en vanlig konstruktion av det idealiska offret enligt Burcar 

(2005). Att socialarbetarna hänvisar till en vid definition där alla som utsätts inkluderas speglas 

inte alltid i sättet som det talas om våld i nära relation hos socialarbetarna. Klara talar om att det 

fokuseras mycket på att hjälpa den utsatte, men att det är viktigt att även förövaren får hjälp: 

/…/ det som jag tycker, det är att man fokuserar mycket på, och de ska man naturligtvis göra, fokusera 

på de som är utsatta men man måste också fokusera på förövarna, eller dom som utsätter. För jag menar 

om denna kvinna då väljer att gå så kommer han hitta en ny kvinna att utsätta och han kommer ju inte 

förändra sitt beteende heller, och då kommer ju han ödelägga en annan kvinnas liv, och så vidare. 

Klara nämner i andra sammanhang att våld likväl kan förekomma i olikkönade som i 

samkönade förhållanden, men utgår i detta uttalande från att förövaren är en man som utsätter 

sin kvinnliga partner för våld. Här blir det tydligt att trots en medvetenhet om att våld kan 

förekomma i olika typer av relationer talar Klara utifrån en heteronormativ aspekt när 

samtalet kommer in på andra ämnen. I ovanstående uttalande konstrueras även kön då Klara 

talar om män och kvinnor som varandras motsatser som tillskrivs olika positioner, det vill 

säga kvinnan som offret och mannen som förövaren (jfr. Hirdman, 2001). Burcar (2005) lyfter 

fram att kvinnor och barn lättare ses som offer än män, vilket illustreras av detta uttalande.  

Flertalet av socialarbetarna talar alltså ofta utifrån den heterosexuella matrisen men också 
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utifrån att mannen är förövare och kvinnan offer för våld, vilket visar hur kön, sexualitet och 

offerskap konstrueras. Men socialarbetarna visar samtidigt på en medvetenhet om att både 

män och kvinnor kan utsättas för våld i både samkönade och olikkönade relationer. Liknande 

resonemang återfinns i Herz (2012) studie som visar att socialarbetare har en vilja att se män 

och kvinnor som lika men att de ändå konstruerar kön, vilket kan medföra att klienter bemöts 

olika (Herz, 2012). Detta behöver dock inte vara fallet hos de socialarbetare som intervjuats. 

Vidare kan det tänkas att socialarbetarna ofta talar utifrån heteronormen på grund av det 

faktum att de aldrig eller mycket sällan träffat män som säger sig vara utsatta för våld, utan 

träffar oftast eller uteslutande kvinnor som säger sig vara utsatta för våld av sin manliga 

partner. Att lättare se kvinnor som utsatta för våld än män tillhör dessutom den generella bild 

av vem som är offer för våld som ofta finns i samhället, vilket visats i tidigare forskning (se 

t.ex. Brown & Groscup, 2009). Kvinnor påträffas mer ofta inom socialtjänsten. Det är därför 

inte förvånansvärt att socialarbetarna lättare talar utefter kvinnan som offer, även om samtliga 

socialarbetare på olika sätt uttrycker en medvetenhet om att även män kan utsättas. Det kan 

däremot bli problematiskt i och med att socialarbetare upprätthåller denna ”generella bild” av 

vem som är offer för våld i nära relation. 

Även vissa begrepp som används inom socialtjänsten kan tänkas ha en betydelse för 

socialarbetarnas föreställningar och vad det talas om på respektive arbetsplats. När Petra 

möter en man som utsätts för våld i nära relation får hon en tankeställare då hon öppnar en 

kvinnofridsutredning, och menar att det borde heta våld i nära relation istället som är en 

könsneutral benämning på begreppet. Hon berättar även här att begreppet kvinnofrid alltid 

används på arbetsplatsen: 

/…/ man säger alltid kvinnofrid och man får tänka på, bara det här när man skriver utredning, för då 

ska man ju öppna utredning på mannen precis som man gör på kvinnan som utsatts för våld. Då 

öppnar man en kvinnofridsutredning, men sen tänker man: ska det heta kvinnofridsutredning då? Det 

är ju våld i nära relation! Så det är ju så man kommer på, det blir liksom fel. 

Detta uttalande visar att det blir problematiskt när vissa begrepp används inom socialtjänsten 

såsom kvinnofrid eller kvinnofridsutredning, då de riktas till kvinnor och osynliggör män. 

Även att det finns en medvetenhet hos socialarbetarna om att både män och kvinnor kan vara 

offer för våld kan dessa begrepp reproducera stereotypa föreställningar inom socialtjänsten. 

Det idealiska offret legitimeras av allmänheten, och blir därför normen för vem som är ett 

idealiskt offer (Christie, 2001). Genom att använda dessa könade begrepp konstrueras det 

idealiska offret som då är en kvinna, därför blir mannen motsatsen till det idealiska offret. Att 
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använda begreppen kvinnofrid och kvinnofridsutredning i arbetet med våld i nära relationer 

gör också att det idealiska offret indirekt legitimeras och upprätthålls.  

I den tidigare forskningen kan vi se att många män som utsätts för våld finner det svårt att 

söka hjälp då de flesta hjälpinstanser är riktade till just kvinnor som utsätts för våld, vilket då 

kan påverka mäns benägenhet att söka hjälp (Hines et al., 2007). Elisabeth berättar att det på 

hennes arbetsplats ständigt förs en diskussion om våld i nära relation, men att personalen för 

enkelhetens skull talar om utsatta kvinnor även om de tänker att det lika gärna kan handla om 

utsatta män:  

Ja, det blir ju en ständig diskussion. För oss är det inte så stor skillnad, men för att det ska vara enkelt 

går det inte att säga kvinnor och män utan det blir ju, vi pratar om kvinnor men vi tänker och vet att det 

lika gärna kan vara en man. Så för oss är det inte så stort, att en man blir utsatt. Jag tänker det är inte 

annorlunda att få in honom i rummet. 

Uttalandet visar att personalen ofta talar utifrån utsatta kvinnor även om det finns en 

medvetenhet om att även män kan vara utsatta. Att bara tala utifrån kvinnor som offer för 

relationsvåld och inte män legitimeras kvinnan som offer, och personalen konstruerar på detta 

sätt det idealiska offret (jfr. Christe, 2001). Att det förhåller sig på detta sätt kan återigen 

tänkas bero på att personalen sällan träffar utsatta män, vilket även övriga socialarbetare 

påpekat under intervjuerna. Att inte benämna män eller föra diskussioner om personer som 

utsätts för relationsvåld på ett könsneutralt sätt kan dock medföra att utsatta män osynliggörs 

och att socialarbetarna inte tänker in män som utsatta. 

I detta tema har vi kunnat se hur socialarbetare talar om våld i nära relationer, då vi kunnat se 

att socialarbetare ofta talar utifrån den heterosexuella matrisen och genom detta konstruerar 

sexualitet. Vi har också sätt att socialarbetare väljer att tala om kvinnor som offer vilket gör 

att de legitimerar bilden av kvinnan som offer för våld, och därmed konstruerar offerskap. 

