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Abstrakt 

Inte sällan blir våld i nära relation synonymt med mäns våld mot kvinnor. I den privata, 

politiska och mediala sfären debatteras mäns våld mot kvinnor flitigt, men sällan synliggörs 

kvinnors våld mot män. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är klyftorna mellan 

kvinnor och mäns utsatthet för våld i nära relation små. Kvinnor utsätts för grövre fysiskt 

våld, men i övrigt är våldet, fysiskt som psykiskt, relativt jämnt fördelat mellan könen. Ändå 

osynliggörs de utsatta männen, både i debatten men också vad gäller hjälpinsatser och stöd 

från samhället. 

 

Vår studie har kvalitativt jämfört och analyserat reportage om våldsutsatta män och kvinnor, 

med syfte att undersöka om det finns skillnader i medias porträttering av partnervåld efter 

kön. Vi har också analyserat huruvida media reproducerar föreställningar om genus samt 

vilka strukturer och värderingar som eventuellt finns implicit i medieinnehållet. Studien har 

haft särskilt fokus på den våldsutsatta mannen. Genom kvalitativ textanalys med ett 

frågeschema har tio reportage mellan tidsperioden 2009 – 2019 om män respektive kvinnor 

analyserats. Teoretiskt ramverk har varit genusteorin, maskulinitetsteorin samt teorin om det 

ideala brottsoffret. Resultatet av analysen visar på tydliga skillnader efter genus i 

medierapporteringen om partnervåld med anspelningar på könsstereotyper. Männens 

berättelser ifrågasätts ofta och de ses inte som lika legitima offer som de våldsutsatta 

kvinnorna. Slutsatsen för studien är att media reproducerar vedertagna föreställningar om 

genus genom att porträttera männen och kvinnorna olika. Männen blir i första hand män och 

inte offer, med fokus på deras kön istället för deras upplevelser. 

 

Nyckelord: Genus, maskulinitet, media, partnervåld och våld i nära relation 
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1. Inledning 

Våld i nära relation blir ofta synonymt med mäns våld mot kvinnor. Sveriges mål för 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina egna liv. Ett av Sveriges fyra jämställdhetspolitiska delmål lyder: “Mäns våld mot 

kvinnor måste upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet” (prop. 2005/06:155). 

 

I både det offentliga och privata rummet talas det om mäns våld mot kvinnor, sällan lyfts det 

omvända scenariot fram. Faktum är att män även faller offer för kvinnors våld, men få vågar 

prata om det. Många män känner skam över att som man blivit utsatt för kvinnligt våld i en 

nära relation. Studier och rapporter har visat på att samhället brister i att erbjuda dessa utsatta 

män stöd, trots att många faktiskt drabbas. År 2009 kom den första statliga rapporten i 

Sverige om våld i nära relation som inte bara fokuserat på mäns våld mot kvinnor, utan också 

redovisar mäns utsatthet (Brå 2009). Enligt rapporten är våldet och utsattheten relativt jämt 

fördelat mellan könen, med skillnaden att det fysiska våldet mot kvinnor är grövre. Rapporten 

var ett första steg till att synliggöra ett samhällsproblem som hittills fått begränsad 

uppmärksamhet. Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor om mäns utsatthet för våld 

i nära relation, både inom forskningen och även i samhället i stort. Inte minst i medias 

skildring av problematiken. 

 

För att få en överblick av mängden material som behandlar “våld i nära relation” i tryckt 

press har vi gjort en sökning på ämnet i databasen Retriever Research/Mediearkivet. Nästan 

samtliga träffar behandlar mäns våld mot kvinnor. Det krävs flera olika typer av sökord, 

avgränsningar och en lång tidsperiod för att få sökträffar på män som utsatts för våld i nära 

relation. I de fyra största rikstäckande dags- och kvällstidningarna, Aftonbladet, Svenska 

Dagbladet, Expressen och Dagens Nyheter, har cirka 450 000 artiklar skrivits på ämnet “våld 

mot kvinnor i nära relation” under åren 2009 - 2019. Under samma tidsperiod är sökresultatet 

för våldsutsatta män cirka 20 000 - 27 000 artiklar. Mer än hälften av sökresultaten med 

våldsutsatta män handlar dock om kvinnliga brottsoffer, inte manliga, trots att sökord som 

“våld mot män” har använts. Mediautrymmet för våldsutsatta män är minst sagt begränsat. 

 

Även det allmänna intresset för våldsutsatta män i en partnerrelation är svagt. Sällan hörs 

debatter och samtal om mäns utsatthet, desto mer uppmärksammas mäns våld mot kvinnor. 
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Det visar tidigare rapporter från Brå (2014) och forskning (Burcar 2005; Chase Espinoza & 

Warner 2016). Huvudparten av den forskning som finns om medieframställningen av 

heterosexuellt partnervåld mot män har fokuserat på porträtteringen av den kvinnliga 

förövaren, inte med fokus på det manliga offret. Vi ser en kunskapslucka inom forskningen, 

där kvalitativa studier av medias porträttering av manliga brottsoffer för partnervåld saknas. 

Vi kommer därför att genomföra en jämförande analys av medias framställning av män och 

kvinnor utsatta för partnervåld, men med särskilt fokus på hur männen porträtteras. Genom 

att analysera reportage om män och kvinnor som utsatts för partnervåld vill vi se om det finns 

skillnader i hur dessa brottsoffer skildras i media efter könstillhörighet. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en komparativ kvalitativ textanalys undersöka hur 

medias rapportering och porträttering av manliga respektive kvinnliga brottsoffer för 

partnervåld ser ut, med särskilt fokus på den våldsutsatta mannen. Vi ska också undersöka om 

medias rapportering om partnervåld bidrar till att reproducera föreställningar om genus och 

vilka strukturer och värderingar som eventuellt finns implicit i medieinnehållet.  

 

2.1 Frågeställningar 

● Hur porträtteras manliga jämfört med kvinnliga brottsoffer av partnervåld i tryckt 

press? 

● Reproducerar media föreställningar om genus vid rapporteringen av partnervåld? I 

sådana fall, hur?  

● Vilka strukturer, normer och värderingar finns implicit i medieinnehållet? 

 

2.2 Begreppsdefinition 

Vår definition av “våld i nära relation” - partnervåld 

Vi vill undersöka om det finns skillnader i hur media porträtterar manliga och kvinnliga offer 

utsatta för partnervåld av en person av motsatt kön. Vi kommer därför att avgränsa oss till 

heterosexuella partnerrelationer. Istället för att använda begreppet “våld i nära relation” som 

flera i den tidigare forskningen och rapporter använder sig av, väljer vi att avgränsa oss 

ytterligare och använda begreppet “partnervåld”. 
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Manlighet och maskulinitet 

Då begrepp som “man/män”, “maskulinitet” och “manlighet” kommer att förekomma 

frekvent i denna uppsats ska vi försöka förklara dessa. Skiljelinjen mellan manlighet och 

maskulinitet är diffus och hårfin, och tolkas och betraktas olika av forskare. 

 

Manlighet syftar till föreställningar kopplade till kroppens förmågor. Det är sociala praktiker 

och föreställningar kopplade till mäns förmågor efter den biologiska manskroppen och könet. 

Maskulinitet å andra sidan är ett mer teoretiskt begrepp, som syftar till idéer och ideal 

kopplade till det manliga könet. Begreppen manlighet och maskulinitet tenderar att i många 

fall överlappa varandra. En del forskare och akademiker skiljer inte på begreppen och 

betraktar de som synonymer, medan andra gör det (Herz & Johansson 2011:15). Maskulinitet 

kan förklaras som sociala och kulturella konstruktioner av män och manlighet, och finns i 

olika former och konstellationer. Maskulinitet innefattar bland annat manlighet. Manlighet är 

ofta nära synonymt med sociala problem där män i högre utsträckning enligt statistik begår 

brott, misshandlar, våldtar och utsätter sig själva för större risker än vad kvinnor gör. 

Föreställningen om manlighet tenderar att låsa fast män och kvinnor i olika positioner som 

reproducerar den bild vi har om kvinnor och män samt deras egenskaper och förmågor. Det 

blir en uppdelning mellan mäns biologiska kroppar och de sociala sammanhang de lever och 

agerar i (Herz & Johansson 2011:16). 

 

3. Bakgrund 

3.1 Lika stor andel män som kvinnor utsätts för våld i nära relation 

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport från 2014 har män som uppgett att de under 

de senaste åren blivit utsatta för våld i nära relation ökat. Det konstaterar även en svensk 

befolkningsstudie i Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationers 

(VKV) rapport från 2013. Än finns lite forskning på ämnet i Sverige, men den statistik och 

studier som finns att tillgå visar på att våldet mot män i nära relation är relativt vanligt 

förekommande. Enligt Brå:s nationella kartläggning (2014) av brott i nära relation uppgav en 

lika stor andel kvinnor som män att de under år 2012 utsatts för våld i nära relation (Brå 

2014:7). Det var 12 534 personer som deltog i undersökningen (Brå 2014:39). Under 

tidsperioden fanns inte heller skillnader i utsattheten för psykisk och fysisk misshandel 

mellan könen, däremot var våldet mot kvinnor grövre. Sett till den svenska 

befolkningsstudien i VKV:s rapport fann de att av de 173 männen som deltog angav 11 % av 
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dessa att de varit utsatta för fysiskt våld i en nära relation. 37 % av de 173 männen angav i 

studien att de varit utsatta för minst en handling av kontrollerande beteende av en partner 

under något skede i sitt liv (VKV 2013:4). 

 

Sett till kvinnor och mäns utsatthet för våld i nära relation under en hel livstid är kvinnors 

utsatthet däremot större. Drygt 25 % av den kvinnliga befolkningen jämfört med knappt 17 % 

av den manliga har uppgett att de utsatts för våld i nära relation någon gång i sitt liv (Brå 

2014). Av de som utsatts för grovt våld uppgav en betydligt större andel kvinnor (29,1 %) att 

de uppsökt, eller behövt uppsöka, vård jämfört med män som utsatts för våld (2,4 %). 

Resultatet visar även att kvinnor i större utsträckning är utsatta för återkommande våld. Det 

som skiljer sig mellan våldsutsatta kvinnor respektive män i nära relation är våldets karaktär. 

Kvinnor utsätts för grövre fysiskt våld än vad män gör men män tenderar att utsättas för lika 

mycket psykiskt våld som kvinnor när det gäller hot, trakasserier och kränkningar (Brå 2014). 

Framförallt är det män i olikkönade relationer som blir mest utsatta för handlingar av psykiskt 

våld, även om fysiskt våld förekommer (VKV 2013:4). 

 

 

Figur 1 (Tabell 4 i Brå 2014:49). 

 

I Brå:s rapport om våld i nära relation (2009) framkommer att samhället har gjort flera 

insatser på senare år för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Bland annat har 
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Kvinnofridslinjen inrättats, lagstiftningen har skärpts och det finns uttalade mål och 

handlingsplaner inom politiken som ska förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor (Brå 

2009:42). Däremot finns lite hjälp att få för våldsutsatta män i nära relation. Enligt Brå:s 

rapport antas män för det mesta vara de som utövar våld. Brott i nära relation förknippas ofta 

med mäns våld mot kvinnor, även om så inte alltid är fallet (Brå 2009). Statistiken visar på att 

det är ungefär lika förekommande med utsatthet för både kvinnor och män (Brå 2014:25). 

Den visar också på att både män och kvinnor är lika utsatta för trakasserier och hot. Av de 

som under 2012 uppgett att de utsatts för trakasserier och hot sade 13 % av dessa, oavsett 

kön, att det hänt vid upprepade tillfällen (Brå 2014:59). 

