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Sammanfattning 

Den här studien har till syfte att utifrån maskulinitets - och identitetsteoretiska perspektiv undersöka sju 

yrkesverksamma behandlares och rådgivares syn på mäns utsatthet för sexuella övergrepp.  Fokus är på 

föreställningar om män som blir utsatta för grövre sexuella övergrepp av andra män, och som söker 

psykosocialt stöd för detta i vuxen ålder. De intervjuade personerna är utvalda eftersom de arbetar eller 

har arbetat psykosocialt på antingen offentliga sjukhusmottagningar eller icke-statliga organisationer, 

och i sina yrkesroller mött män utsatta för grövre sexuella övergrepp av andra män. Studien kan tänkas 

vara ett betydelsefullt tillskott till forskning inom socialt arbete då få svenska studier undersökt 

yrkesverksamma behandlares och rådgivares syn på män, och sexuella övergrepp i relation till 

maskulinitets- och identitetsnormer. Studiens resultat tyder på att metoder och behandlingar erbjudna 

män utsatta för sexuellt våld och sexuella övergrepp inte skiljer sig avsevärt mot vad som erbjuds 

kvinnor i motsvarande situation. Synen på män utsatta för övergrepp uppfattas bli påverkad av synen på 

hegemonisk maskulinitet, avvikande och genuskontraktets principer, vilket medför att mäns sexuella 

identitet och könsidentitet kommer i fokus på ett annat sätt än för kvinnor i motsvarande situation. 

Överlag betonas att psykologiska reaktioner inte verkar skilja sig beroende på kön. Män utsatta för 

sexuella övergrepp som söker samtalsstöd verkar möta andra frågeställningar än kvinnor och dessa 

verkar ha att göra med maskulinitetsnormer, våldtäktsmyter, avvikande och homofobi. Studiens resultat 

indikerar att intervjupersonerna har svårt att uppfatta män som offer för sexuella övergrepp med 

anledning av normer om genus, hegemonisk maskulinitet, sexuell självuppfattning och risken för att 

utsättas för negativa konsekvenser på grund av avvikande.  

Studien visar också på att intervjupersonerna uppfattar en ovilja och oförmåga bland män att 

definiera vissa sexuella erfarenheter som sexuella övergrepp. Det förklaras med att intervjupersonerna 

är påverkade av hegemonisk maskulinitet och är en del av upprätthållandet av genuskontraktet, samt 

påverkas av sin sexuella självuppfattning. Emellertid dras slutsatsen att intervjupersonerna har en 

användbar förförståelse om maskulinitetsnormers påverkan som kan vara hjälpsamma i processen att 

definiera sexuella erfarenheter som eventuella sexuella övergrepp.   

 

 

Nyckelord 

Våldtagna män, sexuella övergrepp, maskulinitet, sexuell identitet, sexuell självuppfattning, manlig 

identitet, sexuellt våld, avvikande, sexualitet, övergrepp  
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Abstract in English  

  Men exposed to sexual assault- masculinity- and identity theoretical perspectives 

The aim of this study is to form a masculinity and identity theoretical perspective from investigating 

counselors' views of male clients exposed to severe sexual assault. The focus is mainly on men that 

have been exposed to severe sexual assault by other men during adulthood. To investigate this, seven 

counselors have been interviewed about their views and experiences of males undergoing 

psychosocial treatments due to them being sexually assaulted by other men. The interviewed 

counselors work or have worked at either public hospitals or non-governmental organizations. To 

relate their views of sexual assault and masculinity norms might be of great value to social work since 

few Swedish studies highlight counselors’ views on masculinity, identity norms and men exposed to 

sexual assaults. The result of the study shows that the methods used on and treatments offered to men 

seeking counseling due to sexual assault do not differ substantially from those extended to women.  

In general, the counselors convey that men's psychological responses seem to be similar no matter 

what their gender identity. Males exposed to sexual assault who seek counseling appear to face 

different issues from women due to masculinity norms, rape myths, perceived deviation and 

homophobia. The result derived from the counselor interviews, indicate that they and their male 

clients find it difficult to consider men as victims of sexual assaults due to gender norms, hegemonic 

masculinity, sexual self-perception, and the risk of negative consequences of deviance.  

The outcome of the study also shows that the counselors comprehend that men exposed to sexual 

assault show a reluctance and inability to designate these sexual experiences as such. This might be 

explained by the fact that these males (and indeed their counselors) are affected by hegemonic 

masculinity, sexual self-perception, and are a part of the maintenance of the gender contract. The 

outcome also shows that the counselors have a useful preunderstanding of how masculinity norms 

might affect male clients and that the counselors’ preunderstanding sometimes is useful in the process 

of defining the clients’ sexual experiences as sexual assaults.  

 

 

Keywords 

Male rape, male sexual assault, masculinity, sexuality, homophobia, deviance, sexual self-perception, 

male identity 
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1. Inledning  

”Du får aldrig berätta det här för nån och nu kommer vi aldrig mer prata om det här”- det var orden 

författaren Jonas Gardell fick höra av sin mamma efter att han berättat att han blivit våldtagen av en 

man (Metro, 2016). Jonas är inte ensam om att ha varit med om sexuella övergrepp. Under det gånga 

året, 2017, var det framförallt många kvinnor som valde att berätta om sin utsatthet i samband med 

#metoo rörelsen. I fokus hamnade mäns sexuella övergrepp mot kvinnor medan förekomsten och 

konsekvenserna av mäns utsatthet för sexuella övergrepp inte uppmärksammades på samma sätt. 

Mäns utsatthet för sexuella övergrepp är emellertid ingen ny eller lokal företeelse utan förekommer i 

många olika sammanhang. När idrottsprofilen Patrik Sjöberg år 2011 tillkännagav att han utsatts för 

sexuella övergrepp inom föreningslivet under barndomen kom fokus att läggas mer på barns och 

ungdomars utsatthet inom idrottsföreningar, vilket ledde till en politisk debatt kring förebyggande och 

stödjande insatser (Salö, 2011). Etnologen Jens Lindberg som skrivit doktorsavhandlingen "Orsak: 

våldtäkt: om våldtagna män i medicinsk praktik" (2015) menar dock att problemet inte huvudsakligen 

är inom föreningslivet såsom framhävts i media och i den politiska debatten utan att det rör sig om en 

mer mångfacetterad problembild. Problemet uppfattar han snarare hör samman med de föreställningar 

som råder kring manliga våldtäktsoffer, så kallade våldtäktsmyter. Myterna rör bland annat 

föreställningar om vilka som förväntas vara offer och förövare vid sexuella övergrepp. Psykologerna 

Björklund och Boman beskriver i RFSU-rapporten ”Män utsatta för sexuella övergrepp – erfarenheter 

från ett psykoterapeutiskt arbete” (2016) att myterna och föreställningarna även kretsar kring 

exempelvis att män inte betraktas kunna våldtas och att män uppfattas vara starka, handlingskraftiga 

och villiga att ha sexuellt umgänge.  

Det har under lång tid i Sverige saknats mottagningar specialiserade på grövre sexuella övergrepp 

dit män kunnat vända sig. Sveriges första akutmottagning för våldtagna män öppnade först 2015 för 

män och för kvinnor 2005 (Södersjukhuset, 2017). Innan dess har våldtagna män hänvisats till 

allmänna akutmottagningar, hudkliniker och vårdcentraler (Lindberg, 2015). Anledningen till att 

mottagningen kom att vända sig även till män beskrivs vara bland annat de brister inom sjukvården 

som påtalats i ett pressmeddelande från Riksförbundet för sexuell upplysning [RFSU] år 2014 behov 

(Personlig kommunikation, 14 mars 2017). I pressmeddelandet påtalades det att det saknades rutiner 

och kunskap om hur våldtagna män ska tas emot och vilka insatser som är aktuella för att möta 

männen (RFSU, 2014).   

1.1 Problemformulering  

I samhället råder olika föreställningar kring män och utsatthet. Dessa föreställningar kan tänkas bli 

problematiska i det professionella mötet mellan män utsatta för sexuella övergrepp och 

yrkesverksamma inom psykosocialt arbete. Marcus Herz, forskare i socialt arbete, redogör för mäns 

utsatthet i den statliga offentliga utredningen ”Män och jämställdhet” (SOU 2014:6, bilaga sju). Han 

skriver att synen på män påverkas av synen på manlighet och att manlighet ofta förknippas med 
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destruktivitet, våld och fara, samt att män oftare uppfattas som aktörer i skapandet av sociala problem 

medan kvinnor oftare ses som offer. Herz beskriver utifrån ett stort antal internationella studier att 

insatserna som erbjuds män respektive kvinnor ofta är av olika typ och att kvinnor generellt sett 

erbjuds fler välfärdsinsatser än män. Kvinnor och män diagnosticeras också olika i kontakt med 

sjukvård. Generellt sett somatiseras mäns symptom medan kvinnors symptom beskrivs som psykiska 

besvär och fler kvinnor än män söker psykosocialt stöd för psykisk ohälsa. Mäns och kvinnors sociala 

utsatthet i relation till uppfattad psykisk hälsa verkar alltså få konsekvenser avseende erbjudna 

insatser. Följaktligen verkar det som att män och kvinnor har olika sätt att förhålla sig till sin psykisk 

hälsa, vilket också mäns större risk för suicidal dödlighet skulle kunna tyda på (SOU 2014:6, bilaga 

sju). Drygt dubbelt så många män som kvinnor tog livet av sig under 2016 enligt statistik från 

Folkhälsomyndigheten (2017). Huruvida denna generella bild över sociala insatser är applicerbar för 

gruppen män utsatta för sexuella övergrepp är det svårt att dra slutsatser om utifrån ovanstående 

översiktliga beskrivning av sociala insatser i relation till kön. Emellertid finns det anledning att 

utforska området närmare då det är ett delvis outforskat område med en grupp som hamnat i 

skymundan och med en oklar uppskattning om utbredningen av förekomsten av grövre sexuella 

övergrepp mot män (se avsnitt 2.2).  

Om de utsatta männen inte får adekvata psykosociala insatser kan konsekvenserna bli allvarliga 

med ökad psykisk ohälsa, och i värsta fall fullbordade suicidalförsök. Det är därför angeläget att 

undersöka maskulinitets- och identitetsteoretiska perspektiv för att öka kunskapen om socialarbetares 

synsätt på män utsatta för grövre sexuella övergrepp. Den ökade medvetenheten rörande män utsatthet 

för sexuella övergrepp skulle därmed också kunna råda bot på de brister rörande kunskap, rutiner och 

bemötande av våldtagna män som påtalats av RFSU i ett pressmeddelande från år 2014. 

1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån ett maskulinitets- och identitetsteoretiskt perspektiv undersöka 

vad yrkesverksamma inom psykosocialt arbete med sexuellt våldsutsatta män har för uppfattningar 

om män utsatta för grövre sexuella övergrepp. Syftet är också att beskriva vilka metoder de använder i 

sin yrkesroll tillsammans med klienter och patienter utsatta för sexuella övergrepp.  

 

1. Hur kan de yrkesverksamma intervjupersonernas syn på män utsatta för grövre sexuella övergrepp 

förklaras utifrån teorier om maskulinitet och identitet? 

2. Vilka metoder arbetar intervjupersonerna med i sina stödsamtal med män utsatta för grövre sexuella 

övergrepp?  

3. Vilken påverkan kan maskulinitetsnormer få för socialarbetares möjligheter att ge stöd åt män 

utsatta för sexuella övergrepp?  
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  2. Bakgrund  

Sexuella övergrepp och sexualbrott har historiskt sett betraktats vara handlingar riktade mot 

kollektivet, familjens och framförallt mannens ära. Sexualbrott mot kvinnor kunde även betraktas som 

ett egendomsbrott då mannen - antingen fadern eller maken dominerade över kvinnan. Sedan 1800-

talet har dock en riktning skett mot att betrakta sexualbrott som handlingar riktade mot kvinnans ära 

(Proposition 2004/05:45). När våldtäktsbrottet infördes i Brottsbalken (BrB) och trädde i kraft 1965, 

så föll det under rubriken sedlighetsbrott. Lagändringen föranleddes av ett lagförslag från 1953 i 

vilken huvudsyftena med att införa ett straffrättsligt skydd mot grövre sexuella övergrepp framfördes. 

Syftet var bland annat att genom lagstiftning öka skyddet för barn och ungdomar från sexuella 

kränkningar och värna om den sexuella integriteten snarare än den personliga friheten. I lagförslaget 

beskrevs brottsrekvisiten för dåvarande brottet motsvarande våldtäkt. Resonemang fördes kring att 

även andra former än absolut våld skulle inkluderas i brottsrekvisiten. Alltså krävdes då en fysisk 

kraftansträngning riktad mot kvinnan och att kvinnan tydligt agerade mot det kraftiga fysiska våldet. I 

och med lagändringen 1965 av Brottsbalken kom brottet våldtäkt även att omfatta våldtäkt inom 

äktenskapet, även om det ansågs vara en förmildrande omständighet om en man våldtog sin hustru 

jämfört med en annan kvinna. Våldtäkt mot män blev däremot inte inkluderat i 

sexualbrottslagstiftningen förrän 1984 (Prop. 2004/05:45).  

Det var först i och med lagändringar av Brottsbalken med ikraftträdande 1984 som även män 

inkluderades av sexualbrottslagstiftningen gällande våldtäkt, och som kvinnor kunde betraktas som 

gärningspersoner (Prop.2004/05:45; Leijonhufvud, 2015). Förutom att göra våldtäktsbegreppet 

könsneutralt inkluderades även sexuella handlingar jämförliga med samlag, och i propositionen 

framhölls att offrets handlande före övergreppet och förhållande till gärningsmannen inte hade 

betydelse för brottsrubriceringen (Prop. 1983/84:105).  

2.1 Definitioner och centrala begrepp 

Kön: I den här uppsatsen är utgångspunkten för kön de två begreppsparen man och kvinna utifrån den 

binära uppdelningen som görs utifrån biologiskt, juridiskt kön och socialt kön (genus). Enligt det 

biologiska könsperspektivet är kroppen central för avgörandet av vilket kön personen tillhör genom 

att beakta sådant som kromosomer, hormoner och yttre och inre könsorgan. En persons juridiska kön 

är den könsidentitet som kan utläsas genom registreringar i myndighetsdokument, pass och liknande. 

Socialt kön även kallat genus utgår ifrån konstruktionistiskt betraktelsesätt och menar att synen på 

kön är sociala och kulturella konstruktioner (1177 Vårdguiden, 2016).  