Däremot har vi sett motbilder till detta, då vi kan se att socialarbetarna har en medvetenhet om 

att män utsätts för våld och att detta kan ske i olika former av relationer. I nästkommande 

tema belyses socialarbetarnas föreställningar om utsatta män och om män som hjälpsökande. 

5.2 Män som hjälpsökande 

Som visats i föregående tema ses kvinnan som ett vanligt offer för våld, men det finns också 

en medvetenhet om att män utsätts. Däremot möter socialarbetarna sällan män som säger sig 

vara utsatta för relationsvåld. Flera av socialarbetarna tror att detta kan bero på att det är 

vanligare att kvinnor utsätts för relationsvåld eller att män känner skam och skuld just för att 
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de är män och att de därför har svårare att söka hjälp. Socialarbetaren Lisa tror att anledningen 

till varför män känner skam beror på föreställningar i samhället där män anses vara starkare 

än kvinnor och män anses kunna skydda sig själva för att de är fysiskt större. Detta menar hon 

är någonting personalen måste tänka på när de möter klienter: 

Jag tror det beror på att det är ännu mera skam, alltså att det är något i samhället att ”tjejer kan väl inte 

slå killar”. Det är något som följer med oss tidigt, att killar är oftast starkare rent fysiskt, men att vi 

verkligen får tänka på det, att det kan faktiskt sitta någon som vi möter som är offret, jätteviktigt. Men 

vi ser nog lättare kvinnor som offer, det tror jag, /.../ men lite så tror jag, att det är någonting som finns 

med, att killar lättare ska kunna skydda sig för att de är större. 

Seelau & Seelau (2005) lyfter i sin studie fram att de könsstereotypa föreställningarna som ofta 

finns i samhället, att män anses starka och kvinnor svaga, påverkar synen på män och kvinnor 

som utsätts för våld av en partner. I ovanstående uttalande lyfter Lisa fram hur hon tror att de 

könsstereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt ser ut i samhället. 

Lisa säger samtidigt att detta är någonting personalen måste tänka på, vilket visar på att dessa 

föreställningar som finns i samhället är något som personalen påverkas av i sitt arbete. Lisa 

nämner också att personalen lättare ser kvinnor som offer utifrån detta. Detta kan relateras till 

den tidigare forskningen där män som exempelvis utsätts för våld av en kvinnlig partner ofta inte 

uppfattas som en trovärdigt offer just på grund av att de är män (Hines et al., 2007).  

I en intervju med en annan socialarbetare kan vi tydligt se hur dessa könsstereotypa 

föreställningar kan yttra sig. Emma menar att anledningen till att utsatta män sällan söker sig till 

socialtjänsten är för att de oftast är större och starkare och fysiskt klarar av att ta sig ifrån sin 

situation. Hon tror också att män utsätts för mer psykiskt våld eftersom män är fysiskt större än 

kvinnor. Vidare menar Emma att hon aldrig tagit emot en anmälan från en man som blivit 

misshandlad, men hon har stött på fall där en man varit utsatt för våld. Detta har då kommit fram 

i andra sammanhang: 

Dels tror jag att det är för att de [männen] rent fysiskt klarar av att ta sig därifrån, för de är oftast större 

och starkare, så det är inte den hotbilden med slag och så, utan då tänker jag kanske mer med psykisk 

misshandel. Jag tror att det är mer skamligt för en man att söka hjälp på socialtjänsten. Jag har aldrig 

tagit emot en anmälan där det har handlat om att en man har blivit misshandlad, däremot har det kommit 

fram när man har träffat dem av andra anledningar. När man hör resonemanget så, att han kan ha varit 

väldigt psykiskt utsatt och nedtryckt och så. 

Här konstrueras kön och maskulinitet genom att Emma tror att män utsätts för psykiskt våld i 

större utsträckning än kvinnor eftersom att de är fysiskt större och därför inte har samma 
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hotbild mot sig med slag och liknande. 

I en annan intervju kan vi se hur föreställningar om män som utsätts för våld yttrar sig på ett 

annat sätt. Åsa menar att män inte har samma rädsla som kvinnor och att det därför ska 

mycket till innan en man skulle behöva ett skydd och att det skulle ta längre tid innan en man 

skulle söka ett skyddat boende. Hon tror att män kanske därför vänder sig till andra: 

Jag tror att det ska mycket till innan han behöver ett skydd, om ni förstår vad jag menar /…/. En man 

har ju inte den här rädslan som kvinnor har på samma sätt. Det vet inte jag men det är min egen tanke, 

eftersom vi inte har varit med om det. Jag tror att det tar längre tid innan de skulle söka ett skyddat 

boende så, eller någon plats. Utan de kanske går till andra istället.  

I båda ovanstående uttalanden konstrueras kön, maskulinitet och manlighet genom att Åsa och 

Emma har föreställningar om vilka egenskaper som hör till just män och att detta påverkar 

mäns benägenhet att söka hjälp. Män anses även orädda och fysiskt stora och starka och att de 

därför lättare kan ta sig ifrån sin situation och att det ”ska mycket till” innan en man behöver 

skydd. Denna konstruktion av maskulinitet som här framträder kan också ses som den 

hegemoniska maskuliniteten, då en idealbild av maskulinitet konstrueras (jfr. Connell, 2008). 

Socialarbetarna talar inte här om andra former av maskuliniteter, utan det är endast dessa 

egenskaper som lyfts fram när män beskrivs. Detta kan då ses som att socialarbetarna talar 

utifrån en idealbild av maskulinitet. Socialarbetarna konstruerar även omanlighet, genom att 

egenskaper som här anses tillhöra män även säger något om vad som anses omanligt, 

exempelvis rädsla och fysisk svaghet (jfr. Ekenstam 2006).  

Ovanstående uttalanden visar även hur socialarbetarna konstruerar kön, i och med 

föreställningar om att män är fysiskt starka och stora och därför kapabla att ta sig ifrån sin 

situation, vilket innebär att kvinnor anses vara motsatsen och därför mindre kapabla att ta sig 

ifrån situationen. Vi kan även se att kön konstrueras utifrån att män antas vara utsatta för mer 

psykiskt våld då de inte har samma hotbild mot sig med fysiskt våld som kvinnor. Män anses 

inte heller ha samma rädsla som kvinnor har och därför inte samma behov av skydd som en 

kvinna. Samtidigt behöver detta inte innebära att en utsatt man skulle bemötas på ett 

annorlunda sätt än en utsatt kvinna. Åsa har dock aldrig mött en man som sökt hjälp för att ha 

varit utsatt för relationsvåld, vilket visas i ovanstående uttalande. Detta kan tänkas ha påverkat 

hennes föreställningar om att utsatta män söker hjälp på annat håll. Emma lyfter i ovanstående 

uttalande fram att hon tror att män inte söker hjälp i samma utsträckning som kvinnor, vilket 

hon bland annat tror kan bero på att män känner skam. Liknande resonemang framkommer i 
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tidigare forskning (Tsui, Cheung & Leung, 2010). 