 

3.2 Begreppen “nära relation” och “våld i nära relation” ur Brå:s rapport från 2014 

En nära relation definieras enligt Brå som antingen en kärleksrelation mellan två personer, en 

syskonrelation eller en relation mellan föräldrar och barn. Brå definierar också en nära 

relation som en antingen pågående eller avslutad parrelation som varat minst en månad (Brå 

2014:18). Brå:s rapport från 2014 inkluderar även samtliga parrelationer, både samkönade 

och tvåkönade sådana. De skriver exempelvis “av en nuvarande eller tidigare partner” istället 

för “partnervåld av en man eller kvinna”.  

 

Brå förklarar också begreppet “våld i nära relation” som såväl fysiskt- som psykiskt våld. Det 

psykiska våldet kan yttra sig genom verbala kränkningar, hot och trakasserier. Utöver det 

definierar Brå begreppet “misshandel” som: “att en nuvarande eller tidigare partner på något 

sätt hållit hårt i respondenten, knuffat, kastat något hårt mot respondenten, gett denne en örfil 

eller liknande” (Brå 2014:18). 

 

4. Tidigare forskning  

Inför denna studie har vi gjort omfattande sökningar för att hitta både nationell och 

internationell forskning. Den nationella forskningen har varit begränsad att hitta i jämförelse 

med den internationella forskningen och därför ingår uppsatser och avhandlingar till svensk 

forskning. 
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4.1 Svensk forskning  

Manlighet, våld och offerskap 

Sociologen Veronika Burcar (2005) belyser i sin doktorsavhandling om manlighet, våld och 

offerskap att manlighet och offerskap inte tenderar att förknippas med varandra på samma 

sätt som kvinnlighet och offerskap. Utgångspunkten för studien är samtalsintervjuer med tio 

unga män i åldern 17–21 år som blivit utsatta för rån eller misshandel och syftet är att 

undersöka unga män som brottsoffer. Burcar ser även till den sociala konstruktionen av 

“mannen” som det idealiska “offret” i sin studie. Resultatet visar på att våldets allvar tenderar 

att tonas ner eller normaliseras när det är en man som är ett brottsoffer. Männen i studien 

säger också att de både accepterar sin egen offerstatus men också motsätter sig själva 

identiteten som ett brottsoffer då det inte själva anser att de passar in under den kategorin. 

Denna studie blir därför relevant för vår egen då vi ska undersöka hur man porträtterar män 

som fallit offer för partnervåld i tryckt media. Burcar hänvisar också till en rådande obalans 

kring forskningen inom ämnet och menar att det finns mycket tidigare forskning kring 

“brottsoffer” men där nästan all forskning har fokus på en man som förövare och en kvinna 

som offer.  

 

Män som blivit utsatta för våld av en kvinnlig partner 

Maria Pålsson och Jessica Ruthberg (2013) har skrivit en C-uppsats i sociologi där de visar 

på obalansen mellan mansforskning och genusforskning. Uppsatsen belyser samhällets syn på 

kvinnligt våld och manliga offer och konstaterar att det finns en stor forskningslucka. Pålsson 

och Ruthberg har genom semistrukturerade intervjuer av åtta våldsutsatta män kommit fram 

till att det finns stora likheter mellan det våld som kvinnor utsätts för av män som det våld 

män utsätts för av kvinnor. Resultatet visar även att det psykiska våldet har varit det värsta 

för de manliga brottsoffren. Studiens resultat visar också att de manliga brottsoffren 

förminskar sina skador och besvär. Många har inte velat söka hjälp på grund av de 

samhällsnormer som finns om kvinnor och män idag. För vidare forskning föreslår Pålsson 

och Ruthberg att fler bör lyfta detta ämne precis som de gjorde när de skrev deras C-uppsats 

år 2013.  

 

Maskulinitet kopplat till våld  

Studenten Katarina Vlachos (2014) belyser i sin magisteruppsats i socialantropologi att det är 

män som utövar våld och inte kvinnor enligt samhällsnormerna. Unga män tenderar att vara 
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de som av samhället förknippas med våldshandlingar. Genom intervjuer med fem unga män i 

åldern 18–19 år visar studien på att unga män har en stereotyp bild av vad manlighet står för 

och hur våld är en del i deras egna manliga identitetsskapande. Fokus för denna studie är en 

inriktning på jämställdhet och genusperspektivet i vårt svenska samhälle där studiens syfte är 

att analysera hur maskulinitet är kopplat till våld. Förutom att belysa hur våld ofta är en del 

av den manliga identiteten visar studien även den forskningslucka som finns om manlighet 

jämfört med den mer omfattande forskningen som finns kring genus med fokus på kvinnan. 

Denna uppsats är relevant för oss då både våld, manlighet och maskulinitet kommer 

förekomma frekvent i vår studie (Vlachos 2014). 

 

4.2 Utländsk forskning  

Samhällets och medias syn på kvinnligt partnervåld - studie från USA 

De amerikanska psykologerna Reginaldo Chase Espinoza och Debra Warner (2016) har 

studerat samhällets syn på partnervåld med kvinnliga förövare och manliga offer. De 

framhåller att kvinnors våld mot män ses av samhället som mindre förekommande jämfört 

med det motsatta scenariot, trots att forskning har visat på små klyftor av förekomsten mellan 

könen. Samhället är mindre benägna att ställa kvinnliga förövare för våld i nära relation till 

svars, eller att ta deras handlingar på allvar, till skillnad mot män som utövar våld mot en 

kvinnlig partner. Skador på män som följd av kvinnligt våld ses inte som lika allvarligt, vilket 

forskarna menar får konsekvenser som att utsatta män tenderar att inte anmäla eller söka 

hjälp. De såg även att både kvinnor och män, även utsatta män, såg kvinnligt våld som 

mindre allvarligt än manligt våld. Enligt Chase Espinoza och Warner kan det bero på 

förväntningarna på män respektive kvinnor i en heterosexuell relation (2016:960). Även 

rättssystemet och domstolar tror mindre på en man som hävdar självförsvar vid partnervåld 

än om en kvinna hävdar detsamma. Sannolikheten för att en kvinna ska dömas för 

partnervåld är betydligt lägre än för manliga förövare. Likaså vad gäller kontaktförbud. 

Forskarnas slutsats är att inom heterosexuellt partnervåld råder könsdiskriminering, där 

manliga offer inte tas på samma allvar som utsatta kvinnor. Manliga offer blir ofta ifrågasatta, 

där deras utsatta situation inte går ihop med maskulinitetsnormer och av bilden av “att vara 

en man”. Ofta möts manliga offer med skepsis eller frågor som “hur kunde du låta henne göra 

så mot dig?”. I samhällets ögon är det kvinnor som utsätts för partnervåld, inte män (Chase 

Espinoza & Warner 2016:961–962).  
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Vidare framkommer att kvinnligt våld mot män i vardagligt samtal ofta ses som komiskt. 

Manliga offer tenderar att använda humor och komik för att bortförklara och förminska 

problematiken med kvinnligt partnervåld. Forskarna drar även slutsatsen att media bidrar till 

en skev uppfattning av partnervåld, där de porträtterar kvinnliga förövare som avvikande från 

den stereotypiska kvinnan. Chase Espinoza och Warner framhåller att de flesta kvinnliga 

förövarna på många sätt passar in i den kvinnliga stereotypen. Däremot vill media gärna 

utmåla dem som avvikande från normen med anledning av att det egentligen är kvinnor som 

är offer, inte förövare (Chase Espinoza & Warner 2016:961). 

 

Studien är högst relevant för vår uppsats då fenomenet heterosexuellt partnervåld behandlas 

utifrån ett genusperspektiv. Forskarna pekar på en problematik i samhället och i media där 

män sällan uppfyller offerstatus vid partnervåld, liksom kvinnor inte ses som förövare eller 

kapabla att utöva våld mot sin man. 

 

Män som upplevt partnervåld i Nederländerna 

Forskarna Drijber, Reijnders och Ceelen (2013) från Nederländerna har genomfört en 

kvantitativ studie om manliga offers upplevelser av partnervåld. I studien deltog 372 män 

som utsatts för våld av en nuvarande eller dåvarande kvinnlig partner. Resultatet visade att 

den främsta anledningen för männen att inte anmäla misshandeln, psykisk såväl som fysisk, 

var att de inte ansåg att polisen skulle ta dem på allvar eller följa upp anmälan. Samhällets 

syn på partnervåld innefattar män som förövare och kvinnor som offer. Forskarna påtalar 

bristen på forskning och studier på manliga offer för partnervåld. De menar att en av 

orsakerna till att företeelsen ofta går under radarn är för att män tenderar att anmäla sin 

förövare i mindre utsträckning än kvinnor av rädsla för skam, förlöjligande och brist på stöd 

från samhället (Drijber, Reijnders & Ceelen 2013:173). Studien är intressant eftersom den 

behandlar manliga brottsoffers upplevelser av partnervåld och hur de tycker att samhället har 

bemött dem som våldsutsatta män. Både genus och offerstatus tas upp i studien, vilket kan 

appliceras på vår studie med medias porträttering av manliga och kvinnliga offer för 

partnervåld utifrån genus och teorin om “det ideala brottsoffret”. 

 

Medias porträttering av kvinnliga förövare av partnervåld i USA 

Fil. doktor Carlyle, Scarduzio och Slater (2014) har undersökt medias porträttering av 

kvinnliga förövare vid partnervåld. Under en tvåårig period analyserades 395 nyhetsartiklar 

kvantitativt med både manliga och kvinnliga förövare. 61 av dessa 395 nyhetsartiklar 
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innehöll en kvinnlig förövare. Dessa 61 artiklar analyserades sedan kvalitativt, för att få en 

fördjupad förståelse och analys av medias porträtteringen av de kvinnliga förövarna. 

Resultatet av studien visar att i de fall där media skrivit om kvinnliga förövare spekulerades 

det även om orsaken till våldshandlingar, medan samma mönster inte sågs hos rapporteringen 

av manliga förövare (Carlyle, Scarduzio & Slater 2014:2403). Kvinnliga förövare 

porträtterades i större utsträckning än män som socialt avvikande. Även förövarens kriminella 

förflutna redogjordes oftare vid kvinnliga förövare än vid manliga (Carlyle, Scarduzio & 

Slater 2014:2404). Det förklaras av forskarna med könsnormer och könsstereotyper, där 

våldsamma handlingar inte hör till de “normala” kvinnornas natur. Därför måste deras 

handlingar förklaras i större utsträckning än våldsamma mäns. Kvinnorna har enligt samhället 

inte agerat efter rådande könsnormer och enligt mallen för hur en kvinna bör vara och 

uppträda (Carlyle, Scarduzio & Slater 2014:2410). Nyhetsartiklarna i studien handlade enbart 

om händelser där kvinnan utsatt sin manliga partner för fysiskt våld. Psykiskt eller sexuellt 

våld förekom inte i något fall i materialet som undersöktes (Carlyle, Scarduzio & Slater 

2014:2406). Även denna studie är relevant, inte minst för att den tar upp partnervåld ur ett 

medieperspektiv. 

 

5. Teoretiskt ramverk 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är Nils Christies (2001) teori om det ideala 

brottsoffret samt teorier om genus och maskulinitet. Genusteori liksom maskulinitetsteorin 

går att relatera och tillämpas ihop med teorin om det ideala brottsoffret. Samtliga teorier utgår 

från under- och överordning med hierarkier och socialt tillskrivna egenskaper hos individer. 

Vår studie utgår från ett genusperspektiv men med särskilt fokus på män, varpå teorier om 

maskulinitet samt begrepp såsom hegemonisk maskulinitet (Connell 1999) blir relevant. 

