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Abstract 
 

Title: Men as victims in the shadow of the masculine facade – A gender analysis of the 
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This study examines the medial portrayal of male victimization in domestic violence 

and factors of gender constructions exhibited by two Swedish newspapers. In order to 

balance the one-dimensional perception that only women could be subject to 

victimization, this study aims to advance the understanding of women's violence 

against men in intimate relationships. Hence, a more gender-equal approach to 

domestic violence is provided and discussed. The theoretical approach of this study is 

based on gender theory with a particular focus on masculinity and male victims.  

In order to address the research objectives, a qualitative content analysis was 

performed. Four key categories were identified discussing (1) the character of the 

domestic violence, (2) the male victim’s defence against the domestic violence,  

(3) society’s response to male victims, and (4) the consequences of women’s violence 

on the male victim. Overall, this study shows that masculinity is a flexible concept 

undergoing a change limited by cultural learning and social expectations. Women’s 

violence against men has therefore created a friction between victimization and the 

masculine ideal. This prevents men from being identified as true victims in society.
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1            Inledning 

Flera samhällen i världen är uppbyggda utifrån fasta patriarkala1 samhällsstrukturer 

och normer vilka tidigt indoktrineras hos människor. Dessa normer skapar inte bara 

förväntningar på hur mannen ska bete sig, utan också förväntningar på vilka kategorier 

han inte bör tillhöra, till exempel offerrollen. Det har därför visat sig vara nödvändigt 

att söka utjämna den rådande obalansen som föreligger i det genussystem som 

attribuerar män och kvinnor med fasta könskoder för vad de ”bör” och förväntas följa. 

 När det i sin tur idag talas om våld i nära relation förefaller diskursen 

huvudsakligen handla om männens angrepp mot kvinnor. Traditionellt framstår män 

som de huvudsakliga förövarna, medan kvinnor betraktas som de typiska offren. 

Denna typ av stigmatisering kan även spåras till lagboken som principfast använder 

begrepp såsom ”gärningsman” och ”han” för att beskriva förövaren vilket tyder på att 

det finns en determinerad föreställning om gärningspersonens könstillhörighet.  

 I mediala kanaler finner jag även en tydlig tendens att skriva om det manliga 

”våldsmonopolet” som kvinnor faller offer för, vilket tycks ha blivit standard på grund 

av att våld i nära relation ofta förknippas med en manlig förövare. Genom att per 

automatik placera kvinnan som ”det mest utsatta könet” förminskas också utsikten att 

nå jämställdhet mellan könen. Även politiska och ekonomiska faktorer bidrar till att 

våld i nära relation nästintill uteslutet betraktas som våld mot kvinnor i samhället. 

 Utifrån detta underlag kommer min studie därför att behandla ett distinkt 

fenomen som hittills tilldelats begränsad uppmärksamhet inom forskning och media -

kvinnors våld mot män i nära relation.  Studien kommer med andra ord att undersöka 

hur mansmisshandel beskrivs och uppfattas av offer, förövare och samhället i stort. 

Framställningen av brottet kommer att granskas genom reportage och insändare från 

två av Sveriges största nyhetstidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Huvudfokus 

kommer emellertid inte att ligga på de mediala kanalerna som instans. 

Nyhetstidningarna kommer snarare att användas för tillgången av de beskrivningar 

som studien syftar till att granska och analysera. För att undersöka framställningen av 

kvinnors våld mot män i mediala kanaler kommer jag med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys att koppla resultaten till Raewyn Connells genus- och 

maskulinitetsteori samt Veronika Burcars studie om män som brottsoffer vilka båda 

utgår från ett socialkonstruktivistiskt paradigm.  

                                                
1 Patriarkat definierar jag i denna studie som ett system där män utövar sin dominans mot en kvinnlig 
underordning, där samhället kretsar kring en social könssamordning. Se Carlsson Wetterberg, Christina. 
Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan? Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992:3, s. 34. 
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Kvinnors våld mot män är ett relativt oetablerat och outforskat ämne som utmanar 

förlegade paradigm och mänskliga beteendemönster, vilket kan bero på att män sällan 

förväntas avvika från sin maskulinitet. Utifrån detta påträffar jag en problematik då 

våld i nära relation framställs som ett mansrelaterat problem snarare än ett  

mänskligt sådant. Mäns utsatthet i samhället höjs inte upp tillräckligt och det är därför 

viktigt att avtäcka historien genom att studera våld i nära relation från fler perspektiv. 

 Är det rimligt att enbart koppla det kvinnliga könet till offerskap och utsatthet i 

en partnerrelation? Borde inte våld undantagslöst betraktas som en allvarlig handling 

oavsett förövarens och offrets könstillhörighet? Och varför upplyses kvinnors våld mot 

män inte lika starkt som mäns våld mot kvinnor? Grundar sig detta i att kvinnors våld 

mot män anses som ett ”sekundärt” brott, eller är en annan möjlig förklaring att mäns 

utsatthet, de facto, negligeras?        

 I nästa avsnitt redogör jag närmare för syftet och de frågeställningarna som 

genomsyrar denna studie. 

1.1             Syfte och frågeställningar 

Även om det är mer ovanligt att män utsätts för våld i nära relation, tycks brottet vara 

en synnerligen tabubelagd diskurs. Syftet med min studie är därför att utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv undersöka hur kvinnors våld mot män i nära relation 

framställs och uppfattas genom reportage och insändare. Studien syftar inte till att 

undersöka vilken påverkan nyhetstidningarnas innehåll har på sina läsare utan söker 

snarare analysera de uppfattningar, tendenser och konsekvenser som förmedlas via 

medias artiklar. Det teoretiska ramverket tillämpas för att undersöka hur genus 

framhävs i mediala kanaler för att vidare problematisera hur normer om maskulinitet 

kan inverka på könet inom våld i nära relation. Detta är ett centralt inslag då arbetet 

söker bryta den endimensionella uppfattningen om att offer i nära relation är en 

”kvinnopatenterad” kategori som i sin tur riskerar att män som utsätts för våld av sin 

partner inte uppmärksammas bland myndigheter, rättsväsendet och i vetenskapliga rön.

 Med detta som grund är det värt att betona att syftet med detta arbete inte 

avsiktligt är att försumma eller marginalisera mäns våld mot kvinnor. Arbetet syftar 

inte heller till att framställa eller stigmatisera något av könen som offer eller förövare. 

Istället vill jag utvidga förståelsen om kvinnors våld mot män i nära relation och vilken 

betoning brottet har i samhället.  
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Studien avser således att vända på den hittills ensidiga uppfattningen om våld i nära 

relation genom att undersöka fler perspektiv av offer och förövare. I denna fråga 

angrips därmed problemet utifrån ett urval av mediala artiklar om den våldsdrabbade 

mannens utsatthet. Syftet blir att skapa en mer jämställd inställning till brottet där 

förövarna av våld i nära relation handlar om våldsamma individer snarare än ett visst 

kön, exempelvis mannen. 

De huvudsakliga frågeställningarna kommer därför att fokusera på hur manliga 

offer framställs i reportage och insändare från Aftonbladet och Dagens Nyheter,  

och vilka uppfattningar om kön och maskulinitet som kommer till uttryck i medias 

framställning av män som utsatts för våld i nära relation. Dessa utgångspunkter utgör 

följaktligen arbetets genomgående struktur och för att tydliggöra de parametrar som 

ska undersökas har jag avgränsat frågeställningarna till fyra underfrågor som är 

avsedda till det empiriska underlaget: 

• Hur framställs våldet mot den utsatta mannen? 
• Hur framställs den utsatta mannens försvar mot våldet? 
• Hur framställs bemötandet från samhället för den våldsdrabbade mannen? 
• Vilka konsekvenser medför brottet för den våldsdrabbade mannen? 

1.2             Begreppsförklaring och avgränsning 

För att undvika missförstånd och feltolkningar kommer jag i följande avsnitt att 
förklara studiens centrala begrepp. Fyra begrepp som kommer att förtydligas mer 
djupgående är: (a) våld, (b) nära relation, (c) offer samt (d) maskulinitet/manlighet.  

Begreppet våld kan förklaras utifrån Per Isdals definition i sin bok  
”Meningen med våld”: 
 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna 
handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot 
sin vilja eller avstå från att göra något den vill.2 

 
Våld framkallar utifrån denna definition ett flertal konsekvenser, bland annat fysisk 
och psykisk ohälsa, och syftar just på ett maktförhållande mellan två parter. 
Definitionen av våld som ett intrång i en annan persons privata sfär är därmed 
tillämpbar i denna studie trots min medvetenhet om att den begränsar andra former av 
våld där maktrelationen ser annorlunda ut. 

                                                
2 Isdal, Per. Meningen med våld. Stockholm: Gothia Förlag, 2001, s. 34. 
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Beträffande begreppet nära relation är jag väl medveten om att det kan omfatta olika 
partnerrelationer men trots detta kommer denna undersökning att avgränsas till våld i 
nära relation inom heterosexuella relationer. Med nära relation menar jag mer specifikt 

en make/maka, olikkönade sambor eller pojkvän/flickvän. Avgränsningen är baserad 
på studiens syfte som söker kartlägga framställningen av kvinnors våld mot män i nära 
relation vilket således föreligger i en heterosexuell relation. Det skulle dessutom vara 
alltför omfattande för denna studie att fästa fokus på barnens utsatthet av brottet. 
Därför har detta perspektiv valts bort eftersom det faller utanför arbetets syfte.
 Gällande begreppet offer finns det ingen entydig definition som kan förklara 

begreppet till fullo.3 Studien kommer därför att utgå från den offerdefinition som går 
att hitta i Förenta Nationernas brottsofferdeklaration:  

”Offer” innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive 
fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig 
försämring av sina grundläggande rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser 
som strider mot strafflagar som gäller i Medlemsstaterna, inklusive de lagar som 
förbjuder brottsligt maktmissbruk.4 

Utifrån denna definition kan en person betraktas som offer även om förövaren inte är 
identifierad eller anhållen.5 I anslutning till detta är det relevant att betona att denna 
studie kommer att betrakta offer och brottsoffer som synonyma men för att vara 
konsekvent kommer offerbegreppet att appliceras genom arbetsprocessen med 
undantag för teorikapitlet där begreppet brottsoffer används från tidigare forskning. 
 De begrepp som jag slutligen vill tydliggöra för är maskulinitet och manlighet 
då dessa utgör grundläggande beståndsdelar i denna studie. Connell definierar 
maskulinitet som en social konstruktion som bygger på föreställningar och 
förväntningar på hur en man ska vara. Att vara maskulin kan därmed, något förenklat, 
enligt Connell beskrivas vara motsatsen till det som anses vara feminint.6  På liknande 
sätt beskriver Burcar manlighet som en social konstruktion där stereotypa 
föreställningar associeras med det manliga könet.7 I denna studie kommer manlighet 
och maskulinitet att betraktas som synonyma dels för att skapa variation i språket, dels 
för att studiens teoretiska referensram förutsätter att både maskulinitet och manlighet är 
socialt konstruerade vilket innebär att de inte kommer att kopplas till eller avse biologi.  

                                                
3 Burcar, Veronika. Gestaltningar av offererfarenheter. Samtal med unga män som utsatts för brott. 
Lund: Sociologiska Institutionen, Lunds universitet, 2005, s. 17.  
4 Förenta Nationerna. Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk. Resolution 40/34 den 29 november 1985.  
5 Lindgren, Magnus; Pettersson, Karl-Åke & Hägglund, Bo. Brottsoffer - Från teori till praktik. 
Stockholm: Jure Förlag, 2001, s. 27.  
6 Connell, Raewyn. Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos, 1999, s. 55, 66.  
7 Burcar, 2005, s. 19.  
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2            Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa ett axplock av tidigare forskning gällande  
kvinnors våld mot män i nära relation. Det bör därför tilläggas att avsnittet inte 
kommer att förse en komplett översikt av den tidigare forskningen utan snarare ett 
selektivt urval av studier som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar.  
Trots att ett antal svenska studier har påträffats stärks ämnesområdet främst av 
internationell forskning. Detta eftersom att den svenska forskningen ännu inte tycks ha 
bearbetat ämnet tillräckligt. Avslutningsvis kommer avsnittet att presentera studiens 
bidrag till forskningsfronten.  