Samtliga socialarbetare som intervjuats har alltså sällan eller aldrig mött utsatta män, vilket en 

del tror kan bero på skam och föreställningar i samhället. Andra menar att män lättare kan ta 

sig ifrån relationen och att det ska mycket till innan en man behöver skydd, vilket visar på 

föreställningar om att män inte har samma behov av hjälp som kvinnor. Samtidigt behöver 

detta inte innebära att män skulle få ett dåligt bemötande eller bemötas annorlunda än 

kvinnor. På arbetsplatser där personalen mött män som säger sig vara utsatta för relationsvåld 

kan däremot diskussionen om dessa män te sig annorlunda än om kvinnor som säger sig vara 

utsatta. Detta belyses i nästkommande tema. 

5.3 Mötet med klienter 

Av intervjuerna framkommer att ett flertal av socialarbetarna tror att män som utsätts för våld 

i nära relation är rädda att bli misstrodda eller få ett dåligt bemötande hos socialtjänsten på 

grund av att de är män. Att många män har en rädsla av att bli misstrodda vid hjälpsökande 

visas även i tidigare forskning (Dreiber et al., 2012, Hines et al., 2007).  

Mikaela berättar att hon träffat män som säger sig vara utsatta för våld av sin kvinnliga 

partner, men att det känns som att de män hon möter som säger sig vara utsatta åtminstone är 

förövare själva också. Huruvida männen verkligen är utsatta eller inte nämner hon är något 

som personalen diskuterar på arbetsplatsen. På arbetsplatsen diskuteras också om kvinnans 

del av våldet egentligen är ett försvar eller motvåld och att personalen inte med säkerhet kan 

veta om männen bara kommer för att få uppbackning i sin historia: 

Många män kommer ju hit och säger sig vara utsatta, fast sen känns det som om de åtminstone är 

förövare själva också /…/ Men det som kanske mer ofta kommer upp [diskuteras] är väl just det här 

att män som kommer hit och säger att de är utsatta. Det tänker vi kring ibland, att varför gör de det 

egentligen? Är det för att de verkligen upplever sig så utsatta, eller att de inte ser sin egen del i det? 

Att kvinnans del av våld, det kanske bara är ett försvar, eller motvåld på något vis, eller om de bara 

kommer hit för att få vatten på sin kvarn. Det kanske vi inte vet med säkerhet. Det diskuterar vi lite då 

och då. 

Vi frågade om det diskuteras på samma sätt när det kommer kvinnor som säger sig vara 

utsatta. Mikaela berättar då att ”vi [personalen] fick lite kritik häromdagen från ett annat håll, att vi köper 

allt som kvinnorna säger, men då sa vi det att det är ju vår uppgift”. Mikaela menar att det är personalens 

uppgift att tro på det som kvinnorna berättar, men vi ser att det samtidigt finns ett motsatt 

förhållningssätt vad gäller män. Detta illustrerar tydligt vilka föreställningar som framträder i 
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mötet med män som säger sig vara utsatta för relationsvåld. Utifrån detta konstrueras 

offerskap i relation till kön, där kvinnor oreflekterat antas vara offer för våld. Samtidigt 

diskuteras det kring män som säger sig vara utsatta för våld och om männen verkligen är 

utsatta eller om de egentligen är förövare. Här konstrueras således det idealiska offret (jfr. 

Christe, 2001), då kvinnor blir betrodda som offer för relationsvåld utan att diskussion förs i 

arbetsgruppen. Härav kan män som säger sig vara utsatta ses som motsats till det idealiska 

offret, vilket gör att personalen har svårt att oreflekterat betrakta dem som offer för 

relationsvåld. Att personalen ser kvinnan som det idealiska offret kan också spegla sig i vilka 

de möter som utsätts för våld i relationen. Som nämnts tidigare möter samtliga socialarbetare 

mestadels kvinnor som utsätts för relationsvåld, vilket troligen gör att personalen lättare ser 

kvinnor som offer för relationsvåld än män. 

Senare under intervjun lyfter Mikaela fram att personalen i själva mötet med männen inte 

visar någon misstro utan att de där lyssnar till det männen har att säga. Däremot förs det 

reflektioner kring detta i arbetsgruppen. Mikaela berättar också att personalen vid vissa 

tillfällen fått ”andrahandsinformation” om männen som säger sig vara utsatta för 

relationsvåld, då de fått reda på att männen tidigare har suttit i fängelse. 

Detta ger en bild av vad som delvis kan vara anledningen till att personalen misstror män de 

möter inom denna verksamhet. Att många män har en rädsla att inte uppfattas som ett 

trovärdigt offer vid hjälpsökande visas i tidigare forskning (se t.ex Hines et al., 2007). Det blir 

utifrån detta problematiskt för de män som verkligen är utsatta när personal lättare misstror 

män än kvinnor utifrån hur personalen konstruerat det idealiska offret. I och med att 

personalen inom denna verksamhet vid vissa tillfällen mött män som sagt sig vara utsatta, 

men som visade sig suttit i fängelse, finns en risk att alla män som säger sig vara utsätta för 

relationsvåld misstänkliggörs. Att en del av männen som säger sig vara utsatta suttit i fängelse 

behöver emellertid inte betyda att de inte varit utsatta för relationsvåld. 

Ovanstående uttalande visar även hur Mikaela konstruerar kön, då hon talar om män och 

kvinnor på olika sätt och reagerar olika i mötet med manliga och kvinnliga klienter, vilket kan 

liknas vid Hirdmans (2001) och Herz (2012) resonemang. Mikaela tror att kvinnans del av 

våldet kanske bara är ett försvar och att det känns som om män som säger sig vara utsatta 

”åtminstone är förövare själva också”. Föreställningar om att män inte fullt ut är utsatta för 

relationsvåld kan också få konsekvenser för hur rutinerna inom socialtjänsten ser ut, vad 

gäller att fråga klienter om våld i nära relationer. Detta framkommer under flertalet intervjuer. 



  
 

  35 (53) 
 

Emma berättar att huruvida hon väljer att fråga klienter om de är utsatta för våld varierar 

beroende på om klienten är en man eller kvinna, innebärande att hon av ”tradition” väljer att 

fråga kvinnor oftare. Detta tror Emma att de flesta gör på hennes arbetsplats:  

Det är väldigt sällan jag frågar en man: blir du slagen? Det vet jag inte vad det beror på, men så tror 

jag att de flesta gör. Av tradition är det inte så ofta man gör det. Däremot kvinnorna frågar vi betydligt 

oftare. 