 

5.1 Det ideala brottsoffret 

Teorin utgår från den norske forskaren och kriminologen Nils Christie (2001) och handlar om 

den person eller de kategorier av individer som lättast får en fullständig eller legitim status 

som brottsoffer. Det handlar om vem som besitter de egenskaper och karaktärsdrag som ett 

idealiskt brottsoffer ofta förväntas att ha. Karaktärsdragen handlar om vad som utgör ett 

idealiskt offer och vem som uppfyller någon av de egenskaperna. Ett idealiskt brottsoffer bör 

besitta någon av de sex egenskaper som karaktäriserar ett offer. De personer som inte passar 

in, eller inte har någon av dessa karaktärsdrag, tenderar att inte få någon hjälp när eller om 
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det har blivit utsatta för ett brott. Teorin beskrivs med ett exempel om en gammal dam som 

blir utsatt för ett rån. Den gamla damen har nästan alla egenskaper som karaktäriserar ett 

brottsoffer. Därefter beskrivs ett motsatt exempel som är långt ifrån det idealiska brottsoffret, 

vilket är en ung man som befinner sig på en bar. Han blir rånad och slagen i huvudet. Mannen 

förlorar förmodligen mer pengar och kanske till och med får allvarligare skador än den gamla 

damen. Men trots detta kan den unga mannen inte tävla med den gamla damen om statusen 

som ett idealiskt offer (Christie 2001). 

 

Det sex punkter som legitimerar ett idealiskt brottsoffer är:  

 1. Offret är svagt. Sjuka, gamla eller unga människor passar särskilt bra som idealiska 

offer. 

 2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt.  

 3. Offret är på en plats som den inte kan klandras för att vara på.  

 4. Gärningsmannen är stor och ond. 

 5. Gärningsmannen är okänd och har ofta ingen personlig relation till offret. 

 6. Brottsoffret ska gärna ha inflytande för att kunna hävda sin status som “offer”. 

(Christie 2001:48) 

Det icke-idealiska offret är den som inte kan hävda sin offerstatus. Det kan vara personer som 

inte vågar tala, som ser sig som otillräckliga och de som har svårt att se sig själva eller få 

andra att se dem som offer. Det finns också en skillnad mellan det idealiska offret och det 

verkliga offret i samhället. Det verkliga offret är de som inte nödvändigtvis stämmer överens 

med en stereotypisk bild av ett offer och som tenderar att av slumpen utsättas för något av de 

vanligaste brotten ur brottsstatistiken. Det ideala brottsoffret är de som faller in under de 

punkter som karaktäriserar och beskriver det idealiska offret och de tenderar inte på samma 

vis utsättas för slumpmässiga brott som det verkliga offret (Christie 2001). 

 

5.2 Teori om genus 

Genusteorin är central för vår studie. Könsstereotyper samt likheter och skillnader mellan 

porträtteringen och framställningen av kvinnliga respektive manliga brottsoffer i media kan 

förklaras med hjälp av genusteorin. Teorin har sin utgångspunkt i genus som maktutövning 

och hierarki, där mannen står över kvinnan i samhället. Hierarkier efter genus yttrar sig både i 

det dagliga vardagslivet men även genom institutioner och samhällssystem. Inom 
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institutioner talas det om genusregimer, där sysslor är uppdelade efter kön. I övrigt talas det 

om genusordningar och genussystem. Samhällets under- och överordning av kvinnor och 

män, där män i regel står som samhällets norm och överordnad kvinnor, ger upphov till 

genusordningar och hierarkier (Connell & Pearse 2015). 

 

Genus är socialt beteende, vanor, praktiker och föreställningar kopplade till kroppens 

förmågor. Till skillnad mot ordet kön är inte genus bundet till kroppsliga och biologiska 

egenskaper (Hirdman 2001:14). Genus är ett vidare begrepp, som även innefattar 

föreställningar och tankar om kvinnligt respektive manligt, och är något som produceras och 

reproduceras kulturellt och socialt i samhället (Connell & Pearse 2015:76). Genus görs, 

skapas och reproduceras genom interaktion och social praktik. En persons agerande och 

beteende beror på förväntningarna på oss som könade individer. Det är detta beteende och 

agerande, som uppkommer efter förväntningarna på oss som könade individer, som är genus. 

“Vi skapar vårt eget genus, men vi är inte fria att skapa det hur vi vill” (Connell & Pearse 

2015:111). 

 

Yvonne Hirdman, professor i historia, beskriver idealtypen, den “mätbara människan”, som 

en slags manlig prototyp. Att samhället utgår från en manlig referenspunkt, där manliga 

egenskaper och förmågor är det eftersträvansvärda (Hirdman 2001:59). Hirdman påtalar de 

kulturella och underförstådda självklarheterna i samhället, som syftar till mannens 

överlägsenhet och kvinnan som avvikande från den manliga normen (Hirdman 2001:60). 

Mannen ses som människa, medan kvinnan ses som sitt kön, enligt Hirdman (2001:63). 

 

Föreställningar om kvinnligt och manligt, där manliga egenskaper i dagens samhälle ofta 

värderas högre än kvinnliga, är inget faktiskt och bestämt, utan föds och upprätthålls 

kulturellt genom tankekraft. Genusordningar, system och hierarkier är således inget bestämt 

eller faktiskt. Det går att utöva motmakt (Hirdman 1988:52). 

 

5.3 Maskulinitetsteorin och hegemonisk maskulinitet 

Maskulinitetsforskning är en forskningsgren inom genusvetenskapen. Liksom genus ses 

maskulinitet som sociala praktiker och handlingar som produceras och reproduceras socialt 

genom samhället. Sociologen Raewyn Connell, känd för att ha lanserat teorin om hegemonisk 

maskulinitet, skriver i sin bok Maskuliniteter (1999) att maskulinitet ska ses som en del av en 
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större struktur. Genusstrukturen som styr och påverkar förekomsten och synen på olika 

maskuliniteter, kan dels förklaras till genusrelationer byggda på makt, dels till 

produktionsförhållanden och slutligen även till emotionell bindning eller känslomässig 

dragningskraft, såsom åtrå (Connell 1999:97–98). Det centrala för förekomsten, 

uppfattningen och praktiseringen av olika typer av maskuliniteter menar Connell är 

genusrelationerna mellan män (1999:100). 

 

Vidare utgår Connell från begreppet “hegemonisk maskulinitet” som en slags idealtyp för 

maskulinitet. Begreppet myntades av Connell i mitten av 80-talet och har senare 

vidareutvecklas och förklaras ytterligare tillsammans med sociologen och genusforskaren 

James Messerschmidt. Få män lever upp till eller praktiserar hegemonisk maskulinitet, men 

alla män positionerar sig i relation till och drar vinning av den. Begreppet syftar till 

handlingar och praktiker som gör att mäns dominans över kvinnor i samhället fortgår. Det är 

den hegemoniska maskuliniteten som legitimerar den rådande genusordningen, där kvinnor är 

underordnade män (Connell 1999:101). 

 

Hegemonisk maskulinitet syftar till den normativa maskulina stereotypen, som ser olika ut i 

olika kulturer, tidsperioder och samhällen. Långtifrån alla män kan sägas tillhöra och uppfylla 

de stereotypiska egenskaperna och förväntningarna på hegemonisk maskulinitet, men det ses 

som det normativa och det som alla män relaterar och sätter sig i relation till. Connell och 

Messerschmidt skriver att ”Det idealiserade sätt att vara man på vilket kräver att andra män 

positionerar sig i relation till idealet och som legitimerar ‘genusordningen’, dvs. mäns 

underordning av kvinnor.” (Connell & Messerschmidt 2005:832). 

 

Den hegemoniska maskuliniteten är den för tillfället mest kulturellt upphöjda, accepterade 

och eftersträvansvärda maskuliniteten. Det är inte en fast position eller faktisk karaktärstyp. 

Den är föränderlig och står i relation till det rådande genussystemet. De fåtal män som uppnår 

hegemonisk maskulinitet uppfyller inte idealtypen i alla sammanhang. Connell ger exempel 

på en företagsledare, som genom sin chefsposition och professionella roll uppfyller kraven 

för idealtypen hegemonisk maskulinitet, men som i sitt privatliv är längre ned i hierarkin. Det 

kan enligt Connell vara en svart homosexuell man, som i den privata sfären inte passar in i 

ramen för hegemonisk maskulinitet. I affärs- och jobbsammanhang däremot är mannen en 

idealtyp, medan han utanför sin chefsposition inte besitter samma auktoritet (Connell 

1999:100–101). 
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6. Metod och material  

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Analysmetoden som tillämpas i vår studie är en kvalitativ metod. Denna metod lämpar sig 

bäst när en text ska undersökas utifrån ett språkligt perspektiv där de underliggande 

värderingarna ska bli synliga. Genom att se hur språk används som ett styrmedel kan därför 

språkliga mönster på ord och satsnivå studeras för att titta på den kvalitativa metodens 

primära syfte, nämligen textens beståndsdelar och innebörd. Genom att vi undersöker 

texternas beståndsdelar på olika nivåer och genom att vi ställer en rad olika frågor till 

texterna kan vi se vad som gömmer sig mellan raderna (Ledin & Moberg 2010:195). 

 

Texter konstrueras efter den samhälleliga kontext reportern och medielandskapet tillhör och 

verkar inom. Genom att studera samhället, med resultat från tidigare forskning, rapporter och 

teorier, förstår en bättre varför texter ser ut som de gör. Medieinnehållet speglar ofta 

samhället i stort och den moral och de värderingar som råder. Den mening som skapas i 

medieinnehållet är ofta en konsekvens av hur något representeras (Ledin & Moberg 2010). 

Genom att analysera och tolka texter ser vi därför vilka strukturer och värderingar som 

genomsyrar och styr innehållet, vilket blir centralt för vår studie i och med våra valda 

frågeställningar och syfte.  

 

6.2 Urval 

Eftersom utbudet av artiklar som behandlar fenomenet partnervåld med manliga brottsoffer 

har varit begränsat, har vi haft svårt att hitta tillräckligt med material till vår studie. När vi 

inledde arbetet med att söka material upptäckte vi att det inte gick att använda samma sökord 

för både manliga och kvinnliga brottsoffer. Faktum är att det var svårt att tillämpa specifika 

sökord överhuvudtaget när det kom till material som behandlar manliga brottsoffer. Därför 

utformade och tillämpade vi en egen sökprocess som behandlar partnervåld med specifika 

kriterier för att få önskat sökresultat, istället för att fokusera på specifika sökord och medier. 

Sökprocessen utgick från en uteslutningsmetod med särskilda krav och kriterier som 

artiklarna behövde uppnå för att få ingå i analysen. Istället för att använda ett antal utvalda 

sökord som exempelvis ”våld mot man”, ”manliga offer” eller ”partnervåld” har vi sökt fritt 

med alla olika tänkbara ord som kan tänkas finnas med i artiklar på ämnet. I processen har vi 

inte heller valt ut specifika medier utan tagit artiklar som passat in på kriterierna (se nedan) 

oavsett tidning. Vi har även begränsat oss till reportage, eftersom vi dels vill undersöka hur 
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tryckt media väljer att porträttera och framställa brottsoffer. Reportage är oftast längre i 

textlängden och språkligt tenderar att vara mer beskrivande och gestaltande jämfört med 

exempelvis debattartiklar eller nyhetsartiklar. Därför anser vi att reportage är den lämpligast 

artikeltyp att analysera utifrån vårt syfte med studien. 

 

Vi har valt att sätta upp följande kriterier för att kunna få ett representativ urval som kan 

användas för att besvara våra forskningsfrågor: 

- Reportagen ska tematiskt behandla fenomenet partnervåld. 

- Reportagen ska behandla heterosexuella partnerrelationer. 

- Reportagen ska vara publicerade någon gång mellan 2009–2019. 

- Reportagen ska vara fördelade med 5 artiklar som behandlar våld mot män och 5 

artiklar som behandlar våld mot kvinnor.  

- Reportagen ska inte behandla dödligt våld. 

