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Abstract 

The main topic of this study is IPV (Intimate Partner Violence) with a focus on the men that are 

exposed. The empirical data was examined from a stigma and a gender perspective. The purpose 

of my thesis was to investigate how different beliefs and social norms about male and female 

affect how men exclude themselves and are excluded, for example, from social safety nets. I 

started my study with inspiration from internet-based material about a woman and a man's 

experience with IPV. I fetched empirical data by attending a seminar on Youth IPV and in semi-

structured interviews of two professionals, one who works with male victims of IPV and one 

who works with violence victims in generally. I also interviewed four men who has been 

exposed to IPV. Through my informants' stories I was able to investigate whether there were 

social circumstances that could affect IPV, which came about through varying concrete 

examples. Also how IPV distinguishes itself when the man is the vulnerable instead of the 

woman because most of the information and material available in Sweden is about the woman's 

over-represented vulnerability. With the help of previous research and literature that I used in my 

study, I came to the conclusion that the most effective method of analyzing IPV among men is 

through the personal meeting in an interview because the subject is otherwise taboo. My study 

showed that IPV differs where the practitioner is male or female because women use more 

mental violence while men use most physical violence and since the mental violence is easier to 

hide, the subject remains unlit partly because of the men's own silence and partly because the 

environment is not equipped to emphasize this kind of problem. 
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1. Introduktion 
 

I och med en viss mättnad av det stora fokus på #metoo-rörelsen och feministiska 

manifestationer där kvinnor i uppror visade sina könsorgan med syfte att uppnå ett jämställt 

samhälle under tiden jag var på utbytesstudier i Sydamerika väckte både känslor och tankar. Med 

den mättnadskänslan som utgångspunkt samt ett flertal år inom arbetet kring hälso- och sjukvård 

med personer med både fysiska och psykiska funktionsvariationer har fått mig att fundera kring 

hur en minoritetsgrupp lyckats mobilisera, tagit plats och väckt viktiga frågor för ett jämlikt och 

rättvist samhälle. Med en stor risk att känna som att jag simmar mot strömmen vill jag ändå ägna 

min tid åt att undersöka IPV (Intimate Partner Violence) med fokus på mannen som den utsatte. I 

det så kallad välfärdssamhället vi lever i har både samhället och myndigheterna ansvar att 

förebygga och motverka våld för alla medborgare oavsett kön, ålder, etnicitet, trosföreställning 

eller sexuell läggning. Men heterosexuella män som blivit våldsutsatta i en partnerrelation verkar 

ha hamnat utanför alla tidigare nämnda kategorier. Det är allmänt känt att kvinnovåld mot 

mannen har en viss jargong, det förlöjligas och bagatelliseras, det rättfärdigas och accepteras 

både av de själv utsatta och av omgivningen. Ett exempel på detta är från Malcom J. George 

studie om män som var offer för våld eller dominerade av sina fruar. Han beskriver hur män i 

postrenässans Europa förlöjligades och förnedrades genom att få sitta baklänges på en åsna eller 

fastspända till en vagn där allmänheten kunde kasta saker på dem och sedan paraderade genom 

staden, en man förväntades dominera sin fru och inte tvärtom (George 1994). Flera hundra år 

senare exponeras inte längre utsatta män genom offentlig förnedring men man kan fortfarande 

förnimma ett förhållningssätt som inte motsvarar en adekvat bemötande till en utsatt person i ett 

välfärdssamhälle. Ett exempel på detta är från min första intervju av en personal från 

Mansjouren, där han berättar att en man vänt sig till dem för stöd då han blivit utsatt för våld av 

sin fru. Mannen blir uppmanad till att göra en polisanmälan då personalen anser att händelsen är 

av polisiär karaktär. I kontakt med polisen blir mannen råddad istället för att få göra en 

polisanmälan att se till att sin fru börjar gå i terapi (Intervju 1). Statistik och tidigare studier visar 

att kvinnans utsatthet har varit ett stort samhällsproblem och i en stor utsträckning 

överrepresenterad, därför är det inte heller konstigt att forskning om våld i nära relationer som 

samhällsproblematik har utgått från ett genusperspektiv men eftersom studier visar också att våld 

förekommer i samkönade parrelationer handlar det inte längre enbart om dikotomin manlig – 



Gianella Broccolo 
 

5 
 

kvinnlig utan det kan vara andrar faktorer som är grunden till problematiken. Eftersom man 

oftast utgår ifrån aktuella studier, forskning och statistik som redan finns tillgängligt får man inte 

ignorera att det finns ett mörkertal och icke-registrerat material som behöver lyftas fram och 

synliggöras. 

 

 

1.1 Bakgrund om IPV och tidigare forskning i Sverige 
 

WHOs definition av IPV (Intimate Partner Violence) refererar till våld eller hot om våld av en 

aktuell partner eller ett ex-partner som uttrycker aggression psykiskt, fysiskt, ekonomisk eller 

sexuellt och även kontrollerande beteenden. Det kan inträffa i en heterosexuell relation som i en 

samkönad relation (WHO 2014). 

Studier och forskning har tagit framfart inom IPV sedan 1990-talet då historiskt sätt har våld i 

nära relationer ansetts vara en privat angelägenhet och ett fenomen som drabbade personer med 

en redan social problematik. Forskningsresultat visar att våldet drabbade personer från alla 

samhällsgrupper och med WHOs inflytande om att IPV är en stor samhällsproblematik vilket 

drabbar människors hälsa och säkerhet både på kort och lång sikt. NCK (Nationell Centrum För 

Kvinnofrid) har framställt olika typer av publikationer både svenska och engelska som 

exempelvis handlingsplaner, guider, rapporter, kartläggningar som har utvecklat kunskapen om 

våld och våld i nära relationer (NCK 2018) 