2.1              Svensk forskning 

Den första svenska rapporten som belyste mäns utsatthet vad gäller våld i nära relation 

kan hämtas från Brottsförebyggande rådet, (BRÅ), ”Våld mot kvinnor och män i nära 

relation”8 som utgavs år 2009. Rapporten antyder på att både kvinnor och män i nära 

relation är benägna att agera våldsamt men att kvinnor i större utsträckning utsätts för 

våld i nära relation samt att de oftare agerar i självförsvar. BRÅs slutsatser bygger på 

statistiska resultat som visar på att kvinnor mer frekvent tenderar att anmäla våld i nära 

relation jämfört med den femtedel män.9 I rapporten framgår det även att psykiskt våld 

i form av trakasserier är mer förekommande hos kvinnor vis-a-vis männens utövande 

av våld.10 I samband med detta dras även slutsatsen att män har ett betydligt lägre 

förtroende för rättsväsendet än kvinnor och att hjälpinsatserna för utsatta män i 

samhället är bristfälliga.11 Här är det dock värt att ifrågasätta tillförlitligheten av BRÅs 

undersökning då den bygger på kvantitativa mätningar av våldsoffrens uppfattningar. 

Distansen mellan forskare och respondent kan därför resultera i låg validitet genom att 

offren inte svarar sanningsenligt. Detta kan leda till felaktiga resultat och skapa ett 

mörkertal bland män och kvinnor som döljer andra relevanta insikter.   

 Som ett komplement till denna kvantitativa undersökning utgavs en mer 

djupgående rapport från BRÅ år 2010 som bland annat presenterar kvalitativa 

intervjuer med fyra män utsatta för våld i nära relation.  

                                                
8 Brottsförebyggande rådet. Våld mot kvinnor och män i nära relation. Våldets karaktär och offrens 
erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Västerås: Edita Norstedts, 2009:12. 
9 Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 10-11, 24. 
10 Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 7, 36-37. 
11 Brottsförebyggande rådet, 2009, s. 9, 46. 
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Resultaten från denna undersökning pekar på att de manliga offren är medvetna om de 
föreställningarna som finns i samhället om manlighet och att dessa i sin tur påverkar 
deras upplevelser och samhällets bemötande på ett ofördelaktigt sätt.12 I denna rapport 
framkommer det även att männen undvikit självförsvar mot sin kvinnliga partners våld 
vilket exempelvis förklaras bero på rädslan att få en motanmälan. Intervjuerna 
bekräftar likaså att de manliga offren, på grund av oron att lämna parets gemensamma 
barn ensamt hos den kvinnliga förövaren, ofta stannar kvar i en våldsam relation för att 
skydda barnet.13 Dessutom beskriver männen från studien genomgående för att de från 
rättsväsendet, socialtjänsten och domstolar bemötts med bristande tilltro och 
könsstereotypa fördomar vilket hindrat männen att erhålla legitim hjälp.14  

2.2              Internationell forskning 

 Psykologiprofessorn John Archer publicerade år 2002 den brittiska metaanalysen,  
“Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: 
A meta-analytic review”.15 Forskningen bygger på resultat från Conflict Tactic Scale, 
(CTS), som indikerar omfattningen av misshandel inom partnerrelationer. 16 
Studien pekar på att våld i nära relation sker i förhållandevis jämförbar utsträckning 
mellan könen och att även kvinnor har tendens att utsätta män för grovt våld.  
Genom olika kategoriuppdelningar av våld uppvisar studien till exempel att kvinnor 
ofta örfilar, sparkar eller biter mannen samt använder redskap för att utföra våldet 
medan mannen vanligtvis använder sin fysiska styrka.17 I detta sammanhang är det 
relevant att betona att CTS som mätmetod har en del begränsningar vilket även Archer 
är medveten om och diskuterar i sin studie. Exempelvis brister mätmetoden då den inte 
tar hänsyn till våldets kontext.18        
 En annan vetenskaplig undersökning om kvinnors våld mot män i nära relation 
bedrevs år 2004 av sociologen Sotirios Sarantakos som genom en kvalitativ analys 
undersökte giltigheten av påståendet om att våld från kvinnor mot män i nära relation 
enbart sker i självförsvar.19  

                                                
12 Brottsförebyggande rådet. Brottsoffers kontakt med rättsväsendet – En fördjupad studie utifrån 
Nationella trygghetsundersökningen 2006-2008 och intervjuer med fokusgrupper. Västerås:  
Edita Norstedts, 2010:1, s. 52.  
13 Brottsförebyggande rådet, 2010, s. 52-53.  
14 Brottsförebyggande rådet, 2010, s. 51-59.  
15 Archer, John. Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners. A meta-
analytic review. Aggression and Violent Behavior, Vol. 7, No. 4, 2002. 
16 Archer, 2002, s. 314-315.  
17 Archer, 2002, s. 326-327.  
18 Archer, 2002, s. 337-338. 
19 Sarantakos, Sotirios. Deconstructing Self-Defence in Wife-to-Husband Violence. The Journal of Men’s 
Studies, Vol. 12, No. 3, 2004, s. 278.  
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Genom intervjuer med 68 familjer beståendes av ett manligt offer, en kvinnlig 
förövare, ett av barnen och en svärmor,20 uppgav 64 procent av männen att de aldrig 
agerat våldsamt mot sin kvinnliga partner utan att kvinnan själv hade initierat våldet. 
Sarantakos menar därför att antagandet om att kvinnan enbart agerar våldsamt för att 
skydda sig själv saknar belägg och validitet.21  

Sociologen Jessica Eckstein hävdar i sin studie från år 2010 att män i mindre 

omfattning utsätts för våld av en kvinnlig partner. Dock menar Eckstein att män som 

offer i våld i nära relation kan leda till problematiska konsekvenser för mannens 

identitet då den utsatta mannen riskerar att förlora sin maskulina image. 22  

Den allmänna uppfattningen om att män är de huvudsakliga förövarna och kvinnor de 

typiska offren innebär således ett marginaliserande av mäns utsatthet. Detta,  

menar Eckstein, bidrar i sin tur till att män sällan förväntas vara offer då en manlig 

offerstatus betraktas som ett avvikande från det normerande mansidealet. 23 

 Ytterligare en internationell studie om våld i nära relation bedrevs år 2002 av 

forskaren Todd Migliaccio där tolv män utsatta för våld av sin kvinnliga partner 
undersöktes. Resultatet från denna studie visar på att det finns en rad likheter på hur ett 
våldsamt förhållande ter sig, oavhängigt förövarens kön. Migliaccio identifierar tre 
vanliga tendenser i en våldsam relation: verbalt våld, normalisering och isolering.24 
Dessa tendenser menar Migliaccio är ett starkt argument för att samhället i framtiden 

måste bli mer uppmärksamma mot manligt offerskap. Därtill hävdar Migliaccio att 

bedömning av kvinnovåldet ofta rationaliseras av mannen vilket kan bero på att han 

vanligtvis är fysiskt överlägsen i storlek, vikt och styrka. Män förväntas därför i större 

utsträckning kunna stoppa fysiskt våld. Samtidigt leder det psykiska våldet till  

större konsekvenser.25  Vidare antyder Migliaccio att en vanlig konsekvens av våld i 

nära relation är att många män försöker begå självmord.26 Enligt min mening kan detta 

dock tyckas gälla även för kvinnor.       

 Slutligen har en studie åtagen av tre forskare, Denise A. Hines, Jan Brown och 

Edward Dunning bidragit till ökad kunskap om kvinnors psykiska våld mot män.  

Studien bygger på data från hjälpinstanser där män har kunnat ringa in för att be om 

hjälp och råd när de blivit utsatta för våld i nära relation.  

                                                
20 Sarantakos, 2004, s. 279.  
21 Sarantakos, 2004, s. 281, 293.   
22 Eckstein, Jessica. Masculinity of Men Communicating Abuse Victimization. The Journal of Culture, 
Society and Masculinities, Vol. 2, No. 1, 2010, s. 3-4.  
23 Eckstein, 2010, s. 9-10.  
24 Migliaccio, Todd. Abused Husbands: A Narrative Analysis. The Journal of Family Issues, Vol. 23. 
No. 3, 2002, s. 35-36. 
25 Migliaccio, 2002, s. 33-34. 
26 Migliaccio, 2002, s. 41-42. 
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Resultaten pekar på att kvinnors angreppssätt för psykiskt våld ter sig annorlunda  

från männens. Typiska drag på hur kvinnan nyttjar psykiskt våld är exempelvis genom  

(a) att kvinnan använder barnet som ett utpressningsmedel för att kontrollera mannen, 

(b) att kvinnan hotar med att ringa polisen och falskt anklaga den utsatta mannen för 

övergrepp, (c) att kvinnan får mannen att må dåligt och hindrar honom från att ha 

kontakt med vänner och familj.27 Den övergripande slutsatsen från denna undersökning 

är att bristfälliga samhällsinstanser gjort att den utsatta mannen ofta blir misstrodd till 

förmån för kvinnans automatiska offerstatus.28 

2.3             Studiens bidrag till forskningsfronten 

Forskning om kvinnors våld mot män i nära relation har trots begränsningar inom 

svensk forskning under de senaste åren ökat vilket indikerar att problemet har börjat 

uppmärksammas och betraktas som en social angelägenhet. Trots den ökade 

forskningen om mansmisshandel i nära relation är kunskapen om brottet fortfarande 

relativt outforskat och begränsat. Därtill återfinns det ett gap om mansmisshandelns 

verkliga allvarsgrad och koppling till maskulinitet varför denna studie kan utgöra ett 

centralt inslag för att öka förståelsen om brottet från ett genusperspektiv. På så sätt kan 

denna studie eventuellt bidra med en ny uppfattning om våld i nära relation och 

förhoppningsvis inspirera till att fler angriper sig på detta udda, men viktiga ämne. 

 I Sverige består tidigare undersökningar om kvinnors våld mot män i nära 

relation främst av kvantitativa studier. I detta arbete kommer problemet istället att 

undersökas kvalitativt genom att granska hur två svenska nyhetstidningar från 

reportage och insändare formulerar och framställer diskursen om män som offer.  

Med andra ord kommer forskningsämnet i denna studie att tillämpa annorlunda 

metoder än de den tidigare redovisade forskningen där angreppssättet syftar till att 

bidra till nya insikter och åskådningsmönster. Kvinnors våld mot män i nära relation är 

följaktligen ett ämne som berörts i tidigare undersökningar, men som ännu inte omsatts 

i större forskningssyften, varför jag har dragit slutsatsen att tillföra ytterligare 

kännedom om ämnet ur en kvalitativ synvinkel. 

 

 

                                                
27 Hines, Denise A.; Brown, Jan & Dunning, Edward. Characteristics of callers to the domestic Abuse 
helpline for Men. The Journal of Family Violence, Vol. 22, No. 2, 2007, s. 67-68. 
28 Hines; Brown & Dunning, 2007, s. 69. 
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3            Material 

I detta avsnitt introduceras uppsatsens empiriska underlag som ligger till grund för 
studiens analys. Därefter följer en genomgång för det empiriska materialets 
urvalsprocess samt en diskussion kring de etiska aspekter som studien observerat. 
Slutligen kommer materialets begränsningar att lyftas fram och diskuteras.  

3.1              Empiriskt underlag  

Studiens empiriska materialurval kommer huvudsakligen att hämtas från offentliga 
publikationer i form av tidningsreportage och insändare. Ett tidningsreportage utmärks 
som en andrahandskälla där någon blir intervjuad om ett ämne där journalisten 
sammanfattar den intervjuades tolkning. Ett reportage skiljer sig från en vanlig 
nyhetsartikel eftersom texten behandlar ett ämne mer djupgående. En insändare,  
å andra sidan, kännetecknas av ett kortare brev som läsaren av en tidning skickar in för 
att förmedla sin åsikt om ett ämne. Denna typ av textgenre är mer debatterande i syfte 
att påverka andra läsare. Omsatt till denna studie som söker undersöka hur olika 
framställningar av samma fenomen kommer till utryck i mediala kanaler bedömer jag 
att dessa första- och andrahandskällor kompletterar varandra väl och bidrar till en 
nyanserad bild av ämnesproblematiken. Därmed anser jag att valet av dessa instrument 
är användbara för att uppfylla studiens syfte.       
 Härtill är det centralt att understryka att tidningsreportagen i sig präglas av och 
tillrättaläggs av både subjektiva värderingar och politiskt färgade ideologier. Av den 
anledningen har jag därför sökt finna variation i urvalet av reportage genom att samla 
dessa från olika tidningsredaktioner. Samma problem berör dock inte insändaren i 
samma utsträckning då läsarna själva skrivit texten. Däremot bör man inte ignorera att 
tidningsredaktionen aktivt filtrerar inkommande texter, vilket gör att tidningen 
fortfarande kan upprätthålla en viss agenda.       
 Materialurvalet kommer i denna studie, som tidigare nämnt, att begränsas till 
två av de största dags-och kvällstidningarna i det svenska mediesamhället, 29 
Aftonbladet och Dagens Nyheter. Aftonbladets politiska inriktning är oberoende 
socialdemokratisk medan Dagens Nyheter är oberoende liberal. Detta utgör dock ingen 
väsentlig betydelse för denna studie då syftet inte är att ställa de två politiska 
tidningarna mot varandra utan snarare undersöka vad som återges om kvinnors våld 
mot män i nära relation och hur det framställs genom de mediala kanalerna.  