 

Urvalsprocessen 

Vår ursprungsidé var att hitta material i två kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen och i 

två dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Då detta inte var möjligt på grund 

av brist på publicerat material fick vi istället utgå från en egen sökprocess med specifika 

kriterieurval (se ovan). Vi insåg då att reportage som tar upp våld i heterosexuella relationer 

inom vår valda tidsperiod gick att hitta i större utsträckning i olika tidskrifter, bilagor och 

magasin än i vanlig nyhetspress. Därför är vårt material taget från Aftonbladet Söndag, 

Amelia och Dagens Nyheter Insidan.  

 

I vår sökprocess efter material har vi utgått från databasen Retriever Research/Mediearkivet, 

men även sökt på tidningars, tidskrifters och bilagors hemsidor samt använt oss av sökmotorn 

Google. Vi började vår process med att leta efter artiklar som låg nära i tiden för att sedan 

utöka tidsperioden med anledning av det begränsade materialet om våldsutsatta män. Efter att 

ha hittat tillräckligt med relevanta träffar om partnervåld mot män bestämdes tidsperioden till 

10 år bakåt i tiden, med artiklar skrivna mellan år 2009 och 2019. Efter att ha undersökt 

materialet fick vi fram totalt tio artiklar där fem artiklar tar upp våld mot män och fem 

artiklar tar upp våld mot kvinnor. Vi har även sett till att materialet om våldsutsatta kvinnor 

respektive män motsvarar varandra i tid, med utgångspunkt från männens reportage. Den 

äldsta artikeln om en våldsutsatt man var från 2009, varpå vi försökte hitta en artikel om en 
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våldsutsatt kvinna som motsvarade den manliga artikeln och sedan tvärtom. Detta för att få 

ett så representativt urval som möjligt.  

 

Frågeschema 

Vi utformade en egen analysmodell med ett frågeschema (se bilaga) för att undersöka 

texternas innehåll. Utgångspunkten och inspirationen till vår modell är tagen från den 

kvalitativa innehållsanalysen såsom Ledin och Moberg (2010) har utformat den. Syftet med 

analysen är att göra en dekonstruktion av texten i artiklarna. Dekonstruktionen syftar till att 

ifrågasätta det till synes självklara i en text och visa på att det kan finnas andra icke så 

självklara betydelser (Ledin & Moberg, 2010:195). Frågorna utformades med hänsyn till våra 

frågeställningar och syfte med studien och består av totalt 8 kategorier med mellan 1 till 8 

underfrågor. Frågor som ”Hur beskrivs huvudpersonerna i texten?” och ”Är reporterns synlig 

i texten? I sådana fall, hur?” förekommer. Med frågeschemat vill vi bland annat undersöka 

huruvida reporterns roll går att urskilja i artiklarna, hur rubrik och ingress är konstruerade och 

formulerade, om det är mer fokus på förövare eller offer och om det förekommer 

värdeladdade ord eller inte. 

 

6.3 Validitet och trovärdighet 

Validitet är egentligen främst ett begrepp som används vid kvantitativa studier för bedömning 

av studiens kvalité och trovärdighet. Vid kvalitativa studier kan trovärdigheten bedömas 

genom graden av transparens. Bland annat med att redovisa tillvägagångssätt och 

bearbetningen av materialet för att förstå hur det har tolkats och analyserats (Aspers 2011). I 

vårt fall har samtliga artiklar skrivits ut i pappersform. Sedan har de sifferkodats i två 

omgångar. Först enskilt där vi har kodat materialet på egen hand och senare tillsammans i 

par. Kodningen har gjorts med siffror efter respektive kategori i frågeschemat med 

tillhörande siffra. Utöver det har vi fört skriftliga anteckningar med ytterligare förklaring och 

motivering till varje kodad siffra. Med anledning av våra egna tidigare erfarenheter och 

perspektiv valde vi att först analysera materialet enskilt för att sedan göra det tillsammans där 

vi diskuterade, motiverade och jämförde våra tolkningar och analyser av materialet med 

varandra. Detta för att få en så objektiv, neutral och transparent analys som möjligt. 
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6.4 Metodkritik och metoddiskussion 

När vi skulle välja metod funderade vi först på att applicera den kritiska diskursanalysen så 

som Peter Berglez utformat den, men istället för “ideologi” som utgångspunkt var tanken att 

ha “konstruktioner av genus”. Eftersom vår studie fokuserar på strukturer och värderingar 

kändes den kritiska diskursanalysen först som ett givet metodval. Diskursanalysen behandlar 

text utifrån den samhälleliga kontext och diskurs den verkar i. Den ser text som sociala 

handlingar, med underliggande strukturer och värderingar inbäddat i medieinnehållet. Därför 

kan mer strukturella och övergripande slutsatser dras, eftersom analysen görs utifrån ett större 

samhälleligt perspektiv (Berglez 2010:267). Men när vi väl skulle anpassa modellen till 

studiens syfte och frågeställningar kändes den inte längre aktuell. Diskursanalysen är en 

komplex analysmodell som ofta tolkas och används olika av olika forskare. Vad gäller 

Berglez modell för diskursanalys innehöll och behandlade den få områden som kändes 

aktuellt för vår undersökning. Vi fastnade främst för mikroanalysen, där text granskas mer 

ingående på detaljnivå istället för att se till mer övergripande delar såsom disposition och 

struktur av text. Därför valde vi att istället fokusera mer på texten i sig på mikronivå, istället 

för att tillämpa diskursanalysen i sin helhet och tolka texten ur ett större samhälleligt 

sammanhang. Valet av metod föll därför på den kvalitativa innehållsanalysen, med 

inspiration från Ledin och Mobergs (2010) analysmodell med frågor som stöd. 

 

Ett eventuellt metodproblem och även etiskt dilemma inför vår studie är vår egen påverkan på 

resultatet genom vår tolkning av materialet. En kan aldrig vara neutral och objektiv i sin 

tolkning av text, vilket inte heller är önskvärt vid kvalitativ forskning. Vi måste däremot vara 

medvetna om vår egen påverkan på vårt resultat och vår slutsats av studien. Genom våra 

tidigare erfarenheter uppfattar och tolkar vi fenomen utifrån ett visst perspektiv. Våra 

värderingar och erfarenheter kommer att påverka vårt resultat och tolkning av materialet 

(Aspers 2011:116).  

 

Vi är även en del av den samtid vi lever i. Som Brå:s rapporter från 2009 och 2014 samt 

tidigare forskning visar har samhället i allmänhet svårt att relatera till kvinnors våld mot män. 

Det är vanligt att våldsutsatta män blir ifrågasatta i större utsträckning än vad våldsutsatta 

kvinnor blir. Med den utgångspunkten måste vi vara transparenta och lyfta att vi själva är en 

del av samma system och samhällsmoral.  
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7. Resultat och analys  

Resultatet och analysen presenteras i form av en tematisk redovisning med löpande analyser 

och underrubriker med det som utmärkt sig mest utifrån vårt material och frågeschema.  

Artiklarna som har använts i studien kommer att benämnas och redovisas med en siffra följt 

av en bokstav (K eller M) beroende på om artikeln handlar om en våldsutsatt kvinna eller 

man. Exempel: med 1K menas artikel 1 om en våldsutsatt kvinna och med 1M menas artikel 

1 om en våldsutsatt man. Artikel 1 är den äldsta artikeln och artikel 5 den nyaste. Vi kommer 

även att benämna personerna i artiklarna vid namn. Dessa är fingerade och samma namn som 

används i originalartiklarna. I två av artiklarna om männen förekommer dock namnet Mats. 

De påträffas i artikel 1M från Amelia 2009 samt artikel 3M från Aftonbladet Söndag 2013. 

 

7.1 Rubriksättning och ingress 

Rubriksättningen skilde sig markant mellan texterna om männen och kvinnorna. Det 

förekommer citat i samtliga rubriker om våld mot kvinnor där det kvinnliga offret får sin 

“röst” hörd, medan det var en blandning av både citat, dramatiserade- och värdeladdade 

rubriker i reportagen om männen.  

 

       Rubriker om våld mot kvinnor                               Rubriker om våld mot män 

 

 

En förklaring till rubriksättningen kan vara att kvinnorna ses som ett “naturligare” offer än 

männen då de faller in under Christies (2001) teori om “det idealiska offret” bättre än vad 

männen gör. På så sätt legitimeras kvinnornas status som offer genom att tidningen citerar 

dem. I rubrikerna till texterna om våld mot män väljer tidningen att sätta en mer dramatisk 

och lockande rubrik än att citera dem på samma sätt som kvinnorna. Männen enligt Christie 
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(2001) tenderar inte att i lika stor utsträckning falla in under de egenskaper som ett idealiskt 

brottsoffer brukar ha. Brottsofferteorin ihop med de genusteorier och könsnormer som finns i 

samhället ger inte männen samma “offerstatus” som kvinnorna. 

 

Samhällets syn på könen, de värderingar och strukturer kring manligt och kvinnligt och deras 

olika specifika egenskaper ligger till grund för hur rubrikerna och ingresserna i de olika 

artiklarna är utformade. Fokus i ingresserna om de våldsutsatta kvinnorna är att berätta deras 

historia och vad som har hänt, medan ingresserna om männen anspelar på fördomar och tabu. 

Ingressen i artikel 1M om Mats som misshandlades psykiskt och fysiskt av sin fru: 

 

En man som får stryk av sin kvinna? Det kan väl inte vara så farligt, eller? En av tjugo 

män blir slagen av sin partner - nästan ingen bryr sig. Är det dags att vi tar 

mansmisshandeln på allvar? (Artikel 1M, Amelia 2009 med rubriken: “Måste en man 

tåla lite stryk?”). 

 

Ovanstående citat liknar mer en ingress för en debattartikel eller argumenterande opinionstext 

snarare än till ett reportage. Resterande ingresser till männens artiklar har mer täckning i 

texten och säger något om personen som kommer i reportaget, men de anspelar fortfarande på 

fördomar och könsstereotyper. Exempelvis i reportaget om Hannes, som arbetar som terapeut 

och blev tillsammans med en kvinna som både slog och kränkte honom verbalt: 

 

Hannes var terapeut och visste en del om destruktiva relationer. Ändå hade han inget 

att sätta emot när han själv hamnade i en. Att vara man och utsatt av en kvinna i ett 

parförhållande blev ett dubbelt tabu. I dag vill han hjälpa andra som varit med om 

samma sak. (Artikel 5M, Dagens Nyheter Insidan 2019). 

 

Vinkeln i samtliga reportage om männen vilar på tabu och skam. Det framgår att männen har 

tvingat sig själva att berätta om sina upplevelser i media trots att de skäms över vad de har 

varit med om. De ställer ändå upp för att antingen hjälpa andra och upplysa om problemet 

eller för att påtala samhällets bristande stöd- och hjälpinsatser. Fokus på skammen som 

männen känner återkommer även i den tidigare forskningen, samt att männen påtalar 

bristande samhällsstöd (Brå 2009). Samma sak har setts i både svensk och utländsk 

forskning, att män utsatta för partnervåld har svårt att få hjälp eller känner för mycket skam 

för att uttala sig och berätta om vad som har hänt (Burcar 2005; Drijber, Reijnders & Ceelen 

2013; Chase Espinoza & Warner 2016). 
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Ingresserna om de våldsutsatta kvinnorna är istället neutrala. I artiklarna med kvinnor som 

uppger att de har barn framhålls kärleken till dem som anledningen till att de till slut lämnade 

förhållandet redan i ingressen. Från ingressen i reportage 5K om Anna som blev psykiskt 

misshandlad av en man: 

 

Anna, 53, hade lämnat ett tryggt, men kärlekslöst, äktenskap då hon oväntat blev 

förälskad. Den första tiden med Peter var himlastormande - men det slutade med att 

hon blev totalt nedbruten av psykisk misshandel. 

Ett löfte till sonen gjorde att hon till sist kunde bryta sig loss. (Artikel 5K, Dagens 

Nyheter Insidan 2019). 