Sexuell identitet och sexuell läggning: Begreppen sexuell identitet och sexuell läggning är inte 

synonyma. Med sexuell läggning avses vilka personer en blir kär i och sexuellt attraherad av, och vad 

dessa personer har för kön. Vad någon har för sexuell identitet är något som baseras på 

självuppfattning och överensstämmer inte nödvändigtvis med personens sexuella läggning eller 

sexuella beteende. En persons sexuella identitet som exempelvis homosexuell eller heterosexuell 
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identitet innebär inte att personen nödvändigtvis har sexuellt umgänge med personer av enbart 

samma, eller motsatt kön (RFSL Ungdom, 2017).  

Män som har sex med män (MSM): Begreppet MSM används främst används inom 

sjukvårdssammanhang och syftar på sexuellt beteende. Begreppet inkluderar alla män som har sex 

och utför sexuella handlingar med andra män oavsett sexuell identitet eller sexuell läggning 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Sexuella övergrepp: Nationalencyklopedin definierar övergrepp som "lagstridig handling riktad 

mot enskild person utförd av ngn starkare el. mäktigare; särsk. om kroppsligt våld". I allmännare 

betydelse menas med övergrepp kränkning av annans värdighet eller rättigheter. I denna uppsats är 

utgångspunkten snarare den vidare tolkningen av sexuella handlingar som kränkningar av annans 

värdighet och rättigheter än den mer strikt juridiska. Lagstridiga handlingar som definieras i 

Brottsbalkens sjätte kapitel om sexualbrott är dock högst aktuella för uppsatsen som en förteckning av 

handlingar som utgör brottsliga sexuella övergrepp i lagstiftarens ögon. Exempel på sådana 

brottsrubriceringar är våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt ofredande (Nationalencyklopedin, u.å.).  

Begreppet våldtäkt: Lagtexten för brottsrubricering av våldtäkt är enligt 6 kap. 1 § Brottsbalken 

följande: ” Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn 

till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst 

sex år”. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling enligt 

första stycket jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av 

medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt 

situation (SFS 1962:700).  

Begreppet våldtäkt kommer däremot att omformuleras efter att Riksdagen 23 maj 2018 röstade 

igenom ett förslag om att ändra brottsrubriceringen för våldtäkt så att det inkluderar samtycke. 

Lagförändringen kommer att innebära att det blir förbjudet att ha sex med en person som inte 

uttryckligen sagt ja eller aktivt visat att hen vill deltaga. I praktiken innebär det att den utsatte inte 

behöver visa på att det rört sig om våld, hot eller tvång. I förslaget till lagändringen ingår även att 

våldtäkt ska kunna begås av oaktsamhet av gärningspersonen (SVT, 2018).  

2.2 Statistik våldtäkter och sexualbrott och mörkertalen 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för bland annat statistik över antalet anmälda sexualbrott med mera. 

Statistiken är hopslagen för samtliga typer av sexualbrott och sexualbrottstyperna är inte urskiljbara i 

statistiken förutom våldtäktsbrott som det förs mer detaljerad statistik om. 33.5% av alla anmälda 

sexualbrott rubricerades som våldtäkt bland vuxna (BRÅ, 2018). 41 % av anmälda våldtäktsbrotten år 

2015 utgjordes av våldtäktsbrott mot barn varav de flesta, 87 % var flickor (BRÅ, 2016).  

https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A5ldt%C3%A4kt
https://lagen.nu/1962:700
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I den Nationella trygghetsundersökningen (2016) undersöktes förekomsten av utsatthet för 

sexualbrott i Sverige år 2015 inom åldersspannet 16 -79 år. Undersökningen baseras på svar från 12 

000 personer via telefonintervjuer och enkäter angående självupplevd utsatthet av sexualbrott. Enligt 

undersökningen ansåg sig 0,4 % av männen och 3 % av kvinnorna ha blivit utsatta för sexualbrott år 

2015. Att uppmärksamma är dock att statistiken avser svaret på frågan ”Ofredade, tvingade eller 

angrep någon dig sexuellt under förra året (2014)?”, och kan således tolkas täcka definitionerna av 

flera typer sexualbrott, exempelvis brott med lägre straffvärde som sexuellt ofredande till grövre brott 

som våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Undersökningen utforskar personernas egna upplevelser av 

utsatthet och det är således inte säkert att händelserna juridiskt sett skulle vara att betrakta som 

straffbara eller har polisanmälts. BRÅ uppger också att det med tanke på att det rör sig om en känslig 

fråga är sannolikt att undersökningar om sexualbrott inte fullt ut får med de händelser som 

undersökningen har till syfte att undersöka. Mörkertalet för sexualbrott anses i allmänhet vara stort. 

Det uppges vara ett av de brott som är rapporterade i minst utsträckning (BRÅ, 2012). 

I en rapport från BRÅ (2014) redogörs för gärningspersonernas kön och ålder vid bland annat 

sexualbrott. Av rapporten framgår det att statistik visar att män oftare än kvinnor utsätter både kvinnor 

och män för sexualbrott. Rapporten bygger på statistik rörande misstänkta gärningspersoner för åren 

2008 – 2012. Utifrån misstankestatistiken anges att sex procent av samtliga sexualbrott var riktade 

mot män. Skillnaderna avseende gärningspersonskap uppges i rapporten från BRÅ (2014) att kunna 

bero på en underrapportering av kvinnor som gärningspersoner. Det argumenteras också för att 

kvinnor som gärningspersoner är mer förekommande för sexualbrott med lägre straffskala till 

exempel sexuellt ofredande än grövre brott som våldtäkt och att dessa leder mer sällan till anmälan 

och åtal.  

För att få en bredare uppfattning om uppskattad förekomst av sexualbrott mot män gå det att 

jämföra svensk statistik med internationell. Enligt amerikanska ”National Center for Injury Prevention 

and Control” (2012) anges att 1 av 72 amerikanska män uppfattar att de någon gång i livet blivit 

våldtagna och att sex procent blivit utsatta för sexuellt tvång. I en brittisk studie baserad på 

kvantitativa undersökningar mellan åren 2010 - 2012 undersöktes förekomsten av självupplevd 

sexuell erfarenhet av ofrivilligt sex med statistik för både försök till icke-frivilligt sex och fullbordat 

icke-frivilligt sex utifrån olika bakgrundsvariabler som ålder, kön, utbildning med mera. 

Undersökningens resultat visade att 1.4 % av männen i undersökningen i åldern 16-74 år upplevde sig 

ha varit med om ofrivillig sex och 4.7% upplevde sig ha blivit utsatta för försök (Macdowall et al., 

2013). 

Statistiken ovan tycks visa på att fler kvinnor än män rapporterar att de blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Definitionen av sexualbrott, sexuella övergrepp och sexuella handlingar varierar mellan 

olika jurisdiktioner och språkbruk, vilket kan medföra att undersökningarna inte alltid i praktiken 

fångar upp samma sak. Statistiken kan även vara missvisande när utsatthet för män som grupp 

undersökts jämfört med att undersöka undergrupper exempelvis grupper av män till exempel 
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utlandsfödda eller män som har sex med män. I Sverige har det i den svenska Nationella 

trygghetsundersökningen (BRÅ, 2016) avseende år 2015 inte frågats om personernas sexuella 

identitet, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser om de utsattas sexualitet utifrån den 

undersökningen.  

Sammanfattningsvis är sexualbrott en brottskategori som innefattar olika typer av brott. Antalet 

rapporterade fall tyder på att kvinnor utsätts i större utsträckning än män. Mörkertalet uppges dock 

vara stort (BRÅ, 2012). De flesta män utsätts av andra män, framförallt vad gäller grövre sexuella 

övergrepp. Vilka relationer som gärningspersonerna och de utsatta männen har till varandra, och var 

sexualbrotten äger rum framgår dock inte av statistiken från BRÅ. Då BRÅ inte för könseparerad 

statistik avseende grövre sexuella övergrepp på grund av för litet statistiskt underlag.  Förekomsten av 

sexualbrott mot män i Sverige tycks således vara svåruppskattad och alla förhållanden kring fallen 

inte helt statistiskt klarlagda (BRÅ, 2018).  

3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning, framförallt internationell forskning då det råder en 

viss avsaknad av svensk forskning rörande sexuella övergrepp och män.  

3.1 Översikt tidigare forskning  

Sexuella övergrepp har fått en ökad uppmärksamhet inom forskning sedan 1970-talet med framförallt 

fokus på utsatta kvinnor. Fokus på män som offer för sexuella övergrepp är något som fram tills 

nyligen varit ett outforskat område. Nya brottsrubriceringar av sexuellt våld och sexuella övergrepp 

mot män mot i bland annat Storbritannien uppges ha medfört att mäns behov av stödinsatser blivit 

mer aktuell för forskning (Rentoul & Appleboom, 1997). I en sökning på databasen SOCindex 

framgår det att majoriteten av träffarna avser forskningen kring sexuella övergrepp på kvinnor och 

minderåriga pojkar och att forskningen rörande män som offer för sexuella övergrepp utgår ofta från 

särskilda sociala eller geografiska kontexter exempelvis fängelsemiljöer, krig eller inom religiösa 

institutioner. Rådande forskning inom området sexuella övergrepp och sexuellt våld är huvudsakligen 

internationell och fokuserar oftare på män som förövare snarare än offer (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2018). En del av forskningen har homosexuella män i fokus, exempelvis Dunns studie 

(2012) om homofobi och mäns offerstatus vid våldtäkter. Dunn vidhåller att det generellt sett 

fokuserats på offrens medverkan till övergreppen och prevalens för förekomst av sexuell utsatthet 

utifrån kvantitativa ansatser (Dunn, 2012).  Även Coxell och King (1996) beskriver att forskningen 

till största delen har fokuserat på framförallt kvinnors delaktighet till sexuella övergrepp och att 

könsroller har inverkan i synen på beskyllande av offren för sexuella övergrepp.  

 Forskaren Pitfield skriver i en artikel från (2013) att det råder en tystnad kring män utsatta för 

våldtäkt och att männen uppges sakna referensramar och ord för att beskriva vad det varit med om. 
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Våldtäkten innebär för män att självbilden påverkas och att övergreppet blir en del i skapandet av en 

ny identitet. Ordlösheten bland våldtagna män var även något som påtalades i Knutagårds 

masteruppsats i socialt arbete baserad på kvalitativa intervjuer (2009).  

Förutom Knutagårds studie (2009) finns även några andra svenska studier av relevans. En av dessa 

är en studie av Swahnberg, Hearn och Wijma (2009) som undersöker förekomst och uppfattningar om 

psykiska, fysiska, sexuella och hälsovårds övergrepp i Sverige bland manliga patienter. Studien fann 

att kvinnor generellt sett rapporterade högre grad av lidande avseende alla typer av övergrepp jämfört 

med män. I en annan omfattande svensk studie studerar etnologen Lindberg våldtagna män i 

medicinsk praktik (2015). Studien är en avhandling med inriktning på svensk sjukvård. Slutsatserna 

av studien visade bland annat på att typen av kunskap om våldtäkt som dominerar inom samhället 

präglas av hur vården av våldtagna praktiseras.  

Även Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU, 2014) har studerat bemötande av våldtagna 

män i praktiken. I pressmeddelandet från 2014 beskrivs resultaten av en undersökning om bemötande 

av våldtagna män genomförd på uppdrag av RFSU. Undersökningens resultat visade på att det finns 

en låg beredskap att ta emot våldtagna män. I undersökningen kontaktades 21 mottagningar runtom i 

landet. Fiktiva fall presenterades, bland annat utgavs de sig via telefon för att vara en nära vän till en 

man som blivit utsatt för våldtäkt och önskade få information om hur han skulle ska söka vård. 

Undersökningen är att betrakta som ett stickprov för svensk sjukvård, och visade att informationen 

som gavs var bristfällig angående var personen skulle vända sig. RFSU kom i sin undersökning fram 

till att problemet är att det saknas rutiner och kunskap för hur dessa män ska tas emot, vilka insatser 

som erbjuds och är aktuella för att möta männens behov.  

3.2 Våldtäktsmyter 

I artikeln “Male victims of rape and sexual abuse” (Coxell & King, 1996) beskrivs att det råder många 

myter om män som blir utsatta för sexuella övergrepp i vuxen ålder. Här nedan redogörs för myterna. 

En av myterna de beskriver är männens oförmåga att få erektion när män är i sinnesstämningar av 

rädsla eller oro. Tvärtemot beskriver författarna till artikeln att det finns forskning som stödjer att män 

som befunnit sig i hotfulla situationer kan få erektion och utlösning. Erektionen och utlösningen i 

samband med sexuella övergreppet menar de leder till oro för de utsatta männen som ofta ställa sig 

frågande inför hur det kunde ske och varför. Björklund och Boman delger också i rapporten ”Män 

utsatta för sexuella övergrepp – erfarenheter från ett psykoterapeutiskt arbete" (2016) att det är vanligt 

förekommande med oro kring kroppsliga företeelser under övergreppet och att det för männen kan 

vara förvirrande hur de kunnat få erektion och ibland utlösning trots att de uppfattat situationen som 

en ofrivillig, påtvingad sexuell händelse. Detta gäller oavsett vad förövaren har för könsidentitet. 

Vissa män kan tolka de kroppsliga reaktionerna som att det inte rört sig om en påtvingad sexuell 

handling. För somliga män som identifierar sig som heterosexuella och blir utsatta av en kvinna kan 

övergreppet tolkas som ett bevis på att de inte skulle vara sexuellt intresserade av kvinnor eftersom de 
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betraktar övergreppet som ett uttryck ”dåligt sex”.  Med andra ord uttryck för sexuella 

umgängestillfällen som inte blev som hade tänkt sig, oavsett vad de identifierar sig med för sexuell 

identitet (Björklund & Boman, 2016).  

En annan myt som tas upp i artikeln är att den utsatte antas vara homosexuell eller måste ha 

agerat på sådant sätt att förövaren antagit det. Författarna skriver att det är uppenbart att vissa av de 

utsatta är homosexuella, men att även de som inte identifierar sig som homosexuella ofta oroar sig för 

att de skulle ha gett signaler på att vara det.  Forskning visar på att männen utsatta för övergrepp har 

spridda sexuella identiteter (Coxell& King, 1996). I artikeln Masculinities, sexualities and identities: 

Understanding HIV- positive and HIV negative male rape victims (Javaid, 2017), tas det upp att det 

inte är enbart homo- och bisexuella män som blir utsatta för övergrepp, men att de som grupp däremot 

skulle vara mer troligt att de blir mer utsatta eftersom de statistiskt sett har större antal sexpartners och 

att antalet sexpartners är en faktor för ökad risk för sexuella övergrepp. Författaren anmärker dock på 

forskningen om våldtagna män till stor del varit ägnad åt att studera homosexuella män och att andra 

grupper av män därmed åsidosatts. Ytterligare en myt är myten om att män påverkas psykologiskt 

mindre av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp än kvinnor i motsvarande situation (se avsnittet 

nedan). 