                                                
29 TNS Sifo. Orvesto Konsument Helår 2014, 2014:2.  
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Materialet är som konstaterat onekligen en produkt från tidningen eller en specifik 

journalist, men fokus kommer alltså inte att vara på hur redaktionen förhåller sig till 

materialet. Istället kommer betoningen att sättas på vad de nämnda aktörerna beskriver 

och hur de gör det vilket innebär att tidningarna kommer att användas som instrument 

för att nå fram till de primära aktörernas röst. En fråga jag dock reflekterat över är om 

studiens resultat hade sett annorlunda ut om tidningarna var politiskt neutrala. 

 Valet av just dessa två tidningar beror på att de representerar både en 

kvällstidning och en dagstidning vilket ökar möjligheten till en bredare uppfattning  

av ämnet. Urvalet beror också på att det från andra större tidningsredaktioner i Sverige 

funnits en bristande uppmärksamhet gällande kvinnors våld mot män i nära relation 

från reportage och insändare vilket resulterat i att urvalet har fallit sig naturligt.   

Värt att poängtera är att jag emellertid funnit att mindre nyhetsbyråer och 

tidningsredaktioner berört ämnet mer öppet och frekvent än de större tidningarna.  

Av praktiska skäl har jag ändå valt att samla ett bredare material från ett mindre antal 

tidningsredaktioner.          

 Med detta vill jag förtydliga att jag inte avser att generalisera underlagets 

subjektiva slutsatser utan istället studera hur forskningsämnet framställs som en prisma 

i ett större samhälleligt sammanhang. 

3.2              Urvalsprocess 

Insamlingen av materialet är hämtat från olika sökmotorer på Internet, såsom 
artikeldatabaserna Artikelsök och Retrievers samt Google Scholars sökmotor. För att 
hitta relevant material begränsades publiceringsdatumen från november år 2004  
och framåt. Denna tidsavgränsning har dels valts för att kunna undersöka hur 
framställningen uttrycks i relativ tidsenlig anda, dels för att de äldsta artiklarna av det 
empiriska materialet publicerades år 2004. De mest förekommande sökorden i min 
research utgjordes av: ”kvinnors våld mot män”, ”mansmisshandel”, ”offer”,  
”manlig utsatthet”, ”relationsvåld”, ”manliga offer” och/eller en kombination  
av dessa. I sökningen påträffades nästintill enbart artiklar om mäns våld mot kvinnor 
vilket indikerar den bristande uppmärksamheten gällande kvinnors våld mot män.  
Det begränsade antalet artiklar om ämnet via dessa sökord var större än beräknat varpå 
fler artiklar tematiskt behandlar kvinnors våld mot män i nära relation. För att uppnå 
uppsatsens syfte har jag därför valt att förhålla mig till två principer i sökningen av 
tidningsartiklarna: 
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• Tidningsreportagen och insändarna ska vara publicerade från år 2004  
och framåt 

• Tidningsreportagen och insändarna ska tematiskt behandla kvinnors våld mot 
män i nära relation 

Samtliga träffar granskades ingående där ett flertal artiklar visade sig vara olämpliga 
för studiens syfte varvid enbart de artiklar som utgjorde störst relevans för arbetet 
valdes ut. Inadekvata sökningsträffar berodde ofta på att artiklarna om våld innehöll 
samma sökord i ett annat sammanhang. Exempel på sådana bortsorterade artiklar var 
de som behandlade ”våld mot barn”, ”lesbiskt våld” och ”våld mot djur”. Efter en 
grundlig granskning sållades flera artiklar utan relevant innehåll bort och från 
Aftonbladet återstod sju artiklar respektive fem stycken från Dagens Nyheter. 
 Sammantaget kommer detta arbete följaktligen att analysera tolv artiklar 
berörande kvinnors våld mot män i nära relation från reportage och insändare. 
Insamlad data kan anses vara begränsad då diskursen i media är tabubelagd och inte 
har belysts tillräckligt i vårt samhälle. Härtill är det anmärkningsvärt att fyra artiklar är 
hämtade från Aftonbladet Plus vilket förutsätter en betald prenumeration för att få 
tillgång till materialet. Här kan man fråga sig varför dessa ”plus-artiklar” berörande 
manlig utsatthet inte publicerats öppet för alla läsare på tidningens hemsida. Finns det 
ett underliggande syfte att osynliggöra det manliga offret eller är fenomenet så pass 
kontroversiellt att det anses vara berättigat att ta en avgift för att ta del av nyheten?
 Vidare har denna studie reflekterat kring etiska överväganden i samband med 
att det i artiklarna tillkommer fingerade och fullständiga namn på utsatta män, 
kvinnliga förövare och andra utomstående personer i den mediala framställningen om 
kvinnors våld mot män i nära relation. Eftersom individernas identitet inte utgör någon 
relevans för denna studies syfte, utöver att det är män som fallit offer, har jag av etiska 
skäl valt att eftersträva anonymitet. I studiens analysdel kommer citat och uttalanden 
ifrån vederbörande personer att redovisas för, dock kommer jag att anamma de 
fingerade namn som journalisterna själva använder i artiklarna. Därtill kommer valda 
utdrag inte att kritiseras utan snarare tolkas och analyseras.   
 Sammanfattningsvis kommer studiens empiriska underlag att utgöras av två 
svenska nyhetstidningar vilket automatiskt innebär ett begränsande till en svensk 
kontext. Likväl har detta arbete tagit hänsyn till internationella studier och forskning 
utanför Sverige för att berika forskningsämnet.  

 



 

 12 

3.3             Begränsningar 

En möjlig begränsning som kan lyftas fram av mitt valda empiriska underlag är att 

urvalsprocessen genom databaserna Artikelsök, Retrievers och Google Scholar inte 

med all säkerhet täcker allt som har skrivits om ämnet. Detta kan ha resulterat i ett 

bortfall av relevant material som inte har inkluderats. Då materialet i huvudsak består 

av tidningsreportage och insändare uppstår dessutom en reflektion över huruvida dessa 

uttalanden kan representera hela den manliga offerfalangen. Som tidigare nämnt syftar 

dock inte denna studie till att generalisera underlaget. Likväl bör sanningsvärdet 

beaktas för de personer som gör anspråk på att få sin talan hörd om ämnet. Det som 

eventuellt går att erhålla av underlaget är hur kvinnors våld mot män i nära relation 

beskrivs och vilka känslor och erfarenheter som kommer med brottet, vilket är kopplat 

till studiens forskningssyfte. Därför utgör inte sanningsvärdet det mest centrala av 

dessa skildringar, utan snarare vad som sägs och hur det framställs.   

  Med detta vill jag framhålla att arbetet inte är heltäckande för forskningsämnet, 

vilket denna studie likväl inte gör anspråk på, utan saknar ett antal betydande och 

kompletterande element. Däremot innebär en undersökning alltid en viss selektion och 

med dessa avgränsningar och val av empiriskt underlag bedömer jag att arbetet 

kommer att kunna bidra med värdefulla insikter, forskningsbidrag och 

problematiserande diskussionspunkter.  
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4            Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt kommer att behandla studiens teoretiska förankring som ligger till 
grund för arbetets syfte och frågeställningar. Studien kommer dels att tillämpa en 
socialkonstruktivistisk genusteori, vilken har en huvudsaklig inriktning på 
maskulinitetsteori, dels ett teoretiserande om hur manlighet konstrueras i förhållande 
till begreppet brottsoffer. Vidare kommer det teoretiska ramverket att delas upp i två 
grenar: socialkonstruktivistisk genusteori med fokus på maskulinitetsforskning och 
därefter en teoretisering om män som brottsoffer.  

4.1               Genusteori  

Kön och genus är inom den genusvetenskapliga forskningen två centrala begrepp där 
kön å ena sidan åsyftar till den biologiska olikheten mellan män och kvinnor,  
medan genus å andra sidan, betraktas som innebörden av det kön som människan blivit 
tillskriven.30 I grova drag innefattar genus alla aspekter där könet betraktas som en 
social och kulturellt betingad konstruktion. Maskulina och feminina uttryck anses 
därför inte vara biologiskt betingade utan snarare ett i förväg konstruerat beteende 
producerat av samhället. 31 På samma sätt väljer denna studie att tillämpa en liknande 
syn på genus där konnotationen av begreppet genus inte utgör könet i sig utan snarare 
hur könet uttrycks i mellanmänskliga interaktioner. Med hänsyn till detta kan 
genusteorin förklara olika tendenser i könsmaktsordning genom att se till de sociala 
och kulturella dimensioner som reproducerar ojämlikhet mellan män och kvinnor,  
till exempel när våld i nära relation utövas.       
 Med detta som utgångspunkt är det centralt att understryka att genus i sig är ett 
kontroversiellt och omfattande begrepp som av olika teoretiker tolkas på olika sätt, 
vilket innebär att studiens genusperspektiv inte bör generaliseras.   
 Den australienska sociologen och mansforskaren Raewyn Connell menar i sin 
teoretiska genusteori att genus är en social konstruktion snarare än ett naturgivet 
fenomen. Connell refererar bland annat till filosofen Simone de Beauvoirs berömda 
påstående ”man föds inte till kvinna, man blir det”. Med detta framhåller Connell att 
det finns betydande åtskillnader mellan könen men att principen är brukbar även för 
män, det vill säga att det manliga könet inte är något man föds till, men blir.32  
                                                
30 Karlsson, Jenny & Pettersson, Tove. Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld –
Konstruktioner av gärningspersoner och offer. Stockholm: Kriminologiska Institutionen, Stockholms 
Universitet, 2003:2, s. 2-3. 
31 Gothlin, Eva. Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999, s. 4. 
32 Connell, Raewyn. Om genus. Göteborg: Daidalos, 2003, s. 15. 
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Enligt Connell skapas genuskonstruktioner inte enbart genom kulturella och sociala 
normtryck utan även genom att människor själva konstruerar maskulina eller feminina 
uttryck. Det innebär både en medveten och omedveten positionering av 
genusordningen och således ett bejakande av könsskillnader. Genuskriterierna som 
skapas kan i sin tur knytas an till hur vissa brott yttrar sig och betraktas av samhället. 
Genom en vardaglig iscensättning av den sociala genusordningen menar Connell att 
dikotomin mellan könen och dess innebörd i samhället ständigt reproduceras. 33  
Det innebär att genusordningen mellan man och kvinna ständigt förändras genom 
mellanmänskliga interaktioner och beroende på den kultur och kontext människan  
infinner sig i.34 Vidare hävdar Connell att den rådande genusordningen är ojämlik och 
att män i allmän mening hittills gynnas av den rådande strukturen. Baksidan är dock att 
män som avviker från maskulinitetens ramverk löper större risk för att utsättas för 
samhällets diskriminering. 35  Tillämpningen av genusteori kan därför anses vara 
nödvändig för att söka förstå hur socialkonstruktivistiska genusbegrepp påverkar det 
manliga och kvinnliga maktförhållandet i samhället.     
 Givet att denna studie söker öka förståelsen för hur mäns utsatthet framställs 
anser jag att det teoretiska ramverket är relevant för forskningssyftet då den skapar 
förutsättningar för att kunna förklara samhällets konstruerade normer och värderingar 
om kön och genus. Samhällets könsbundna uppfattningar kan i sin tur prägla 
inställningen till män som offer och maskulinitet i våld i nära relation. För att avancera 
förståelsen för hur kön förväntas bete sig anser jag därför att Connells genusteori förser 
studien med en god förklaringsmodell för forskningssyftet. 