Vad Emmas uttalande ger uttryck för är att personalen på arbetsplatsen bemöter och tänker 

annorlunda kring klienter beroende på kön. Detta illustrerar tydligt hur offerskap konstrueras 

utifrån kön, där kvinnor men inte män antas vara utsatta för relationsvåld. Detta kan jämföras 

med Burcars (2005) resonemang om hur offerskap ofta förknippas med svaghet och sårbarhet, 

vilket står i motsats till manlighet som ofta förknippas med styrka och aggressivitet. På 

liknande sätt konstrueras kön och offerskap hos socialarbetarna. Detta har påverkat rutinerna 

inom socialtjänsten i ett flertal kommuner, då kvinnor ”av tradition” tillfrågas om de utsätts 

för våld, men sällan eller aldrig män. 

Detta är dock inte fallet i alla kommuner. Under intervjun med Petra framkommer att 

personalen på hennes arbetsplats infört som rutin att fråga samtliga klienter om våld oavsett 

ärende och klient. Hon påpekar att ”om man inte frågar så får man inga svar”. Detta visar på en 

motbild av övriga uttalanden där vi kunnat se hur kön, maskulinitet och offerskap konstrueras 

i och med att socialarbetarna resonerar och hanterar situationer annorlunda beroende på om 

klienten är en kvinna eller man. Denna motbild talar för en medvetenhet om att vem som helst 

kan utsättas för våld i nära relation, även män, men att det är något som kan vara svårt att 

berätta om och att det därför är viktigt att ställa frågor om våld. Detta visar också att frågan 

om våld i nära relation hanteras annorlunda i olika kommuner, där personalen i vissa 

kommuner frågar klienter om våld beroende på vem de möter. I kommuner där frågor endast 

ställs till utvalda klienter tenderar personalen att i högre utsträckning tillskriva sina egna 

föreställningar om vem som är ett trovärdigt offer för våld. 

Här kan vi se att kvinnor av tradition betraktas som offer för våld, vilket bland annat kan bero 

på att kvinnor som utsätts för relationsvåld har uppmärksammats de senaste åren. Detta har 

gjort att skyddet för kvinnor ökat, vilket speglas i lagstiftningen och i utarbetade insatser för 

kvinnor, så som kvinnojourer (Hines et al., 2007, Lövkrona, 2001). Det är därför inte 

underligt att personal inom socialtjänsten av tradition ser kvinnan som offer för våld och 

därför oftare ställer dessa frågor till kvinnor. Samtidigt kan dessa konstruktioner av kön och 
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offerskap leda till att utsatta män inte alltid kommer till socialtjänstens kännedom. Detta 

eftersom män inte alltid tillfrågas om de utsätts för relationsvåld, trots att forskning visar på 

att män utsätts (Nowinski & Bowen, 2012). 

Som nämnts ovan har personalen på Petras arbetsplats infört en rutin om att alltid fråga alla 

klienter om våld, men det framkommer också under intervjun att personalen måste reflektera 

över sina föreställningar. Petra berättar att hon tror att personalen inom socialtjänsten är 

tvungna att ”tänka till” när de möter en man som varit utsatt för våld, då det lätt kan bli att det 

börjar värderas på grund av att det är en man som säger sig vara utsatt och inte en kvinna. 

Detta särskilt om mannen är fysiskt stor i jämförelse med sin partner: 

/…/ jag tror mer det är att man får tänka till, vänta nu hur är det här? För jag tror att man lätt tänker 

knasigt, att man både kan börja värdera, kan det här stämma? Säg att han är stor också, ja men 

herregud han kan ju säga ifrån, eller han behöver ju inte [hjälp], men så funkar det inte. Det senaste 

[fallet] vi hade, då var kvinnan jätteliten och mannen jättestor, men han är den våldsutsatte, det är 

ingen tvekan om det. 

Detta kan liknas vid resultaten i Hogan et al.’s (2012) studie där kuratorerna fått sina 

föreställningar ifrågasatta i mötet med utsatta män. Uttalandet visar att personalen måste 

ifrågasätta och reflektera kring sina föreställningar män som utsätts för relationsvåld utifrån 

hur de konstruerar kön, maskulinitet och offerskap. I uttalandet lyfter Petra fram 

föreställningar om att män som är ”jättestora” inte kan vara offer för våld. Dessa 

föreställningar utmanades i och med mötet med ett par där det visade sig att det var just 

mannen som var den utsatte, trots att han var fysiskt större än den kvinnliga partnern. Här 

visas tydligt hur kön och maskulinitet konstrueras, där Petra i sitt uttalande lyfter fram 

föreställningar där maskulinitet konstrueras utifrån att mannen är fysiskt stor och att det därför 

har blivit nödvändigt att ”tänka till” i mötet med den utsatte mannen.  Detta menar Connell 

(2009) är en vanlig föreställning om män och att de därför inte anses sårbara på samma sätt 

som kvinnor, vilket kan göra det svårt att uppfatta mannen som den utsatte i en olikkönad 

relation. Detta säger även något om synen på kvinnan och kvinnlighet, då Petra varit är 

tvungen att tänka till i och med att kvinnan var ”jätteliten”. Det visar att det finns svårigheter 

att se på en fysiskt liten kvinna som förövare, vilket kan bli problematiskt när personal möter 

samkönade och olikkönade par där det kan tänkas förekomma våld i relationen. 

Petras erfarenhet av att mött en ”jättestor” man som är utsatt för våld motsätter sig 

föreställningar om att fysiskt stora män inte kan vara utsatta för relationsvåld. En annan 

socialarbetare, Sara, påpekar att män ges stöd och hjälp ”när det kommer fram” att de utsätts. Av 
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intervjun framkom att nästan uteslutande kvinnor av ”tradition” även på denna arbetsplats 

tillfrågades om våld förekommer i relationen men sällan män. Detta kan tänkas innebära att 

män, men även kvinnor, inte berättar att de utsätts om de inte blir direkt tillfrågade, vilket kan 

leda till att stöd och hjälp inte erbjuds alla som utsätts för relationsvåld. Detta visar på vikten 

av ett öppet förhållningssätt inom socialtjänsten, vilket å ena sidan samtliga socialarbetare ger 

uttryck för, men att socialarbetarna å andra sidan tenderar att lättare se män som förövare och 

kvinnor som utsatta för relationsvåld. 

Här har vi bland annat kunnat se vilka föreställningar och konstruktioner som framträder i 

mötet med klienter och hur detta kan forma de rutiner som finns inom verksamheten. 

Samtidigt är man som socialarbetare inom socialtjänsten en person i ett större sammanhang 

som arbetar inom organisationens väggar och påverkas och styrs av den lagstiftning som 

reglerar verksamheten. Utifrån detta kommer vi in på nästa tema, där föreställningar om män 

som utsätts för våld framträder i talet om socialtjänstlagens utformning. 