NCK vid Uppsala Universitet arbetar på uppdrag av regering i frågor om mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer eller våld mot hbtq-personer. Jag använder 

mig av deras tidigare forskning för att förstå hur grunden till arbetet kring denna fråga sett ut. Jag 

kommer att använda även Lotta Nybergs avhandling (2014) vid Göteborgs Universitet där hon 

undersöker IPV och ställer det mot hur WHOs frågor om våld bearbetas samt vilka faktorer och 

konsekvenser av IPV och den självskattningen av utsatthet bland både kvinnor och män. Juan 

José Cifuentes Escobar & Moa Svensson har skrivit i sitt examensarbete i vårdvetenskap (2016) 

vid Uppsala Universitet där de undersöker hur kvinnovåld mot män utrycks i litteratur samt hur 

vårdpersonal saknar kunskap om bemötande av utsatta män. Karolina Mogren och Arianna Pilhav 
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från Lunds Universitet har riktat intresse för kvinnans våld mot män i en C-uppsats (2012) dock 

kommer jag inte att använda mig av denna då jag anser att det inte ger en annan infallsvinkel 

som kan vara relevant för min studie. 

 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka mannens utsatthet i IPV som en minoritetsgrupp. Jag 

vill undersöka hur olika föreställningar och sociala normer bidrar till att denna grupp både 

stigmatiserar sig själv och av samhället. Jag vill placera jämställhetsfrågan i ett perspektiv där 

mannens utsatthet är ett kulturellt fenomen som har börjat undersökas men som fortfarande inte 

tar en större plats eftersom våld i nära relationer haft sin tyngd utifrån kvinnors utsatthet. För att 

uppnå syftet med uppsatsen vill jag besvara följande frågeställningar: 

 Hur särskiljer sig IPV där kvinnan är den våldsutövande och inte mannen?  

 På vilket sätt ger stigma sig i uttryck när mannen är den utsatte vid IPV och hur kan man 

analysera det? 

 Vilka sociala omständigheter visas i min studie påverkar IPV där mannen är den utsatte? 

 

 

1.3 Teoretiska perspektiv 
 

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen samt besvara frågeställningar och analysera min 

empiri har jag valt att fokusera på två övergripande teoretiska perspektiv, stigma samt genus. 

Utifrån dessa perspektiv vill jag fördjupa mig i de föreställningar och normer som utsatta män 

som minoritetsgrupp berörs av.  

Erving Goffman förklarar i Stigma - den avvikandes roll och identitet (1971) att stigma är det 

sättet människor använder för att anmärka det avvikande. Han menar att främst handlar stigma 

om sociala relationer och grupptillhörighet som individen avskils från. Stigma är de egenskaper 

som sticker ut från det normativa samhället individen tros sig tillhöra. Dessa egenskaper kan ge 
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sig i uttryck som fysiska avvikelser, personliga avvikelser och egenskaper som förs vidare 

genom arv, exempelvis religion, nation, etniskt ursprung. En person som besitter egenskaper i en 

eller fler av dessa tre kategoriseringar avviker från de sociala förväntningar och det som anses 

vara normalt. Goffman menar att samhället bygger en ”stigmateori” som bidrar till att rättfärdiga 

stigmatisering och inte enbart för de tidigare nämnda egenskaperna utan också för att markera 

när normer inte tillämpas (Goffman 1971:14–15). Andra karakteristiska drag eller resonemang 

som Goffman påpekar är hur den stigmatiserad individen känner sig ifrågasatt och misstänksam 

om vad andra tycker och tänker om den. Goffman förklarar även den sociala informationen som 

permanenta karakteristiska drag hos stigmatiserade individer och hur de icke-stigmatiserade 

individer anmärker dessa drag och använder som ”stigmasymboler”. Dessa symboler talar om 

individens sociala position och är motsatsen till ”prestigesymboler” (Goffman 1971:52). Vikten 

med stigmas visibilitet och hur det avgör graden på stigmatisering, menar Goffman beror på hur 

påfallande symbolerna är. Detta avgör risken för stigma men också hur den sociala 

informationen individen lämnar om sig själv och i vilken situation hen befinner sig i är vad som 

avgör graden på sin egen stigmatisering.  Goffman poängterar att ”Visibilitetsfrågan måste alltså 

hållas isär från vissa andra frågor: hur pass bekant egenskapen är, hur påträngande den är, samt 

dess upplevda fokusering” (Goffman 1971:58). 

 I min uppsats faller sig naturligt att utgå från stigma i studien av utsatta män då de uppfyller 

flera av de karakteristiska dragen som Goffman förklarar. Män förväntas vara på ett specifikt 

sätt, exempelvis vara starka och bestämda och ha en specifik position i sin relation eller sitt 

arbete, när dessa normer bryts hamnar de i en konflikt med sig själva och omgivningen.  

Studier som handlar om kvinnliga och manliga roller hade antropologen Margaret Mead som 

fokus redan på 30-talet men då var inte genusbegreppet aktuellt utan hon utgick utifrån begreppet 

könsroller (Kulick 1987:14). Genusbegreppet har sitt ursprung i och med de feministiska 

rörelserna som började studera de kulturella föreställningarna av manligt och kvinnligt på 60 och 

70 talet. På svenska används uttrycket könsroller som markerar rollerna inom den kvinnliga 

respektive manliga sfären. Don Kulick och medförfattarna till Från kön till genus, kvinnligt och 

manligt i ett kulturellt perspektiv (1987) föredrar att använda ordet genus på grund av ordets 

uppbyggnad.  Begreppet könsroller karakteriseras av betoningen på det biologiska medan genus 

av de sociala eller kulturella konstruktion. Kulick förklarar också att egentligen hade författarna 
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velat använda begreppet ”genusroll”, vilket jag personligen anser är mest adekvat i 

sammanhanget då ordet explicit innebär att rollerna studeras utifrån sin egen kulturella kontext, 

men Kulick förklarar att begreppet inte är tillräckligt beprövat för att användas i sin text (Kulick 

1987:13). Eftersom mitt arbete grundas på etnografiskt fältarbete samt analyseras ur 

antropologiska teoretiska perspektiv och inte från ett naturvetenskapligt perspektiv väljer jag att 

låna begreppet genusroll istället för att använda begreppet könsroller.  