4.1.1                Maskulinitetsteori 

Maskulinitetsteorin är en förgrening av genusvetenskapen och ett förhållandevis 
nyutvecklat forskningsområde. Den maskulina inriktningen har etablerat sig alltmer 
efter den feministiska rörelsevågen där kvinnan tidigare setts som det främsta offer- 
och forskningsobjektet.36 Många forskare har sökt producera teorier om maskuliniteter, 

däribland maskulinitetsforskaren Connell, som tidigare introducerats i det 
genusteoretiska avsnittet.  

 

 
                                                
33 Connell, 2003, s. 15, 21-22. 
34 Connell, 2003, s. 15-20.  
35 Connell, 2003, s. 17. 
36 Sarnecki, Jerzy. Introduktion till kriminologi. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 232.  



 

 15 

Connell redogör för ett koordinatsystem av olika maskuliniteter med varierande 
maktgrader; den hegemoniska maskuliniteten,37 den underordnade maskuliniteten, den 
delaktiga maskuliniteten och den marginaliserade maskuliniteten.38   
 Connells teori grundas ur tesen om att det finns normativa mansideal som 
mannen förväntas leva efter för att kunna titulera sig som en ”riktig” man. Att vara en 

man, hävdar Connell, genomsyras av medfödda privilegier och förmåner som ger 
upphov till ett dominant patriarkalsystem där kvinnan anses underordnad mannen.39  
Av dessa maskulinitetskategorier menar Connell att den hegemoniska maskuliniteten 
bygger på en överordnad och dominant man i ett patriarkalt samhällsystem. Vidare är 
denna typ av maskulinitet internaliserad, det vill säga, en social konstruerad position 
som alltid kan ifrågasättas och förändras. 40  Det innebär att även kvinnor kan  
tillhöra den hegemoniska ordningen, vilket hon gör som kvinnlig våldsutövare mot  
en manlig partner.         
 Underordnade den hegemoniska maskuliniteten omfattas av både män och 
kvinnor, men framförallt kvinnor. Underordnade män anses exempelvis vara 
homosexuella eller svarta män. Därtill upprätthålls hegemonisk maskulinitet som ett 
överordnat system delvis av normer och kulturer, men också av andra delaktiga 
maskuliniteter som vill dra nytta av sitt ”könsprivilegium” trots att de inte ingår i den 
hegemoniska maskulinitetskategorin.41 Kategorierna kan således betraktas som ett 

ramverk för att beskriva multipla maskuliniteter och deras innebörd i samhället. 
 Med detta som underlag är det viktigt att framhålla den kritik som riktats mot 
Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Trots att Connell betonar att 
maskulinitetsbegreppet är föränderligt menar forskaren Marie Nordberg att 
användningen av hegemonibegreppet kan etablera en statisk och okritisk syn på 
manlighet som upprätthåller könsstereotypa fördomar i samhället. Detta riskerar att 
diskussionen om könsroller inte utmanas eller ifrågasätts vilket kan resultera i att 
könsstereotypa förväntningar får en starkare befästning i samhället. Vidare pekar 
Nordberg på problematiken att applicera det patriarkala hegemonibegreppet i Norden 
då skandinaviska länderna, mer än andra länder i världen, präglas av jämställdhet. 42  

 

                                                
37 Begreppet hegemoni myntades av den italienska kommunisten Antonio Gramsci och innebär en 
kulturell makt som upprätthåller sin ställning genom att de som domineras accepterar ordningen.  
38 Connell, 1999, s. 100. 
39 Connell, 1999, s. 101-105.  
40 Connell, 1999, s. 40, 58. 
41 Connell, 1999, s. 102-105.  
42 Nordberg, Marie. Hegemonibegreppet och hegemonier i mansforskningsfältet. I: Folkesson, Per; 
Nordberg, Marie et al. (red.) Hegemoni och mansforskning. Karlstad: Jämställdhetscentrum/ 
Genusvetenskap, 1999, s. 47-50. 
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Detta påstående stärks även av Geert Hofstedes kulturdimensionsteori som menar att 
Sverige är det land som styrs minst av maskulina värderingar i hela världen.43  
Denna kritik är central att lyfta fram då jag instämmer med Nordberg om att begreppet 
hegemonisk maskulinitet måste betraktas med distans för att undvika ytterligare 
fackplacering och stigmatisering. Detta då syftet med den här studien är att skapa en 
mer jämställd inställning till våld i nära relation.     
 Till detta anser jag att studiens genusperspektiv med inriktning på 
maskulinitetsteorin kommer att utgöra ett relevant paradigm för att besvara 
frågeställningarna om hur män som offer i våld i nära relation framställs i det 
empiriska underlaget. Maskulinitetsteorin har därtill sitt ursprung i genusteorin vilket 
ytterligare bekräftar tillämpbarheten för denna studie. Detta då maskulinitet, liksom det 
genusteoretiska perspektivet, betraktar uttryck av kön och genus som formbara 
konstruktioner som går att förändra genom sociala processer.   
 Valet av dessa teorier grundas för övrigt på att de båda bidrar till förståelsen om 
att samhället är byggt kring en genushierarki mellan män och kvinnor.  Genussystemet 
ser till maktrelationen mellan könen varpå teoriernas applicering avancerar förståelsen 
om hur män förväntas att vara i olika sammanhang. Maskulinitetsteorin är också 
tillämpningsbart för att avtäcka maskulinitetens betydelse och attributen de medför  
i samhället. Det innebär att avvikelser från maskulinitetens ramverk kan leda till en 
förlorad manlighet hos män som också kan resultera i social och samhällelig 
utfrysning. Det primära fokus för analysen kommer därför att läggas på 
maskulinitetens ramverk och de föreställningar som skapats om manlighet,  
för att kunna analysera hur kön och maskulinitet kommer till uttryck i den mediala 
framställningen om kvinnors våld mot män i nära relation.  

4.2             Män som brottsoffer 

Föreställningen om män som offer kan i många avseenden betraktas som en icke-
konventionell tankemodell. Det kan bero på att män traditionellt sätt alltid haft en stark 
ställning i samhället utanför den gängse offerdiskursen. En central forskare som vidare 
kommer att tillämpas i denna studie är Veronika Burcar som genom intervjuer med 
unga män studerat förbindelsen mellan män och brottsoffer. Studien visar på att många 
unga män som utsatts för brott av andra män motsätter sig självbilden av ett offer för 
att inte destabilisera eller frångå sin manlighet.44  

                                                
43 Ghauri, Pervez. International marketing. 4 uppl. Singapore: McGraw-Hill Higher Education,  
2014, s. 69.  
44 Burcar, 2005, s. 162-163. 
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Här är det viktigt att belysa att Burcars intervjuer består av subjektiva tolkningar där 
både brottsoffer och manlighet antas vara präglade av en social konstruktion.45 
 Vidare menar Burcar att en offeridentitet generellt sätt associeras med svaghet, 
passivitet, värnlöshet och skyddsbehov.46 Av den anledningen, menar Burcar, är unga 
män ofta ovilliga att tillskriva sig en offerroll då de inte vill förknippas med 
underordnade attribut som skulle kunna inskrida deras manliga egenskaper. I studien 
erkänner till exempel många män att de har fallit offer för brott men inte identifierat sig 
som svaga genom att själva positionera sig som aktiva deltagare i brottet. Detta menar 
Burcar tyder på en form av ambivalens om offerskapet.47 Studien betonar även att 
brottens konsekvenser hos unga män ofta förminskas och nedtonas vilket kan tyda på 
en normalisering av mansvåld i samhället. Burcar menar därför att konnotationerna av 
man och offer i samma mening skapar två motpoler och att mannen snarare styrs av 
föreställningen av att vara manlig.48  Till skillnad från de män som förminskar våldet 
visar Burcars studie också att ett antal unga män som utsatts för våldsbrott söker 
framhäva sin oskuld genom att förklara våldet som plötsligt och oväntat.  
Männen skildrar därmed en offerstatus då de beskriver att de inte varit inblandade i de 
brott de utsatts för.49          
 I kontrast till Burcars studie syftar detta arbete till att behandla kvinnan som 
huvudsaklig förövare, inte offer. Burcars teorier anses trots denna skillnad ha ett stort 
värde och relevans i denna studie då de bidrar till en ökad förståelse över hur män som 
offer präglas av inrotade föreställningar om manlighet. Burcars fokus på hur det 
manliga könet förhåller sig till maskuliniteten och offerskapet går även i linje med 
studiens syfte och fyller därmed en central funktion.     
 Sammanfattningsvis anser jag att samtliga teoretiska infallsvinklar tillsammans 
utgör ett praktiskt och grundläggande förklaringsvärde till min studie. Detta då de 
formar en mer öppen teori om de sociala och kulturella könskonstruktionerna där 
bilden av maskulinitet inte är bundet till naturens lagar utan under ständig förändring 
genom sociala processer.  

                                                
45 Burcar, 2005, s. 19, 32. 
46 Burcar, 2005, s. 73. 
47 Burcar, 2005, s. 73, 80.  
48 Burcar, 2005, s. 21, 43-45.  
49 Burcar, 2005, s. 55-57.  
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5            Metod  

I detta avsnitt kommer studiens kvalitativa metodval att behandlas och diskuteras. 

Därefter kommer avsnittet att avslutas med en beskrivning av studiens kvalitativa 

metodinriktning som tillämpats för att uppnå forskningssyftet.  

5.1               Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna uppfylla studiens syfte och frågeställningar kommer metoden för denna 

undersökning att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys. Till skillnad från kvantitativa 

metoder är resultatet av den kvalitativa forskningsmetoden olämpligt för kvantifiering,  

det vill säga, för att mäta frekvens eller verifiera hypotesvariabler. Det innebär att 

resultat från kvalitativa metoder inte bör generaliseras. Däremot kan en kvalitativ 

innehållsanalys fördelaktigt användas för att göra en fördjupad tolkning av det 

empiriska materialets subjektiva innehåll, kontext och underliggande agenda. 50  

Detta är relevant för denna studie som utifrån en genusteoretisk analys söker utforska  

hur manliga offer framställs snarare än hur många. Så till vida kan den kvalitativa 

metoden betraktas vara kontrasten till den kvantitativa forskningen.   

 Valet av den kvalitativa innehållsanalysen grundar sig vidare på att denna 

möjliggör en undersökning av materialets helhetsbild där forskaren själv kan avgöra 

väsentliga huvudkomponenter som kan bidra till ökad kunskap om forskningsområdet. 

Dessa komponenter kan därefter delas in i olika teman eller kategorier,51 vilka kommer 

att presenteras i nästkommande avsnitt. Eftersom att målet är att skapa en helhetsbild 

av ämnet krävs det inte att all information i materialet tilldelas samma uppmärksamhet. 

Den kvalitativa metoden kan därför beskrivas vara förhållandevis öppen och subjektiv i 

sin natur då den ger utrymme för forskarens egen tolkning och bakgrund. Det innebär 

följaktligen att samma material kan komma att tolkas annorlunda från andra forskare i 

framtiden.52 För att öka studiens validitet har jag därför använt mig av citat för att 

tydligt kunna motivera subjektiva tolkningar.      

 I enlighet med det socialkonstruktivistiska paradigmet är forskarens uppfattning 

och tolkning av verkligheten alltid en konstruktion.  

                                                
50 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2010, s. 19.  
51 Hällgren Graneheim, Ulla & Lundman, Berit. Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures, and measure to achieve trustworthiness. Nurse Education today 24, 2004, s. 106.  
52 Hällgren Graneheim & Lundman, 2004, s. 106.  
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Det betyder att forskningsämnet oundvikligt präglas av forskarens egna tolkningsramar 

vilket likaledes kan appliceras på denna studie. Förhållandet mellan den kvalitativa 

metoden och studiens teoretiska ramverk betraktas därmed som adekvat då den skapar 

lämpliga förutsättningar för att förstå och tolka materialet ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Då syftet inte enbart är att undersöka materialets explicita uttryck utan 

också implicita betydelser av informationen, stärks valet av en kvalitativ metod 

ytterligare. 53Studiens valda metod kommer därför att möjliggöra en systematisk 

behandling av det empiriska underlaget där underliggande meningar sedan analyseras 

utifrån det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen.    

 För att kunna genomföra en giltig kvalitativ innehållsanalys fordras det därtill 

att studiens urval av textmaterial är väl genomtänkta och valda med stringens,54 vilket 

denna studie har förhållit sig till i urvalet av det empiriska materialet (se kapitel 3). 

Sammantaget avser den kvalitativa metoden att bidra till en innehållsrik analys av den 

mediala framställningen av kvinnors våld mot män i nära relation och därmed en ökad 

förståelse för ämnets problematik.  