5.4 Socialtjänstlagens utformning 
 

Under intervjuerna diskuterades socialtjänstlagen 5 kap. 11 §, där det står skrivet att kvinnor 

och barn som utsätts för våld av närstående särskilt skall beaktas. Ett flertal socialarbetare 

nämner att det bland annat som en följd av detta är mycket fokus på kvinnor, och att det 

därför kan bli problem att exempelvis hitta skyddat boende till en man som utsätts för 

relationsvåld. Att kvinnor och barn särskilt lyfts fram påverkar även vad som diskuteras på 

arbetsplatserna kring våld i nära relationer och de som utsätts. Emma anser att lagen bör riktas 

mot våldsutsatta överlag och tror att det kan bero på ”tradition” att lagen är särskilt riktad mot 

kvinnor och barn. Hon menar att barn är skyddslösa och att det därför inte är konstigt att de 

lyfts fram, men att kvinnor lyfts fram tror hon beror på att de ses som mer fysiskt skyddslösa 

än män: 

Det borde stå våldsutsatta överhuvudtaget. Sen vad det beror på, det vet jag inte, och det är väl också 

kanske av tradition. Barn kan jag ju förstå varför det står, för de är så skyddslösa. Sen är det väl 

kanske så att kvinnor ses mer som skyddslösa än vad män gör, rent fysiskt i alla fall. 

Emma tror att kvinnor anses mer skyddslösa än män fysiskt, vilket alltså innebär att hon tror att 

män anses mindre skyddslösa. Detta är visserligen ingen grundlös föreställning, eftersom den 

tidigare forskningen visar att det ofta förhåller sig på detta sätt i samhället (se t.ex. Seelau & 

Seelau, 2005). Vidare tillskrivs män och kvinnor olika egenskaper utifrån biologiska faktorer, 
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vilket Connell (2008) och Hirdman (2001) menar är det som bidrar till konstruktioner av kön och 

vad som anses vara manligt och kvinnligt. Detta kan vi se i ovanstående uttalande då Emma tror 

att män anses vara mindre skyddslösa rent fysiskt. Utifrån detta konstrueras också hegemonisk 

maskulinitet (Connell, 2008) i och med att en idealbild av mannen skapas.  

Lisa lyfter i diskussionen om orsakerna bakom lagstiftningens utformning fram att kvinnor och 

barn är en särskilt utsatt grupp, och då särskilt barn som det måste värnas om. Vidare menar hon 

att det har kommit mycket forskning och rapporter om kvinnor som utsätts för våld, och att det är 

ett dolt problem som måste synliggöras: 

Ja men det är ju en särskild utsatt grupp, speciellt barn. Dom måste ju alla värna om, från alla 

myndigheter och alla håll /…/ Det har ju kommit mycket skrivelser, och mycket rapporter och 

forskning om kvinnor som blir utsatta för våld, att det är mycket dolt och att det inte synliggörs.  

Ja, att det är därför. 

Utifrån detta kan det tänkas att män inte anses vara en utsatt grupp på samma sätt vilket gör 

att män som utsätts för relationsvåld inte lyfts fram eller synliggörs. Detta kan liknas vid 

Burcars (2005) resonemang om att det finns en tendens att idealisera ett offer som särskilt lätt 

att sympatisera med och betrakta som utsatt, vilket ofta gäller just kvinnor och barn. Detta 

illustreras i detta uttalande, där Lisa menar att kvinnor och barn är särskilt utsatta, vilket även 

gör att de lättare betraktas som offer. Av Lisas uttalande kan slutsatsen dras att män inte ses 

som utsatta på samma sätt och passar därför inte in på bilden av ett idealiskt offer. Hon menar 

också att kvinnor lyfts fram som ett resultat av mycket skriverier och forskning kring utsatta 

kvinnor. Härav kan det tänkas att även män skulle uppmärksammas i större utsträckning om 

det gjorts mer forskning om utsatta män, men som tidigare forskning visar råder det brist på 

detta i nuläget (Nowinski & Bowen, 2012).  

Elisabeth lyfter fram någonting annat i talet om dagens lagstiftning. Hon tycker det är synd att 

de står riktat till ett visst kön i lagstiftningen men tvivlar på att offren själva läser dagens 

lagstiftning. Hon tror därför inte att det spelar så stor roll om den endast benämner att kvinnor 

och barn särskilt ska beaktas. Däremot tror hon att det handlar om hur personalen omvandlar 

lagstiftningen och arbetar utefter den, och att den måste omvandlas på rätt sätt då det kan 

påverka männen som är utsatta för våld i nära relationer: 

Jag vet inte om man som offer själv läser lagen och har koll på det, alltså det kanske inte spelar så stor 

roll utan det är hur vi som jobbar med det, omvandlar det. Det är ju synd om det står riktat så till ett 
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visst kön, när man vet [att även män utsätts]. Det vet nog lagstiftarna med, men det gäller att det 

omvandlas rätt då, så visst det kan ju påverka dom [männen]. 

Detta visar på att det är viktigt att som socialarbetare vara medveten om att män också utsätts 

för våld i nära relation. Hade det skrivits att män också ska beaktas hade socialtjänsten behövt 

ha utarbetade insatser riktade mot utsatta män. Detta visar i sin tur på att lagstiftningens 

utformning kan påverka socialarbetares föreställningar om män som utsätts för våld, i och 

med att män osynliggörs.  

Vidare tror Elisabeth att om även män hade lyfts fram som utsatta i lagstiftningen hade det 

erbjudits mer insatser utformade för män. Hon lyfter här fram hur socialtjänsten arbetar 

utefter lagstiftningen och hur det kan påverka insatser till män som utsätts för våld. Hon 

menar att socialtjänsten har högre prioritet vad gäller det som ska göras, eftersom det också är 

socialtjänstens skyldighet att följa dagens lagstiftning. Hon funderar däremot på om det inte 

kan vara så att män egentligen vill ha en annan sorts insats än kvinnor: 

Det kanske går långsammare än vad det gör för kvinnorna att ta hjälp /…/. Vi är alla olika hur vi vill 

ha vår hjälp, men man vet väl att kvinnor har lättare för att sitta i såna här samtalssituationer och mår 

gott av det, men vad, hur männen blir bemötta, och vill dom ha på ett annat sätt? /…/ mansgrupper 

som jag förstått, är ett sätt som männen trivs väldigt bra med, det gör kvinnorna också dom trivs 

väldigt bra med det, men det krävs ju ett stort underlag för att kunna ha en grupp. 

I uttalandet konstrueras kön i och med att kvinnor och män förväntas vilja ha olika hjälp (jfr. 

Hirdman, 2001). Detta eftersom Elisabeth ser ett problem med att kommunen inte kan erbjuda 

mansgrupper eftersom det är något som ”männen trivs väldigt bra med” medan hon tror att 

kvinnor har lättare för att sitta i samtalssituationer. Samtidigt visar Elisabeth på en 

medvetenhet om att alla insatser inte tilltalar alla. 