 

 

1.4 Metod och material 

 

Jag startade min studie genom att söka bland tryckt litteratur om våld mot män men eftersom jag 

inte fann tillräckligt material om mitt specifika ämne fortsatte jag vidare via internet. Där sökte 

jag initialt vad som fanns för olika typer av stöd för IPV-drabbade personer via Uppsala 

kommuns instanser i hopp om att kunna ha det som fält och utföra deltagande observationer samt 

intervjuer. Detta ledde mig till kvinnoboendet Siri i Uppsala där verksamhetschefen förklarade 

bland annat att det fanns plats för endast en utsatt man i deras verksamhet. Hon hänvisade mig 

vidare till Nexus som är ett forum som funnits sedan 2012, från början en råd-och stöds enhet 

som man kunde vända sig till anonymt men sedan 2015 blivit en del av socialförvaltningen med 

myndighetsansvar att utreda och fatta beslut angående våldsutsatta personer. Vidare i sökningen 

via internet blev jag inspirerad av en kvinnas och en mans egen berättelse och erfarenhet av IPV. 

Jag ville komma igång med tema från bådas perspektiv för att sedan fokusera på och analysera 

manliga informanters berättelser samt professionellas erfarenhet och kunskap om ämnet. Jag blev 

även tipsad om ett seminarie anordnad av NCK som jag deltog i. Jag presenterar materialet jag 

arbetat med i kronologisk ordning.  

 

1.4.1 Internetbaserat material 

 

Den första berättelsen är från föreläsningen av Leslie Morgan Steiner (november 2012) ”Varför 

offer av våld i nära relationer lämnar inte?” [min översättning] där hon berättar om sin egen 

erfarenhet av IPV. Hon förklarar att detta är en av de svåraste frågor som den som drabbas av 



Gianella Broccolo 
 

9 
 

våld i en parrelation kan ställas mot från omgivningen och hur personer som inte varit i liknande 

situation inte förstår hur hela processen fungerar. En radikal förändring från att vara ett vanligt 

par under förälskelsefasen som senare bildar familj till att den ena blir våldsutsatt, total 

underordnad och kuvad av sin partner.  

Den andra berättelsen är en intervju i en artikel från Aftonbladets Svenska Hjältar (oktober 2018) 

om hur en man som blivit misshandlad i över 20 år i sitt förhållande lyckades avsluta relationen. 

Patrik [fingerat namn i reportaget] berättar hur en vanlig förälskelse förvandlas till en mardröm 

genom att skydda förövaren, ljuga för att dölja spår av misshandeln. Han anpassade sina ord och 

beteenden och skammen gjorde att han inte vågade söka hjälp. Men när han äntligen berättade 

för någon om sin situation blir han inte trodd. 

Jag tittade även på ett reportage i samma artikel som ovan där Alla Kvinnors Hus, som är ett 

skyddsboende, talesperson Ann Isaksson berättar om hur det kan se ut för män som utsatts för 

våld i en nära relation. 

 

1.4.2 Seminarie 

 

Jag deltog i ett seminarie om Youth IPV på Centrum för Genusvetenskap i november 2018 som 

handlade om en studie av 1003 gymnasiestudenter i åldrar 18-23 år, som resulterade i 18 

intervjuer, 16 flickor och 2 pojkar, där en flicka och två pojkar var utsatta i ett samkönat 

förhållande. Studien fokuserade på berättelser av ”att göra slut”-processen och hur hinder och 

broar uppfattades eller upplevdes av ungdomarna. Hinder står för vilka anledningar ungdomarna 

hade för att inte avsluta sitt förhållande, exempelvis att den utsatte ville ta ansvar för sin partner, 

och att samtidigt våldsutövaren använde sig av ”svaga punkter” till sin fördel som till exempel 

hot att ta sitt liv om hen blev lämnad. Broar kan förklaras som det som motiverade och 

uppmuntrade till att avsluta förhållandet exempelvis om en förälder har vetskap om våldet. 

Studien undersökte vilken typ av våld och vart våldet kunde utspela sig och hur unga offer skiljer 

sig från vuxna i kontexten av IPV.  
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1.4.3 Intervjuer  

 

Eftersom våld i nära relationer är ett känsligt ämne hade jag till en början inte tänkt göra 

intervjuer på personer som själva varit drabbade, dels för en egen reflexion av min roll som 

kvinnlig forskare dels för den korta tiden som jag har till materialinsamlandet vilket försvårar ett 

etablerat förtroende med informanterna och därför endast använda mig av professionellas 

erfarenhet. Men efter att jag insett att problematiken inte var längre bort än i min egen 

bekantskapskrets med personer som jag vetat haft konfliktiva relationer kunde jag även utföra 

intervjuer av män som erfarit IPV. 

Jag har utfört totalt sex intervjuer, två av professionella och fyra av utsatta män i åldrarna 35-65. 

Intervjun av ena professionella utfördes per telefon då informanten ansåg det mer praktisk och 

övriga intervjuer utfördes hemma hos informanten eller på sina arbetsplatser. Intervjuerna var 

semistrukturerade då jag initialt hade gjort en frågelista (se bilagor) som jag kunde använda som 

”kom ihåg” för mig själv och eventuellt om informanten inte berört vissa områden under sin 

berättelse. Jag förklarade för informanterna i början av intervjun att jag helts ville höra i 

berättelseform om sin relation och erfarenheten av IPV då jag anser detta metod är mer 

avslappnad och bekvämt än att göra en fråga-svar-intervju. Dock skulle jag flika in med 

följdfrågor eller kommenterare när det kändes lämpligt under intervjun.  

Jag har spelat in intervjuerna med mobiltelefon eller datorn. Sedan gjort ett ljudsfilprotokoll för 

varje intervju för att lättare hitta i inspelningsmaterialet istället för transkribering av hela 

intervjuer då jag använt mig enbart av specifika delar av dem. 