5.2             Tillvägagångssätt  

Med utgångspunkt från den kvalitativa innehållsanalysen har jag valt att applicera  

Ulla Hällgren Graneheims och Berit Lundmans utförande av forskningsprocessen. 

För att få en helhetsbild av innehållet gick jag först grundligt igenom de utvalda 

artiklarna från Dagens Nyheter och Aftonbladet. Från tidningarna använder jag de mest 

förekommande i artiklarna i min analys då de bidrar till en större reliabilitet. 

Därefter valde jag ut sextiofyra meningsbärande citat som jag sedan kondenserade till 

enklare formuleringar. Med hänsyn till studiens syfte, frågeställningar och det 

teoretiska ramverket kodades respektive formulering till en mening som slutligen 

placerades in i fyra teman med nio underteman.55 Trots att temana är uppdelade i olika 

kategorier är det centralt att poängtera att det är helheten som är relevant.   

 Med detta som underlag vill jag uppmärksamma om att den kvalitativa 

innehållsanalysen har begränsningar eftersom att det kan uppstå problem med att finna 

adekvata och relevanta teman utifrån materialet vilket i sin tur innebär att det finns en 

risk att som forskare placera in materialet i ett felaktigt tema.  

                                                
53 Hällgren Graneheim & Lundman, 2004, s. 106.  
54 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens makt och mening: metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 44. 
55 Hällgren Graneheim & Lundman, 2004, s. 106-107. 
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För att undvika denna felkategorisering har jag grundligt läst igenom materialet ett 

flertal gånger samt enligt professorn Philip Burnards anvisningar tillfrågat två 

utomstående personer att självständigt läsa igenom studiens empiriska underlag. Utan 

vetskapen om mina valda teman tillbads dessa personer att själva identifiera centrala 

teman från materialet. Detta följdes upp med en diskussion och justering av temana. 56

 Härtill vill jag klarlägga att studiens meningsbärande citat går att placera under 

andra koder vilket innebär att de i många avseenden flyter in i varandra och 

konvergerar. Genom en djupgående läsning av materialet och samråd med två 

utomstående personer anser jag dock att de meningsbärande citaten representerar en 

korrekt kategori för att illustrera det adekvata budskapet. Från denna kodning har 

studien berikats med ett brett underlag varav följande fyra teman framkom vilka också 

är kopplade till studiens syfte och frågeställningar: 

 

 

Tema 1: Våldets karaktär 

 

• Psykiskt och fysiskt våld 

Tema 3: Bemötandet från samhället 

• Bristande stöd från sociala myndigheter 

• Bristande stöd från rättsväsendet  

• Bristande stöd från anhöriga 

• Bristande stöd från mediala kanaler 

Tema 2: Offrets försvar mot våldet  

• En riktig man slår inte en kvinna 

Tema 4: Brottets skadeverkningar 

 

• Självmordsförsök 

• Umgängessabotage 

• Skuld och skam 

 

                                                
56 Burnard, Philip. A method of analysing interview transcripts in qualitative research. Nurse Education 
today 11, 1991, s. 463.  
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6            Analys 

Detta avsnitt behandlar studiens analytiska del och kommer att presenteras genom 

utvalda citat från det empiriska underlaget. Resultaten kommer att analyseras och 

diskuteras utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning för att tydliggöra 

och understödja subjektiva tolkningar. För att kunna besvara studiens frågeställningar 

presenteras analysresultaten utifrån fyra huvudteman respektive nio underteman vilka 

introducerades i föregående avsnitt. Varje huvudtema behandlar således en rangordnad 

analys till studiens fyra frågeställningar. 

6.1             Våldets karaktär  

6.1.1                Psykiskt och fysiskt våld   

Undersökningen av kvinnors våld mot män i nära relation har utifrån studiens 

empiriska material visat sig omfatta såväl psykiskt som fysiskt våld. Från de granskade 

reportagen och insändarna förefaller det psykiska våldet mot män vara betydligt mer 

svårhanterligt än fysiskt våld. Detta då det psykiska våldet innefattar manipulativa hot 

och förolämpningar som vanligtvis är svårare att vidta åtgärder för. Detta kan 

understödjas av BRÅs undersökning från 2009 som just pekar på att män främst 

anmäler kvinnors psykiska våldsutövande. Ett exempel på det psykiska våldet är att den 

kvinnliga förövaren hotar med att lämna mannen tillsammans med det gemensamma 

barnet om mannen anmäler kvinnans våld eller tänker lämna henne. Följaktligen 

använder kvinnan barnet som ett utpressningsmedel för att få sin vilja igenom vilket är 

en typisk härskarteknik inom ramen för det psykiska våldet, vilket även Hines et al., 

påvisar i den tidigare redovisade forskningen. Vanligt är också att kvinnan kränker 

mannens föräldraskap genom att generera känslor av otillräcklighet i familjelivet.  

 För att illusterara det psykiska våldets allvarsgrad och karaktär har jag valt två 

utdrag från män som fallit offer för våld av sin kvinnliga partner: 

Slagen gav mig smärta just då, men gick över. Det värsta var ändå det hon sa,  
det är fortfarande svårt att glömma.57 

Det var hoten och rädslan som var värst att leva med. Att aldrig veta om hon skulle  
bli arg och sticka. Jag levde under ständig skräck att bli av med det käraste [barnet]  
jag hade.58  

                                                
57 Se referensförteckningen artikel 4.  
58 [Barnet] är ett eget tillägg med syfte att tydliggöra utdraget. Se referensförteckningen artikel 3. 
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Ovanstående utsagor påvisar att karaktären av det psykiska våldet är allvarlig och har 

en bestående verkan på de utsatta männen i form av rädsla, stress och osäkerhet.  

Andra män beskriver kvinnans psykiska våld i form av paranoida beteenden,  

till exempel att kvinnan i smyg läst mannens mail, skrivit negativt om mannen i sociala 

medier eller utan mannens vetskap kontaktat före detta flickvänner och familj. 

 Männen erkänner lidande och att våldet är allvarligt vilket jag tolkar som ett 

identifierande av offerskap vilket står i kontrast till Burcars studie som visar att många 

utsatta män inte erkänner viktimisering eftersom det implicerar svaghet. Utifrån ett 

genusperspektiv tycks dessa utdrag berörande mäns utsatthet även strida mot Connells 

hegemoniska maskulinitet då männen i detta sammanhang intagit en underlägsen 

position i genushierarkin där kvinnan har ett övertag. Att en man utsätts för våld i nära 

relation innebär att han positioneras i en offerkategori under kontroll av kvinnan.  

Detta i sin tur tolkar jag som att hon får högre maktstatus än mannen vilket avviker 

från maskulinitetens traditionella ramverk i samhället. Kvinnan intar därmed en 

”hegemonisk maskulinitet” vis-a-vis mannen som istället framställs som underordnad. 

Med andra ord utmanar det psykiska våldets karaktär maskuliniteten som social 

konstruktion då männen både explicit och implicit framställs som sårbara och rädda. 

Detta strider mot de allmänt vedertagna uppfattningarna om maskulinitet där styrka 

och självsäkerhet utgör centrala egenskaper. 

När det kommer till våldets fysiska karaktär beskrivs den av många män som ett 

upprepande ”komplement” till det psykiska våldet. Sett utifrån Burcars perspektiv kan 

det fysiska våldet tolkas som allmänt normaliserat av utsatta män vilket stämmer 

överens med ett flertal inslag från studiens empiriska material. Detta kan enligt Burcar 

bero på att männen själva nedtonar det repetitiva våldet och ser det som ett ”naturligt” 

inslag i vardagen. En vanlig form av fysiskt våld mot män har till exempel inneburit 

överfall från kvinnan, vilket framgår i ett utdrag från en insändare: 
 

När min lilla dotter var mellan ett och två år blev jag utan anledning flera gånger 
attackerad av min vackra fru med paraply, skor, tårgasspray och knytnävar.59  

I denna beskrivning av det fysiska våldet kan man dels utläsa att kvinnan har 

benägenhet att utöva fysiskt våld mot sin manliga partner, dels att hon använder sig av 

olika redskap för att tillfoga skada. Karaktären av denna våldsform är förenlig med 

Archers tidigare forskning som menar att kvinnor har benägenhet att utsätta män för 

grovt våld och därtill att kvinnor, oftare än män, tenderar att använda redskap för att 

utföra våld.  

                                                
59 Se referensförteckningen artikel 12.  
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Liksom Archer, bekräftar Connell att bilden av maskulinitet inte är statisk utan kan 

utmanas av kvinnor, vilket framkommer väl av ovanstående utdrag då mannen intagit 

en underlägsen ställning. Utifrån mannens beskrivning uttyder jag även en framhävd 

oskuld och offeridentitet då han inte nämner sig delaktig i det obefogade våldet. 

Mannen framställs istället som passiv vilket är förenligt med Burcars studie där ett 

antal utsatta männen betonar sin oskuld genom att förklara våldet som plötsligt och 

utan grundmotiv, vilket enligt Burcar tyder på en offeridentitet.   

 Med utgångspunkt från citaten kan kvinnor således begå våldshandlingar i form 

av psykisk och fysisk misshandel mot män. Detta kan tolkas som bevis på att genus 

konstrueras i samhället då det har visat sig att det inte enbart är biologiska män som 

kan inneha ”manliga” attribut och maskulinitet. Ett sådant synsätt innebär utifrån 

studiens genusteoretiska perspektiv att våldet inte grundas i biologisk betingning då 

även kvinnor kan vara bärare av manliga karaktärsdrag i ett patriarkalt samhälle. 

6.2              Offrets försvar mot våldet 
6.2.1                 En riktig man slår inte en kvinna  

Med utgångspunkt i Connells teoretiska ramverk kan maskulinitet ge drivkraft åt att 

agera utefter vissa beteendemönster samtidigt som det även begränsar andra beteenden 

och handlingar. Exempelvis kan samhällsnormen förhindra män till att utöva 

självförsvar, eftersom en ”riktig” man inte bör eller förväntas slå en kvinna.  

Detta maskulinitetsproblem framkommer ofta i medias framställning av män som offer 

i våld i nära relation vilket kan illustreras från ett citat där en man bland annat förklarar 

varför han tog avstånd från att försvara sig mot kvinnans våld: 

Jag gjorde värnplikten vid en jägarpluton och spelade även ishockey i många år,  
så jag vet att jag kan försvara mig om det behövs. Men hemifrån hade jag ju lärt mig 
att man inte slår en kvinna, så jag slog inte tillbaka […]60 

Från detta citat framkommer det att mannen tidigt har indoktrinerats i att manlighet 

inte är förknippat med att slå en kvinna, vilket vidare hämmade honom att försvara sig 

från våldet. Detta är förenligt med Sarantakos tidigare studie som konstaterar att män 

vanligtvis inte slår tillbaka mot kvinnliga förövare. Utifrån detta citat framställs även 

mannen som fysiskt överlägsen då han nämner att han ägnat sig åt fysiskt påfrestande 

aktiviteter. Samtidigt framställs han som hjälplös inför våldet vilket jag tolkar som ett 

bekräftande av Burcars teori om att man och offer i samma mening skapar friktion. 

                                                
60 Se referensförteckningen artikel 8.  
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Friktionen kan bero på att det normativa mansidealet tillskriver män med starka och 

tålmodiga attribut, vilket kan resultera i att mannen känner sig obenägen att utöva 

självförsvar mot kvinnan. I enlighet med Burcars tolkningsram går det vidare att uttyda 

en motvilja hos mannen att erkänna känslor av hot vilket kan bero på att maskulinitet 

inte förväntas vara förknippad till en sådan reaktion. Mannens belägg går således att 

jämföra med Burcars studie som menar att män ofta förringar våldets allvarsgrad för att 

undvika ett offerstigma. Hur samhället indoktrinerar olika könsroller präglar med andra 

ord utsatta män då de ständigt, även i krissituationer, förväntas leva upp till sin 

maskulinitet. Avvikelser från den determinerade könsrollen riskerar därmed ett 

reducerande av den manliga identiteten. Detta kan även kopplas till Ecksteins studie 

som menar att mäns erkännande av en offerroll kan leda till svåra konsekvenser för 

mannens identitet och ett förlorande av den maskulina självbilden.   

 Utifrån Connells teoretiska referensram kan anledningen till att mannen inte 

slog tillbaka mot kvinnan grundas i att kvinnor betraktas tillhöra en underordnad 

position och därför oförmögna till att ingå i det manliga ”våldsmonopolet”. Då män i 

allmän mening är de som innehar dominans och övertag kan det därmed tolkas som att 

mannen inte anser att kvinnan är en berättigad deltagare i fysisk våldsutövning.