3.3 Psykosociala konsekvenser av övergrepp 

I en artikel av Rentoul och Appleboom (1997) redogörs för forskningen om konsekvenserna av 

våldtäkt och allvarliga sexuella övergrepp riktade mot män. Rentoul och Appleboom redogör att 

forskning visar att män i större utsträckning än kvinnor drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom. Andra psykosociala konsekvenser som är vanligt förekommande är depression, 

sexuella dysfunktioner, svårigheter att forma nära relationer, känsla av att vara obekväm i större 

grupper av män, insomni, beteendeförändringar och ångest. Forskning visar även på att män med 

större sannolikhet lider av mer långvariga psykiatriska symptom än kvinnor i motsvarande situation. 

Likheterna mellan kvinnors och mäns sätt att reagera beskrivs i psykologerna Björklunds och Bomans 

rapport om män utsatta för sexuella övergrepp av psykologerna (2016). Likheterna består av rädsla 

inför livshotande situation, chock, ilska, osäkerhetskänslor. Rädslorna kan utgöras av rädsla för andra 

män och möjligheten att bli utsatt igen. De individuella omständigheterna påpekas också, vilka 

betonar att övergreppets psykosociala konsekvenser beror på omständigheterna i övrigt, övergreppets 

natur, och vilken innebörd övergreppet får för individen. Björklund och Boman (2016) framhäver 

också att det troligen finns fler likheter än olikheter i konsekvenser av sexuella övergrepp jämfört med 

utsatta kvinnor. Skillnaderna hävdas vara större på en individuell nivå än mellan skillnaderna på 

gruppnivå mellan män och kvinnor. Rapporten tar dock upp några av de områden som författarna 

anser är specifika för bemötandet av våldtagna män. Det beskrivs att för att förstå mäns utsatthet 

behöver övergreppet betraktas från ett övergripande samhällsperspektiv då strukturer och normer har 
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inverkan på den individuella upplevelsen. Skammen beskrivs upplevas som påtaglig och att 

“övergreppet undergräver själva essensen i att vara man” (Björklund & Boman, 2016 s.11).  

Den upplevda skammen kring sexuella övergreppet gör att många män drar sig för att söka vård 

och stöd i akuta skedet. Orsakerna uppges dels vara på grund av rädsla att inte bli bemötta med 

respekt och förståelse, samt att utsättas för homofobiska föreställningar. Många som blivit utsatta 

upplever sammanblandade känslor av avsky och upphetsning som kan skapa förvirring kring egna 

sexualiteten. Björklund och Ingman (2016) framhäver också att de som behandlare därför anser att det 

är viktigt att normalisera och förklara hur kroppsliga och psykologiska upplevelser kan te sig under 

och efter ett övergrepp.  

Forskaren Pitfield resonerar i en artikel från 2013 kring huruvida det skulle kunna upplevas som 

värre för män att bli våldtagna än för kvinnor och om våldet skulle ha en grövre karaktär när män blir 

utsatta. Pitfield (2013) hänvisar till en studie utförd 2014 av forskaren Doherty Anderson. I den 

studien värderades deltagarnas attityder om utsatthet av övergrepp. Studien visade på att deltagarna 

ansåg att det är värre för heterosexuella män än för kvinnor och homosexuella män. Studiens resultat 

förklarades med att det återspeglade idéer som härrör ur hegemonisk sexualitet. 

3.4 Homofobi, HIV och sexuella övergrepp  

Enligt forskningen så beskrivs homofobi som ett sätt att förtrycka begäret och att renodla alla 

relationer oavsett kön och för att försäkra sig om att aldrig någonsin kunna misstas för att vara 

homosexuell (Dunn, 2012). Forskning visar på att homosexuella män utsatta för sexuella övergrepp 

blir stärkta av att acceptera offerrollen, men bara om de snabbt kan lämna den och gå vidare och skapa 

en icke offeridentitet som (homo)sexuell. För många män med en icke- heterosexuell läggning kan ett 

övergrepp riktat mot ens sexuella läggning väcka inneboende konflikter som rör maskulinitet. Insikten 

om att ens sexuella läggning kan ha blivit eller har blivit en måltavla för ett övergrepp uppges vara är 

ett känsligt ämne för många män (Dunn, 2012).  

I artikeln ”Masculinity, sexualities, identities: Understanding HIV rape Victims” (Javaid, 2017) 

redogörs för hur hotet om Humant Immunbrist Virus (HIV) i samband med sexuella övergrepp är 

kopplat till maskulinitetsnormer.  I artikeln beskrivs hur forskning visar på att hotet om HIV har 

använts som tillvägagångssätt för gärningsmän vid sexuella övergrepp. För att förstå varför det 

uppfattas som hotfullt för män att riskera få HIV- smitta överförd till sig behöver man förstå stigmat 

kopplat till viruset med allmän rädsla och fördömande som konsekvenser. Stigmat består av dels 

stigma kopplat till utsattheten av det sexuella övergreppet, men även stigma kopplat till eventuell 

HIV-status. Smittan förknippas med ett försvagande av de komponenter som symboliserar manlighet 

utifrån teorin om hegemonisk maskulinitet. Därför anses viruset förknippas med ett försvårande av 

förkroppsligande av de hegemoniska mansidealen om styrka, makt och maskulinitet. Detta då 

(obehandlad) smitta förknippas med fysisk svaghet, osjälvständighet, sårbarhet, sjukdom etcetera 

(Javaid, 2017). Då virusöverföringen också är starkt förknippat med sexuella aktiviteter innebär ett 
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eventuellt avslöjande av HIV- statusens att fokus kan komma att läggas på offrens sexuella beteenden 

och sexuella läggning. Eftersom viruset förknippas till stor del med homosexualitet så beskriver Dunn 

(2012) att den samkönade attraktionen kan bli något av en antites för vad det innebär att vara man. 

Detta då maskulinitet förutsätter heterosexualitet och homo- och bisexuella beskrivs befinna sig längst 

ner i maskulinitetshierarkin. Konsekvenser av stigmat kring icke upplevda ideal beskrivs vara bland 

annat försämrad livskvalitet genom ökad stress (Dunn, 2012).  

4. Metod 

I det här avsnittet redogörs först studiens metodologiska och forskningsteoretiska utgångspunkter. Det 

redogörs sedan för genomförandet av intervjuerna, bearbetandet och analyserandet av empirin och 

studiens reliabilitet och validitet. Därefter redogörs för etiska aspekter och urvalsprocess av 

intervjupersoner och litteratur. Slutligen presenteras intervjupersonerna och de aktuella 

verksamheterna.  

4.1 Kvalitativ metod och forskningsteoretiska utgångspunkter 

Metoden för studien var kvalitativa intervjuer. Kvalitativ metod består av tre huvudtyper av 

datainsamlingsmetoder: Öppna intervjuer, observationer av individers beteenden med mera, och 

dokumentanalys av skriftliga källor (Larsson, 2005). För denna uppsats har den öppna intervjun valts 

som datainsamlingsmetod eftersom den är lämplig som datainsamlingsmetod för att komma åt kärnan 

i intervjupersonernas föreställningsvärld, alltså försöka förklara, tolka och beskriva människors syn på 

verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativ metod är också att föredra före kvantitativ metod 

då det är en lämpligare metod för att fånga helheten och detaljerna i den kontextkänsliga 

upplevelsevärld som utgör det empiriska underlaget vid kvalitativa studier (Larsson, 2005). 

Betydelsen av att inta ett helhetsperspektiv är något som Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) 

påtalar. De menar att det är viktigt att kvalitativa analyser bygger på intervjuer med stort omfång 

innehållande så kallade täta, fylliga beskrivningar. De framhäver också betydelsen av att den som 

analyserar empirin skiljer på vad som är intervjupersonernas beskrivningar av materialet och dennes 

egna tolkningar. För att öka transparensen och göra beskrivningarna så fylliga som möjligt har jag 

eftersträvat att ha med rikligt med citat från intervjuerna. 

Föreställningar i form av förförståelse får emellertid betydelse för hur empirin till en studie 

uppfattas. Thurén (2007) beskriver hur det brukar ske en växelverkan mellan förförståelse och 

erfarenheter i förhållande till teori och praktik. Denna process brukar beskrivas som den 

hermeneutiska cirkeln. Med andra ord leder ofta förförståelse eller förkunskap till nya erfarenheter 

och ny kunskap. Den nya kunskapen kan i sin tur komma att betraktas som förkunskaper och 

förförståelse inför fortsatt forsking. Eftersom utvecklandet av förståelse är av stor vikt vid kvalitativ 

forskning har studien ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ett vanligt synsätt på verkligheten inom det 

hermeneutiska förhållningssättet är att betrakta världen som konstruktionistisk, alltså konstruerad i 
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samspel mellan individer och miljö (Patel & Davidson, 2011). Studien intar också ett fenomenologiskt 

perspektiv då det är synsätt på ”fenomen” som studeras, vilket är karaktäristiskt för det 

fenomenologiska perspektivet (Kvale & Brinkmann, 2014). I det här fallet studeras synsätt på 

”fenomenet” män som blir utsatta för sexuella övergrepp av andra män. 

Vad gäller studiens förhållningssätt till teori intas ett induktivt förhållningssätt. Med det menas att 

jag låtit intervjumaterialet styra valet av teori för analys utifrån generaliseringar av intervjumaterialet, 

vilket författaren Boolsen (2007) menar är karaktäristiskt för induktiv metod.  

 4.2 Genomförande av intervju, bearbetning och kodning 

I denna studie har sju yrkesverksamma inom psykosocialt arbete intervjuats. Sex av de sju 

intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser och en via telefon då det inte fanns 

möjlighet att träffas. Inför varje intervju gavs skriftligen information om vad som var syftet med 

intervjun, aktuella temaområden för intervjuerna, samt information om beaktande av vissa etiska 

aspekter i samband med studien (se avsnitt 4.4). Varje intervjuperson deltog i en intervju. Intervjuerna 

höll på mellan ca 25- 50 minuter och genomfördes under våren 2017. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av inspelningsprogram och sparades digitalt på hårddisk för senare transkribering. 

Intervjupersonerna gavs möjlighet att komma med kompletterande svar efter intervjuernas 

genomförande, men de valde att inte göra det.  

De kvalitativa intervjuerna som genomförts är semistrukturerade, vilket författarna Larsson, Lilja, 

och Mannheimer (2005) menar är ett vanligt tillvägagångssätt för kvalitativa intervjuer. Att 

intervjuerna är semistrukturerade innebär att jag under intervjuerna utgått från en intervjuguide.  

Intervjuguiden var indelad i temaområden med underfrågor formulerade som öppna frågor. Fördelen 

med öppna frågor menar Larsson, Lilja, och Mannheimer (2005) är att de ger möjlighet till att 

formulera citat som är direkt länkade till sådant som rör de känslor, attityder, tankar och kunskaper 

som intervjupersonen yttrar. De olika temaområdena med tillhörande frågor betades inte av i en viss 

följd utan frågorna ställdes i den ordning det föll sig naturligt under samtalens förlopp.  I intervjuernas 

inledande skede frågades det om information kring yrkesmässig bakgrund. Övriga temaområden var 

metodanvändning och arbetssätt vid psykosociala samtal med män och synen på mäns reaktioner vid 

sexuella övergrepp, samt synen på skillnader mellan mäns och kvinnors utsatthet för sexuella 

övergrepp.  

Efter intervjuernas genomförande transkriberades intervjuerna i sin helhet. Jag valde att 

transkribera intervjuerna eftersom det tillvägagångssättet har flera fördelar. Bryman (2011) framhåller 

att tillvägagagångssättet gör det enklare att minnas och kan vara ett verktyg för att kontrollera de 

intuitiva tolkningar som intervjuaren gör under intervjuerna. Nackdelen med transkribering är att det 

är vad Bryman (2011) beskriver som en tidskrävande process för intervjuaren och att bli inspelad kan 

ha en hämmande effekt på den som blir intervjuad.  
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Det transkriberade intervjumaterialet bearbetades i flera steg. Efter genomläsning av samtliga 

intervjuer gjordes en inledande tematisering utifrån teman och frågor i intervjuguiden. Intervjusvaren 

insorterades sedan i ett enda Word - dokument. Nästa steg var att identifiera meningar och ord som 

uppfattades ha liknande innebörd.  Återkommande kodord identifierades och kopplades samman till 

ämnesområden och teman som återkom exempelvis homosexualitet. Vid val av kodord utgick jag från 

min förförståelse för vad som kan vara den språkliga innebörden och sökte även efter synonymer. 

Exempelvis ordet ”maskulinitet” kopplades samman med ”manlig” och ”manlighet” och markerades 

manuellt med samma färg under bearbetningen av de transkriberade intervjuerna. För att få en 

förståelse för den helhet som ämnesorden (kodorden) ingår i har jag tillämpat meningskoncentrering. 

Denna metod beskriver Kvale och Brinkmann (2014) går ut på att skapa enheter av meningar utifrån 

kodning. Således har jag staplat styckena (meningsenheterna) med de färgmarkerade kodorden enligt 

dessas färgmarkeringar. Därefter har jag läst styckena var för sig och sammanfattat med några ord vad 

just de styckena handlat om. På så sätt har analysteman utkristalliserats, exempelvis respondenternas 

syn på kroppens betydelse och uttalande kopplade till homosexualitet. 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet. Reliabilitet handlar om huruvida det är möjligt att 

upprepa en studie och därmed nå samma resultat.  Denna studie innehar relativt låg grad av extern 

reliabilitet då ett annat urval av intervjupersoner förmodligen hade lett till något annorlunda svar. Inte 

ens om samma personer skulle intervjuats vid andra tillfällen och fått svara på exakt samma frågor 

skulle svaren blivit samma eftersom individer ofta ändrar uppfattning och påverkas av kontexten 

(Bryman, 2011). 

 Bryman (2011) använder även begreppet intern reliabilitet och avser då till exempel hur andra 

forskare skulle kunna tillämpa samma tillvägagångssätt för bearbetning av empiri och komma fram 

till ungefär samma resultat. För att forskningen ska vara tillförlitlig och nå hög grad av intern 

reliabilitet är det generellt sett viktigt att forskaren redogör för alla stadier i forskningsprocessen, 

såsom urval av intervjupersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter med mera. Vid bedömandet av 

tillförlitligheten och kvaliteten av genomförandet av intervjuerna kan också jämförelser göras med 

vad andra forskare fått fram vid liknande forskningsstudier (Bryman, 2011). För att uppnå en så hög 

grad av intern reliabilitet som möjligt eftersträvas därför i denna studie att grundligt redogöra för 

tillvägagångssätt och urval med mera. Det har tagits del av både svensk och internationell forskning 

kring ämnet. Forskningen att jämföra med saknas dock då få jämförbara studier har genomförts. Det 

inte finns heller någon som utfört tillvägagångssättet för bearbetning av just den här empirin i studien. 