Flertalet av de intervjuade socialarbetarna tror att män i högre utsträckning än kvinnor 

undviker att söka hjälp, vilket några av socialarbetarna bland annat tror beror på att män 

vänder sig till andra hjälpinstanser utanför socialtjänsten. Det blir problematiskt när personal 

inom socialtjänsten tänker att män vänder sig till andra enheter eftersom många hjälpinstanser 

ger intrycket av att vara utarbetade för kvinnor. Detta kan också tänkas vara en anledning till 

att många män inte söker sig till socialtjänsten, då tidigare forskning pekar på att många 

utsatta män känner en frustration över att de hjälpinsatser som finns riktar sig främst till 

kvinnor som blir utsatta för våld och att de därför finner det svårt att söka hjälp (Hines et al., 

2007).  
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Att flera intervjupersoner ofta undviker att ställa frågor om våld till män kan innebära att 

utsatta män inte kommer till socialtjänstens kännedom om de inte själva aktivt söker hjälp 

eller berättar. Det kan tänkas att idén om offret, det vill säga kvinnor, formar verksamheterna 

som socialarbetarna arbetar inom. Detta gör att det blir lättare för socialarbetarna att tänka i de 

banor som verksamheterna är uppbyggda kring, vilket i sin tur gör att socialarbetarna 

reproducerar denna offerbild. 

5.5 Slutsatser utifrån studiens resultat och analys 

I detta avsnitt sammanfattar vi de viktigaste slutsatser som dragits utifrån studiens resultat- 

och analysdel. Genom detta ämnar vi visa hur studiens syfte och frågeställningar besvarats, 

det vill säga vilka föreställningar som finns om män som utsätts för våld i nära relation hos 

personal inom socialtjänsten utifrån hur kön, sexualitet, maskulinitet och offerskap 

konstrueras i socialarbetarnas uttalanden. 

Utifrån resultat- och analysdelen har vi kunnat se vilka föreställningar som finns inom 

socialtjänsten om män som utsätts för våld. Vi har kunnat se att en del av socialarbetarna tror 

att män inte blir utsatta för våld på samma sätt och i samma utsträckning som kvinnor. En del 

av socialarbetarna tror också att män utsätts för mer psykiskt våld än fysiskt våld. Vi har även 

sett att socialarbetarna har olika rutiner inom verksamheterna när de gäller att fråga klienter 

om våld i nära relationer. De socialarbetare som inte har som rutin att fråga alla om 

relationsvåld tillskriver lättare sina egna föreställningar om vem som är offer för våld, då 

socialarbetarna oftare frågar kvinnor än män. Vi har också kunnat se att det kan vara lättare att 

misstro män som säger sig vara utsatta för våld än kvinnor och att socialarbetarna ofta talar 

utifrån män som förövare och kvinnor som offer, vilket visar på hur offerskap konstrueras.  

Maskulinitet konstrueras i och med att män tillskrivs egenskaper så som fysisk styrka, orädsla 

och att män är mindre skyddslösa. Genom att socialarbetarna talar om män utifrån dessa 

egenskaper skapas en idealbild av män, alltså den hegemoniska maskuliniteten. Detta kan 

även säga något om hur manlighet och omanlighet konstrueras då omanlighet utgör motsatsen 

till det som här anses manligt. Här konstrueras även kön genom att dessa egenskaper tillskrivs 

män. Härav tillskrivs de motsatta egenskaperna kvinnor, det vill säga fysisk svaghet, rädsla 

och skyddslöshet. Sexualitet konstrueras i socialarbetarnas uttalanden när de talar om våld i 

nära relation på en mer generell nivå, då vi kan se att de talar utifrån heteronormen och 

därmed upprätthåller den heterosexuella matrisen. Däremot uppger samtliga socialarbetare att 

vem som helst kan vara utsätt för relationsvåld, både i samkönade och i olikkönade relationer, 
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vilket visar på en medvetenhet och öppenhet hos socialarbetarna. Vi har även 

uppmärksammat att socialarbetarna sällan eller aldrig träffar män som utsätts för 

relationsvåld, utan oftast kvinnor. Det är därför inte förvånansvärt att socialarbetarna talar 

utifrån heteronormen och kvinnan som offer för våld i nära relation. Avslutningsvis kan det 

tänkas att de föreställningar som framträder i socialarbetarnas uttalanden utifrån hur de 

konstruerar kön, maskulinitet, sexualitet och offerskap riskerar leda till att utsatta män 

omedvetet inte kommer till socialtjänstens kännedom. Detta visar på vikten av att som 

socialarbetare ständigt reflektera över sina föreställningar och även betrakta män som möjliga 

offer för våld i nära relation. 
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6 Slutdiskussion 

 

I föregående kapitel visades vilka föreställningar som framträder när socialarbetarna talar om 

män som utsätts för våld utifrån hur socialarbetarna konstruerar kön, sexualitet, maskulinitet och 

offerskap. Under studiens gång har vi funnit intressanta aspekter som studien inte syftar till att 

besvara, men som vi anser är värda att lyftas fram i detta kapitel. Vi lyfter även i detta kapitel 

fram en del metodologiska reflektioner. 

6.1 Bemötandet av klienter 

I studien framkommer bland annat att socialarbetarna tillskriver män och kvinnor olika 

egenskaper i konstruktionen av kön och vad som anses manligt och kvinnligt. Något som 

denna studie inte syftar till att besvara är hur detta påverkar utsatta män och socialarbetarnas 

bemötande av utsatta män, men det är något som är värt att lyfta fram. Genom att tillskriva 

klienter egenskaper utifrån kön riskerar socialarbetarna att bemöta klienterna olika. Det kan 

exempelvis tänka sig att socialarbetare omedvetet talar och uttrycker sig annorlunda gentemot 

manliga klienter än mot kvinnliga. Detta kan leda till att utsatta män har svårare att anförtro 

sig till socialtjänsten. Att män och kvinnor bemöts olika beroende på kön visas tydligt i 

föregående kapitel då flera av socialarbetarna oftare ställer frågor om våld till kvinnliga 

klienter än manliga. Risken utifrån detta är att personal inom socialtjänsten omedvetet förbiser 

utsatta män då de inte tillfrågas om våld. Om inte heller frågor om våld ställs till samtliga 

kvinnliga klienter riskerar personalen även att förbise utsatta kvinnor. Detta visar på vikten av 

att ställa samma frågor till alla, dels för att undvika att någon som utsätts för relationsvåld inte 

erbjuds stöd och hjälp och dels för att inte peka ut någon genom att enbart fråga den eller de 

personer som man som socialarbetare tror sig vara utsatt för våld i nära relation. 