 Ytterligare två framställningar som omfattar genusaspekten gällande icke-

försvaret mot kvinnors våld kommer från två män som säger:  

Jag som är stor och stark och dessutom man, skulle aldrig få för mig att ge tillbaka. Jag vet att 
det kan få fruktansvärda konsekvenser, och dessutom sitter det djupt att man slår inte en tjej.61 

Om också jag släppt kontrollen hade jag varit en förlorare – som människa, far och man. 62 

Det första utdraget bekräftar ytterligare en ovilja att agera i självförsvar då detta anses 

vara en omanlig handling djupt rotad i mannens värderingar. Eftersom det ligger i 

mannens intresse att handla enligt ramen för maskulinitet undviks alltså detta.  

Anledningen till mannens ovilja att slå tillbaka tolkar jag därför i enlighet med Burcars 

studie som att mannen inte vill representera svaghet och förlora ”manlighetspoäng”. 

Resultatet blir både ett icke-försvar och en motsättning av offerskapet.  

 Ur det sista utdraget blir det tydligt att manlighet, men också mänsklighet som 

sådant, handlar om förmågan att vara behärskad och bibehålla kontroll. Icke-försvar 

behöver däremot inte enbart innebära en motsättning av offerrollen, utan snarare en 

motsättning av irrationella handlingar.    

   
                                                
61 Se referensförteckningen artikel 6.  
62 Se referensförteckningen artikel 10.  
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Hade mannen slagit tillbaka hade han förlorat både sin mänskliga, faderliga och 

manliga identitet. Här är det därför viktigt att poängtera att det säkerligen finns fler 

faktorer till varför män väljer att inte slå tillbaka. I strävan att demonstrera sin 

maskulinitet går det dock sammantaget att urskilja en tydlig tendens på hur manlighet 

konstrueras genom avvikelser från vissa handlingar. 

6.3              Bemötandet från samhället 

6.3.1                 Bristande stöd från sociala myndigheter 

När en man faller offer för våld i nära relation tycks brottet ofta bemötas av misstrohet, 

trivialisering och förlöjligande vilket även BRÅs rapport från 2010 antyder. 

Ett flertal utsatta män beskriver hur de fallit offer för våld av sin kvinnliga partner och 

hur de sedan bemötts med misstänksamhet från myndigheter och rättsväsendet. För att 

illustrera hur mannen betvivlas som offer i våld i nära relation har jag valt att använda 

belägg från en man som i en intervju angav att han fick följande anvisning när han bad 

om hjälp från socialtjänsten: 

De uppmanade mig att söka hjälp hos en mansmottagning för män som slår.63 

Det som framgår ur detta utdrag är att den utsatta mannen antagits vara förövaren trots 

att han själv blivit utsatt för våld.  En möjlig orsak till denna respons är att samhället 

präglas av inrotade föreställningar om en ”renodlad” hegemonisk maskulinitet som 

mannen förväntas förhålla sig till vilket hämmar förståelsen för de män som avviker 

från denna konstruktion. Mannen har alltså i sin marginaliserade ställning tagit kontakt 

med socialtjänsten för att få hjälp, vilket enligt Burcar skulle tyda på ett erkännande av 

en offeridentitet, men som bemötts med könsstereotypa uppfattningar. Socialtjänstens 

anvisning till mannen tycks därmed präglas av ett könskonservativt antagande som 

likställer mannen med förövare och kvinnan med offer. Detta resulterar i att de män 

som faktiskt faller offer för våld i nära relation hindras till att få den hjälp som behövs.

 I nästa citat vill jag belysa ytterligare hur könsstereotypa fördomar bland 

sociala myndigheter kommer till utryck och hur dessa förminskar utsatta mäns lidande:  

De tog hjälp av socialtjänsten i form av samarbetssamtal, men socialsekreteraren tyckte 
att en bra karl ska reda sig själv och la hela skulden på Lars.64 

                                                
63 Se referensförteckningen artikel 1. 
64 Se referensförteckningen artikel 3.  
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Vad detta utdrag visar är att det finns rollförväntningar om att mannen ska vara 

självständig och ta eget ansvar för våldet vilket innebär att kvinnans våld legitimeras 

och mannen förvägras den hjälp som han är i behov av. I enlighet med Burcar tolkar 

jag därmed att mannen skuldbeläggs på grund av att samhället inte förknippar män  

som offer. Detta påverkar i sin tur hur den utsatta mannen bemöts i sitt offerskap. 

Dessa förväntningar är även väl förankrade med Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet som styr samhällets uppfattningar om män. Detta försvårar utsatta män att 

bli likvärdigt bemötta och tagna på allvar, exempelvis av socialtjänsten.    

6.3.2                Bristande stöd från rättsväsendet 

Det empiriska underlaget tyder även på att polisens stöd är bristfällig efter att en man 

utsatts för våld av sin kvinnliga partner: 

Oftast var påhoppen verbala men en gång gav sig Susanne på Mats med sparkar och 
slag för att sedan gå till polisen och anmäla honom för övergrepp varpå polisen gick 
på hennes linje och höll honom häktad i två och ett halvt dygn.65 

Utdraget utgör ett gott exempel på när rättsväsendet förknippar kön med stereotypa 

föreställningar grundade i den sociala konstruktionen av hur kvinnor och män ”är” och 

”bör” bete sig. I detta fall är mannen det verkliga offret men blir ändå misstänkliggjord 

som förövare vilket kan bero på att det är svårt, även för polisiära myndigheter,  

att godta avvikelser från ”manlighet”. Denna framställning kan återigen kopplas till 

Connells teori om sociala konstruktioner av genus som likställer mannen med förövare 

och kvinnan med offer. Genom att mannen automatiskt blir ifrågasatt och placerad i 

det hegemoniska maskulinitetsfacket av polisen växer de sociala konstruktionerna. 

Missledande könsfördomar påverkar sedan synen på våld i nära relation vilket vidare 

kan bekräftas från en kvinnlig förövare som i en intervju förklarar: 

Jag hade ett dubbelt övertag gentemot honom. Även om jag var den våldsamma kunde 
jag anmäla honom och säga att jag bara försvarade mig: ”Titta, han är ju större än  
vad jag är. Inte har jag slagit honom. Det var han som hotade att döda mig.”  
Vi kvinnor blir nästan alltid trodda av polis och det sociala. 66 

Uppenbart från detta citat är att polisen snabbt antar att mannen är förövaren medan 

kvinnan identifieras som ett naturligt offer. Diskrimineringen som uppstår leder till att 

kvinnor mer okritiskt betraktas som offer i våld i nära relation medan män istället 

betvivlas sin oskyldighet.  

                                                
65 Se referensförteckningen artikel 2. 
66 Se referensförteckningen artikel 11.  
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Undermedvetet tilldelar därmed samhället, både sociala myndigheter och polisen,  

ett alibi till kvinnan på grund av hennes kön vilket är något hon kan utnyttja.  

Denna ”kvinnorabatt” möjliggör att hon kan komma undan våldsamma gärningar mot 

sin partner. Tendensen är starkt sammankopplad till Hines et al. studie som framhåller 

att kvinnan ofta hotar att falskt anmäla mannen till polisen vilket bidrar till att utsatta 

män blir misstrodda av sin omgivning.       

 Ytterligare ett exempel från en insändare tyder just på polisens könsstereotypa 

föreställningar: 

Min fru vägde strax under femtio kilo och jag är dubbelt så stor. Jag slog aldrig 
tillbaka, men min fru anmälde mig flera gånger för misshandel. Jag blev till och med 
åtalad, men frikändes. 67 

Detta utdrag går att koppla samman med tidigare forskning av Migliaccio som pekar på 

att män vanligtvis är fysiskt överlägsna kvinnor vilket accepteras som tillräcklig 

anledning för att en man ska kunna skydda sig från fysiskt våld av en kvinnlig partner. 

Jag tolkar det därmed som att mannen, på grund av sin biologiska fysik, förväntas 

kunna ta eget ansvar över situationen vilket gör att polisanmälningar bemöts med en 

axelryckning. Att mannen betonar sin fysiska styrka kan även ses som att han söker 

framhäva sin manlighet samtidigt som valet att inte slå tillbaka kan ses som en oro att 

få sin manlighet förlorad. En möjlig tolkning är att mannen tillskrivs fysisk styrka 

samtidigt som han framställs som passiv vilket ger stöd för Burcars resonemang om att 

man och offer i samma mening är svårförenligt.      

 Att män automatiskt blir betraktade som potentiella förövare tolkar jag vidare, 

med utgångspunkt i Connells teori, som ett resultat av den mansyn som många män 

förväntas förhålla sig till. Svårigheterna med att betrakta män som offer blir tydliga då 

mansideal och könsstereotyper skapar problem när män inte uppfyller den normativa 

standarden. Att en kvinna kan vara kapabel att använda våld går långt ifrån de uppsatta 

normerna inom samhällets institutioner då kvinnan med hänvisning till Connells teori 

främst befinner sig i en underordnad position. Detta gör att det blir svårt att ta brottet 

seriöst då mannen förväntas kunna ta hand om situationen själv. Bemötandet av 

rättsväsendet riskerar därför att leda till omotiverade anklagelser och eventuellt 

felaktiga domstolsbeslut. 

 

 

                                                
67 Se referensförteckningen artikel 12. 
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6.3.3               Bristande stöd från anhöriga 

Det bristande stödet kommer inte bara från rättsväsendet eller sociala myndigheter, 
utan också från förövarens och offrets anhöriga. För att illustrera hur förväntningarna 
på maskulinitet även visas genom bristande stöd från mansoffrets omgivning skriver en 
person, troligtvis vän, i en insändare: 

Jag känner ett – tack och lov före detta – par där båda ibland slogs, vilket alla i vår 
bekantskapskrets var medvetna om. Mina manliga vänner sa dock ingenting förrän han 
började slå tillbaka. Då var han ett svin. Men inte hon. Trots att det alltid var hon  
som började.68 

Här kan jag återigen uttyda maskulinitetsproblemet där den utsatta mannens manliga 

vänner förefaller agera könspoliser i ärendet. Med andra ord tycks dessa manliga 

vänner själva kontrollera och ge näring till varandras manlighet vilket gör att 

fördomarna för vad manlighet innebär och inte innebär ständigt reproduceras.

 Detta resonemang kan hänvisas till Connells teori om delaktig maskulinitet där 

omgivningen är med och skapar bilden av olika könsroller genom att ständigt bekräfta 

de sociala konstruktionerna. Utifrån Burcars perspektiv tolkar jag även detta utdrag 

som att en man inte förväntas vara ett svagt offer, men framförallt att våldet mot 

kvinnor betraktas som allvarligare. Detta, som tidigare nämnt, kan bero på att 

mansideal tidigt indoktrineras som ett resultat av en social inlärning vilket påverkar 

könens beteendemönster. Liksom de sociala och polisiära myndigheterna,  

tycks mansoffrets vänner och bekantskapskrets förminska dennes utsatthet genom att 

förkasta kvinnan som förövare. Könsbundna förväntningar från omgivningen adderar 

således till problematiken och till den sociala inlärningen av det som utgör manligt och 

kvinnligt. Jag tolkar det därför som att det finns bristande stöd även hos den här 

gruppen då de upprätthåller socialkonstruktivistiska normer som bidrar till 

maskulinitetens betydelse i samhället. 

6.3.4                Bristande stöd från mediala kanaler 

I mitt empiriska underlag presenteras även insändare från män som utsatts för våld av 

sin kvinnliga partner och som via tidningsredaktioner sökt råd och hjälp.  

När män bett om förslag på åtgärder för hur de ska ta sig ut från sitt destruktiva 

förhållande har bland annat följande redaktionella svar påträffats: 

                                                
68 Se referensförteckningen artikel 12.  
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Jag tycker att du ska söka stöd och råd hos Mansjouren. Där kan du träffa andra män 
som är utsatta.69 

Frun måste gå i beteendeträning, annars blir det skilsmässa.70 

Det jag i synnerhet frågar mig utifrån dessa anvisningar är varför ingen råder de utsatta 

männen att kontakta polisen för att anmäla våldet? Även fast denna studie inte syftar 

till att göra en jämförandeanalys av kvinnors utsatthet vis-a-vis männens är det 

intressant att fråga sig om en kvinna hade blivit tillbedd att kontakta en Kvinnojour 

eller begära mannen att gå i beteendeträning efter att ha blivit misshandlad av sin man?  