Samtliga informanter som varit utsatta i sina tidigare relationer mår bra i dagsläge, tre stycken 

har nya förhållanden och en är fortfarande singel sedan separationen.  

Jag hade tänkt utföra deltagande observationer på platser där män vänder sig till när de söker 

stöd eller på ett skyddsboende men eftersom man inte vet när detta sker blir deltagande 

observationer omöjliga att utföra på grund av tidsbrist.  
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1.5 Etiska aspekter 
 

När jag tagit kontakt med institutioner, organisationer eller personer har jag berättat vem jag är 

och varför jag tagit kontakt med vederbörande. Jag har förklarat kortfattat men tydligt syftet med 

min studie och hur materialet kommer att användas. Jag har även förklarat de riktlinjer som ska 

efterföljas inom ”forskaretik” respektive ”forskningsetik” (Pripp 2011:80-83) 

Min första informant som arbetade ideellt på Mansjouren valde att vara anonym och därför fått 

en pseudonym som han själv godkänt, han ville även få ta del av mitt arbete innan det skulle bli 

offentligt, denna överenskommelse gjordes innan intervjun påbörjades. Min andra informant var 

enhetschefen på Nexus vilket gjorde att jag kunde gå till deras kontor och söka honom för att 

försöka få ett personligt möte och intervju, vilket lyckades. Det innebär också att han har en 

offentlig post och därför inte behövdes anonymiseras. Mina fyra sista informanter var de utsatta 

männen, därför blev de noga informerade att deras identitet skulle skyddas genom att använda 

pseudonym samt materialet användas på ett varsamt sätt. Att de var bekanta för mig var jag 

orolig över vid intervjutillfällen, exempelvis om jag ställde en känslig fråga eller om de berättade 

något som kändes obekvämt för mig, men successivt under intervjuns gång försvann denna oro. 

Detta bidrog till reflexioner kring hur vanligt denna samhällsproblematik egentligen kan vara och 

hur många män som varit utsatta och aldrig fått sin berättelse hörd. Samtidigt tar jag hänsyn till 

att just på grund av informanterna och jag är bekanta och att ämnet är känsligt kan berättelser 

ändra karaktär om intervjuaren hade varit någon annan. Jag var noga med att få medgivande av 

samtliga informanter om att få spela in intervjuerna innan och under inspelningen. 

Jag har även tagit del av AAAs (American Antrhopological Associantion) riktlinjer gällande 

forskaretik vilket jag har efterföljt och kommer att efterfölja vid min studie. De principerna som 

AAA innefattar är ” Gör ingen skada; Var öppen och ärlig när det gäller ditt arbete; Hämta 

informerat samtycke och nödvändiga tillstånd; Väg konkurrerande etiska skyldigheter för 

medarbetare och berörda parter; Gör dina resultat tillgängliga; Skydda och bevara dina uppgifter; 

Upprätthålla respekt och etiska professionella relationer” (AAA 2012) 

 

 



Gianella Broccolo 
 

12 
 

1.6 Disposition 
 

Efter introduktionen kommer jag i kapitel två att beröra våld som samhällsfenomen och definiera 

begreppets innebörd och anknyta till IPV. Detta kapitel uppdelas i sin tur i två underkapitel för 

att komma ämnet djupare och få ett grepp om hur våld fungerar och koppla till männens 

utsatthet. Genom att jag presenterar en informant i varje underkapitelkapitel fördjupar jag mig i 

empirin genom informanternas egna erfarenheter och analyserar utifrån litteratur samt stigma 

som teoretiskt perspektiv. I kapitel tre kapitel presenteras hur föreställningar och verklighet kan 

kollidera med varandra när det gäller genusroller. Jag delar detta kapitel i tre underkapitel, för att 

få en djupare insyn i de olika förställningarna om manligt, kvinnligt samt roller som inte kan 

vara genus specificerade. Jag använder mig här likaväl av informanternas egna berättelser och 

analyserar empirin med hjälp av litteraturen samt genus som teoretiskt perspektiv.   

 

 

2. Våld 
 

Susanne Boethius presenterar i Män, våld och moralarbete -Rapporter från män som sökt 

behandling för våld i nära relationer (2015) fem olika våldskategoriseringar:  

”Fysisk våld - varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som hindrar, skadar, 

orsakar fysisk smärta, kontrollerar eller skrämmer. Psykiskt våld - kränkningar med ord och 

handlingar riktad mot person, egendom eller människovärde, hot om våld och våldsamma 

konsekvenser, indirekt hot om självmord, hot riktad mot närstående, husdjur eller egendom, 

begränsning av rörelsefrihet. Sexuellt våld - att bli tvingad att delta i och/eller se på sexuella 

handlingar mor sin vilja. Materiellt våld - aggressivitet mot materiella ting i och utanför hemmet 

som skapar oro och rädsla. Ekonomiskt våld - stark obalans vid ekonomisk insyn och inflytande, 

undanhålla, kontrollera gemensamma tillgångar och/eller skulder utan medgivande. Latent våld - 

stark inbunden ilska och aggressivitet som visar sig i kropps utryck och kroppshållning som 

skapar rädsla och upplevs som hot, våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare 

erfarenhet av fysiskt våld”. (Boethius 2015:36-37) 

Vid min studie har jag inte valt att fokusera från en specifik kategori av våld utan jag har haft det 

som övervägande till övriga materialet inför analys av all empirin. Av alla dessa definitioner har 
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det framkommit i mina informanters berättelser främst de psykiska, fysiska och det materiella 

våldet.  

Ett annat sätt att presentera typologi är denna karta framtagna av WHO som visar vem och hur 

våldet drabbar personer både på individnivå som på samhällelig nivå. Jag har valt att använda 

kartan för att få en tydligare bild på våldets utsträckning från ett samhälleligt perspektiv och dra 

paralleller till vart skyddsnät, stöd eller olika framtagna instanser kan finnas representerade och 

vart de finns mer ouppmärksammade. 