Den interna reliabiliteten är därmed förhållandevis låg. 

Ett annat forskningskriterium är enligt Bryman (2011) att forskning ska en hög validitet. Bryman 

använder sig av begreppen intern och extern validitet. Den interna validiteten beskriver hur väl 

studien verkligen undersöker det som är syftet med den och om urvalet av intervjupersoner är 
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representativt för det som undersöks. Med extern validitet avses i vilken grad studiens resultat är 

generaliserbara till andra kontexter och om urvalet av intervjupersoner är representativa för det som 

undersöks.  

I denna studie är urvalet avgränsat både avseende intervjupersoner, yrkesområde och geografiskt 

område. Således är urvalet för begränsat för att kunna hävdas vara generaliserbart. De berörda 

yrkesgruppernas sammansättning och utsträckning inom psykosocialt arbete varierar med tid såväl 

som de yrkesverksammas arbetslivserfarenhet och den fysiska arbetsmiljön. Kontexterna för 

intervjuerna kan aldrig bli exakt desamma som just där och då intervjuerna genomfördes (Bryman, 

2011). Även samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonerna under intervjutillfällena påverkar 

intervjuernas fortlöpande och resultatetresultatet och går inte att återskapa. Således är studiens resultat 

inte generaliserbara ens om samma frågor hade ställts till samma personer vid ett annat tillfälle. Den 

interna och externa validiteten kan därmed hävdas vara relativt låg. Bryman (2011) menar dock att 

forskningen som utgår från kvalitativ metod kan generaliseras till teori men inte till population. 

Tillämpat på denna studie innebär det att går att generalisera resultatet till att i viss mån gälla för de 

sju intervjuade yrkesverksamma personerna inom psykossocialt arbete, men inte till att omfatta alla 

yrkesverksamma i socialt arbete.  

4.4 Urval av intervjupersoner och material, samt avgränsningar  

I första hand kontaktades Akutmottagningen för våldtagna (Södersjukhuset, [SÖS]) i Stockholm, då 

de arbetar med våldtagna som målgrupp, samt skulle kunna leda till tips om personer och 

mottagningar att kontakta.  Larsson, Lilja, Mannheimer (2005) kallar detta för “snöbollseffekt”. Även 

andra mottagningar i Sverige inriktade på sex och samlevnad kontaktas samt mansjourer. 

Organisationer och mottagningar i utlandet som arbetar psykosocialt med män utsatta för sexuella 

övergrepp i exempelvis Köpenhamn, Berlin och London kontaktades också, men avböjde förfrågan.  

 Urvalet i studien kom att bestå av intervjuer med sju yrkesverksamma personer inom psykosocialt 

arbete i Stockholmsregionen med hög sannolikhet att komma i kontakt med män utsatta för sexuella 

övergrepp. Urvalet är alltså målstyrt. Bryman (2011) menar att målstyrt urval är lämpligt när 

forskningsfrågan och målgruppen är direkt relaterade. I denna uppsats är den direkta kopplingen 

studiens frågeställning om vilka metoder de yrkesverksamma använder, samt intervjupersonernas 

synsätt på män utsatta för sexuella övergrepp. Då intervjupersonerna är väl bekanta med ämnet och 

reflekterat över det antas de vara särskilt lämpliga för mer djupgående intervjuer om ämnet. Risken är 

dock att deras förförståelse och erfarenhet kring målgruppen inverkar på deras synsätt på målgruppen.  

Alternativa urval som övervägdes inför studien var att intervjua män som upplever sig ha blivit 

utsatta för övergrepp. Detta visade sig dock vara svårt då intervjupersonerna skulle vara svåra att hitta, 

och att exempelvis Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) inte låter sina patienter medverka utan en 

tidskrävande etikprövning av sjukhusledningen (Personlig kommunikation, 14 mars 2017). Ett annat 
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alternativ vore att ha breddat intervjugruppen till att omfatta yrkesverksamma i socialt arbete som inte 

arbetar psykosocialt med frågeställningar kring sex och relationer exempelvis socialsekreterare.  

Avgränsningen mot vuxna motiveras med att jag uppfattar att studien skulle få en annan teoretisk, 

analytisk och juridisk grund om den handlade om utsatta barn. Uppsatsen har också kommit att 

avgränsas till att omfatta analys av synsätt på män som blir utsatta av andra män. Detta då det under 

intervjuerna framkom att intervjupersonerna i stort sett saknade yrkesmässiga erfarenheter kring män 

utsatta av kvinnor.   

Urvalet av material och litteratursökning har skett med avseende att uppsatsen huvudsakligen 

inriktas mot att handla om psykosocialt arbete med vuxna (män från 18 år och uppåt). Detta då andra 

insatser och instanser blir aktuella när barn är involverade, samt synen på barn ofta inte är densamma 

som på vuxna. Barns erfarenheter, synsätt och upplevelser skiljer sig dessutom i många avseenden 

från vuxnas. Denna uppfattade skillnad mellan barn och vuxna skulle kunna få konsekvenser för det 

praktiska psykosociala arbetet såväl som vid teoretisering kring ämnet. Materialet har således kommit 

att avgränsas till att röra vuxna män som i vuxen ålder söker psykosocialt stöd för utsatthet av 

sexuella övergrepp, oavsett när övergreppen ägt rum. Vid sökning av material har databaserna 

Academic Search Complete och SocIndex använts. Sökningar gjordes både på svenska och engelska 

med sökord som exempelvis ”male rape victims”, ”sexuella övergrepp” och ”sexual abuses”.  

4.5 Metoddiskussion och alternativa metoder  

Alternativa metoder istället för semistrukturerade intervjuer skulle kunna vara fokusgrupper, 

kvantitativa enkätstudier eller en kombination av flera olika metoder. Exempel på kombinerade 

metoder skulle kunna vara enkäter som kompletteras med mer djupgående kvalitativa intervjuer. 

Svårigheten med att genomföra en kvantitativ studie med samma syfte och målgrupp skulle kunna 

vara att det krävs ett stort antal svar för att nå validitet och generaliserbarhet. Risk finns också att det 

skulle bli ett stort bortfall av svar som är ofullständiga eller personer som väljer att inte delta av olika 

skäl. Bortfallet för denna studie var emellertid också stort i och med att förfrågningar skickades ut till 

ett femtiotal personer i Sverige och utomlands, varav sju intervjuer genomfördes. Resultatet påverkas 

således till stor del av slumpen av det urval som gjorts även om intervjupersonerna inte valts ut 

slumpmässigt. Det rör sig dock om fallstudier, vilket ej är jämförbart med stickprov (Bryman, 2011).  

Kvalitativ metod har också kritiserats för att det inte går att förneka den betydelse som 

intervjuarens personlighet har och eventuell tidigare relation med den intervjuade. Även intervjuarens 

och intervjupersonernas uppfattningar om varandra och ämnet för intervjun kan påverka 

intervjusituationerna liksom maktaspekter. Faktorer som kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning kan 

under intervjuernas genomförande få betydelse för hur intervjusamtalen utvecklas. Dels kan det 

handla om maktaspekter, men även om förmågan till att inge förtroende genom känsla av samhörighet 

och förståelse. Även intervjupersonens kroppsspråk har betydelse och intervjuaren måste kunna 

behärska språkbruket för att få flyt i konversationen och för att den intervjuade inte ska känna sig 
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hämmad (Patel & Davidson, 2011). Enligt Bryman (2011) är det inte möjligt att vara helt objektiv i 

rollen som intervjuare. Risken finns att personliga värderingar eller favoriserad teoretisk inriktning 

styr slutsatserna och genomförandet. Valet av forskningsområde styrs ofta av forskarens sympatier. 

Kvalitativa intervjuer som metod har därför kritiserats för att vara för subjektiv. Ofta riktas också 

kritik mot att forskaren inte redogör tillräckligt tydligt för metodval, urval och andra steg i 

forskningsprocessen och för bristande transparens (Bryman, 2011).  

4.6 Presentation av intervjupersonerna och verksamheterna 

De sju intervjupersonerna är följande (samtliga namn är fingerade): Socionom, sexolog och 

legitimerad Psykoterapeut Erik, och psykolog och legitimerad psykoterapeut Lena på 

Akutmottagningen för våldtagna (SÖS), Lars som är legitimerad psykoterapeut på HBT-hälsan på 

Södersjukhuset, kurator Marianne på RFSL brottsofferjour i Stockholm, kuratorerna Albin och 

Helena på mottagningen Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, samt legitimerade 

psykoterapeuten Sara på organisationen HOPP- Riksorganisationen för personer som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp.  

Samtliga intervjupersoner arbetar eller har arbetat psykosocialt på mottagningar där de kommit i 

kontakt med män utsatta för sexuella övergrepp. Deras erfarenhet av målgruppen är varierande. De 

har däremot lång erfarenhet av att jobba med frågeställningar rörande sexualitet, utsatthet och psykisk 

hälsa. Här följer en presentation av mottagningarna där intervjupersonerna jobbar eller jobbat: 

Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) där Erik och Lena jobbar riktar sig till personer oavsett 

könstillhörighet och tar emot ca 600 kvinnor och ca 30 - 40 män per år. På mottagningen jobbar flera 

olika yrkeskategorier, bland annat barnmorskor, läkare och sjuksköterskor. Personer som blivit utsatta 

för våldtäkt i Stockholm län eller tillhör Stockholms läns landsting kan söka samtalsstöd i upp till en 

månad efter övergreppet ägt rum (Personlig kommunikation, 14 mars 2017).  

HBT-mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm där Lars jobbar har fokus på samtal kring 

frågor kopplade till sexuell identitet, könsidentitet, "att komma ut", eller sexuella riskbeteenden 

avseende sexuellt överförbara könssjukdomar (HBT- hälsan, 2018).   

RFSL- brottsofferjour: Mottagningen tillhör den ideella organisationen Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Kuratorn Marianne på 

Brottsofferjouren erbjuder stöd och samtal kring upplevd erfarenhet av brott i form av kränkningar, 

hot och våld relaterade till den utsattes sexuella läggning/identitet och könsidentitet (Personlig 

kommunikation, 4 april 2017).   

Venhälsan, Södersjukhuset: Mottagningen är en STI-mottagning (mottagning för test av sexuellt 

överförbara mottagningar) som tar emot män som har sex med män för STI-testning, samt behandlar 

patienter med HIV. I samband med test för sexuellt överförbara könssjukdomar erbjuds även kontakt 

med kurator. På mottagningen jobbar kuratorerna Helena och Albin som intervjuats för denna studie 

(Personlig kommunikation, 5 april 2017).  
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HOPP- Riksorganisationen för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp: HOPP är en 

ideell organisation i Stockholm som funnits sedan 1999 och erbjuder stöd och behandling i form av 

enskilda samtal och gruppterapi för personer över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

oavsett könstillhörighet (Personlig kommunikation, 12 maj 2017). HOPP drivs numera Ersta diakoni 

(Ersta diakoni, 2018). På organisationen HOPP jobbade psykoterapeuten Sara som i sitt arbete där 

haft samtal med både kvinnor och män utsatta för grövre sexuella övergrepp.  

4.7 Etiska aspekter  

Inför denna uppsats har de krav som angetts i Lag om etikprövning (SFS 2003:460) beaktats. Av Lag 

om etikprövnings första paragraf framgår bestämmelser om krav på etikprövning vid forskning som 

avser människor. Syftet med bestämmelserna om etikprövning anges i första paragrafen andra stycket 

i Lag om etikprövning (SFS 2003:460) att det är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning, exempelvis vid teoretiskt arbete för att inhämta kunskap inom ramen 

för högskoleutbildning (2§ första stycket, Lag om etikprövning). För forskning av denna typ av studie 

denna studie krävs ett godkännande (i detta fall av handledare på högskolan) som har den 

vetenskapliga kompetens som anses nödvändig för att forskningen ska godkännas (11 § lag om 

etikprövning, SFS 2003:460). Etiska aspekter inför denna studie har således övervägts tillsammans 

med handledare.  

Under samtalen med handledaren har Vetenskapsrådets publikation "God forskningssed" (2017) 

varit föremål för diskussion. Vetenskapsrådets publikation (2017) beskrivs nödvändig för att förhålla 

sig till de olika intressekonflikter som kan ske mellan den som bedriver forskningen och deltagarna i 

exempelvis en kvalitativ studie. Intressen som kan krocka är forskarnas intresse av att nå ny kunskap 

och de medverkandes integritetsskydd och sekretess rörande uppgifter om patienter eller klienter och 

verksamheten. För att en forskningsstudie ska vara etisk försvarbar behövs således vissa etiska 

aspekter i uppsatsen beaktas såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informantkravet beaktades på följande sätt: När intervjupersonerna förfrågades om deltagande 

informerades de om studiens syfte och att deltagande är frivilligt, utan ersättning och att 

intervjupersonerna kan avbryta sitt deltagande närhelst de önskar.  Information gavs om att intervjun 

äger rum på överenskommen tid och plats och att intervjun tar ca en timme. Intervjupersonerna 

förfrågades om samtycke till att bli inspelade. Preliminära intervjufrågor och intervjuteman skickades 

i förhand via e-post. Deltagarna i intervjuerna informerades om att de har möjlighet att ta del av 

transkriberingar av intervjuer de själva deltagit i. Information gavs även om vilka som kommer kunna 

ta del av inspelningarna och transkriberingarna och att materialet kommer att förstöras när uppsatsen 

uppnått minst godkänt betyg. Inför intervjuernas genomförande informerades även om att 

återkoppling kan ske enligt intervjupersonernas önskemål för att stämma av med de intervjuade samt 

eventuellt komplettera med ytterligare information (Vetenskapsrådet, 2017).  
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Samtyckeskravet beaktades genom att samtycke för deltagande i studien gavs skriftligen via e-post. 

Samtycke inhämtades även från enhetschef eller motsvarande på Akutmottagningen för våldtagna på 

Södersjukhuset för att godkänna att deltagarna genomför intervjuerna under sin arbetstid i 

verksamhetens lokaler. Detta gav också möjlighet för arbetsgruppen där att inför intervjuerna föra 

samtal om vad de kan svara på inom ramarna för sekretessen gentemot patienterna (Vetenskapsrådet, 

2017).  