Antagligen inte. Snarare hade kvinnan blivit rådd att direkt uppsöka polisen och 

anmäla våldet. Detta tolkar jag som att könsroller återigen bygger på en social 

konstruktion, det vill säga, att könstillhörighet styr bemötandet från samhället.  

Även om människor nödvändigtvis inte håller med om konstruktionens iscensättning 

präglas dessa fördomar fortfarande av underliggande associationer vilket kan resultera 

i en avskräckande effekt till att motarbeta våldet.       

 Slutligen, med utgångspunkt från det teoretiska ramverket, tolkar jag det som 

att det finns en brist på samhällelig förståelse av kvinnors våld mot män i nära relation 

och dess allvarsgrad. Oförståelsen kan bero på att kvinnor främst framställs och 

konstrueras som det huvudsakliga offret vilket skuggar kunskapen om våldsdrabbade 

män vars utsatthet och lidande förminskas. Okunskapen kan förmodligen leda till att 

åtgärderna blir otillräckliga och ett stort mörkertal av utsatta män som inte får hjälp. 

Omgivningens reaktioner på den våldsdrabbade mannen ger således uttryck för 

normerade föreställningarna om maskulina beteenden. Med anledning av att 

mansoffret inte får tillräckligt stöd från sociala myndigheter, rättsväsendet, anhöriga 

och mediala kanaler yttrar sig detta i skam och ett utanförskap i samhällets skyddsnät. 

6.4             Brottets skadeverkningar  
6.4.1                Självmordsförsök 

Ur materialet framkommer det att samtliga utsatta män påverkats negativt av 

kvinnornas våld men att konsekvenserna skiljt sig åt. En negativ effekt av brottet är till 

exempel att mannen tänkt eller försökt begå självmord vilket även framhålls i 

Migliaccios studie som en vanlig konsekvens och kan belysas i följande utdrag: 

 

                                                
69 Se referensförteckningen artikel 5. 
70 Se referensförteckningen artikel 6. 
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Hon säger att han är värdelös och han tror henne. Flera gånger försöker han ta livet  
av sig. Men han vågar aldrig ta det där sista steget ut från S:t Eriksbron och ner i 
vattnet.71  

Att mannen försökt begå självmord kan bero på att mannen, medveten om att han 

avvikit från maskulinitetens referensramar, betraktat döden som den enda utvägen. 

Detta kan även tolkas som att män inte får tillräckligt stöd och hjälp från samhället 

men också att män hellre vill ta sina liv än erkänna sig som offer vilket går enligt 

Burcars slutsatser om att män sällan accepterar sin offerroll. 

6.4.2               Umgängessabotage  

Ytterligare en återkommande konsekvens av kvinnors våld på den våldsdrabbade 

mannen är att kvinnan försöker hindra honom från att träffa det gemensamma barnet. 

Detta är starkt förknippat till det psykiska våldet som tidigare diskuterats. Exempelvis 

skriver en utsatt man följande: 

Hon fortsätter att umgängessabotera för Elsa och mig. Vi har bara setts enstaka gånger 
de senaste åren […]72 

Skadeverkningen från denna typ av umgängessabotage vilar mycket på det 

förminskade förtroendet som mannen får i sitt föräldraskap. Detta kan bidra till mer 

långvariga konsekvenser genom att barnet och omgivningen manipuleras till en 

felaktig bild av mannen. Att den utsatta mannen framställs som ansvarstagande fader är 

också representativt för innehållet av det empiriska underlaget vilket går emot Connells 

teori om den hegemoniska maskuliniteten då kvinnan oftast är den som förknippas med 

föräldraskapet och barnomsorg.  

6.4.3               Skuld och skam 

Skuld och skam som en påföljd av kvinnans våld mot mannen är det tredje och sista 

återkommande temat. Följande citat illustrerar hur en man tillskriver sig själv skulden 

trots att han är offret: 

Jag borde ha lämnat henne redan första gången jag såg hennes aggressivitet, första gången 
hon slog mig. Men jag kunde inte förmå mig att svika en kvinna som väntade mitt barn, 
jag ville ta mitt ansvar som blivande pappa.73 

                                                
71 Se referensförteckningen artikel 7.  
72 Se referensförteckningen artikel 2. 
73 Se referensförteckningen artikel 10. 
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Vad detta utdrag talar för är att mannen tagit ansvar för sin utsatta situation vilket med 
utgångspunkt i Burcars teori kan bero på att mannen vill motsätta sig en offerbild 
genom att tillskriver sig en aktiv roll i händelsen. Mannen känner ett ansvar för att 
hålla ihop familjen vilket går i linje med föreställningen om att en man förväntas vara 
familjens överhuvud och den som ska ”lösa problemen”. Konsekvensen blir att 
mannens utsatthet översätts till skuld och skam. Mäns känslor av skuld och skam yttrar 
sig även i att män inte söker hjälp för sin situation. Denna tendens kan belysas från en 
journalist som i ett reportage förklarar: 

Han polisanmälde inte misshandeln eftersom han tyckte sig kunna lösa problemet  
på egen hand. 74 

Utifrån detta citat tycker jag mig utifrån studiens socialkonstruktivistiska utgångspunkt 

uttyda att mannen återigen anses kunna ta ansvar för sin egen utsatthet. Att mannen 

inte anmäler misshandeln tolkar jag beror på den normativa mallen som indoktrinerar 

män till att vara dominanta och hegemoniska i det patriarkala samhället. Konsekvensen 

blir att utsatta män inte söker den hjälp de behöver då de anser att de, på grund av sitt 

kön, ska klara sig själva vilket gör att våldsproblemet inte heller uppmärksammas eller 

prioriteras. Detta kan enligt Burcar bero på att män vill visa sig starka och undvika 

brottsofferstämpeln. Det betyder att män, för att upprätthålla sina manliga egenskaper, 

tvingas uppfylla ett samhälleligt ideal, där offeridentiteten anses som ”kvinnligt” och 

förövaridentiteten som ”manligt”. Att män inte anmäler våld kan utifrån en sådan 

förklaringsmodell därför ses som att mannen söker förhålla sig till den hegemoniska 

maskuliniteten vilket kan bero på en rädsla och skam att förlora de konstruerade 

egenskaper som tillhör manlighet. Ytterligare en tolkning av utdraget är att mannen 

inte anser att våldet från en kvinna är ”riktigt” våld och att mannen i likhet männen 

från Burcars studie tar avstånd från sin egen utsatthet som en form av 

försvarsmekanism. Sett utifrån Connells teori kan förklaringen till att färre män söker 

hjälp bero på ett förnekande av sin utsatthet och överdrivet rationaliserande av våldet 

vilket därmed ger näring åt föreställningarna som finns om den hegemoniska 

maskuliniteten.         

 I det empiriska underlaget framgår det även implicit att en utsatt man inte sökt 

hjälp under en längre tid, vilket kan exemplifieras i ett citat från en insändare där ett 

syskon till den utsatta mannen skriver:   

 

                                                
74 Se referensförteckningen artikel 8.  
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Hur kan jag hjälpa min bror? Han lever sedan några år i ett särboförhållande med en 
kvinna som misshandlar honom såväl fysiskt som psykiskt. Hon kränker honom på alla 
möjliga sätt och jag ser hur min bror bryts ned bit för bit. 75 

Tolkningarna jag drar av detta citat bygger på Connells teori om att maskulinitet 

associeras med dominans och överordnad och för att undvika att hamna i den 

underordnade positionen i genushierarkin söker mannen därmed anpassa sig efter 

manlighetsnormen genom att inte söka hjälp. Att män undviker hjälpinstanser kan 

därför bero på att det betraktas som socialt knutet till feminint och följaktligen en 

underordnad hierarki som bör undvikas. Föreställningen om att en man ska kunna 

bibehålla kontroll över sitt offerskap kan därför leda till svårigheter och negativa 

skadeverkningar för de män som på grund av skam och skuld inte förmår att söka den 

hjälp som behövs. Detta kan också förklara varför män är underrepresenterade i 

offerregister då det traditionella maskulinitetsidealet hämmar erkännandet av deras 

utsatthet. Vidare kan ett avslutande citat skildra hur mannen upplever skam efter att ha 

blivit utsatt av en kvinnas våld: 

På jobbet får jag skylla på hantverksskador och idrottsskador, när kollegorna undrar 
över mina blåmärken.76 

Vad detta citat pekar på är att det finns en känsla av skam som förhindrar mannen att 

berätta för omgivningen om sin utsatthet. Sociala konstruktionen av kön inverkar 

därmed på hur våldsdrabbade män reagerar på brottet. Som tidigare nämnt finns det 

många förväntningar på hur en ”riktig” man bör och förväntas vara enligt 

maskulinitetens normer som genom ett erkännande av offerskap skulle fallera. 

Hantverkarskador och idrottsskador är attribut som vanligtvis förknippas med den 

manliga domänen, vilket skulle indikera att mannen sysselsätter sig med  

”manliga fritidsaktiviteter” som sedan används som ett alibi för att inte uppfattas  

som svag. Från en annan synvinkel kan det också ses som att mannen tillhör Connells 

teori om delaktig maskulinitet då han själv upprätthåller bilden av ett 

maskulinitetsideal istället för att förklara den verkliga situationen - att han har blivit 

misshandlad av en kvinna.  

 

                                                
75 Se referensförteckningen artikel 9. 
76 Se referensförteckningen artikel 6.  
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7             Slutdiskussion  

7.1                Sammanfattning 
Denna studie har genom en analys av reportage och insändare från Aftonbladet och 
Dagens Nyheter undersökt den mediala framställningen av kvinnors våld mot män och 
de genuskonstruktioner som framgår. Undersökningen syftar till att belysa kvinnors 
våld mot män i nära relation för att vända på den hittills endimensionella uppfattningen 
om att enbart kvinnor kan tillhöra offerkategorin. Målet är därmed att bidra till en mer 
jämställd bild av brottet våld i nära relation vilken inkluderar mannen som offer. 
 Det empiriska underlaget från nyhetstidningarna analyserades genom en 
kvalitativ innehållsanalys där de mest framkommande tendenserna av brottets 
framställning delades in i fyra huvudteman och nio underteman. Det empiriska 
underlaget har således successivt styrt studiens frågeställningar vilket är typiskt för 
kvalitativa metoder då forskare kan räkna med nya insikter under arbetets förlopp.  
De fyra huvudtemana består av: våldets karaktär, offrets försvar mot våldet, 
bemötandet från samhället och brottets skadeverkningar. För att uppnå studiens syfte 
och frågeställningar har resultatet från analysen tolkats genom tillämpning av Connells 
genus- och maskulinitetsteori tillsammans med Burcars studie om män som brottsoffer. 
Utöver de teoretiska modellerna har denna studie även tagit hänsyn till tidigare 
forskning för att ytterligare understödja de kvalitativa tolkningarna.   
 I det första temat, våldets karaktär, analyserades kvinnors utövande av fysiskt 
och psykiskt våld. Här framställs det psykiska våldet mot männen som vanligt 
förekommande vilket också bekräftas från BRÅs rapport från 2009. Ett exempel på 
utövandet av psykiskt våld är att kvinnan använder barnet som utpressningsmedel 
vilket går i linje med Hines et al. studie som menar att utpressning från kvinnor är en 
typisk härskarteknik för att kontrollera och underordna mannen. Det fysiska våldet,  
å andra sidan, framställs som ett ”komplement” till det psykiska våldet där kvinnan 
ofta använder redskap för att tillfoga skada, vilket också är förenligt med Archers  
tidigare studie.          
 I samband med våldets karaktär har jag i det andra temat, offrets försvar mot 
våldet, även identifierat tendenser på att mannen undviker att utöva självförsvar.  
Detta kan kopplas till samhällets indoktrinering av maskulinitet där män som slår 
kvinnor associeras som avvikande från maskulinitetens ideal. Att inte utöva 
självförsvar kan därför bero på en rädsla att förlora sin manliga status och identitet 
vilket kan sammankopplas till Ecksteins studie som just pekar på att mäns bejakande 
av offerskap kan leda till ett avvikande från maskulinitet och en förlorad självbild. 
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I det tredje huvudtemat, bemötandet från samhället, framställs mannens stöd från 
sociala myndigheter, polisen, anhöriga och mediala kanaler som mycket bristfällig. 
Mannen blir ofta misstrodd och automatiskt betraktad som den egentliga förövaren 
vilket leder till könsstereotypa fördomar och i många fall en ovilja från samhället att ta 
mansmisshandel på allvar, vilket också framhålls i BRÅs rapport från 2010.  
Risken blir att den kvinnliga förövaren tilldelas ett undermedvetet alibi på grund av sin 
könstillhörighet vilket hämmar mannen att få den hjälp som behövs. Av sociala 
myndigheter och polisen framkommer det till exempel att män ofta förväntas ta eget 
ansvar när det fallit offer för våld av sin kvinnliga partner. Eftersom män anses fysiskt 
överlägsna kvinnor blir deras utsatthet dåligt bemött, vilket också antyds i  
Migliaccios studie. En annan, och kanske mer påverkande tendens, av samhällets 
bristande stöd kommer inte minst från mansoffrets egen bekantskapskrets. När män 
utsatts för våld i nära relation reproduceras de socialkonstruktivistiska kriterierna om 
maskulinitet bland anhöriga och vänner vilket adderar till den konstruerade normen om 
att män inte klassificeras som offer. Av mediala kanaler rekommenderas därtill inte 
män som söker hjälp att anmäla brottet till polisen utan uppmanas snarare att få hjälp 
med att hantera våldet hemma.       
 I det sista temat, brottets skadeverkningar, framgår det att samtliga män 
påverkats negativt av kvinnans våld. Flera män har försökt begå självmord vilket också 
understryks i Migliaccios studie som en vanlig konsekvens medan andra utsatts för 
umgängessabotage som sedan följts av känslor av skuld och skam. Dessutom har 
åtgärderna för mansmisshandel hittills varit otillräckliga vilket, på grund av skam,  
kan ha avskräckt män till att anmäla våldet då omgivningen förringar mäns utsatthet. 
 Slutsatsen blir att det finns två motstridande tendenser i framställningen av den 
utsatta mannen. I den ena återfinns en framställning om att den utsatta mannen 
frivilligt sökt hjälp och stöd från omgivningen vilket implicerar ett erkännande av en 
offerstatus. Denna framställning går emot Connells hegemoniska maskulinitet då dessa 
skildringar inte verkar inom maskulinitetens referensramar. Snarare kan dessa män 
betraktas som underordnade maskuliniteter då de bryter mot hegemonin. Mannen som 
erkänner sin offerstatus i våld i nära relation strider även mot Burcars studie som 
menar att utsatta män ofta motsätter sig en offeridentitet. I kontrast till den första 
tendensen framgår det dock att flera män inte sökt hjälp eller anmält brottet vilket kan 
implicera en motvilja att erkänna en offerstatus och därmed äventyra sin  
maskulina image. Till skillnad från den första tendensen är denna framställning i 
enlighet med Connells delaktiga maskulinitet. Detta då den utsatta mannen istället 
bidrar till ett upprätthållande av maskuliniteten trots att han inte tillhör den 
hegemoniska maskuliniteten. Denna framställning kan även anknytas till Burcars 
studie som visar på att många män undviker att kännas vid en offerstatus.   
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Den övergripande slutsatsen blir således att framställningarna både bekräftar och 