 

Räddningen för de våldsutsatta kvinnorna som även var mammor har varit vetskapen om att 

de måste skydda sina barn. Mammarollen blir här viktig. Samma sak sågs inte bland männen 

som även var pappor. I bara en av artiklarna framkom att mannen även var pappa i ingressen, 

då i form av “mamman till hans yngsta barn” (Artikel 3M, Aftonbladet Söndag 2013).  

 

7.2 Porträtteringen av männen och kvinnorna 

Generellt i texterna om kvinnorna blir hela deras berättelse berättad mer i detalj. Allt från att 

rubriksättningen är ett pratminus till en beskrivning av deras bakgrund, karaktär och 

händelser samt upplevelser i den destruktiva relationen. Det läggs stort fokus på vad kvinnan 

har varit med om, hur våldet såg ut, hur hon kände och mådde. Exempel från artikel 1K om 

Helena som var tillsammans med en man som utgav sig för att vara pilot, men som egentligen 

hade fru och barn och bodde på annan ort än vad han uppgett: 

 

Helena började nu få svårt att sova och äta. All tid gick åt till att vända ut och in på 

alla tankar som snurrade. Och att ta reda på var Stefan höll hus när de inte var 

tillsammans. 

- Man blir besatt av en sån här person. Han styrde mig totalt och hade mig i ett 

järngrepp. (Artikel 1K, Aftonbladet Söndag 2011). 

 

När det gäller artiklarna om våld mot män handlar det istället om kampen mellan att vara 

både man och utsatt för partnervåld. Vinkeln är på männen som män och offer, samt 

svartmålande av förövaren. Mindre tyngd läggs på att berätta om vad de faktiskt varit med 

om. De äldre artiklarna om männen utmärker sig jämfört med de övriga reportagen, både vad 

gäller de övriga texterna om män och även vad gäller artiklarna om utsatta kvinnor. Artikel 



20 
 

1M från 2009 och 2M från 2012 anspelar mycket på könsstereotyper och genus, där de utsatta 

männens berättelse tydligt framhålls gå emot den rådande könsmaktsordningen. I dessa 

artiklar förekommer en del gestaltning av männen i mötet med reportern, som för att visa att 

männen utåt sätt agerar som en maskulin man och utstrålar manlighet, trots att de utsatts för 

kvinnligt partnervåld. Exempel från artikel 2M om Erik som var tillsammans och hade barn 

ihop med en kvinna som misshandlade honom fysiskt och psykiskt: 

 

Erik själv är klädd i strikt kostym, han har ett fast handslag och är mycket 

välformulerad. Allt pekar på att det är en stark, framgångsrik chef som står framför 

oss. (Artikel 2M, Aftonbladet Söndag 2012). 

Mannen beskrivs som stark och framgångsrik med maskulina egenskaper och utstrålning. 

Stor vikt läggs på att beskriva mannen som typisk maskulin inom ramen för 

maskulinitetsnormer av hur en man ska och bör vara (Connell 1999:100). Beskrivningen av 

Erik kommer i första stycket i artikeln, som för att betona hans maskulina framtoning. 

Liknande gestaltning förekommer i artikel 1M om Mats: ”Hur han, en medelålders man med 

gott om vänner, ett aktivt liv, som såg bra ut, kunde låta sig förnedras så. Av sin fru.” (Artikel 

1M, Amelia 2009). Gestaltningen av männen som maskulina och manliga anspelar på de 

fördomar och förväntningar vi har på genus efter rådande genusordningar. Som Connell och 

Pearse (2015) antyder har samhället olika förväntningar på oss som könade individer. 

Situationen och fenomenet i ovanstående citat från artikel 1M om en man som ”låtit sig 

förnedras” av sin fru går emot den rådande genusmaktordningen med mannen som 

överordnad kvinnan. Det blir påtagligt att den berörda mannen inte har levt upp till 

samhällets förväntning och föreställning av honom som man, där han som man har fallit offer 

för kvinnligt våld av sin fru. Föreställningen av den hegemoniska maskuliniteten (1999), som 

varje man enligt Connell förhåller sig själv till, blir svår att relatera till för dessa män. Det 

skapar skam och tabu i och med att mannen genom att bli utnyttjad av sin fru inte uppfyller 

den traditionella synen på maskulinitet. Därför vill reportern förstärka och kompensera 

mannen för hans berättelse, genom att beskriva honom som typiskt manlig och maskulin. 

 

I reportagen om de utsatta männen blir det tydligt att de dels är män, dels är offer för 

partnervåld. Männens könstillhörighet blir i fokus, till skillnad mot artiklarna om utsatta 

kvinnor. I kvinnornas reportage får de sakligt berätta om vad de har varit med om. Själva 

övergreppen och berättelserna från tiden i det destruktiva förhållandet gestaltas, utan för den 
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skull vara värderande. Ur reportaget om Monika, vars ex-man försökte mörda henne fyra 

gånger och som också dömdes för mordförsök: 

Utan att mannen upptäckte det, hade Monika plockat upp en del av kapseln ur diskhon 

och lagt den i en plastpåse. Hon misstänkte att det kunde vara något farligt och att han 

försökte förgifta henne. Plastpåsen lämnade Monika till polisen och fyndet blev 

senare ett av de bevis som fällde honom skyldig. (Artikel 2K, Aftonbladet Söndag 

2012). 

 

De kvinnliga reportagen är i större utsträckning neutrala i motsats till artiklarna om männen. 

Där beskrivs kampen mellan att vara en man och att vara utsatt för partnervåld, medan 

reportagen om de utsatta kvinnorna fokuserar på själva berättelsen i sig utan lika mycket 

värderingar. Det finns inte samma gestaltning och beskrivning av kvinnornas yttre eller 

framtoning i dessa artiklar, till skillnad mot artiklarna om männen. I ett av reportagen om 

kvinnor, artikel 1K om Helena från 2011, nämns dock hennes yttre kort i inledningen av 

artikeln: “Hon är ung, söt och precis på väg att ta sina första kliv ut ur vuxenlivet” (Artikel 

1K, Aftonbladet Söndag 2011). Här vill reportern påtala hennes oskuld och anspelar på genus. 

Det framkommer även att Helena bara är 19 år gammal. Precis som i artiklarna om männen 

säger gestaltningen och beskrivningen något om hur reportern och även samhället i stort ser 

på kvinnligt och manligt. Helena legitimeras offerstatus och passar även in i rådande 

genusordning genom att utmålas som ung kvinna, oskyldig och söt (Connell & Pearse 2015). 

Implicit kanske även skör och svag. Könsstereotypiska föreställningar av kvinnliga 

egenskaper som legitimerar Helenas berättelse. Det blir lätt att som läsare sympatisera med 

henne eftersom reportaget anspelar på vedertagna könsroller och socialt tillskrivna 

egenskaper efter kön. Hennes upplevelser och offerroll passar även in i Christies (2001) ram 

för ett brottsoffer.  

 

7.3 Reporterns roll  

I nio av de tio analyserade artiklarna är reportern en kvinna. En manlig reporter förekommer i 

artikel 2K i Aftonbladet Söndag (2012) om Monika. I texterna om våld mot män syns 

reportern tydligt i nästan samtliga artiklar, till skillnad från texterna om våld mot kvinnor. 

Reporterns egna värderingar lyser igenom i de flesta reportagen om de våldsutsatta männen. 

De bekräftar och förstärker könsstereotyper med sin reporternärvaro. Ett exempel från artikel 

1M om Mats som varit utsatt för partnervåld: ”Hur han [...] kunde låta sig förnedras så. Av 

sin fru” (Artikel 1M, Amelia 2009). Kontrasten mellan att vara en man och misslyckandet 
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med att upprätthålla sin maskulina och dominanta ställning som manlig överordnad blir här 

tydlig genom reportern. Reportern anspelar på genus samt förstärker könsstereotyperna 

genom att dessutom använda värdeladdade ord som “förnedras” samt “låta sig”. 

 

Flera av artiklarna har ett närvarande reporter-jag, där läsaren ibland även får se reporterns 

frågor. Hur reportern syns i texten skiljer sig däremot åt beroende på offrets kön. I artiklarna 

om männen finns könsstereotypiska värderingar. Reporterns närvaro bidrar till att förstärka 

könsstereotypiska föreställningar om genus. I artikel 1M om Mats ifrågasätter reportern 

mannen efter att han har berättat om att han utsatts för fysiska övergrepp. Reporterns ord står 

i fetstil följt av mannens ord i ett pratminus: 

 

Men du är en storvuxen man. 

- Visst. Men jag har det så inpräntat i mig, att en man aldrig, under inga omständigheter 

får slå en kvinna. (Artikel 1M, Amelia 2009). 

 

Likaså anspelar artikel 2M från Aftonbladet Söndag (2012) på fördomar och stereotyper 

kopplade till genus. Reportern ställer frågor som “varför stod du inte på dig?” och “var du 

inte starkare än din fru?”. Ifrågasättandet från reportern kopplas även till Christies teori 

(2001) om brottsoffer, där männen inte legitimeras offerstatus på grund av sin 

könstillhörighet. Det blir även problematiskt för reportern att sätta männen i relation till den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell & Messerschmidt 2005). De förhåller sig långt ifrån 

idealtypen av en maskulin man, varpå reportern ställer sig kritisk till deras upplevelser 

eftersom även hon (reportern) förhåller sig till och har föreställningar om män och 

maskulinitet (Connell 1999:101). 

 

I två av fem artiklar om våldsutsatta kvinnor syns reportern. Den ena genom att vi får vara 

med under mötet med Anna som Dagens Nyheter har träffat. Då ser vi reportern genom 

gestaltning: “Anna tittar ut genom kaféfönstret och skrattar till.” (Artikel 5K, Dagens Nyheter 

Insidan 2019). I den andra kvinnliga artikeln med ett närvarande reporter-jag syns även 

reporterns frågor, liksom i artiklarna om männen, men de fyller en helt annan funktion. 

Istället för att ifrågasätta offrets utsago eller anspela på könsstereotypiska fördomar, 

dramatiserar och hjälper reportern intervjupersonen att driva berättelsen framåt. Det 

förekommer i artikeln om Monika vars ex-man försökte mörda henne. Reportern ställer 

frågor som “ser du fortfarande bilder inom dig från det som hände?”, “vad gjorde honom så 
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farlig?” och “hur har du gått vidare efter det som hände?” (Artikel 2K, Aftonbladet Söndag 

2012). Dessa frågor skiljer sig markant från frågorna som reportern ställer i reportagen om 

männen. Maktstrukturer efter genus blir tydligt i och med reporterns frågor till männen och 

den allmänna föreställningen och uppfattningen av egenskaper kopplade till kroppens 

förmågor (Hirdman 2001:14).  

 

Förekomsten av artiklar med våldsutsatta män i en partnerrelation är betydligt färre än de 

med våldsutsatta kvinnor i media överlag. Det kan förklaras till att fenomenet inte 

uppmärksammas eller syns i samhället i stort, vilket Brå (2009) och tidigare forskning (Chase 

Espinoza & Warner 2016) har visat. Allt som oftast talas det om “mäns våld mot kvinnor”, 

men sällan om det motsatta scenariot. I reportagen vi har analyserat med våldsutsatta män har 

reportern svårt att förhålla sig till männen som dels män, dels som offer för kvinnligt våld. I 

en del artiklar ifrågasätts deras berättelse till viss del, där reportern trycker på männens 

fysiska övertag gentemot kvinnan, vilket sågs tidigare i citat. Formuleringar i artikel 3M som 

“Mats hävdar att han blev slagen” (Artikel 3M, Aftonbladet Söndag 2013) istället för “Mats 

blev slagen” förekommer också. 