Inför intervjun beaktades även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med konfidentialitet 

menas att uppgifter som kan avslöja personens identitet undanhålls för rapportering i uppsatsen, samt 

att säkerställa att uppgifterna skyddas från obehörig insyn. För att hålla intervjumaterialet 

konfidentiellt har jag valt att förvara det på en hårddisk som bara jag själv haft tillgång till. Namnen i 

uppsatsens resultatdel är fingerade utan koppling till intervjupersonernas riktiga namn. Frågan om 

inkluderande av intervjupersonernas namn har samtalats om med deltagarna i studien. De fingerade 

namnen har valts för att de tillhör några av de vanligaste namnen i Sverige. Alla eventuella likheter 

eller överensstämmelser med namn på personal på de aktuella mottagningarna är följaktligen 

slumpartade. Enligt önskemål har även arbetsplatsens namn kunnat undanhållas om så önskats. Dialog 

har förts med deltagarna under intervjuerna kring vilka uppgifter härrörande intervjupersonernas 

identitet som får publiceras. Intervjupersonerna har även fått information om att intervjumaterialet 

enbart kommer användas för denna uppsats och inte för eventuella andra forskningsprojekt eller 

kommersiella ändamål. Den begränsade omfattningen av mottagningar, yrkesverksamma och dess 

geografiska kontext medför dock att konfidentialiteten inte är absolut. Det finns således en viss risk 

att deltagarna skulle kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2017).  

5. Teori 

I det här avsnittet presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen i avsnitt sju. 

De teoriska ansatserna är genusvetaren Hirdmans teori om genuskontraktet, sociologen Connells 

maskulinitetsteori, författarna Johansson och Lalanders beskrivning av sociologerna Lindesmith, 

Strauss och Denzins teori om avvikande, samt sistnämndas teori om teori om sexuell självuppfattning. 

De teoretiska ansatserna har valts eftersom de hänger samman med maskulinitetsteorier och 

identitetsteorier och socialkonstruktivistiska perspektiv och är därmed relevanta för studiens 

frågeställningar.  

5.1 Hirdmans teori om genuskontrakt 

Teorin om genuskontrakt är utvecklad av svenska genusvetaren Hirdman. Enligt teorin föreligger det 

ett oskrivet stereotypt genuskontrakt mellan könen i vilket mannen vidhålls som beskyddare och 

försörjare, och kvinnan får stå för födande. Med genuskontraktet följer därmed olika förhållande till 

skyldigheter och rättigheter. Det som beskrivs vara mannens rättigheter blir kvinnans skyldigheter och 
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motsatsvis kvinnans rättigheter kontra mannens skyldighet. Teorin om genuskontrakt utgår från tre 

principer om hur genusstrukturer i samhället påverkas. Den ena principen är att män och kvinnor hålls 

isär och detta sker inom i stort sett alla områden i samhällen. Detta märks exempelvis i yrkeslivet där 

kvinnor arbetar mer i människovårdande yrken och män inom mer tekniska yrken. Den andra är 

principen om att det manliga värderas högre än det kvinnliga, och den tredje principen är att alla, både 

män och kvinnor, är med och bidrar till upprättandet av genuskontraktet och detta kan ske medvetet 

eller omedvetet (Hirdman, 2003).  

5.2 Connells teori om hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemoni beskriver sociologen Connell i boken "Maskuliniteter" (2008), har sitt ursprung i 

Antonio Gramscis analys av klassrelationer. Med begreppet syftas i det här sammanhanget hur en viss 

typ av maskulinitet vid ett givet ögonblick kulturellt dominerar över andra former av maskulinitet och 

ger legitimitet åt patriarkatet. Connell utgår alltså ifrån att det finns flera olika typer av kulturella 

idealtyper av maskulinitet som kan variera över tid och rum. Dessa kulturella idealtyper vidmakthålls 

av genusordningen med män som överordnande och kvinnor som underordnande. Connell beskriver 

att det är hävdandet av maskulinitet snarare än våld som är karaktäristiskt för hegemonin och att få 

män till fullo lever upp till hegemonins maskulinitetsideal. Maskulinitet samspelar med andra sociala 

kategorier som klass och etnicitet vilket kan leda till marginalisering beroende på sammanhang. 

Exempelvis kan maskulinitetsideal i vissa fall användas för att stärka vita mäns dominerande position 

genom att framhäva maskulinitetideal avseende svarta mäns våldsutövande för att få igenom politik.   

Alla män positioneras i relation till den hegemoniska maskuliniteten och kan inta olika 

maskulinitetspositioner beroende på i vilken utsträckning de lever upp till rådande hegemoniska 

maskulinitetsideal. Grupper av män kan således vara underordnade eller överordnade. Underordnande 

män kan vara män som på olika sätt nedvärderas genom feminin symbolism och beskrivs med ord 

som “tönt, fegis, mes” etcetera. En grupp män som anses vara underordnad är homosexuella män. 

Underordningen av homosexuella män beskriver Connell vara påtaglig i praktiken genom uteslutning, 

diskriminering, våldsutsatthet, kulturell smutskastning med mera. Connell skriver i sin bok: " att vara 

bög är i den patriarkala ideologin en förvaringsplats för allt som symboliskt har utestängts från den 

hegemoniska maskuliniteten" (Connell, 2008, s. 116). 

Connell skriver att även om få män till fullo lever upp till hegemonins maskulinitetsideal så drar 

majoriteten av männen nytta av denna hegemoni på grund av de fördelar som män åtnjuter genom 

patriarkatet gentemot kvinnor. Delaktigheten kan bestå i att dra nytta av sin dominanta position 

genom till exempel att titta på när andra män utövar aktiviteter associerade till dominerande 

mansideal. Detta kan ske genom exempelvis att se på sport på TV snarare än att själv utöva sport och 

att låta sådant som äktenskap och faderskap kompromissas i överenskommelser med kvinnor, men 

likväl så drar männen nytta av sin dominanta position. Maskulinitet samspelar med andra sociala 
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kategorier som klass och etnicitet vilket kan leda till marginalisering beroende på sammanhang 

(Connell, 2008). 

5.3 Teori om sexuell självuppfattning 

Lindesmith, Strauss och Denzin (1999) skriver om sexuell självuppfattning. De beskriver att 

utvecklandet av sexuell självuppfattning sker genom en socialiseringsprocess i vilken 

förkroppsligande av sexuell självuppfattning sker utifrån en värdering av sexuella jaget som ”bra”, 

”dåligt” och ”icke sexuellt”. Till den bra sexuella självuppfattningen hör sexuella erfarenheter som 

ger njutning, stolthet och främjar en positiv självidentifikation, medan det dåliga sexuella jaget 

innefattar identifikationer i strid med trovärdighet och moralisk status och förknippas ofta med 

sexuella handlingar som leder till ångest och skuldkänslor. Den tredje kategorin, det icke sexuella 

jaget, innefattar sådana sexuella aktiviteter som är så pass tabubelagda eller omedvetna att personen 

inte ens själv kan uppfatta det som något denne skulle kunna vara del av. Det kan vara exempelvis 

vissa erotiska drömmar och deltagande i sexuella aktiviteter förknippade med skam och förnedring.  

Utöver de tre nyssnämnda kategorierna beskrivs det att den sexuella självuppfattningen även 

inkluderar flera olika aspekter såsom individens uppfattning om sexuellt begär, sexuell förmåga, 

kännedom om förekomsten av sexuella aktiviteter och uppfattning om sin sexuella erfarenhetsgrad. 

Alltså uppfattas individer ha olika syn på hur stark sin sexuella drivkraft är, vilka sexuella förmågor 

de besitter, och om de uppfattar sig som sexuellt kraftfulla (Lindesmith, Strauss & Denzin, 1999).  

5.4 Teori om avvikande 

Johansson och Lalander (2018) teoretiserar kring avvikande och beskriver vad de amerikanska 

sociologerna Lindesmith, Strauss och Denzin skriver om avvikande. Den teoretiska ansatsen är 

inspirerad av Goffmans teori om stigma och Beckers stämplingsteori. I sin teoretisering av avvikande 

beskriver Johansson och Lalander att sätten att avvika är socialt konstruerad kulturella företeelser och 

att det finns fyra olika sätt att avvika på. Vidare framhäver Johansson och Lalander att det följaktligen 

betraktas olika beroende på tid och miljö och att avvikande som fenomen kan existera inom 

samhällets alla skikt. De fyra sätten att avvika på är 1.göra olagliga eller opassande handlingar 

medföranden konsekvenser för individen, 2.avvika genom att tillhöra en social kategori till följd av 

exempelvis etnicitet eller religiös tillhörighet, 3.på grund av uppvisande av fysiska eller kroppsliga 

tecken som värderas negativt, 4.genom uppvisande av karaktärsdrag som i vissa fall när de blir 

synliggjorda kan uppfattas som negativa, stöttande eller avvikande exempelvis personer med annan 

sexuell läggning än heterosexuell.  

Individerna som avviker på något av de fyra sättet riskerar att möta negativa reaktioner från 

personer i omgivningen. Avvikandet kan resultera i att de avvikande undviks, talas illa om, 

kontrolleras och tillrättavisas på olika sätt. Avvikandet sprids och bibehålls genom de olika 
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maktregimer som existerar i samhället och kan i extrema fall till och med leda till avrättande och 

fängslande av avvikande personer (Strauss, Lindesmith & Denzin, 1999).  

6. Resultat 

I det här avsnittet presenteras empirin, alltså resultatet av de sju intervjuerna. Resultatet presenteras i 

sex olika delar. Dessa delar är metoder och arbetssätt, föreställningar om offer för sexuella övergrepp, 

ambivalenta känslor kring sex och sexuella övergrepp, samt avsnitt om synen på psykiska och fysiska 

reaktioner och slutligen ett avsnitt om intervjupersonernas syn på sexuell läggning och män utsatta för 

sexuella övergrepp.  

6.1 Metoder och arbetssätt  

Vad gäller metoder så nämner de intervjuade personerna på Akutmottagningen för våldtagna 

(SÖS)Venhälsan (SÖS), HBT-hälsan (SÖS) och RFSL Brottsofferjour att de inte jobbar enligt någon 

uttalad metod i samtalen med de sexuellt våldsutsatta männen. Det har pratats om en gemensam 

metod på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS), men för närvarande anger behandlarna där att de 

inte arbetar med samtal utifrån någon uttalad samtalsmetod. Terapeuterna Lena och Lars hänvisar 

istället till psykodynamisk teoribildning och den utbildning de har inom det. De uppger emellertid 

att stödsamtalen kan ha inslag av kognitiv beteende terapi (KBT) och andra metoder. Samtliga 

intervjuade uppger att metoderna för samtalen generellt sett inte skiljer sig åt beroende på om det är 

en man eller kvinna de möter. I samband med besöken på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) 

används dock manualer som hjälpmedel och metod för att bedöma klienternas psykiska status. 

Manualerna består av frågor som rör psykisk ohälsa. Syftet med manualerna är att bedöma risk för 

eventuellt posttraumatiskt syndrom, depression och andra symptom som hellre bör behandlas av 

psykiatrin. Akutmottagningen för våldtagna arbetar i nära samarbete med psykiatriker som kan ta 

emot aktuella patienter. 

Sara, som arbetade länge på HOPP, jobbade däremot med specifik traumabearbetning som metod. 

Metoden innebär att det under behandlingen är fokus på stabilisering av mående, traumabearbetning 

och framtiden. Samtalen hålls vanligtvis enskilt, även om gruppterapi har erbjudits utsatta män. Under 

de individuella samtalen använde sig Sara ibland av kreativa metoder: hon ritade figurer och gubbar 

tillsammans med klienterna, och när det blev för jobbigt för klienterna används “stressbollar” som 

redskap. 

Vad gäller gruppterapisessionerna har de ännu inte ägt rum eftersom HOPP inte lyckats matcha 

deltagare utifrån upplevd utsatthet, livssituation med mera. Sara berättade även att HOPP gjort ett 

försök att hålla i ” traumatiserad yoga”. Hittills har dock inga män deltagit i yoga-klasserna.   
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6.2 ” Våldtäkt är nästan synonymt med kvinnor på något sätt” 

Av intervjuerna framgår att majoriteten av männen som sökt sig till de intervjuade personernas 

verksamheter blivit utsatta av andra män och i ett fåtal fall av kvinnor.  Marianne (RFSL 

Brottsofferjour), påpekar att en stor andel, 21 % av de som söker sig till RFSL har transidentitet eller 

identifierar sin könsidentitet som icke-binär (Personlig kommunikation, 4 april 2017). Även under de 

andra intervjuerna för den här studien framhävdes att en stor andel av klienterna som söker sig till 

mottagningarna definierar sig på annat sätt än utifrån den gängse binära könsuppdelningen. Samtliga 

intervjuade tror emellertid att det finns ett stort mörkertal för hur många män som blivit utsatta för 

sexualbrott och ”att vi bara sett toppen av ett isberg”( Erik, Akutmottagningen för våldtagna, SÖS).  