 

 

En typologi av våld. Reproducerad med utgivarens tillstånd.  

Krug EG et al. eds. World Report on Violence and Health. Geneva, World Health Organization, 2002. Chapter 1. 

Violence. Fig. 1.1, Page 7 (WHO 2002) 

 

Kartan har jag sett användas i andra publikationer och reproducerad på olika sätt, främst 

uppsatser om våld där fokuset har legat på olika grupper, bland dessa är Lotta Nybergs 

avhandling som jag använt i min egen studie, dock har jag använt WHOs officiella typologi.  

Efter denna typologi valde jag att fokusera på Family/partner – Partner med mannen som den 

utsatte eftersom det är det ouppmärksammade området enligt min studie. Med denna kartan anser 

jag man kan få en tydlig bild av hur frågan om IPV uppfattas eller upplevs i relation till brott 

både av offret och omgivningen och hur detta är mer osynligt jämfört med andra områden. 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5ayqt67fAhVE3SwKHUwPDMkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/A-typology-of-violence-Source-World-Report-on-Violence-and-Health-WHO-2002-Krug-et_fig6_307837479&psig=AOvVaw0rXdZM9OZ7n6HqaooQT01a&ust=1545396121497441
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2.1 Våldets mekanismer 
 

I Våldets normaliseringsprocess av Eva Lundgren (2004) kan man läsa om hur våld fungerar i en 

par relation. Boken är given av Roks (Riks organisationer för kvinno- och tjejjourer i Sverige) 

därför får jag omtolka kvinnan respektive mannen när Lundgren skriver till exempel i 

inledningen att ”jag har valt att alltmer framhålla normaliseringsprocess som en 

nedbrytningsprocess för kvinnan, parallellt med att mannens våldsanvändning utvecklas, och 

uppfattas och upplevs som normal” (Lundgren 2004:13, min betoning) eftersom jag utgår från 

mannen som den utsatte och att i våldets process verkar fungera lika oavsett om det är en kvinna 

eller man som utövar våldet. Jag drar den slutsatsen från mina informanters egna berättelser. 

Lundberg förklarar vidare att man har fokuserat på att försöka förstå varför våld händer, varför 

första slaget och att det hänger ihop med en livskontext som tas för givet, alltså stabilisering av 

våldet, utvecklingen och vidmakthållandet av våldet (Lundgren 2004:13) som jag förstår är 

själva processen i normaliserandet. Jag uppfattar också som att Lundgren fokuserar på det 

fysiska våldet medan i min studie är det inte fokus på vilken typ av våld utan på vilka som 

utsätts. 

 

Min informant Alex 35 år gammal, berättade att efter att han och hans flickvän träffats och trivts 

väldigt bra med varandra i cirka sex månader bestämde de sig för att testa att bo tillsammans 

men då skedde stora förändringar i förhållandet. Han förklarade att det började med att hon 

påpekade att han spenderade för mycket tid med sina vänner och egna fritidsaktiviteter, sedan 

kunde hon hitta på lögner för att han inte skulle arbeta och stanna hemma med henne. Mitt i sin 

berättelse stannade Alex och sa ”jag vet inte hur jag ska förklara, har du någon konkret fråga som 

jag kan berätta från? det är så mycket att jag vet inte vart jag ska börja någonstans”. När jag 

ställde frågan hur han kände när hon kom med påtryckningar så svarade han att hon var väldig 

svartsjuk, när jag omformulerade frågan för att försöka förstå hur han själv kände svarade han 

”jag vet ju varför hon blir svartsjuk, hon har varit med om ett dåligt förhållande tidigare”, jag 

upplevde som att han undvek att svara på frågor som handlade om hans egna känslor i samband 

med händelserna, han förklarade hennes beteende och att han förstod varför hon betedde sig på 

det viset men verkade inte ta hänsyn till vad han själv kände. Alex berättade han försökte 

tillmötesgå henne med förklaringar som hon efterfrågade när det hände någon incident men det 
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räckte aldrig, hon hade sina förutbestämda åsikter om situationen och det spelade ingen roll vad 

han sa. Alex förklarar att till exempel när han fick samtal från mamman till hans barn, ville 

flickvännen veta allt som rörde samtalet ”den frågan, ’varför ringer hon?’ det var ett evigt tjat så 

tills slut gav jag upp och lät henne svara för att få lugn och ro” säger Alex. Detta var grunden till 

många diskussioner som växte från verbala till materiella eller fysiska övergrepp, nästa steg 

hände berättade han ”när hon slängde ut alla mina kläder från balkongen, jag skulle till jobbet 

och när jag fick återvända för något jag glömt i lägenheten känner jag igen klädesplagg som låg 

på marken, vi bodde på tredje våning” säger Alex. Alex förklarade att han förstår individer 

agerar olika, begår misstag och vissa personer kan vara impulsiva, han fortsätter ”vid ett tillfälle 

tar hon en kniv, när hon inser att hon inte vågar använda den mot mig sticker hon hål i min soffa 

istället” det var när hon förstod att han hade givit upp och slutat bry sig, men de fortsatte att bo 

tillsammans ett tag till tills han märker att hon började ändra förhållningssätt mot hans son 

berättar han. Det hann dock inte gå längre än att hon blev otrevlig mot sonen för att det skulle 

räcka för Alex att avsluta förhållandet (Intervju 5). 

 

Alex exempel speglar vad jag redogjorde tidigare utifrån Lundgren som visar hur våldet 

utvecklas, uppfattas och upplevs som normal, i detta fall i form av kontroll och förnedring, 

individen blir mindre varsam om sin egen integritet, flyttar gränser och trots att han försökte 

anpassa sig gick det så långt till att bli hotad med tillhygge. I det här fallet kan man också se att 

genom anpassningar till exempel när arbetet och egna fritidsintressen påverkas sker det en egen 

stigmatisering, personen utesluter sig själv till att göra saker som i vanliga fall skulle vara 

självklara att utföra. När hoten på något sätt började övergå till hans son uppfattade han 

situationen som ohållbar och avslutade förhållandet. 