 

Samma tveksamhet och ifrågasättande ses inte i reportagen om våldsutsatta kvinnor. I de 

kvinnliga reportagen konstateras det att det som intervjupersonen berättar är sant, medan 

upplevelserna i en del av de manliga reportagen möts med skepsis. Ur artikel 3K om Eva-

Lisa som var tillsammans med en våldsam man: “Eftersom han tvingat henne att sälja hela 

sitt bohag och bilen var hon helt beroende av honom” (Artikel 3K, Aftonbladet Söndag 2014). 

Det förekommer inget “hävdar” eller “Eva-Lisa menar att”, utan hennes berättelse blir 

betrodd. Eva-Lisas offerstatus legitimeras efter genus, medan exempelvis Mats inte gör det. 

Hans berättelse blir ifrågasatt. Reportern anspelar på könsstereotyper och egenskaper 

tillskrivna individer efter kön. 

 

Däremot ifrågasätts inte andra delar av berättelserna i de manliga artiklarna. Det förekommer 

många luckor och brister i berättelsen. Läsaren lämnas med flera frågetecken. Ett exempel ur 

artikel 1M om Mats som även har barn tillsammans med sin våldsamma ex-partner: 

 

När första barnet av tre kom märktes en skillnad i livssyn. Eva prioriterade karriären, 

och var noga med att föräldrapengen delades exakt rättvist. Det var Mats också, i 

själva verket la han karriären på hyllan när barnen kom. Tog mindre prestigefyllda 
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jobb för att få pengar, och valde att tillbringa så mycket tid som möjligt med barnen. 

(Artikel 1M, Amelia 2009). 

 

Enligt Mats, och även reportern eftersom hon väljer att lyfta föräldrarollen, agerar inte Eva på 

ett förväntat sätt efter rollen som kvinna och mamma. Eva väljer att prioritera karriären och 

dela lika på föräldrapengen trots att hon är mamma. Hirdman (2001) poängterar i sin teori om 

genus att kvinnor tillskrivs egenskaper såsom omsorgstagande, och bemöts med skepsis och 

kritik av samhället om hon inte visar och värdesätter omsorg. Som att exempelvis inte sätta 

mammarollen framför annat, som jobb och karriär. Hade ovanstående scenario varit omvänt, 

med ombytta roller, hade reportern förmodligen inte nämnt att Mats fortsatt sitt yrkesliv som 

vanligt trots att han blivit pappa. Reportern anspelar på könsstereotyper om manligt och 

kvinnligt i sin porträttering och berättande om Mats och Evas liv som föräldrar. Både Mats 

och Eva framställs som avvikande från normen om att kvinnor är hemma med barnen, 

männen jobbar (Hirdman 2001). Vidare följer två pratminus i samma artikel där Mats uttalar 

sig: 

- Hon hade svårt att acceptera det. Kanske tappade hon respekten då. Det första 

konkreta tecknet på att något var fel kom när Eva fortfarande ammade andra barnet.  

- Då fick jag anledning att misstänka att hon var otrogen. Men när jag konfronterade 

henne blev hon rasande och bara stack. Var borta i flera dagar. (Artikel 1M, Amelia 

2009). 

 

Berättelsen blir här ofullständig och vilar på vedertagna stereotyper om genus. Från 

ingenstans, utan bakgrund eller senare förklaring och uppföljning, kommer anklagelser om 

otrohet. Även att “det första konkreta tecknet på att något var fel kom när Eva fortfarande 

ammade andra barnet” (Amelia 2009) lämnar frågetecken. Eva ifrågasätts återigen som 

mamma, där informationen om att hon ammar blir viktig. 

 

7.4 Synen på sin egen utsatthet 

Männen i artiklarna känner skam för vad de har varit med om. De tycker att det är skamfyllt 

att ha varit utsatt för partnervåld eftersom de är just män. De passar enligt dem själva och 

samhället inte in i ramen för ett idealt offer för partnervåld. Det tas även upp i Burcas (2005) 

avhandling som belyser det faktum att män, manlighet och offerskap inte tenderar att bli 

förknippade med varandra. De som av samhället ses som “ideala offer” i våld i nära relationer 

är kvinnor. Enligt Christies teori (2001) ses männen både av sig själva och av samhället som 

icke-ideala offer. De har svårt att hävda sin status som offer, och har själva svårt att relatera 
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till egenskaper som tillskrivs “ideala offer”. Vidare lever de inte heller upp till rollen som 

man och maskulin, som den överordnade och dominanta i samhället (Hirdman 2001). Det 

resonemanget syns både implicit och explicit i medieinnehållet i artiklarna om männen: “Att 

vara man och utsatt av en kvinna i ett parförhållande blev ett dubbelt tabu.” (Artikel 5M, 

Dagens Nyheter Insidan 2019). 

 

Inte heller kvinnorna ser sig själva som “ideala offer”. I reportagen där kvinnorna beskriver 

sig själva i ett pratminus säger många att de såg sig själva som starka innan förhållandet. De 

har svårt att relatera till bilden av vara utsatt, för de tycker sig inte passa in i föreställningen 

av hur ett offer bör vara. Det blir tydligt i artikel 5K om våldsutsatta Anna:  

 

- Tidigare trodde jag att det bara var utslagna kvinnor som råkade ut för sånt här. Nu 

vet jag att det kan hända vem som helst, även kvinnor som från början ser sig som 

starka. (Artikel 5K, Dagens Nyheter Insidan 2019). 

 

Föreställningen om “det ideala brottsoffret” som svag och underordnad genomsyrar samtliga 

artiklar. Intervjupersonerna i reportagen, män som kvinnor, förhåller sig till, eller kämpar 

med att förhålla sig till, egenskaper om att vara “svag som ett offer”. 

 

Två av artiklarna om de våldsutsatta kvinnorna skiljer sig dock från övriga reportage. I dessa 

berättas det om hur kvinnorna hamnade i en destruktiv relation på grund av att de har en 

“svaghet” i sig, och menar att den härleder från barndomen. Kvinnorna kan till viss del 

relatera till ett “offer”, med förklaringen att de är svaga - en egenskap som starkt förknippas 

med offer-stämpeln (Christie 2001). En av artiklarna med en kvinna som menar att hon har en 

svaghet i sig handlar om Anja som blev psykiskt och fysiskt misshandlad av sin pojkvän. I 

reportaget säger hon att hennes vänner såg henne som stark och chockades över att just hon 

hade blivit utnyttjad. Inte kunde väl Anja, som av vännerna sågs som stark och kaxig, råka ut 

för partnervåld. Anja själv förklarar situationen med att hon blev lämnad av sin pappa när hon 

var nio och “inte varit hel sedan dess”. Vidare säger även Anja: “– Jag vet att jag har den där 

svagheten, så jag ska akta mig för människor som vill bryta ner mig.” (Artikel 4K, Amelia 

2017). 

 

En annan kvinna säger sig också dras till destruktiva förhållanden. Denna artikel är skriven i 

Aftonbladet Söndag och handlar om Eva-Lisa som var tillsammans med en våldsam partner 
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vid namn Janne. Även hon förklarar att hon “söker sig till” destruktiva män som en 

konsekvens av sin barndom, med en mamma som enligt Eva-Lisa var psykopat och 

behandlade henne därefter. Följande går att läsa i artikel 3K om Eva-Lisa: “[...] också bär 

ansvaret för att dottern söker sig till gränslösa män med psykopatiska drag.” (Artikel 3K, 

Aftonbladet Söndag 2014). 

 

Både Anja och Eva-Lisa kan till viss del relatera till “det ideala brottsoffret” (Christie 2001), 

genom att de ser sig själva som sköra och bekräftelsesökande. I övrigt hade samtliga 

brottsoffer, både män som kvinnor, svårt att förhålla sig till utsattheten. De har en tydlig bild 

av hur en utsatt person ser ut och agerar, och kunde själva inte relatera till det. Deras egen 

självbild går emot föreställningen av ett offer. I artikel 1K beskriver Helena hur hon var innan 

förhållandet: ”– Han raserade hela mitt liv. Innan jag träffade honom var jag en glad, stark, 

tjej med skinn på näsan.” (Artikel 1K, Aftonbladet Söndag 2011). 

 

7.5 Försvar är lika med våld 

Flera av männen säger att de inte kunde försvara sig från den kvinnliga förövaren eftersom de 

inte vill bruka våld. De ser våld som den enda lösningen och utvägen i ett försvar. Männens 

upplevda känsla av försvarslöshet och uppgivenhet blir tydlig när det kommer till 

handlingskraft för att sätta stopp för misshandeln. I tre av de fem artiklarna säger männen i ett 

pratminus att det var svårt att förhålla sig till det fysiska partnervåldet, eftersom de enligt dem 

själva egentligen var starkare än sin partner. I artikel 1M är det istället reportern som undrar 

om inte mannen var starkare än sin fru, och varför han i så fall lät henne slå trots hans fysiska 

övertag. Artikeln handlar om Mats. Reportern säger till Mats: “Men du är en storvuxen man” 

varpå Mats svarar reportern med att säga: “– Visst. Men jag har det så inpräntat i mig, att en 

man aldrig, under inga omständigheter får slå en kvinna.” (Artikel 1M, Amelia 2009).  

 

Flera av artiklarna om de manliga brottsoffren visar på samhällets misslyckande med att 

hjälpa utsatta män. Män som utsätts för våld är rädda för att själva bli anmälda istället för att 

bli betrodda med att hävda självförsvar. I artikel 1M om Mats fortsätter han ovanstående 

resonemang om våld: “– [...] Män med den här problematiken blir inte trodda. Man kan få 

frågor som: ‘Jamen, om hon nu slog dig, vad hade du gjort innan’?” (Artikel 1M, Amelia 

2009). Tidigare forskning från USA har visat att rättssystemet (i USA) och allmänheten i 

övrigt har svårare att tro på en man som hävdar självförsvar än om en kvinna hävdar 

detsamma i en relation (Chase Espinoza & Warner 2016). Men vad som är än mer intressant 
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är att männen verkar ha en syn på försvar som en metod som måste innefatta våld. Det blir ett 

likhetstecken mellan försvar och våld: försvar = våld. I artikel 5M om Hannes, som blev både 

fysiskt och psykiskt misshandlad av sin flickvän, bekräftar han resonemanget om att männen 

ser våld som enda sättet till försvar:  

 

–[...] Hur skulle jag försvara mig själv? Det går ju inte att göra det fysiskt. Som 

man är man ju uppfostrad att inte ens röra kvinnor på det sättet. Hur man än gör 

finns det också en risk att någon skulle tänka att jag hade angripit henne. (Artikel 

5M, Dagens Nyheter Insidan 2019). 

 

Männen berättar att de av samhället har lärt sig att aldrig slå en kvinna. Att de i sin barndom 

och uppfostran fått höra att de aldrig får slå kvinnor, men uttrycker inte att de har fått höra att 

de aldrig får slåss eller bruka våld i allmänhet. En stereotypisk syn på könade individer och 

genus, med egenskaper och sätt att förhålla sig till andra kopplade till våra kroppsliga 

förmågor (Connell & Pearse 2015:76). Ingen av kvinnorna uttryckte samma sak, att de hade 

svårt att försvara sig eftersom de vet att de inte får slå en man. Att inte slå en man är inte ett 

utbrett talesätt. Däremot har männen svårt med våld i samband med kvinnor. Enligt dem lär 

samhället ut att inte bruka våld gentemot kvinnor, istället för att se det som att de aldrig får 

bruka våld mot någon, oavsett kön. Enligt genusteorin finns föreställningar om kvinnan som 

det svagare könet. Att männen fått höra att de aldrig får slå en kvinna bekräftar denna 

föreställning, socialt tillskriven efter genus. Däremot ses slagsmål och våld mellan män som 

“naturligt” och mer allmänt accepterat, eftersom män enligt samhället är aggressiva i sin 

natur (Hirdman 2001:60). 