De intervjuade är av uppfattningen att många män träffar sina gärningsmän på liknande sätt och 

ställen som kvinnor möter sina gärningsmän, exempelvis på platser där folk vanligen vistas för att 

umgås och ha kul som restauranger, nattklubbar, hemmafester med mera. Samtliga intervjuade 

poängterar däremot att de inte anser att kön alltid har så stor betydelse för hur offer för sexuellt våld 

reagerar efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld.  Likheterna på reaktioner, övergreppens 

tillvägagångssätt och platserna för de grövre sexuella övergreppen uppges också vara större än 

skillnaderna mellan utsatta kvinnor och män. Angående likheterna uttalade sig Lena på 

Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) på följande sätt genom att beskriva en situation hon föreställer 

sig är förekommande: 

Det som har slagit mig under den här tiden, det är det är väldigt likt hur kvinnor blir våldtagna. Det är 

att man blir drogad på krogen, eller hemma hos nån, eller tabletter och alkohol, att man är utslagen, att 

man tar en svarttaxi hem. Så drar taxichauffören in till sidan och säger att nu ska du betala och låser 

dörrarna 

De intervjuade yrkesverksamma upplever alltså att det finns stora likheter mellan män och kvinnor 

utsatta för grövre sexuellt våld och sexuella övergrepp. Berusningsmedel och berusning kopplat till 

sexuella övergrepp, framförallt våldtäkt återkommer under intervjuerna, men intervjupersonerna anser 

sig inte kunna dra några slutsatser om förekomsten och användandet av berusningsmedel i samband 

med sexuella övergrepp. På frågan om vad de tror det finns för syn på våldtagna överlag uppfattar de 

dock att det finns en stark associering mellan kvinnor och utsatthet för sexuellt våld. Marianne på 

RFSL brottsofferjour beskriver det på följande sätt:   

Våldtäkt är nästan synonymt med kvinnor på något sätt. Det finns väldigt många historier om hur 

kvinnor blir hjälpta och hur kvinnor ska må och så. Det gör ju inte det med män på samma sätt, så 

därför blir det ju också så, dom vi möter har ofta väldigt få ord att sätta på vad som hände och vad man 

blivit utsatt för. Och det tänker jag just är det som uppkommer av att det inte finns några berättelser, det 

finns inga bilder 

 

Sexuellt våld och sexuella övergrepp uppfattar de intervjuade alltså är något som inte förekommer 

lika starkt i både män och kvinnors föreställningsvärld. Enligt intervjupersonerna skulle detta höra 

samman med att det talas mindre om utsatta män, vilket skulle påverka männens förmåga att sätta ord 

på det man varit med om. Även Lena på akutmottagningen (SÖS) beskriver hur kvinnor växer upp 
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med föreställningar om att kvinnor riskerar att bli våldtagna, medan det inte ligger lika nära till hands 

för män att identifiera sig som offer för sexuellt våld:  

Kvinnor växer upp med en förmaning, akta dig så att du inte blir våldtagen[ ... ], akta dig, gå inte genom 

parken, ha inte kort kjol, tänk på din urringning, gå inte dit, gör inte si, gör inte så. Det är kvinnor på 

något sätt marinerade i. Män har aldrig blivit varnande för, akta dig så du inte blir våldtagen. Och då 

tänker jag att för männen är det kanske en ännu större chock att dom blev våldtagna, för det är liksom 

ingenting man pratar om 

Även Marianne på RFSL brottsofferjour beskriver hur hon uppfattar att det finns en allmän 

uppfattning om att kvinnor är de som blir utsatta för sexuellt våld av män och uppfattningar om 

(sexuellt) våld i nära relationer, vilken hon menar på är vanligt förekommande. Marianne beskrev det 

på följande sätt: 

 Det finns en uppfattning om att det är kvinnor som blir utsatta av män, och hur du som kvinna blivit 

utsatt av en kvinna, eller man som blir utsatt av en man inte riktigt tas på allvar. Just när det kommer till 

våld så beskrivs ju ofta våld mellan män och då ofta som regelrätta slagsmål. Då pratar man om nån 

slags jämställd situation mellan två jämnstarka, där makten är jämnt fördelad, men så funkar ju inte 

våldet i nära relationer  

 

Citatet ovan uttrycker att det finns olika uppfattningar om mäns och kvinnors våldsutövande och att 

män oftare än kvinnor associeras till fysiskt våld.  

6.3 Ambivalenta känslor kring sex och övergrepp  

Under intervjuerna framkom olika resonemang kring vad som är ett sexuellt övergrepp och hur de 

yrkesverksamma resonerar kring hur klienterna kan bli varse om att de kan ha blivit utsatta för ett 

sexuellt övergrepp. Samtliga de intervjuade behandlarna beskriver att de uppfattar att det finns 

gråzoner för vad som räknas som ett sexuellt övergrepp och vad för sexualbrott det kan röra sig om 

t.ex. sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, våldtäkt etc.  Det kan vara situationer som kanske inte hade 

lett till någon anmälan eller utredning, men där det känts fel och att någon gjort något som “man inte 

riktigt var med på helt”. För att söka stöd hos de intervjuade verksamheterna krävs dock ingen 

brottsanmälan utan det är klientens egen uppfattning som står i fokus.  

Kuratorerna på Venhälsan, Albin och Helena, samt Marianne på RFSL brottsofferjour beskrev det 

som att det i flera fall varit män som sökt sig till mottagningen för problematik kring andra problem 

och frågeställningar, men där det senare framkommit att personerna varit med om sådant som skulle 

kunna definieras som ett sexuellt övergrepp. Flera av de intervjuade uppger att det under samtalen 

med klienterna och patienterna framkommit berättelser som antytt att personerna varit med om ett 

övergrepp. I det fallet har den yrkesverksamme följt upp frågan om övergrepp. Lena på Venhälsan 

beskriver en sådan erfarenhet med en anonymiserad patient på mottagningen: 

Han har lite i förbifarten berättat om en händelse som han inte riktigt kan släppa. Då har vi ju 

tillsammans kommit fram till att det var ju ett sexuellt övergrepp; en person som gjorde saker som han 

inte riktigt ville. Han har själv inte definierat det tidigare så, utan det var något samtal 
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Citatet ovan beskriver alltså hur den yrkesverksamme utifrån patientens berättelse tolkar denna utifrån 

sin förförståelse att det kan röra sig om ett sexuellt övergrepp. Den yrkesverksamme har sedan 

presenterat begreppet och låtit patienten få reflektera kring händelsen som denne inte riktigt upplever 

sig kunna släppa. Samtliga intervjuade verkar utgå ifrån att övergrepp är när någon gör något som inte 

känns helt rätt och att det ofta finns gråzoner mellan de olika definitionerna av olika typer av sexuella 

övergrepp, men betonar att det de ägnar sig åt inte är någon brottsutredning.  

 Albin på Venhälsan uttryckte följande om män som har sex med män, gråzoner och definitioner 

av sexuella övergrepp. Han beskriver det utifrån hur han uppfattar att många av männen som kommer 

till mottagningen kan tänkas resonera kring viljan att ha sex. 

Det är en gråzon. ”Jag var med men egentligen så kanske jag inte ville, men det fanns inget tvång i det, 

men jag gick med på någonting som jag inte ville och som jag ångrade, men jag ville vara schysst, eller 

det kändes pinsamt att gå därifrån” [ ... ], Människan har ju svårt att säga nej, eller att ångra sig. [ ... ] 

Sen tänker jag generellt, Och i ett sånt sammanhang i ett rum där det är uttalat, vi ska ha sex 

 

Albin på Venhälsan beskriver alltså att det finns en stark drivkraft till att ingå i en sexuell relation, 

men att det sexuella mötet sedan inte blivit som en hade tänkt sig. Han beskriver också att det ofta 

finns inslag i mötena av en vilja att ställa upp på sex därför att det skulle vara "schysst" och " skulle 

vara "pinsamt" att gå därifrån och att "människan" är obenägen att säga nej. Detta skulle kunna ses 

som ett utslag av maskulinitetsnormer rörande beslutsamhet och normer om mäns starka sexuella 

drivkraft och lust.  

6.4 Mäns psykiska påverkan av sexuella övergrepp 

I arbetet med klienterna nämner samtliga intervjuade att reaktionerna och de psykologiska 

verkningarna på det stora hela påminner om kvinnors sätt att reagera efter övergrepp. Behandlarna 

framhävde det viktiga med att normalisera känslomässiga och kroppsliga reaktioner. De intervjuade 

på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) anger att vanliga reaktioner är sömnproblem, ångest, 

skamkänslor och ånger.  Just det här med hur män förhåller sig till känslomässighetsreaktionerna 

tycker sig Erik och Lars se som något karaktäristiskt för män. Erik på Akutmottagningen för 

våldtagna (SÖS) uttrycker att han upplever att det för de våldtagna männen kan vara så att de kanske 

har en högre oförståelse än kvinnor för hur det kommer sig att man till exempel inte kan sova. Erik 

berättar att det gäller att förklara för klienterna att de känslor som klienterna upplever efter 

övergreppet “är en normal reaktion på en onormal situation”. Även Sara som arbetat på HOPP 

framhäver den psykoedukativa delen i sitt arbete. Just rädsla upplever Sara är något som är svårt för 

män att sätta ord på. Ett ord som dyker upp ofta är “skam”, vilket hon tolkar kan vara ett ord för att 

beskriva andra känslor. 

De intervjuade på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) beskrev att en stor del av arbetat med 

patienterna handlar om att bearbeta de sexuella övergreppens psykologiska negativa konsekvenser för 

sexuallivet. Även Sara på HOPP beskrev det som att många som blivit utsatta får svårt att närma sig 

andra i intima relationer och att det enligt henne i vissa fall verkar medföra en risk för destruktiva 
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sexualbeteenden. Vad gäller de sexuellt utsattas sexualliv efter sexuella övergrepp uppfattar de 

yrkesverksamma att det är viktigt att samtala om sexuella praktiker, gränssättningar och hur den 

inträffade händelsen eller händelserna kan ha påverkat den sexuella lusten. Psykologen och 

psykoterapeuten Lena på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) beskrev de psykologiska 

konsekvenserna för de utsatta som att uppleva att någon tagit ifrån en ens rätt till sin kropp och sin 

sexuella njutning. Hon beskrev det utifrån en avidentifierad patients upplevelse: 

 Han beskrev det som att för mig handlar mitt terapeutiska arbete om att tillbaka den här kroppen, att 

den är min, och så här känns det, det här vill jag, det här vill jag inte. [ ], Han beskriver det som att när 

övergreppen skedde så var han inte där. Det är ju lite det där med tonic immobility, att man likt en hund 

ger sig för en större hund, ger sig och lägger sig på rygg och så… 

Citatet ovan beskriver hur Lena berättar att mannen under själva agerandet förhållit sig passiv och inte 

gjort fysiskt motstånd. Lena beskriver hur kontroll över kroppen blivit central i patientens terapeutiska 

behandling på mottagningen. Citatet skulle kunna beskrivas vara uttryck för maskulinitetsnormer 

kopplade till föreställningar om mäns beslutsamhet och att ha kontroll och makt.  

6.5 Synen på mäns fysiologiska reaktioner  

Samtliga intervjuade tog under intervjuerna upp ämnet om fysiologiska kroppsreaktioner. De 

berättade att det inte är ovanligt att männen får erektion och utlösning under övergreppen, och det kan 

vara förvirrande för den som upplever sig ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Sara på HOPP 

berättade att hon utifrån sina psykosociala samtal med sexuellt våldsutsatta kvinnor uppfattar att 

motsvarande kan hända även för kvinnor i en liknande situation. Erik på Akutmottagningen för 

våldtagna (SÖS) beskriver hur hon uppfattar att de våldtagna männen kan resonera kring det 

inträffade:  

Om den utsatte identifierar sig som heterosexuell man och blir analt penetrerad och får erektion och 

tänker “är jag bög nu?”, så blir man liksom rädd för det.  Då är det bra att vi vet utifrån forskning och 

erfarenhet att kroppen reagerar på liksom klassiskt sexuellt vis 

 

Även Lena på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) klargjorde de tankegångar som hon upplever 

många utsatta ställs inför. Hon upplever att många har följande tankegångar: 

”Är jag homosexuell nu när jag blivit våldtagen av en man?” Och är jag homosexuell nu, jag fick ju 

ändå erektion". Det är ju också stor del av det hela som oftast, som oftast skiljer sig mot kvinnor. [ ... ] 

En erektion är en biologisk företeelse och det behöver inte betyda att du vill! Det går liksom att gå 

igång även fast du inte är med på det, faktiskt 

 

Citaten ovan beskriver att de yrkesverksamma uppfattar att män ofta länkar samman hur kroppen 

reagerat med att det skulle säga något om deras sexuella identitet, sexuella läggning och lust. Kroppen 

och fysiologiska sexuella funktioner under övergreppet upplever intervjupersonerna bli 

motsägelsefulla.  

 Samtliga intervjuade uttryckte att de anser det viktigt med den psykoedukativa delen kring hur 

kroppen reagerar under och efter ett övergrepp. Dels handlar det om att förklara det faktum att många 

män upplever att kroppen uppvisat kroppsliga tecken på att vilja ha sex, men även om hur 



   

 

29 

 

sömnsvårigheter, depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom kan vara psykologiska 

reaktioner av ett övergrepp. 

 Erik beskriver också under intervjun att han upplever att det är vanligt att män ser sexuella 

övergrepp som “dåligt sex” och bara haft otur med att det inte blev så lyckat som, och därför inte 

alltid betraktar händelsen som ett sexuellt övergrepp.  

Temat kroppen och hur den påverkas av övergrepp aktualiserades även i intervjuerna med Helena 

och Albin på Venhälsan. De uttryckte att patienterna där upplevs vara väldigt oroliga över risken för 

att ha blivit smittad av en könssjukdom. Framförallt rädslan för att ha blivit smittad av HIV verkar 

vara påtaglig. Helena beskrev HIV-rädslan på följande sätt: 

Det som de är mest stressade över är HIV-testen. Det är som när de får besked, och att provsvar och allt 

är grönt, då har man kommit ett stort steg på vägen, tänker de själva. Att nu kan de fokusera på det som 

är synligt och det jag kan hantera, och då är det som att om bara jag får mina provsvar så kommer jag 

att må bättre 

 

Rädslan för att ha blivit drabbad av ett dödligt obotligt virus tycks alltså enligt Helenas uppfattning 

överskugga det faktum att patienten kan ha varit med om ett sexuellt övergrepp. Rädslan för HIV vid 

våldtäkter skulle kunna förklaras utifrån kroppen som bärare av maskulinitetsnormer och sjukdomars 

degraderande av maskulinitet.  

6.6 Våldtagna män sänder ut homosexuella signaler   

Tankar kring att ha sänt ut signaler och genom kroppens reaktioner visat tecken på att ha velat ha sex 

med gärningsmannen upplever alla intervjupersoner är något som återkommer i samtalen med 

männen. De yrkesverksamma upplever att många män ifrågasätter sin sexuella identitet i och med att 

de blivit utsatta sexuellt av en annan man. Intervjupersonerna uttrycker att många män har 

tankegångar kring sin egna sexuella läggning och identitet med anledning av sexuella övergreppen 

och att gärningspersonen var en man. Förhållningssätt och tankar kring homosexualitet upplever de 

intervjuade på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) och Sara på HOPP är utmärkande för männen, 

och skiljer sig åt jämfört med deras föreställning om kvinnor i motsvarande situation. De intervjuade 

upplever att kvinnor som blir utsatta sexuellt av män inte ifrågasätter sin sexualitet. Marianne på 

RFSL brottsofferjour reflekterar kring hur den sexuella identiteten tycks ifrågasättas när män blir 

utsatta för sexuella övergrepp av en annan man:  

När kvinnor utsätts för sexuellt våld så tvivlar man inte på att man är kvinna, eller att det liksom inte 

blir samma … även om identitetsproblem kan uppstå och så. Men när män, CIS- män, blir utsatta blir 

frågan vem är jag? Är jag homosexuell som blivit utsatt för det här nu?  Nu pratar jag om 

heterosexuella CIS- män, då är det vanligt att man funderar mkt kring sin sexuella läggning och man 

behöver prata mycket om manlighetsnormer.  