Att våld normaliseras och kan pågå under en tid som gör att det kan växa till grova incidenter är 

något som bekräftas i min intervju med Andreas som är enhetschef på Nexus som är forumet jag 

presenterat tidigare. Andreas beskrev att ”offret tar över förövarens syn på sig själv, får man höra 

att man är värdelös ständigt så tänker man kanske att det kan ligger något i det”. En del i 

mekanismen som är relaterat till normaliseringsprocessen är isolering. Som jag förstod i och med 

internalisering, det vill säga att offret tar över förövarens syn på sig själv leder till att den 

våldsutsatta kan bli social isolerad vilket kan te sig från två synvinklar, den ena är att den utsatte 
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själv tar avstånd från sitt sociala nätverk eller att vänner och familj tar avstånd förklarade 

Andreas (Intervju 2).  

Jag kopplar omedelbart till Goffmans och stigmas dubbla perspektiv i form av diskrediterad 

respektive diskreditabel situation (Goffman 1971) som innebär att individen antingen utesluter 

sig själv eller blir utesluten. Med andra ord förklarar Goffman det dubbla perspektivet som 

följande: ”tar den stigmatiserade individen för givet att det varigenom han skiljer sig från andra 

redan är bekant eller uppenbar, eller tar han förgivet att omgivningen varken känner till saken 

eller omedelbart lägger märke till den? I det första fallet kan vederbörandes situation kallas 

diskrediterad i det senare diskreditabel” (Goffman 1971:13). 

Andreas berättade vidare ”jag tror att det sitter väldigt långt inne för både kvinnor och män att 

söka hjälp, vi (Nexus) tycker tyvärr att vi kommer ganska sent i ärenden, därav en stor andel 

skyddsärenden… individer kommer till oss när de inte står ut längre, sällan kommer personer till 

oss efter första våldsincidenten” (Intervju 2). När det gäller Nexus erfarenhet av män som söker 

stöd berättade Andreas ”som tidigare forskning visar att det är mindre systematiskt våld kanske 

män inte känner på samma sätt att det är lika akut, man drar sig längre och först när det är 

ohållbart för en själv eller för sina barn att leva i situationen, att man är rädd för sin egen skull 

eller sina barns skull då söker man hjälp” (Intervju 2).  

Lundgrens studie baseras på en förståelse av könsvåld, alltså att mäns våld mot kvinnor har en 

utgångspunkt i samhällets genussroller och det kvinnliga och manliga inom den könskulturella 

normen eller att våld har sin utgångspunkt i att våld, makt och normalitet hänger ihop men hon 

tar även upp vikten på att inte utgå från att våldet förekommer på grund av orsaker som 

avvikande eller patologiska förklaringar (Lundgren 2004:18). I fallbeskrivningar som jag 

presenterat kan man konstatera att av alla förklaringsmodeller som Lundgren utgår ifrån den som 

står närmast är att våld, makt och normalitet hänger ihop. Fallen har inte någon koppling till 

genusroller eller maktförhållanden utifrån kvinnans underordnad. När det gäller avvikande 

orsaker eller patologiska förklaringar är det inget som jag kan referera till i denna uppsats. 

Lundgren beskriver att ”makt kan utövas på ett legitimt sätt, men även illegitimt och angränsas 

till våld” (Lundgren 2004:19). Med andra ord tolkar jag Lundgrens resonemang hur makt kan 

utövas och att det kan vara en hårfin gräns mellan att det är något normaliserat i ett förhållande 
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exempelvis kontroll och förnedring som går över till en fysisk våldshandling vilket kategoriseras 

som brott. 

 

2.2 Det dolda brottet 
 

För att kunna få data till icke-dokumenterad våld kan man genom enkät som skickas ut till 

slumpmässigt valda informanter få fram information. I Nybergs avhandling är den kvantitativa 

data framtaget på detta sätt. En ankät utformat med hjälp av ett instrument kallad VAWI 

(Violence Against Women Instrument) som tagits fram av WHO. Instrumentet har utformats för 

att användas i olika länder och även omformats för studier av mäns utsatthet för att undersöka 

IPV när det gäller fysisk, psykisk och sexuellt våld. Ett instrument kallad NorAQ (The Norvold 

Abuse Questionnaire) har använts också men i NorAQ inkluderas en fråga angående utsatthet 

inom hälsovård. Informanterna frågades om de varit utsatta för någon av dessa typer av våld de 

senaste 12 månader i en omfattning av 0 gånger, 1-2 gånger, 3-5 gånger eller mer än 5 gånger. 

(Nyberg 2014:19-20). 

Användningen av dessa två instrument visar en komplexitet för att ta fram tillräckligt 

tillfredställande data för denna typen av studie. Nyberg förklarar att det inte var omöjligt att få 

olika svar på liknande frågor beroende på från vilket av instrument frågan ställdes. Detta tolkar 

jag som att vikten på hur frågan är utformad och hur den uppfattas kan vara avgörande för en 

fullständig analys av IPV forskning. Nyberg utrycker att ”There is no objective diagnostic test of 

IPV in the same way as a diabetes test, for example” (Nyberg 2014:41). Utifrån den 

antropologiska basis att genomföra studier utifrån den studieobjektets egen kontext blir jag 

nyfiken på hur dessa enkäter är utformade. Jag ifrågasätter inte WHOs arbete utan baserar mig 

både på Nybergs förklaring samt min egen förundrar om hur man kan samla tillförlitlig 

information från olika kulturella, socioekonomiska och social kontext i olika länder, användas 

för att undersöka både utsatta män och kvinnor, fånga våld från de tre ovannämnda kategorier 

samt även vinkla utifrån ett hälsovårds perspektiv i en frågeformulär. Eftersom min studie varken 

sträcker sig internationellt eller har koppling till hälsovård var det irrelevant för mig att 

undersöka detta vidare, dock väcker intresse för vidare studier inom ämnet. 