 

En av männen påtalar dock att han är emot all typ av våld, oavsett kön. Senare säger han 

också att det var pinsamt att vara man och utsatt för våld av en kvinna. Det går emot 

föreställningen om genus, att vara våldsutsatt av en kvinnlig partner. Mannen ska vara 

överordnad och stark, kvinnan underordnad och den svagare individen i en samkönad relation 

(Hirdman 2001). I artikel 4M om Patrik som blev misshandlad av sin fru i över 20 år säger 

han:  

 

–[...] Att stå där och känna att jag skulle kunna ta mig loss… men ändå gjorde jag 

inte det. Jag är väldigt emot alla typer av våld, så jag kämpade mot mitt adrenalin. 

(Artikel 4M, Aftonbladet Söndag 2018). 
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Detta citat visar på det faktum att våld mot kvinnor och även män i detta fallet, går emot 

männens egen syn på genus, om vad de får och inte får göra efter deras egen och andras 

kroppsliga förmåga och könstillhörighet. Samtidigt går männens egen utsatthet och position i 

förhållandet också emot rådande genusordningar och föreställningar om genus och kön 

(Connell & Pearse 2015). Det blir ett dilemma för männen, där de känner sig försvarslösa och 

uppgivna inför problematiken och situationen. 

 

7.6 Betydelsen av barn 

Tyngden på och betydelsen av barn skiljer sig åt mellan kvinnorna och männen i reportagen. 

Två av fem av de utsatta kvinnorna berättar att de har barn. Informationen om att de är 

mammor kommer redan i ingressen, där det också framkommer att det var barnen som gav 

kvinnan kraft och mod att lämna den destruktiva relationen. I artikel 4K om Anna som 

lämnade ett våldsamt äktenskap med Peter, beskrivs i ingressen hur hennes son gjorde att hon 

vågade lämna relationen: 

 

Den första tiden med Peter var himlastormande - men det slutade med att hon 

blev totalt nedbruten av psykisk misshandel. Ett löfte till sonen gjorde att hon till 

sist kunde bryta sig loss. (Artikel 5K, Dagens Nyheter Insidan 2019). 

 

Den andra artikeln som tar upp betydelsen av barn är artikel 2K som handlar om Monika som 

lyckades fly ur sin sambos våld. Barnens stora betydelse beskrivs även här redan i ingressen 

och som den stora anledningen till att Monika lyckades bryta helt med mannen. I texten har 

reportern även citerat Monika: “– Kärleken till mina barn gav mig kraft.” (Artikel 2K, 

Aftonbladet Söndag 2012). 

 

I reportagen om utsatta män berättar fyra av fem män att de har barn. Vad som skiljer dessa 

artiklar med texterna om kvinnorna är att informationen om att mannen även är pappa 

kommer först mot slutet i brödtexten. Det framkommer inte heller att barnen var den 

avgörande faktorn till att männen tog sig ur förhållandet, till skillnad mot de utsatta 

kvinnorna. Vinkeln i männens berättelse är ofta istället att mannen i fråga nu berättar om 

partnervåldet, trots skammen, för att hjälpa andra utsatta män och för att upplysa om 

problemet. Det ser vi exempelvis i artikel 4M om Patrik som blev utsatt för våld av sin fru i 

över 20 år: “– Det finns hjälp - våga ta steget! Folk vill hjälpa, du kan inte klara det här 

själv.” (Artikel 4M, Aftonbladet Söndag 2018). 
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I en del artiklar om männen finns också ett stort behov av att utmåla sin kvinnliga förövare 

som avvikande, i många fall även som “psykopat”. I artikel 2M om Erik som var gift med en 

våldsam kvinna i över sju år benämns kvinnan som “psykopat” redan i ingressen: “Söndag 

har träffat Erik, 55, som var gift med en psykopat i över sju år” (Artikel 2M, Aftonbladet 

Söndag 2012). Vi ser även detta upprepas ytterligare en gång i samma artikel men denna 

gång mer mot slutet där det står: “- Till sist fanns ingenting kvar. Utom mitt liv med 

psykopaten.” (Artikel 2M, Aftonbladet Söndag 2012). Även Erik har barn, men 

informationen och betydelsen av dessa samt papparollen kommer först i mitten av artikeln. 

Inte heller i artikeln om Erik framhålls barnen vara en anledning till att bryta relationen. I 

artikeln om Erik blir det viktigare att påtala och berätta om förövarens beteende än att lyfta 

papparollen. 

 

Männens upplevelser skrivs och berättas i relation till den samtid och struktur de lever i. I 

deras reportage blir mansrollen i fokus, där de som offer för partnervåld inte kan relatera till 

den hegemoniska maskuliniteten (Connell & Messerschmidt 2005) eller genusordningen 

(Connell & Pearse 2015). Papparollen blir inte lika viktig, då deras upplevelse och berättelse 

överlag redan bryter mot samhällets syn på partnervåld. De två kvinnorna däremot, vars 

berättelser mottas med större acceptans av samhället, blir viktigare i och med rollen som 

mamma. Deras upplevelser ställs i relation till mammarollen. Genusperspektivet blir tydligt, 

där männen genom att ha upplevt partnervåld avviker från den förväntade genusordningen 

och maskulinitetsnormer (Connell 1999:101). Att vara man, manlig och maskulin för med sig 

vissa förväntningar över hur en ska vara, vilket kan bli skadligt för både individen själv och 

för samhället i stort (Herz & Johansson 2011:15). Därför lyfts kampen mellan att vara man 

och att vara utsatt för kvinnligt våld i reportagen om männen, medan kvinnorna som mammor 

måste vara ansvarstagande gentemot sina barn i och med mammarollen. Kvinnorna måste 

lämna sin partner för barnens skull. På männen läggs inte samma ansvar som pappor. Deras 

berättelser är redan avvikande från genusordningen (Connell & Pearse 2015) och teorin om 

”det ideala brottsoffret”. Därför lyfts inte papparollen på samma sätt som hos mammorna, 

eftersom männen redan är avvikande som icke-ideala brottsoffer (Christie 2001). Däremot 

blir mammorna ansvariga för sina barns hälsa och trygghet, vilket lyfts på ett helt annat sätt i 

deras reportage (Connell & Pearse 2015). Kvinnorna blir i första hand mammor, i andra hand 

kvinnor och människor. Männen blir i första hand män och människor, i andra hand pappor 

(Hirdman 2001:52). 
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7.7 Synen på förövaren 

I nästan samtliga texter om våld mot kvinnor ursäktar och förklarar sig dessa över förövarens 

beteende och våldsamma handlingar. Ofta avslutas artikeln med att kvinnan säger att hon vill 

att förövaren ska få någon form av hjälp. De visar omsorg, vilket kan relateras till våra 

tillskrivna egenskaper och förmågor efter vårt sociala kön (Connell & Pearse 2015). I artikel 

3K om Eva-Lisa som inledde en våldsam relation med Janne beskrivs det tydligt: “Idag har 

hon lämnat Janne och flyttat till en ny stad men har ändå inte gett upp hoppet om att hjälpa 

honom bli frisk från sin ‘psykopati’” (Artikel 3K, Aftonbladet Söndag 2014). 

 

Männen å andra sidan pratar illa om förövarna och ursäktar inte förövarens beteende på 

samma sätt som de flesta kvinnorna gör. I artiklarna om männen är det generellt ett större 

fokus på förövaren och på att förklara hur illa hon har betett sig. De vill gärna legitimera sin 

berättelse, som att de är vana vid att bli ifrågasatta. I artikel 1M om Mats som var i en 

destruktiv relation med Eva syns detta resonemang. I artikeln frågar reportern Mats om hur 

Evas vredesutbrott började och om våldets karaktär: 

 

Hur tog det sig uttryck?  

– Först i fruktansvärda förolämpningar om hur värdelös jag var. Sedan övergick hon 

till att förödmjuka mig rent fysiskt. Slog och kastade saker. Jag hamnade väldigt 

ofta liggande på golvet. Då tog hon mina glasögon, så att jag inte kunde se och 

försvara mig. (Artikel 1M, Amelia 2009). 

 

Männens beskrivning av sin kvinnliga förövare är ofta hatisk. De pratar om förövarna med en 

helt annan ton mot vad kvinnorna gör. Tonen är generellt hårdare i artiklarna om männen. En 

del av männen beskriver även sin förövare som psykopat. Erik säger i artikel 2M: “ – Till sist 

fanns ingenting kvar. Utom mitt liv med psykopaten.” (Artikel 2M, Aftonbladet Söndag 

2012). Ingen av männen uttrycker en önskan om att deras förövare ska få hjälp. I artikeln om 

Erik som var gift med en våldsam kvinna, går det att läsa hur förövarens handlingar och 

beteende beskrivs genom följande meningar: “Hon attackerade Erik verbalt, hotade och 

anklagade. Hon var aggressiv och hatisk.” (Artikel 2M, Aftonbladet Söndag 2012). 

 

Kvinnorna däremot har inte samma fokus på att utmåla förövaren som ond. De berättar 

sakligt om vad de har varit med om. En del av kvinnorna har även en önskan om att 

förövaren också ska få det bra i framtiden, trots det som hänt. De värnar och bryr sig om 

förövaren. De flesta av kvinnorna uttrycker, trots våldet, empati för mannen och vill att han 
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ska få det bra framöver trots att de inte längre är tillsammans. En del kvinnor förklarar 

misshandeln och våldet med att “han var sjuk”. Det framkommer bland annat i artikel 2K om 

Monika som säger att “han behövde vård” om sin ex-man som försökt att mörda henne vid 

fyra tillfällen (Artikel 2K, Aftonbladet Söndag 2012).  

 

Kvinnornas relation till sin förövare kan förklaras med genusteorier om kvinnor och mäns 

socialt tillskrivna egenskaper och sätt att förhålla sig till sin omvärld efter genus (Connell & 

Pearse 2015). Enligt Hirdmans genusteori (2001) förväntas det av kvinnor att visa omsorg 

och omvårdnad, vilket reproduceras på olika sätt i samhället. Både institutionellt och socialt, 

implicit och explicit. Kvinnorna som önskar att sina förövare får hjälp i framtiden 

reproducerar genus, genom att fortfarande värna om sin före detta partner trots misshandeln. 

Likaså reproducerar männen genus, genom att inte uttrycka samma önskan. De har genom sin 

utsatthet haft svårt att relatera till den hegemoniska maskuliniteten (Connell 1999), och 

känner istället förakt mot sin kvinnliga förövare. Deras utsatthet som män går emot rådande 

genusordning och hierarkin mellan de sociala könen. Kvinnornas berättelse är inte lika 

avvikande, då samhällets bild av en förövare för det mesta är en man (Christie 2001). 

 

Även framställningen av och sättet att tala om de kvinnliga förövarna får stöd i tidigare 

forskning om kvinnliga förövare som avvikande (Carlyle, Scarduzio & Slater 2014). Inte bara 

männens upplevelse av våld blir avvikande, utan även den kvinnliga förövaren. Inte heller 

hon passar in i normen för hur hon bör vara. Kvinnor är inte våldsamma av sin natur enligt 

föreställningar av genus, och ses därför i rollen som förövare som abnorma och socialt 

avvikande från samhället (Hirdman 2001; Carlyle, Scarduzio & Slater 2014).  

 

7.8 Bristande samhällsstöd 

I alla artiklar om utsatta män finns det implicit och explicit kritik mot samhällets brist på stöd 

och hjälp för våldsutsatta män i partnerrelationer. Många av männen säger sig ha försökt att 

söka hjälp hos polisen eller socialtjänsten, men istället blivit ifrågasatta med vad de själva 

hade gjort för att framkalla en provokation. Det syns bland annat i artikel 4M om Patrik som 

var tillsammans med en våldsam kvinna i över 20 år: “En gång när han berättade för en polis 

fick han frågan tillbaka: ‘Vad har du gjort först då?’” (Artikel 4M, Aftonbladet Söndag 2018). 