 

I citat ovan antyds alltså att det finns ett samband mellan att ifrågasätta sin könsidentitet och sexuella 

läggning när en man blir utsatt för ett sexuellt övergrepp, och att det skiljer sig åt mot hur kvinnor 

förhåller sig till sin identitet. Med "CIS-män" avser Marianne män vars könsidentitet överenskommer 

med de samhällsnormer som råder utifrån synen på juridiskt- och biologiskt kön.  
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 Sara på HOPP berättade om sin uppfattning och erfarenhet av att män som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp under barndomen eller tonåren fått inverkan på den sexuella identiteten i vuxen 

ålder. Sara menar att hon träffat klienter som i många år identifierat sig som homosexuella och levt 

som homosexuella, men senare i livet konstaterat att de nog inte är det.  De allra flesta klienter hon 

träffat menar hon emellertid lever i heterosexuella relationer. Sara förklarade att de här männen i de 

flesta fall blivit utsatta under barndomen och att det har påverkat deras sexuella utveckling och 

identitetsskapande. Sara vidareutvecklade att många män efter sexuella övergrepp haft tankar om att 

“jag är ju sån för att jag varit med om det här”, och tankar kring att ta det som erbjuds “han ville ha 

mig” och “det här är den sexualitet jag förtjänar”. Detta skulle kunna betraktas som ett uttryck för låg 

självkänsla.  

7. Analys 

 I detta avsnitt presenteras analysen av resultatet.  

7.1 Mannen och offerrollen 

Intervjupersonerna uttryckte föreställningar om att kvinnor oftare förknippas med att vara offer för 

sexuella övergrepp än män, i synnerhet våldtäkt. Offerrollen beskrevs vara nästan "synonymt" med 

kvinnor (Marianne, RFSL Brottsofferjour). Intervjupersonerna påpekade dock likheterna mellan män 

och kvinnors utsatthet av sexuellt våld och grövre sexuella övergrepp. De vidhöll emellertid att det 

finns föreställningar om att män" inte tas på allvar" när de blivit utsatta (Marianne RFSL 

Brottsofferjour). Vidare beskriver Lena på Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) att "män aldrig har 

blivit varnande för att bli våldtagna" och att det därför kan komma som en "chock" när det händer.  

Vad gäller förekomsten av sexuella övergrepp mot män antar intervjupersonerna att "vi bara sett 

toppen av ett isberg", och att det finns ett stort mörkertal av utsatta män. Intervjupersonernas 

uppfattning om att det råder ett stort mörkertal skulle kunna beläggas med BRÅ:s rapport (2012) i 

vilken det hävdas att sexualbrott generellt sett är en av de brottstyperna med lägst 

anmälningsbenägenhet. Statistiken som presenterades i denna studie i avsnitt 2.2 tyder dock på att det 

både nationellt och internationellt är fler kvinnor procentuellt som anmäler sexuella övergrepp än 

män. Huruvida anmälningsbenägenheten har något samband med den faktiska omfattningen av 

sexuella övergrepp mot män och i vilken utsträckning män söker psykosocialt stöd går däremot inte 

att dra några slutsatser om utifrån BRÅ:s uttalande i rapporten och statistiken. Våldtäktsmyterna kan 

dock tänkas inverka på våldtäktsoffers vilja och tilltro inför att anmäla och söka psykosocialt stöd för 

det inträffade. Myterna om att män ska kunna försvara sig, inte kan ha sex emot sin vilja och inte 

påverkas lika psykologiskt av sexuella övergrepp kan också ligga till grund för intervjupersonernas 

syn på kvinnan som det primära offret för sexuella övergrepp. Våldtäktsmyterna i sin tur är påverkade 

av synen på genus och maktförhållande (Björkman & Boman, 2016). 
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Hur kommer det sig då att män som offer för sexuella övergrepp uppfattas vara undantaget? 

Förutom den faktiska lägre förekomsten av utsatthet för män går det även finna en förklaring genom 

Hirdmans teori om genuskontraktet. Enligt teorin bidrar alla människor till upprätthållandet av 

genuskontraktet genom isärhållande av män och kvinnor, samt genom en högre värdering av det 

manliga än det kvinnliga (Hirdman, 2003). Således bidrar även intervjupersonerna till 

upprätthållandet av genuskontraktet när de identifierar och vidhåller kvinnor som huvudsakliga offer 

för sexuella övergrepp. Detta då intervjupersonerna vidmakthåller rådande syn på genusstrukturer och 

värderingar av mannen som högre värderad (utövare av makt, gärningsmän) och kvinnor som lägre 

värderade (utsatta för mäns maktövertag, offer).  

Även föreställningen om att det kommer som en chock för många män att bli våldtagna och att det 

saknas mentala bilder om män utsatta för grövre sexuella övergrepp kan förklaras utifrån teorin om 

genuskontraktet. I och med isärhållandet av könen tillskrivs män och kvinnor olika roller. Det kan 

handla om personliga karaktärsdrag såsom att män förväntas vara psykiskt och fysiskt starka och 

förutsätts ha en starkare sexuell drivkraft än kvinnor. Andra åtskiljande av karaktärdrag mellan könen 

är synen på män och kvinnors förmågor att uttrycka känslor. Män som visar känslor riskerar att kallas 

”tönt” eller ”mes” och betraktas som omanliga och innehar därmed lägre hegemonisk maskulinitet 

(Connell, 2008). Patienterna och klienterna har därför svårt att uttrycka känslor kring sexuella 

övergrepp och att betrakta sig själva som offer.  De kulturella maskulinitetsidealen med hegemonisk 

maskulinitet i den västerländska kontexten är dessutom att män ska vara självständiga och kunna 

försvara sig. Män utsatta för grövre sexuella övergrepp avviker från dessa normer och har därmed 

svårt att erhålla hegemonisk maskulinitet. Enligt teorin om avvikande beskrivs att personer som på 

grund av uppvisande av karaktärsdrag som kan uppfattas som negativa, stötande eller avvikande 

riskerar att utsättas för negativa konsekvenser genom sitt avvikande. I detta fall kan det också röra sig 

om att utsattheten inte går ihop med synen för vad som går i linje med mäns positiva sexuella 

självuppfattning.  

I den sexuella självuppfattningen inkluderas värdering och syn på det sexuella jaget i relation till 

sexuell identitet och sexuell läggning med värderingen bra, dålig eller icke sexuell. Utvecklingen av 

det sexuella jaget och sexuella självuppfattningen sker enligt Lindesmith, Strauss och Denzin (1999) 

genom socialiseringsprocesser. Sexuella aktiviteter som en person deltar i som värderas negativt är 

förknippade med skam och tabu. Mäns deltagande i sådana aktiviteter är därför svåra att föreställa sig 

för såväl männen själva som för andra. Sexuella övergrepp kan uppfattas vara sådana sexuella 

aktiviteter. Den rådande hegemoniska maskulinitetens ideal om vad en man bör ha för sexuella 

uttryck och förmågor inverkar alltså på synen på sexuell självuppfattning. De hegemoniska 

maskulinitetsidealen fortlever genom genuskontraktets principer om isärhållande av det manliga och 

kvinnliga och allas deltagande i upprätthållandet av genuskontraktet. När män blir våldtagna kan det 

därför komma som en ”chock” både för dem själva och för de yrkesverksamma inom socialt arbete. 
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Detta då en sådan händelse strider mot de gängse hegemoniska maskulinitetsnormerna som genom 

genuskontraktets upprätthållande fortlever genom mentala ”bilder” i samhället.  

7.2 Den manliga kroppen  

Resultatet av intervjuerna tyder på att intervjupersonerna uppfattar att det är vanligt för våldtagna män 

att ha tankar kring hur kroppen reagerat under övergreppet, inte minst vad gäller fysiska tecken på 

sexuell upphetsning. Intervjupersonerna uppgav att det finns ett behov av att förklara för klienterna 

och patienterna hur kroppen reagerar och varför kroppens reaktioner kan bli så laddade för män. För 

att förstå detta skulle våldtäktsmyterna kunna tagas i beaktning. Våldtäktsmyten om att män inte 

förmås kunna få erektion och utlösning när män befinner sig i sinnesstämningar av rädsla eller oro blir 

särskilt central (Björklund & Boman, 2016). Att kroppen reagerar med stress och ångestpåslag under 

och efter ett sexuellt övergrepp kan tyckas vara självklart, men denna upplysningsdel menar 

intervjupersonerna är en viktig del av det terapeutiska arbetet med klienterna och patienterna. 

Förklaringen till hur det kommer sig att intervjupersonerna uppfattar ett behov av att upplysa om den 

manliga kroppens fysiologiska reaktioner beror på den hegemoniska maskulinitetens vidmakthållande 

genom upprätthållande av genuskontraktet. Rådande hegemonisk maskulinitet värdesätter virila män 

som uppvisar en stark potens och synbara tecken på att ha en stark sexdrift. Hegemonisk maskulinitet 

hör samman med synen på mannens sexuella förmågor och är något som män socialiserats in i. 

Genom socialiseringsprocesser har det blivit en del av mäns sexuella självuppfattningar. När män blir 

utsatta för sexuella övergrepp och får erektion och utlösning kan det således upplevas förvirrande. 

Anledningen till förvirringen är att sexuella övergrepp strider mot männens positiva sexuella 

självuppfattning. Samtidigt har männens kroppar i vissa fall under övergreppet uppvisat fysiska 

tecken i överensstämmelse med de hegemoniska maskulinitetsidealen om hur mäns kroppar bör 

reagera vid sexuellt umgänge.  

Ibland händer dock det motsatta, det vill säga att erektion och utlösning uteblir under övergreppet. 

Ett sådant uteblivande kan uppfattas avvika från den hegemoniska maskulinitetens syn på hur mäns 

kroppar förväntas reagera och den utsattes sexuella självuppfattningar som viril man med stark sexuell 

drivkraft, stark sexuell lust och starka sexuella förmågor. För den utsatte och andra kan en sådan 

kroppslig reaktion kopplas samman med att inte leva upp till hegemoniska maskulinitetsideal. Ett 

sådant avvikande genom att inte uppvisa starka sexuella förmågor kan därmed leda till en risk att bli 

utsatt för negativa konsekvenser från omgivningen och få sin positiva sexuella självuppfattning 

ifrågasatt.  Sådana förmågor skulle exempelvis kunna vara impotens som associeras till fysisk svaghet 

(och därmed underförstått förmågan att kunna försvara sig vid ett övergrepp). Avvikandet skulle 

således kunna innebära att den utsatte uppfattas ha negativt värderade ”omanliga” karaktärsdrag eller 

kroppsdrag genom uppvisade av bristande intresse på att vilja ha sex eller genom kroppsligt 

avvikande drag i och med sin eventuella impotens (Lindesmith, Strauss & Denzin, 1999).  
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Män och kontroll över kroppen tycktes vara återkommande tema under intervjuerna. Lena på 

Akutmottagningen för våldtagna (SÖS), beskrev hur en patient verkade ha upplevt att dennes 

terapeutiska arbete handlande om "att ta tillbaka sin kropp". Intervjupersonens uppfattning om 

patientens behov av att ta kontroll blir förståeligt med tanke på den betydelse kroppen och handlandet 

besitter för att definiera maskulinitet. Enligt de hegemoniska maskulinitetsidealen är män starka och 

innehar makt och kontroll. Resultatet av intervjupersonernas redogörelser antyder således att de 

kroppsliga reaktionerna i form av fysiska tecken på sexuell upphetsning emellertid kan uppfattas 

skamfyllt. Orsakerna till skamfylldheten är att de inte lever upp till maskulinitetsnormer om kontroll, 

makt och beslutsamhet, vilket enligt Connell är egenskaper (2008) förknippade med hegemonisk 

maskulinitet.  

En situation där maktlösheten och den förlorade kontrollen över kroppen blir konkret är vid 

sexuella övergrepp och risker för sexuellt överförbara sjukdomar, särskilt humant immunbristvirus 

(HIV). Kuratorerna Albin och Helena på Venhälsan beskrev att de upplever att något karaktäristiskt 

för män som söker sig till mottagningarna och blivit utsatta för sexuella övergrepp är rädslan för att ha 

blivit smittad av HIV.  

Rädslan för HIV beskrivs av intervjupersonerna överskugga oron över att ha blivit utsatt för ett 

övergrepp.  Helena och Albin beskriver att bara testet är "grönt" kan patienterna gå vidare och 

fokusera på annat. Rädslan för HIV och att kroppen hamnar i fokus före själva övergreppet kan förstås 

utifrån hur den fysiska kroppen utgör en viktig del av skapandet och efterlevandet av hegemonisk 

maskulinitet (Connell, 2009). En smitta av viruset symboliserar degraderande av den manliga kroppen 

och mäns hegemoniska maskulinitetspositionering. Degraderingen av maktpositioneringen sker 

genom kroppslig försvagning, sjukdom och slutligen död om inte medicinsk behandling sätts in 

(Javaid, 2017). Dessutom förknippas viruset med homosexuella män vilka enligt teorin om 

hegemonisk maskulinitet utgör en grupp som enligt rådande maskulinitetsideal har svårt att nå upp till 

hegemonisk maskulinitet (Connell, 2008). Sjukdomen associeras alltså till kroppsligt förfall, fysisk 

svaghet och homosexualitet. Om den sexuellt utsatte mannens HIV-status skulle komma till andras 

kännedom genom kroppsliga tecken eller STI-tester på mottagningar skulle det kunna leda till 

negativa konsekvenser på grund av avvikande. HIV-viruset blir således en symbol för såväl ett lågt 

efterlevande av maskulinitetsideal som ett avvikande genom utmärkande karaktärsdrag och kroppsliga 

attribut.  Dessa avvikanden kan få negativa konsekvenser ifall viruset och dess konsekvenser blir 

synliga för andra (Javaid, 2017; Lindesmith, Strauss & Denzin, 1999).  

7.3 Rädslan för homosexualitet 

Ett återkommande tema under intervjuerna var den av intervjupersonerna identifierade rädslan för att 

vara homosexuell på grund av utsatthet för sexuella övergrepp av andra män. För att förstå hur rädslan 

för att vara homosexuell blir så central för intervjupersonerna i mötet med manliga klienter och 

patienter behöver vi förstå heterosexualitetens roll enligt Connells teori om hegemonisk maskulinitet. 
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Connell skriver i sin bok ”Maskuliniteter” (2008, s.116): ” att vara bög i den patriarkala ideologin är 

en förvaringsplats för allt som symboliskt har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten”. 

Samkönade sexuella handlingar mellan män kan alltså nästan per automatik degradera en mans 

hegemoniska maskulinitet genom att de förknippas med det feminina. Män som har sex med män är 

som grupp underordnade män som har sex med motsatta könet. Eftersom heterosexualiteten är den 

kulturella idealtypen för maskulinitet under 2000-talet så är det den som ger legitimitet åt patriarkatet. 

Emellertid inverkar också andra maskulinitetsideal och sociala konstruktioner som etnicitet, ålder och 

klass, vilket medför att sexualiteten inte enbart avgör mannens hierarkiska position (Connell, 2008).  