Gianella Broccolo 
 

18 
 

En annan aspekt som jag vill resonera kring som inte är utifrån enkäten i sig som Nyberg redogör 

ovan, utan hur personerna som besvarar dessa enkäter kan uppleva eller uppfatta sin egen 

situation. Det är lätt att få en skev bild av hur något egentligen står till om man inte anser sig 

vara i en utsatt situation genom att ha normaliserat den. För att utveckla detta resonemang utgår 

jag från Goffmans stigma och man kan förklara detta när den egna individen utesluter sig själv 

eller blir utesluten från normen, alltså med stigmas dubbla perspektiv. Ett gemensamt exempel 

från informanterna är att män drar sig från att söka hjälp på grund av skam eller för att de anser 

sig kunna hantera situationen på egen hand, alltså sitter mannen i en diskrediterad situation och 

stigmatiserar sig själv.  

 

Min informant Calle, 40 år, berättade att när han inledde sitt förhållande märkte bara några dagar 

efter att de blivit ett par att flickvännen hade en aggressiv sida. En kväll när de hade varit ute 

tillsammans inträffade första diskussionen, ”hon blev väldigt otrevlig i mun och nästan 

kränkande, ord i form av `vad vet du om det, du är ändå en jävla idiot`” sa Calle och detta var 

inget han reagerade på då, utan skylde på att alkohol var inblandat i bilden men det visade sig 

senare att incidenterna inträffade även i nyktert tillstånd, särskild det fysiska våldet. Den 

incidenten Calle berättade om inträffade när de ska prova att bo tillsammans och en gång stod de 

i hallen och diskuterade när hon oväntat gav honom en örfil. Calle framställde sig själv som ”en 

dramaqueen” när han berättade att han lade sig ner på golvet efter örfilen, men när han tillade 

”men av chocken kanske också” tolkade jag som att Calle var ambivalent angående situationen 

och sitt sätt att reagera. Sedan fortsatte han ” hon tar på sig och ska gå därifrån, säger inte ett ljud 

sen vänder hon sig och innan hon stänger dörren sparkar hon mig i ryggen hårt, alltså jag fick ont 

och sen går hon” sa Calle. Han berättade att hon visade ingen ånger senare, han fick aldrig någon 

ursäkt utan det var han som fick be om ursäkt till henne, hon lyckades vända till att det var hans 

eget fel allting hände. Jag frågade Calle om han tänkte på att polisanmäla händelsen men han 

förklarade att han aldrig såg det som ett brott utan att det var bara ”i stridens hetta ungefär, det 

råkade hända, så att polisanmälan, nej, det fanns inte på kartan att det var ett brott, jag tänkte inte 

alls så, detta var resultat av tjafset som gick överstyrd och att det var inte så farligt egentligen, så 

tänkte jag” sade Calle. Jag frågade vidare om han tänkte på någon typ av stöd eller hjälp, 

exempelvis via någon samhällelig insats, vänkrets eller familj. Han svarar då ”jag har aldrig 

berättat detta för någon människa, på senare år ja, men när det begav sig nej och jag tror jag var 
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inne i en bubbla av förnekelse, detta var inte så farligt, det blir bättre imorgon, det blev det inte 

med facit i hand, men man trodde det”. Calle förklarade att han inte såg det som ett problem då, 

men om han hade gjort det så hade han ändå inte sökt någon hjälp för att ”jag har för det första 

min stolthet, det är nästan skämmigt att jag som man får stryk av en kvinna, du förstår vad jag 

menar, samhällets fördomar kring den biten, man kanske till om med [kort paus]de skrattar 

kanske åt en i det tysta” (Intervju 4). 

 

I Calles berättelse kan man tydligt se både fysisk samt psykiskt våld som jag presenterat tidigare 

(Boethius 2015:36-37). Han rättfärdigar flickvännens handlande, att det var alkohol inblandat 

eller att se sig själv som en ”dramaqueen” vilket ger utrymme till att han förminskar sig själv och 

händelsen. Rättfärdigandet av handlingarna, förminskandet av sig själv leder till skam som 

resulterar att han utesluter sig själv rätten till att bli behandlad med värdighet. Att känna sig 

ovärdig något som man har rätt till, exempelvis att bli behandlad med respekt eller göra en 

polisanmälan när man blir utsatt för våldsbrott, uppfattar jag som egen stigmatisering, individen 

hamnar i en diskrediterad situation som jag tidigare förklarat från Goffman. I Calles exempel ser 

man också tydligt hur han ställer sig i en mansroll med en specifik uppfattning av hur en man 

måste vara stolt och inte får hamna i en situation som den han hamnat i. Han känner skam och på 

grund av hans förställning av samhällets fördomar tror han att han kommer att bli utskrattad 

vilket leder till han också ställer sig i en diskreditabel position, alltså att han kan bli utesluten och 

stigmatiserad som är Goffmans andra perspektiv på stigma. 

 

Tillbaka till Nybergs studie som visar att både män och kvinnor är utsatta i en nära relation men 

att våldet ser olika ut. Män upplever generellt en fysisk överlägsenhet över kvinnan vilket gör att 

de inte upplever fysisk hot från kvinnan. Kvinnor använder sig mer av svartsjuka och hot som till 

exempel att ta barnen ifrån sin far. Det finns ett övergripande mönster om känslomässigt våld, 

exempelvis förnedring som upplevs som taktisk kontroll. Studiet visar också att vissa män 

upplevde avsaknaden av sexuell samlevnad som en form av våld eller kontroll (Nyberg 2014:35-

36).  