I ett annat exempel från artikeln om Mats som levde ihop med Susanne i sex år står följande:  
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Ofta 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.  

– Varken polis eller socialtjänst har lyssnat på mig. Det har alltid tagit hennes parti. 

(Artikel 4M, Aftonbladet Söndag 2018).  

 

Brå:s rapporter från 2009 och 2014 bekräftar männens upplevelser om att samhället brister i 

att erbjuda stöd för män som utsatts för partnervåld. Även tidigare forskning visar att män 

som försöker söka hjälp ofta blir ifrågasatta och har svårt att få sin röst hörd (Drijber, 

Reijnders & Ceelen 2013; Chase Espinoza & Warner 2016 m.fl.). Intressant i sammanhanget 

är att det inte nämns någon kontakt med myndigheter i artiklarna om kvinnorna. Undantaget 

är artikel 2K om Monika vars ex-man försökte mörda henne vid flertalet tillfällen och som 

också blev fälld för detta, samt artikeln om Eva-Lisa som polisanmälde sin partner och fick 

skyddat boende av kvinnojouren.  De övriga kvinnorna varken efterfrågar kontakt eller 

framhåller att de själva har sökt eller tagit hjälp av en myndighet eller annat samhällsstöd, 

mer än familjemedlemmar eller vänner. I artiklarna med männen framkommer däremot att 

flera av dem har varit i kontakt med myndigheter som polis eller sjukvård för att försöka få 

hjälp eller att anmäla sin partner, men inte fått gehör eller haft svårt att nå fram. Det ses i 

artikel 1M om Mats som var i en destruktiv relation med Eva. När de två senare gick skilda 

vägar blev det vårdnadstvist om barnen, som hamnade i familjerätten. Först blev Mats inte 

betrodd i sin berättelse och fick frågor som löd: “Jamen, om hon nu slog dig, vad hade du 

gjort innan?” (Artikel 1M, Amelia 2009). 

 

Återigen blir Christies (2001) teori om det ideala brottsoffret samt genusteorin med 

tillskrivna egenskaper efter könstillhörighet (Hirdman 2001) applicerbar. Manliga offer, 

framför allt för kvinnligt partnervåld, har svårt att legitimera sig som offer och blir lätt 

misstrodda. Männen passar inte in i maskulinitetsnormen och har svårt att hävda offerstatus 

(Connell 1999; Drijber, Reijnders & Ceelen 2013). 

 

7.9 Tidsperspektivet 

Artiklarna om männen blir mindre kontroversiella med tiden medan artiklarna om kvinnorna 

är mer neutrala oavsett vilket år de är skrivna. Som vi tidigare lyft i vår analys återfinns 

könsstereotypiska värderingar och uttalanden tydligast i främst de äldre texterna med 

männen. Framför allt i artikel 1M i Amelia från 2009 som handlar om våldsutsatta Mats, samt 

artikel 2M i Aftonbladet Söndag från 2012 som handlar om Erik. I dessa artiklar framträder 
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reporterns allmänna syn, antaganden och åsikter tydligt i texten, med kontroversiella frågor 

till intervjupersonen som också redovisas: “Funderade du på att ta ditt liv?” (Artikel 2M, 

Aftonbladet Söndag 2012). 

 

De senare artiklarna om utsatta män, från 2013 och framåt, innehåller inte samma stötande 

frågor eller anspelningar på fördomar som de tidigare reportagen. Artiklarna blir mindre 

kontroversiella och mer sympatiska med tiden. Det syns bland annat i artikel 4M om Patrik 

som var utsatt för partnervåld i över 20 år. Reporternärvaron är inte lika tydlig i denna text 

som i artiklarna från längre bak i tiden. Den enda frågan som reportern har till Patrik lyder 

“Vad skulle du vilja hälsa andra i samma sits?” (Artikel 4M, Aftonbladet Söndag 2018) vilket 

skiljer sig gentemot de frågor intervjupersonerna får i artiklarna från 2009 och 2012. 

 

8. Slutsats och diskussion 

Vårt syfte med studien har varit att se hur tryckt press porträtterar manliga brottsoffer för 

partnervåld jämfört med kvinnliga sådana med fokus på de våldsutsatta männen. Efter att ha 

analyserat reportage om våldsutsatta kvinnor och män ur ett genusperspektiv samt med 

Christies teori om det ideala brottsoffret (2001), har vi sett hur media skildrar män och 

kvinnors berättelser av partnervåld olika. Liksom Brå:s rapporter från 2009 och 2014 samt 

tidigare forskning (Burcar 2005; Drijber, Reijnders & Ceelen 2013) har påpekat, har även vi 

kunnat konstatera att utrymmet och uppmärksamheten kring kvinnligt partnervåld mot män 

får mycket litet utrymme i media jämfört med manligt partnervåld mot kvinnor. Detta trots att 

statistik från Brå (2014), som har ett vidare begrepp för “våld i nära relation” än vad vi har 

haft i den här studien, visar på att män blir utsatta för lika mycket psykiskt våld som kvinnor. 

 

När det väl skrivs om fenomenet kvinnligt partnervåld i media anammar reportern och 

journalisten ofta vedertagna och djupt rotade föreställningar om kvinnligt och manligt i sin 

vinkel och sätt att gestalta och beskrivna männen. Det syns tydligt i vår analys av reportagen. 

Samma sak ses även hos kvinnorna, men bara delvis. Ofta går genusperspektivet hand i hand 

med teorin om det ideala brottsoffret. För att inte förödmjuka männen mer än vad de redan 

har blivit enligt rådande genusordning, genom att ha blivit utsatta för övergrepp och våld av 

sin dåvarande kvinnliga partner, vill reportern i dessa artiklar gärna kompensera deras skam. 

Reportern porträtterar därför männen med vad samhället skulle tillskriva maskulina och 

manliga egenskaper. Liksom framställningen av kvinnornas berättelse, vars upplevelser får 
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större trovärdighet och sympati av samhället i stort, som oftast blir porträtterade som offer för 

något fruktansvärt. Ändå blir kvinnornas berättelse inte iögonfallande. De passar ju trots allt 

in i samhällsnormen efter rådande genusordning som underordnade mannen och som mer 

legitima offer. Kvinnorna blir en i mängden av de som dagligen utsätts för mäns våld mot 

kvinnor. Deras berättelse får ingen vidare tyngd. De blir inte heller lika personifierade och 

unika som männen, som porträtteras som unika individer, inte en del av den “större massan” 

som kvinnorna blir. Vår analys av reportagen visar att media, åtminstone i dessa fall, tydligt 

anspelar på könsstereotyper och fördomar, och reproducerar föreställningar av och strukturer 

uppkomna efter genus. 

 

Samtidigt är medieinnehållet en produkt av den samtid vi lever i. Som Brå (2014) framför i 

sin rapport är stödet från samhället, både institutionellt och på individnivå, näst intill 

obefintligt för män som utsatts för partnervåld. Det är fortfarande en tabubelagd och icke-

prioriterad problematik, som behöver uppmärksammas betydligt mer. Framför allt med tanke 

på dess omfattning, om en ska se till Brå:s rapport med statistik över mäns utsatthet. Vi som 

författare till den här uppsatsen vill dock framhålla att det trots allt är skillnad på våldets 

karaktär mellan våldsutsatta män och kvinnor. Mäns våld mot kvinnor leder i värsta fall till 

döden. Vi valde att i uppsatsen inte ta hänsyn till dödligt våld, eftersom dödligt partnervåld 

mot män är ovanligt, näst intill obefintligt, åtminstone i medierapporteringen. Kvinnor utsätts 

i högre grad för en helt annat typ av våld än män, med grövre kränkningar och konsekvenser 

(Brå 2014). Vi vill inte på något sätt förminska mäns våld mot kvinnor, men det ena behöver 

inte utesluta det andra. Det är, som journalisten till artikel 1M från Amelia 2009 skriver: 

“dags att vi tar mansmisshandeln på allvar”. Uppmärksamheten och sättet att skriva och 

uttrycka sig på i media är en början, med neutral och saklig rapportering av partnervåld. Text 

kan ses som sociala handlingar, med direkt påverkan på samhället. Medier besitter makt, och 

bestämmer vad som diskuteras och debatteras i hemmen, på arbetsplatsen och i politiken. 

Med större kunskap, bättre och mer genomtänkta prioriteringar samt med jämställdhet som 

utgångspunkt i mediers rapportering kan vi fortare uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle. 

Om regeringens jämställdhetsmål (prop. 2005/06:155) ska uppnås, krävs det att vi också 

synliggör och pratar om hela problematiken. På så sätt kan vi förhoppningsvis uppnå målen 

om ett jämställt samhälle. 

 

 



35 
 

8.1 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning på ämnet vore det intressant att utöka mängden material för att få en 

djupare och bredare analys av hur framför allt manliga brottsoffer för partnervåld porträtteras 

i media. Som nämnts tidigare finns begränsad kvalitativ forskning om mäns utsatthet för 

partnervåld i jämförelse med kvantitativa studier. Framför allt är det brist på svensk 

forskning. Det vore intressant att kombinera en kvalitativ innehållsanalys med intervjuer med 

journalister. På så sätt får vi ytterligare ett perspektiv för hur journalister i sin profession 

värderar och vinklar innehåll och framför allt varför. Genom intervjuer kan vi se hur 

medielogiken ser ut vid rapporteringen och framställningen av partnervåld, och vilka 

värderingar och samhällsstrukturer som genomsyrar det redaktionella arbetet. 
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11. Bilaga 

11.1 Frågeschema 

1. STRUKTUR:  

1:1 Vad kommer först i texten?  

1:2 Vilka teman finns och när kommer de?  

1:3 Hur beskrivs männen och kvinnorna i rubriken och ingressen? 

1:4 Är det fokus på förövare eller offer?  

1:5 Vinkel på texten?  

2. REPORTERNS ROLL:  

2:1 Syns reportern i texten? Och i sådana fall, hur? Explicit och implicit.  

3. PORTRÄTTERING AV OFFER: 

3:1 Hur beskrivs huvudpersonen i texten?  

3:2 Skuldfråga - Läggs någon skuld på offret?  

3:3 Förminskas/förstoras problemet. Exempelvis “Hon/han gick inte, fast hon borde ha gått”.  

3:4 Hur används adjektiv vid beskrivningen av offret/intervjupersonen? 

3:5 Vilka adjektiv? Vad tillför de? 

3:6 Används verb för att beskriva offret/intervjupersonen? Vilka? 

4. ORDVAL: 

4:1 Finns värdeladdade ord eller ord med värderingar, och hur används dessa? I vilka 

sammanhang? 

4:2 Finns ord som sticker ut? Ord som får en som läsare att reagera?  

https://www.aftonbladet.se/relationer/a/8wEej1/hon-tog-en-bit-at-gangen
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4:3 Finns det kontraster i texten? Exempelvis i sammanband med ord som “men”, “trots”, 

“ändå” osv.  

5. OFFRENS EGEN SJÄLVBILD:  

5:1 Hur ser offren/personerna på sig själva?  

5:2 Hur beskriver de och talar om sig själva? 

6. KÖNSSTEROTYPER:  

6:1 Vilka könsstereotyper går att hitta i texten? 

6:2 Hur framträder dem?  

6:3 Anspelar artiklarna på några fördomar? Vilka? 

7. TIDSPERSPEKTIV OCH UTRYMME:  

7:1 Hur skildras våldet/hur stort fokus läggs på våldet? 

7:2 Hur stort utrymme får tidsperioden innan, under och efter den destruktiva relationen? 

7:3 Finns någon skillnad i vad som får utrymme i texten beroende på publiceringsår?  

8. FÖRÖVAREN:  

8:1 Hur beskriver offret förövaren?  

8:2 Hur mycket plats får förövaren i texten?  

 