6.2 Ett särskilt fokus på kvinnor och dess konsekvenser 

Ett flertal socialarbetare som intervjuats påpekar att män måste bemötas på samma sätt som 

kvinnor och är medvetna om att även män utsätts. Samtidigt finns det enheter inom 

socialtjänsten som ger intrycket av att vara utarbetade för kvinnor då de benämns med 

begreppet kvinnofrid. Detta kan bero på att kvinnor av tradition betraktas som särskilt utsatta 

och mer skyddslösa. Detta kan däremot tänkas att utsatta män undviker att söka sig till dessa 

enheter. En del av de socialarbetare som deltagit i studien har aldrig träffat män som säger sig 

vara utsatta för relationsvåld, medan andra har träffat ett fåtal. De socialarbetare som mött 

män som sagt sig vara utsatta för våld arbetar på enheter som uttalat riktar sig mot både män 
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och kvinnor, eller har som rutin att tillfråga alla klienter om våld i relationen. Det kan därför 

tänkas att utsatta män undviker att söka sig till enheter inom socialtjänsten som uttalat riktar 

sig till kvinnor, då de känner att insatser och enheter inte riktar sig mot män. Detta är något 

som endast kan spekuleras i och inte besvaras med hjälp av denna studie, men kan tänkas 

utgöra ett ämne för fortsatt forskning. 

Under studiens gång har vi även uppmärksammat att flera av socialarbetarna använder 

begreppen kvinnofrid och kvinnofridsutredning inom sina verksamheter. Liknande begrepp 

används även i lagstiftningen, såsom brottsbalken, där begreppen kvinnofridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning förekommer. I socialtjänstlagen lyfts särskilt våldsutsatta kvinnor 

och barn fram, vilket har diskuterats i föregående kapitel. Att dessa olika begrepp och 

formuleringar används inom samhällets olika institutioner och lagar ger oss en bild av vem 

som anses vara ett offer för våld. Att kvinnor och barn lyfts fram på olika sätt är viktigt och 

bör fortsätta uppmärksammas i dagens samhälle. Samtidigt osynliggörs män som utsatta för 

relationsvåld genom att dessa begrepp används när det talas om våld i nära relationer. Därmed 

finns det en risk att vi i samhället konstruerar offerskap på så sätt att kvinnor endast antas 

utsättas för våld och att vi därmed fortsätter osynliggöra män som offer för våld. 

6.3 Konsekvenser av socialtjänstlagens utformning 

Socialtjänstlagens utformning, som alltså anger att kvinnor särskilt ska beaktas, är något som 

har diskuterats under samtliga intervjuer. Några av socialarbetarna lyfte då fram att lagen 

påverkat socialtjänstens utformning av insatser för personer som utsätts för våld i nära 

relation, innebärande att fokus ligger på utsatta kvinnor. Utifrån detta kan slutsatsen dras att 

socialtjänsten skulle behöva utveckla insatser riktade till utsatta män om även män tydligt 

synliggjorts i dagens lagstiftning. Av intervjuerna framkom att socialtjänstens insatser även 

gäller utsatta män trots att några av dessa ger intrycket av att fokusera på utsatta kvinnor. Vi 

kan därför inte låta bli att fråga oss: om socialtjänsten haft insatser som uttalat riktar sig till 

män, hade mäns benägenhet av hjälpsökande då ökat? Den tidigare forskningen visar att 

många män som utsätts för relationsvåld upplever att de flesta hjälpinsatser som finns riktar 

sig till just kvinnor, vilket gör att de undviker eller finner det svårt att söka hjälp (Hines et al., 

2007). Huruvida detta är fallet för många män i Sverige skulle kunna besvaras med hjälp av 

studier där män som utsätts för relationsvåld kommer till tals. Något annat som kan diskuteras 

vad gäller socialtjänstlagens utformning är dess tänkbara påverkan på socialarbetarnas 

föreställningar och hur kön och offerskap konstrueras. Att kvinnor lyfts fram kan leda till att 

personalen som arbetar utefter lagstiftningen har föreställningar om att endast kvinnor utsätts 
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för relationsvåld och inte män. Lagstiftningens utformning riskerar även leda till att kvinnor 

inte betraktas som förövare av relationsvåld. 

6.4 Socialarbetarnas skilda erfarenheter av att möta våldsutsatta män 

En annan aspekt som framkommit i studien är socialarbetarnas skilda erfarenheter av att ha 

träffat män som sagt sig vara utsatta och hur detta kan påverka deras föreställningar om 

utsatta män. Som vi sett har socialarbetare som träffat utsatta män fått sina föreställningar 

ifrågasatta och tänker annorlunda kring utsatta män än socialarbetare som endast träffat 

kvinnor som utsätts för våld av sin manliga partner. Detta innebär att det finns en risk att 

socialarbetare som aldrig träffar utsatta män har föreställningar om att endast kvinnor utsätts 

och att detta påverkar talet och rutinerna kring våld i nära relation. I denna studie har dock 

endast socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten i mindre kommuner deltagit. Detta kan 

vara anledningen till att intervjupersonerna sällan eller aldrig mött utsatta män. Det kan härav 

tänkas att studien hade visat ett annorlunda resultat om socialarbetare som arbetar i större 

kommuner intervjuats, då de kan tänkas ha mött fler utsatta män och därför haft en annan bild 

av utsatta män än de som deltagit i denna studie. Detta kan vara ett annat ämne för fortsatt 

forskning, där en jämförelse kan göras mellan större och mindre kommuner, eller där 

socialarbetare i större kommuner intervjuas. En annan intressant aspekt skulle kunna vara att 

jämföra föreställningar om utsatta män hos personal som arbetar inom socialtjänsten med 

personal som endast arbetar med utsatta män, alternativt göra en jämförelse mellan personal 

på mans- respektive kvinnojourer. Detta för att det kan tänkas att föreställningar hos personal 

som arbetar på kvinnojourer skiljer sig nämnvärt från föreställningar hos personal på 

mansjourer.  

6.5 Några metodologiska reflektioner 

I detta kapitel har ytterligare aspekter av studiens resultat och analys diskuterats och lyfts 

fram. En del metodologiska reflektioner har tidigare tagits upp i metodkapitlet, men det finns 

ytterligare reflektioner som kan lyftas fram. Det är exempelvis svårt att säga om valet av 

kommuner har haft en betydelse för studiens resultat. Alla socialarbetare inom socialtjänsten 

arbetar dock utifrån samma lagstiftning och har samma rätt- och skyldigheter vad gäller 

arbetet med våld i nära relationer, men rutinerna kan skilja sig åt. Vi anser härav inte att valet 

av kommuner haft en avgörande betydelse för resultatet. Däremot arbetar de socialarbetare 

som intervjuats inom olika slags verksamheter, vilket kan tänkas ha haft en viss betydelse för 
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resultatet. Detta eftersom rutiner och vilka klienter de möter kan skilja sig åt, vilket kan göra 

att socialarbetarna har olika föreställningar beroende på vilken verksamhet de arbetar inom. 