Den av intervjupersonerna uppfattade utmärkande rädslan bland män för att vara homosexuell kan 

också förstås genom att beakta hur sexuella aktiviteter mellan män strider mot genus-

kontraktsprincipen om isärhållandet av det manliga och kvinnliga. De sexuella aktiviteterna strider 

mot principen om det manliga- och det kvinnligas isärhållande med utgångspunkten för hur de 

sexuella funktionerna och förmågorna kopplas till vad som definierar och karaktäriserar män och 

kvinnor utifrån deras kroppar. De sexuella aktiviteterna strider även mot principen om isärhållande 

genom de sexuella aktiviteternas sammankopplande till personliga karaktärsdrag som associeras till 

manlig respektive kvinnlig sexualitet. Sådana personliga karaktärsdrag kan exempelvis vara hur 

kvinnor förväntas inta en mer passiv roll i sexuella relationer medan män däremot förväntas vara 

fysiskt sexuellt aktiva och visa på vilja till att ha sex, ha en stark sexuell drivkraft och besitta 

kraftfulla sexuella förmågor. Då genuskontraktet utgår ifrån isärhållandet av det manliga och det 

kvinnliga samt det högre värderandet av det manliga än det kvinnliga, så kan ett avvikande från 

hegemonisk maskulinitet rörande sexualitet riskera att män som har sex med män drabbas av negativa 

konsekvenser på grund av sitt avvikande. Huruvida männen i fråga uppfattas som avvikande beror 

emellertid på om det avvikande, i det här fallet sexuella läggningen, kommer till andras kännedom 

(Lindesmith, Strauss & Denzin, 1999). Avvikande på grund av social tillhörighet eller karaktärsdrag 

associerade till gruppen män som har sex med män eller icke-heterosexuella skulle kunna leda till 

negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna skulle kunna vara diskriminering, uteslutning 

och att det talas illa om männen i fråga. Eftersom intervjupersonerna liksom andra i samhället 

upprätthåller genuskontraktets principer om isärhållande av det manliga och det kvinnliga så är deras 

förförståelse att de utsatta männen har svårt att sätta ord på att det de varit med kunde varit ett sexuellt 

övergrepp. Detta gäller särskilt när det rör sig om män som blivit utsatta sexuellt av andra män på 

grund av heterosexualiteten som bärare av hegemonisk maskulinitet.   

Intervjupersonernas uppfattning om laddningen kring utsatthet för sexuella övergrepp av andra 

män kan också förstås utifrån teorin om sexuell självuppfattning. Enligt Lindesmith, Strauss och 

Denzin (1999) beskrivs erfarenheter som beskrivs ge njutning, stolthet och främjar en positiv 

sexualitetsutveckling värderas som bra, medan de dåliga innefattar identifikationer av det sexuella 

jaget i strid med trovärdighet och moralisk status. Sexuella erfarenheter som är så pass tabubelagda att 

de inte existerar i ens föreställningsvärld värderas däremot som icke-sexuella. Då samkönade sexuella 
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aktiviteter mellan män värderas lägre och män som har sex med män (MSM) som grupp har lägre 

hegemonisk maskulinitetsposition än andra grupper av män, så uppfattas sexuella övergrepp inte vara 

en del av mäns positiva värdering av det sexuella jaget och sexuella självuppfattning. Att som man bli 

utsatt av en annan man anses därför inte vara en del av den positiva sexuella självuppfattningen för 

män eftersom det inte leder till stolthet förknippad med positiv sexuell självuppfattning. Eftersom det 

inom vissa kulturer uppfattas som moraliskt förkastligt eller rentutav olagligt att ha sexuellt umgänge 

med en av samma kön värderas mäns sexuella utsatthet av andra som särskilt negativa. Värderingen 

av det sexuella jaget och sexuella självuppfattningen är något som sker genom en 

socialiseringsprocess och därför blir den avhängig den kontext männen växer upp i (Lindesmith, 

Strauss & Denzin, 1999). I Sverige var exempelvis homosexualitet ansedd som en psykisk sjukdom 

fram till 1979 då homosexualitet togs bort från Socialstyrelsens lista över sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2015) och har därför för många personer (inklusive intervjupersonerna) i Sverige kommit att prägla 

synen på män med sexuella minoritetsläggningar som något negativt och avvikande.  

 

7.4 Metoder och arbetssätt  

Generellt sett uppges av intervjupersonerna en avsaknad av särskilda metoder och arbetssätt specifikt 

inriktade mot arbete med sexuellt utsatta män. Däremot är det inte en total avsaknad av metoder och 

arbetssätt i arbete med målgruppen. På Akutmottagningen för våldtagna (SÖS) används manualer för 

att screena av bland annat patienternas mående och dessa används för patienter oavsett kön. På 

Venhälsan (SÖS) används liknande standardiserade formulär för att fånga upp eventuella behov av 

samtalsstöd. Det uppges av kuratorerna på Venhälsan (SÖS) att samtalen ibland har inslag av kognitiv 

beteende terapi (KBT). Intervjupersonen på HOPP uppger att hon arbetar med traumabearbetning och 

även kreativa metoder. Frågan som väcks är emellertid varför det inte finns någon enhetlig 

metodanvändning och gemensamt arbetssätt vid samtal med män utsatta för sexuella övergrepp. Detta 

kan framstå som underligt då isärhållandet sker på alla nivåer i samhället och av alla enligt teorin om 

genuskontraktet (Hirdman, 2003). Isärhållandet borde i så fall gälla även synen på metoder och 

arbetssätt med en åtskillnad av metoder och arbetssätt i det sociala arbetets praktik. Ännu verkar det 

dock saknas riktlinjer från myndigheter exempelvis Socialstyrelsen om hur vård och omsorgsaktörer 

bör arbeta specifikt med våldtagna män. Denna avsaknad skulle kunna förklaras med att offentliga 

myndigheter liksom andra aktörer inom socialt arbete samtliga är en del av upprätthållandet av 

genuskontraktets värdering av det manliga som högre värderat, inte minst hegemonisk maskulinitet, 

och isärhållandet av det manliga och kvinnliga. Eftersom de hegemoniska maskulinitetsidealen 

värdesätter starka, sexuellt aktiva virila män med en förmåga att försvara sig, så ger de eld åt 

våldtäktsmyter om män och utsatthet för grövre sexuella övergrepp. Förklaringen skulle således finnas 

i att verksamheterna där intervjupersonerna arbetar i, liksom intervjupersonerna själva blir påverkade 

av våldtäktsmyter. Våldtäktsmyterna skulle exempelvis kunna vara att män inte påverkas lika starkt 
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psykiskt av sexuella övergrepp som kvinnor och att män förväntas kunna försvara sig. 

Genuskontraktet och hegemonisk maskulinitet gör alltså att våldtäktsmyterna lever kvar och att synen 

på vem som är gärningsperson och offer har svårt att förändras.  

 En annan förklaring är att det till följd av att våldtäktsmyterna och hegemonisk maskulinitets 

upprätthållande genom genuskontraktet saknas forskning om sexuellt utsatta mäns psykosociala 

behov och förekomsten. Detta då män inte förväntas bli offer för sexuella övergrepp och därmed inte 

blir föremål för forskning i lika stor utsträckning. Eftersom män inte förväntas vara offer för sexuella 

övergrepp finns det därmed få evidensbaserade metoder utprövade för män utsatta för sexuella 

övergrepp av andra män. Då antalet män som söker psykosocialt stöd är relativt få, möjligen för att 

många män är rädda att bli betraktade som avvikande, har det medfört att medfört att de få försöken 

till särskilt inriktad metodanvändning uteblivet. Exempelvis har organisationen HOPP försökt anordna 

yoga-klasser och gruppterapier riktade till män.  

En ytterligare förklaring till avsaknaden av enhetlig metodanvändning och arbetssätt för 

psykosocialt arbete med gruppen män utsatta för sexuella övergrepp är synen på psykosociala behov 

utifrån ett individperspektiv kontra grupperspektiv. Såsom Björklund och Boman (2016) påpekar 

verkar det enligt forskning tyda på en större variation av stödbehov på individnivå än på gruppnivå 

mellan män och kvinnor (Björklund & Boman, 2016). Således är ytterligare en förklaring att det på 

grund av likheterna mellan både tillvägagångssätt och reaktionssätt vid utsatthet för sexuella 

övergrepp oavsett kön upplevs omotiverat för intervjupersonerna att använda olika metoder och 

arbetssätt beroende på kön. I praktiken kan det också finnas svårigheter med att tillämpa olika 

metoder och arbetssätt beroende på klienternas och patienternas kön eftersom det finns en bred 

variation på definitionssätt och syn på könstillhörighet (1177 Vårdguiden, 2017). Det skulle kunna 

innebära att de yrkesverksamma inom socialt arbete med målgruppen riskerar att missa att fånga upp 

individer i behov av stöd som identifierar sig bortom den binära könsuppdelningen.  

8. Slutsatser och diskussion 

I det här avsnittet presenteras diskussion och slutsatser.  

8.1 Slutsatser  

En slutsats utifrån analysen av resultatet är att de intervjuade yrkesverksamma uttrycker en syn på att 

de har svårt att identifiera män som våldtäktsoffer på grund av de hegemoniska maskulinitetsidealen 

och genuskontraktets inverkan. En annan slutsats är att intervjupersonerna upplever att det i deras 

arbete med manliga klienter och patienter ofta finns ett behov av att sätta ord på att det klienterna och 

patienterna varit med om som eventuellt skulle kunna beskrivas som ett sexuellt övergrepp. De 

manliga klienterna och patienterna saknar generellt sett referensramar för att beskriva övergrepp och 

beskriva känslor i ord. Anledningen till ordlösheten är att de hegemoniska maskulinitetsidealen, 
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våldtäktsmyterna och genuskontraktet inverkar på både deras egna och andras värderingar och syn på 

sexuella erfarenheter, sexuell läggning, sexuell självuppfattning och maskulinitet. Intervjupersonerna 

har emellertid under intervjuerna själva problematiserat och reflekterat kring normers inverkan på 

samtal med våldtagna patienter och klienter. Ytterligare en slutsats är således att intervjupersonerna 

har en förförståelse om maskulinitetsnormers inverkan samtidigt som de själva är en del av 

upprättandet av genuskontraktet. De uttrycker en viss medvetenhet kring avvikande från 

maskulinitetsnormer och heteronormativitet, samt negativa konsekvenser för avvikande.  

Slutsatsen blir således att behandlare och andra yrkesverksamma i många fall drar nytta av sin 

förmåga att identifiera genusnormer. De drar också nytta av att använda sig av sin förförståelse och 

erfarenhet av att jobba med utsatta människor. Förförståelsen och yrkesmässiga erfarenheten används 

för att känna igen situationer och identifiera kontexter där sexuella övergrepp kan förekomma. Då det 

överlag bland de intervjuade verksamheterna saknas enhetliga arbetssätt och metoder specifikt 

inriktade på män utsatta för grövre sexuella övergrepp blir socialarbetarnas intuitiva förmåga av stor 

betydelse för att närma sig ämnet sexuella övergrepp i samtal med klienter och patienter. Ett sådant 

ämne där de yrkesverksamma i psykosocialt arbete kan närma sig ämnet är genom att fånga upp 

männens oro kring sexuellt överförbara sjukdomar. En slutsats är följaktligen att ämnen kopplade till 

sexuell praktik, sexualitet, kroppen och sexuellt överförbara sjukdomar skulle kunna vara en ingång 

för yrkesverksamma inom socialt arbete att närma sig samtal kring eventuell erfarenhet av grövre 

sexuella samtal.  

 En övergripande slutsats av relevans för det sociala arbetet är slutligen att samtliga deltagare i 

studien själva är en del av genusstrukturer och påverkas av samhällets normer kring sexualitet, genus 

hegemonisk maskulinitet och avvikande. Socialarbetarnas medvetandegrad om sina egna sociala 

maktpositioneringar, samhällsstrukturer och negativa konsekvenser kopplade till avvikande, homofobi 

samt kroppens betydelse för maskuliniteten, får i praktiken också betydelse för socialarbetarens arbete 

med klienter och patienter med utsatthet för grövre sexuella övergrepp.  

8.2 Diskussion 

Slutsatserna av studien implicerar att det både bland yrkesverksamma inom socialt arbete och bland 

dessas klienter finns en benägenhet till tysthet kring förekomsten av sexuella övergrepp inom gruppen 

män. Förmågan att tolka tecken på utsatthet för sexuella övergrepp och därmed kunna fånga upp 

utsatta män och erbjuda adekvat stöd blir därför särskilt viktig.  

Det sociala arbetet med män utsatta för sexuella övergrepp kan påverkas av såväl socialarbetarnas 

syn på männen de träffar som klienterna och patienterna egna uppfattningar. Förmågan att identifiera 

det sociala problemet blir således avhängigt den förförståelse och yrkesmässiga erfarenhet 

socialarbetarna för med sig. Ett användbart verktyg för yrkesgruppen är således den teoretiska 

kunskap om sociala strukturer som ges bland annat på socionomutbildningarna. En ökad medvetenhet 

och belysning av ämnet under socionomutbildningen skulle alltså kunna tänkas leda till att fler utsatta 
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män fångas upp och får lämpliga stödinsatserna. Utbildningsinsatser och fördjupade studier kring 

genus och maskulinitetsnormers inverkan på socialarbetare är alltså något som enligt min uppfattning 

skulle kunna vara mer behjälplig än generella behandlingsprogram för män. Förstärkt 

sexualupplysning som en del av vidareutbildning av socialarbetare eller del av socionomutbildningen 

vore därför till gagn för att nå förståelse kring hur kroppsliga attribut samspelar med 

maskulinitetsnormer och vilken inverkan det får på identitet rörande genus, sexualitet och offerrollen 

samt mäns utsatthet. Det skulle också ge klienterna och socialarbetarna en bättre beredskap på att män 

kan bli offer för sexuella övergrepp. Emellertid bör även behandlingsprogram och arbetssätt för 

socialt arbete med våldtagna män ses över då det av förarbetet till den här studien tyder på att det 

saknas generella riktlinjer och program inom socialt arbete. Forskningen om metoder som finns 

tillgänglig tyder på att män sexuellt utsatta av kvinnor är ett oerhört bristfälligt utforskat område. 

Både under intervjuerna och inom forskningen sägs mycket lite konkret om förekomsten av sexuella 

övergrepp mot män med kvinnor som gärningspersoner. Andra utsatta grupper som nämnts under 

intervjuerna och framstått som särskilt riskutsatta är personer med transidentitet och personer på flykt.  

Forskningen kring nyssnämnda gruppers utsatthet tycks vara ringa och skulle behöva utforskas 

närmare. Transpersoners och flyktingar skulle således kunna vara relevanta målgrupper för vidare 

forskning kring sexuella övergrepp, möjligen utifrån ett intersektionellt perspektiv.  
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