utmanar maskuliniteten och därmed det rådande patriarkala samhället. Sammantaget 

påvisar analysen att det råder en friktion mellan offerskap och maskulinitetsidealet som 

hämmar förståelsen över män som offer. Från ett samhällsperspektiv blir konsekvensen 

att mäns utsatthet inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. 

7.2              Diskussion  

I studien har det visat sig finnas en rad aspekter i den mediala framställningen som är 

knutna till olika maskulinitetsideal som hämmar förståelsen för män som offer vad 

gäller våld i nära relation. Med utgångspunkt i min analys eftersträvar jag därför att i 

detta avsnitt problematisera hur upprätthållandet av maskulinitetsidealet kontribuerar 

till den rådande obalansen som föreligger i genussystemet. Något som är tydligt är att 

maskulinitet fortfarande präglar samhället och hur män förväntas tänka och agera. 

Baksidan av dessa förväntningar är att de begränsar det manliga offrets stöd från 

sociala myndigheter, polis och sin direkta omgivning. Därmed är det befogat att ställa 

frågan var argumentet för att vidmakthålla skillnaden mellan kvinnligt respektive 

manligt egentligen vilar på? Vilka adekvata skäl finns det för att överhuvudtaget 

fortsätta tala om en maskulinitet när denna i sig är föränderlig och fylld av avvikelser?

 Dikotomin som har skapats mellan manligt och kvinnligt har i studiens analys 

visat att många män söker förhålla sig till sina tillskrivna manliga attribut vilket skapar 

könsstereotypa förväntningar i samhället. Dessa könsstereotyper har i sin tur gjort 

samhället blint för kvinnoförövare vilket tvingar män som faller offer för våld i nära 

relation att bagatellisera sin utsatthet för att undvika ett äventyrande av sin manlighet.

 Framställningen av de utsatta männen från mitt empiriska underlag nyanserar 

den gängse uppfattningen om att enbart kvinnor tillhör offeridentiteten till att inkludera 

män vilket därmed bryter mot mallen skapad från de sociala könskonstruktionerna.  

Genom att rasera maskulinitetens tillskrivna kriterier och normer kan det med andra 

ord utifrån studiens analys påvisas att män i egenskap av offer utmanar det rådande 

genussystemet genom ett distanserande från det hegemoniska mönstret. Eftersom män 

följaktligen kan utsättas för våld i nära relation av en kvinnliga partner menar jag 

därför att de också ska kunna betraktas som offer av ett allvarligt brott. Begrepp som 

maskulinitet och manlighetsideal behöver därmed ifrågasättas och framförallt 

uppdateras, vilket skulle komma att gynna båda könen i framtiden.  
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Att män som erkänner en offeridentitet faller utanför ramen för manlighet bevisar just 

hur maskulinitet är en social konstruktion. Denna insikt kan i sig bidra till en ökad 

förståelse för en mer komplex verklighet vilket ger ytterligare skäl för att modifiera 

och förnya vår syn på genus och mansideal. Eller varför inte avskaffa begreppen 

maskulinitet och femininitet helt?       

 I mitt tycke borde det finnas en mer nyanserad förståelse för våld i nära relation 

kopplat till kön då brottet bygger på illvilliga handlingar. Istället för att beakta vad en 

individ är, i form av kön, bör fokus ligga på vad individen gör. När det talas om 

förövare i våld i nära relation bör det därför talas om individer med avsaknad förmåga 

till empati, gränser och självbehärskning. Likväl bör alla offer, oavsett könstillhörighet, 

i våld i nära relation få sin psykiska ohälsa och utsatthet erkänd. För att bryta den 

endimensionella särbehandlingen vid våld i nära relation bör samhället, i mitt tycke, 

därmed utgå från brottets renodlade handling och inte den könstillhörighet förövare 

respektive offer har. För trots maskulinitetens betydelse i samhället och det faktum att 

mäns våld mot kvinnor är mer förekommande är detta inte ett tillräckligt argument för 

att försumma den utsatthet män upplever. Eller ska mäns lidande, på grund av fysiska 

överlägsenheter och kulturellt betingade förväntningar, betraktas som mindre värt? 

Problemet skapar oresonliga slutsatser från samhället där det för kvinnan blir lättare att 

överskugga våldsamma handlingar.        
 I samband med detta frågar jag mig om offerdiskursen som förs idag är legitim. 
Borde vi lägga alla resurser på att tala om det mest utsatta könet i brottet eller borde vi 
verka för en mer öppen dialog om de män som förvisso utsätts mindre för brottet men 
likaledes får lida av samma psykiska och fysiska skadeverkningar? Manliga offer kan 
måhända vara en minoritet men lidandet de upplever är inte mindre verkligt  
eller allvarligt.          

 Vidare från studiens analys har det visat sig att mansidealen och hegemonierna 
inte enbart vidmakthålls hos männen själva utan även från samhälleliga krafter. För att 
komma till botten med varför utsatta män inte uppmärksammas fordras det således 
självreflektion genom att beakta hur man själv som medborgare upprätthåller 
föreställningarna om hur en ”bra man bör vara”. På så sätt kan fokus förflyttas från 
mannens biologiska kön till hur samhället som helhet kontribuerar till det rådande 
genussystemet. Genom att studera olika ideal och hur dessa upprätthålls av samhället 
finns det också goda möjligheter att utveckla strategier för att luckra upp 
genussystemet som skapats.         
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Med detta vill jag betona att problematiken inte rör sig kring ett könskrig.  
Min intention är inte heller att normalisera brottet eller att få det att öka. Det jag vill 
framhålla är snarare att våld i nära relation inte bara är kvinnans kamp, utan angår  
även mannen. Framförallt angår problemet samhället i stort och med ökad kunskap om 
vad som utgör våld i nära relation från båda könsperspektiven är det också möjligt att 
stödet från sociala myndigheter, polis och omgivning kan anpassas och förbättras.
 Sammantaget stödjs majoriteten av studiens resultat med den tidigare 
forskningen om mansmisshandel och bekräftar ett flertal ageranden och beteenden från  
utsatta män. Likväl har många tendenser från analysen pekat på avvikelser av den 
socialt konstruerade maskuliniteten vilket utmanar flera teorier och tankemodeller. 

I anknytning till detta vill jag emellertid understryka att det fortfarande råder stora 

kunskapsluckor om män som offer trots att ”fenomenet” uppmärksammas alltmer.  
För att utvidga kunskapen och bringa djupare förståelse kring hur män förhåller sig till 
offerrollen anser jag därför att forskningen måste utökas och omfatta flera av varandra 
oberoende undersökningar för att vidare finna förklaringar till ”den andra sidan”  
av paradigmet. Genom att undersöka framställningen av män som offer kan en 
diskursiv förändring i samhället realiseras gällande synen på offer och maskulinitet.  

För i enlighet med studiens resultat går det att konstatera att maskulinitet som begrepp 

ständigt är under förändring och genom att belysa maskulinitetens rubbningar kan 

föreställningarna om genus successivt omdefinieras. Som tidigare nämnt bör det dock 

reflekteras kring huruvida begreppen ens är nödvändiga.     

 Hittills har denna studie sökt undersöka kvinnors våld mot män från mannens 

perspektiv. För att avancera förståelsen för detta brott vore det därför intressant att 

undersöka kvinnans perspektiv som förövare i mediala kanaler. Här kan man nämligen 

tänka sig att erkännandet av kvinnligt förövarskap är lika tabubelagt som det manliga 

offerskapet. Det vore även intressant att göra en djupgående analys över vilken 

påverkan de mediala kanalerna har på samhällets syn av brottet. En annan aspekt av 
våld i nära relation skulle också kunna omfatta hur maskulinitet och våld kommer till 
uttryck i samkönade partnerrelationer.      

 Med detta som underlag är det viktigt att framföra en kritisk diskussion över 

arbetets insatser då denna studie innehåller begränsningar. En central parameter att 

belysa är att studien präglats av subjektiva tolkningar vilka styrt dess syfte, 

frågeställningar och analys. Detta innebär att andra forskare eventuellt skulle kunna 

identifiera andra tendenser och resultat från samma empiriska underlag.   
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Materialets urval genom mediala framställningar innebär dessutom att resultaten inte 

bör generaliseras, vilket dock inte varit syftet i denna studie. För att skapa mer validitet 

för undersökningens slutsatser fordras därför att ämnet angrips utifrån andra teoretiska 

perspektiv och från andra metoder såsom en narrativ analys, enkätstudier, kvantitativ 

metod eller egna intervjuer med exempelvis en Mansjour. Det finns därför med all 

säkerhet många fler inriktningar för att undersöka ämnesvalets problematik.  

Med ett mer alltäckande material hade jag möjligtvis kunnat förstärka problematiken 

ytterligare och skapat en högre validitet. Däremot anser jag att ämnet, oavsett studiens 

val av teori, metod och material utgör den väsentliga kärnan. Enligt mig bör fokus 

ligga på att uppmärksamma de utsatta männen och det stöd som behövs för att avvärja 

utvecklingen av denna diskriminering, vilket är något som denna studie även har syftat 

till att uppnå.          

 I väntan på ytterligare forskning hoppas jag avslutningsvis att arbetet med att 

analysera framställningen av våldsdrabbade män i mediala kanaler, bidragit med nya 

frågeställningar och infallsvinklar. Denna studie har förhoppningsvis därtill ökat 

kunskapen om våld i nära relation vilket kommer att kunna inverka på hur vi uppfattar 

och bemöter manliga offer som lever i skuggan av den maskulina fasaden.     
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