Det är även svårt att säga hur våra teoretiska utgångspunkter påverkat studien. Vi valde att se 

på socialarbetares föreställningar utifrån kön, sexualitet, maskulinitet och offerskap, vilket har 

givit oss många intresseväckande svar. I efterhand har vi kunnat se att intersektionalitet hade 

kunnat utgöra ett användbart teoretiskt verktyg då den syftar till att visa på hur olika 

maktaspekter ständigt samverkar och interagerar med varandra. Detta eftersom vi har kunnat 

se hur de olika variablerna kön, sexualitet, maskulinitet och offerskap samspelar och är 

beroende av varandra, vilket är viktigt att poängtera. Offerskap kan exempelvis utgöra den 

beroende variabeln av kön, då kvinnor lättare tillskrivs offerrollen än män. Även sexualitet är 

en beroende variabel av kön, då den heterosexuella matrisen skapas genom att kvinnor och 

män åtskiljs som kön och ses som varandras motsatser. Det ena skapas alltså inte oberoende 

av det andra. 

6.6 Avslutande kommentarer 
 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att forskning kan uppmärksamma och lyfta fram ett socialt 

problem, vilket har en inverkan på vilka problem som uppmärksammas. Ett socialt problem 

som att män utsätts för våld i nära relationer är av vikt att lyfta fram. Som visats i denna 

studie finns många föreställningar om män som utsätts för våld, men som vi också 

uppmärksammat är ett dolt problem i dagens samhälle som det råder brist på forskning kring. 

Det finns en risk att socialarbetares möte med utsatta män påverkas av de föreställningar man 

har om män som utsätts för våld utifrån hur exempelvis offerskap konstrueras. Detta riskera 

leda till att män som utsätts för våld inte uppmärksammas och betraktas som offer för våld, 

men också att dessa föreställningar påverkar utformningen av samhällets insatser, innebärande 

att de framför allt riktas till kvinnor. Risken finns också att genom att män lättare betraktas 

som förövare och kvinnor som offer, är det svårt att uppmärksamma och ge stöd och hjälp till 

de män som är utsatta, men även till de kvinnor som är förövare. Utifrån detta kan det vara 

viktigt att undersöka och uppmärksamma ämnet våld i nära relation och dess komplexitet, och 

däribland utöka fokus på män som utsätts för relationsvåld. På detta sätt kan vi motverka att 

män inte osynliggörs som offer för relationsvåld. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 
Hej!  
Tack för att du ställer upp på en intervju! 

Nedan följer information om vår studie och den kommande intervjun.  

 

Vi heter Alexandra och Johanna och är två socionomstudenter som läser sjätte terminen vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Som självständigt examensarbete (c-uppsats) ska vi göra en 

studie om våld i parrelationer, där vi vill undersöka socialarbetares syn på problemet, offret 

och förövaren. Vi har valt att göra en kvalitativ studie, då vi gärna vill göra intervjuer med 

personal inom socialtjänsten som kan tänkas komma i kontakt med personer som utsätts för 

våld i parrelationer.  

 

Intervjun beräknas ta ca 45 min och om det är möjligt önskar vi att få ljudinspela intervjun.  

Studien är planerad i enlighet med forskningsetiska regler. Detta innebär bland annat att du 

kommer att vara anonym i vår studie, dvs att namn, personuppgifter, arbetsplats och kommun 

inte kommer att nämnas. Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta eller 

avstå från intervjun. Intervjumaterialet kommer inte vara tillgängligt för obehöriga.  

 

Vår studie kommer att publiceras på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) genom 

Linnéuniversitetet när den är klar.  

 

Ditt deltagande i studien betyder mycket för oss och vi tackar återigen för att du ställer upp!  

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar!  

 

Med vänliga hälsningar  

Johanna och Alexandra  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 

Inledning 
 
(ge information om studien och intervjuns upplägg) 
 
Skulle du vilja berätta lite kort om dig själv? (namn, utbildning, yrkesbakgrund). 
 
Vad arbetar du med nu? 
 
Vad har du för erfarenheter av att arbeta med våld i nära relationer? 
 
Våld i nära relationer  
 
Våld i nära relationer, vad innebär det för dig personligen? 
 
Hur vanligt tror du att det är, att personer utsätts för relationsvåld?  
 
När det gäller våld i nära relationer, vilka möter ni då? 
 
Vilka tror du är de vanligaste offren för våld? Vad beror det på? 
 
Vilka tror du är de vanligaste förövarna av våld? Vad beror det på? 
 
Berätta lite om era arbetsrutiner kring våld i nära relationer? (ställ följdfrågor) 
 
Utsatta män 
 
Vad har du för erfarenheter av att arbeta med utsatta män?  
 
Kan du beskriva något fall där du/ni arbetat med en man som utsätts för våld? 
 
Hur vanligt tror du att det är att män utsätts för våld? 
 
Pratas det om utsatta män på din arbetsplats? Om ja: hur pratas det om utsatta män? 
 
Om en man som är utsatt för våld skulle kontakta er, vad skulle ni kunna erbjuda för hjälp och 
stöd? 

 
Skillnad från bemötande av utsatta kvinnor och/eller barn? Vad beror det på i så fall? 
 
Vad tror du att det finns för uppfattningar och föreställningar inom socialtjänsten om män som 
utsätts för våld? Vad beror det på? 
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Hur påverkar det arbetet och bemötandet av männen som utsätts för våld? 
 
Lagstiftningen 
 
Hur ser du på dagens lagstiftning? (Sol 5 kap 11 §, våld mot kvinnor och barn ska särskilt 
beaktas) 
 
Hur tror du det kommer sig att den är utformad på detta sätt? 
 
Hur tror du att lagstiftningen som den ser ut idag påverkar utsatta män? (deras hjälpsökande, 
hur de blir bemötta etc.) 
 
Hur arbetar ni utifrån dagens lagstiftning? 
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Bilaga 3 – Arbetsfördelning 

 
Vi har genomgående arbetat med samtliga delar av uppsatsen tillsammans, innebärande att vi 

suttit tillsammans och diskuterat samtidigt som vi skrivit. Däremot har vi vid ett flertal 

tillfällen delat upp de olika delarna emellan oss, då var och en har läst igenom det vi skrivit 

tillsammans och ändrat i texten på egen hand. Alexandra har då till en början fokuserat på 

teoriavsnittet och Johanna på tidigare forskning. Senare under arbetet med uppsatsen 

fokuserade istället Johanna på teoriavsnittet och Alexandra på metod. Därefter har vi träffats 

och diskuterat igenom det vi ändrat i respektive delar. Vad gäller resultat- och analysdelen, 

som består av fyra teman, har vi ansvarat för två teman var som vi arbetat med. Detta efter att 

vi tillsammans kommit fram till vad som skulle tas upp och vilka citat som skulle finnas med i 

respektive tema. Efter att ha arbetat med dessa teman på varsitt håll har vi sedan bytt teman 

med varandra och bearbetat texten återigen på var sitt håll, för att därefter tillsammans 

diskutera och komma fram till vad som skulle vara den slutliga utformningen av texten. 

Slutligen vill vi framlägga att vi båda diskuterat och arbetat med samtliga delar av texten, 

innebärande att vi båda är väl insatta i alla delar av uppsatsen.
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