Slutsatserna man kan dra från resultatet ovan är att eftersom det känslomässiga våldet inte är lika 

lätt att påvisa som den fysiska är det också lätt framställa det som en icke-våldshandling. Det kan 

tolkas som ingen direkt hot mot individen varken fysisk eller psykisk och därför inte heller som 
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något brott, vilket varken anmäls eller blir dokumenterad. En annan viktig aspekt är hur våldet 

skiljer sig åt inom IPV beroende på vem som är utövaren, man respektive kvinna, vilket sätter 

fokus på om studier bör ha genusfrågan ur en icke-normativt perspektiv alternativ att inte ha 

genusperspektiv alls. Man kan summera på följande sätt som Nyberg själv förklarar  

”The fact that male perpetrators can present as victims and male victims are fearful of 

being mistaken for being perpetrators of IPV underlines the complex and multifaceted 

nature of men’s experiences of IPV. Aspects of both victimization and perpetration 

should be thoroughly included in theoretical frameworks on men’s IPV experiences” 

(Nyberg 2014:48) 

Man kan dra en parallell i form av en tillgång och efterfråga. Eftersom våldet inte är synligt eller 

uppfattat som ett brott, söker män inte hjälp vilket leder till att inga insatser framtas och brotten 

förblir dolda. Å ena sidan varför ska det finnas insatser som de inte efterfrågas men å andra sidan 

om insatser inte finns hur ska det då efterfrågas när det behövs.  

I mitt nästa kapitel vill jag närma mig till hur det kan se ut när våldet är ett faktum och individen 

anpassar sig till en normalisering av sin situation vilket också bidrar till att våldet förblir dolt. 

 

Med hjälp av litteraturen samt informanternas redogörelser får jag en tydlig bild på kopplingen 

mellan våld och stigma. Begreppet stigma lät i mina öron som något som bara personer som 

avviker från normen med synligare avvikelser exempelvis fysisk funktionsvariation kan råka ut 

för. Men efter att förstå sambandet mellan vad jag tagit upp under ”Det dolda brottet” och 

”Våldets mekanismer” kan man få förståelse hur dessa fungerar ihop och då förefaller det klart 

att utsatta män som en minoritetsgrupp hamnar i en stigmatisering. 
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3. Genusroller 
 

Är det rimligt att anta att kvinnor har universellt ett lägre status än män? Kulick förklarar att 

inom kvinnoantropologi på 70-talet var det enkelt att komma fram till den slutsatsen då man 

mätte kvinnans position gällande ekonomi, politik och oberoende i förhållande till män, istället 

för att utgå från att kvinnor i ett samhälle kan ha olika statuspositioner beroende på andra 

kriterier som exempelvis ålder och klass (Kulick 1987:23-24). Jag valde att utifrån detta 

påstående blicka vidare på hur genusroller och informanternas egna föreställningar och 

erfarenheter på manligt och kvinnligt, hur de är inpräntade och kan påverka uppfattning av den 

egna situationen gällande våld i nära relationer. 

 

3.1 Manligt 
 

I Maskuliniteter (1995) berättar R.W. Connell att i samband med kvinnorörelse på 70-talet 

uppkom en debatt om män och genus och att till och med en mindre mansrörelse försökte 

komma åt frågan om ” den manliga könsrollen” och för att kunna göra detta behövde man 

undersöka de olika områden som många frågor berörs i som utbildning, hälsa, våld, faderskap 

och rådgivning (Connell 1995:13-16). Connell förklarar vidare hur dessa studier kan göras från 

olika vetenskapliga perspektiv som psykologin och det sunda förnuftets användande och de 

sociala konstruktionerna eller från biologin med DNA och hormonforskning men även att de 

religiösa föreställningarna kan ha betydelse i teorier om maskulinitet (Connell 1995:30-32). När 

det gäller det kliniska kunskapen baseras Connell bland andra på Freuds teorier samt 

undersökningsmetoden psykoanalys, eftersom han var banbrytare för det nya sättet att se på 

maskuliniteter, även om Freud inte inriktade sig specifikt på detta, var det genom hans teorier 

som förståelsen om att den vuxnas sexualitet och genus var konstruerade under en svår och lång 

process och att alla människor hade en maskulin och feminin sida inom sig (Connell 1995:36). 

Ett intressant resonemang som Connell tar upp ur ett historiskt perspektiv är faran med att hur 

studier kan vara genusfärgade då ”västerländsk vetenskap och teknologi är kulturellt 

maskuliniserad…-allt härstammar från den sociala position som innehas av dominanta män i en 

genusbestämd värld ” (Connell 1995:33). Connells slutsatser om detta var att maskulinitet är 
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både en riskabelt men också komplex konstruktion (ibid) vilket jag instämmer med efter 

informanternas berättelser om hur de tar hänsyn till normativa föreställningar om maskulinitet 

och hur detta verkar i många fall även styra i deras handlingar och ibland till och med beslut på 

vad som är ok motsvarande inte ok att göra i situationen som den utsatta mannen befinner sig i 

gällande våld i relationen.  

Min första intervju utförde jag med en personal från Mansjouren i Uppsala som är en förening 

som funnits sedan 1987 med fem frivilliga arbetare. Sedan 2012 har de varit en vilande förening 

då kommunen avslagit föreningsbidraget vilket gör att de inte kan driva verksamhet som tidigare.  

Peter som jag framöver kommer att kalla informanten, berättade att det vanligaste är att de får 

samtal från män som känner att de behöver hjälp för de befinner sig i en situation som de inte vet 

hur de ska göra, känner sig villrådiga och vet inte hur de ska ta sig ur. Peter berättade:  

”att de utsatts för våld är ofta något som framkommer efter ett tag, det är relativt sällan att det är 

det första de berättar, utan de berättar att de har problem med sitt förhållande och ofta då är det 

barn med, sen kan man fråga om de utsatts för något våld och om de svara ja kan man gå vidare 

eller så berättar de efter ett tag själva när de känner som någon form av trygghet eller att samtalet 

flyter på bra”. (Intervju 1) 

Det dröjde inte en lång stund efter att Peter tog upp att det är skambelagt för män att vara i den 

situationen vilket framgick tydligt i samtalen. Ofta uppmanar Mansjouren att göra en 

polisanmälan eftersom det är handlar om ett brott men män drar sig från att gå till polisen då de 

har föreställningen om att de inte kommer tas på allvar förklarade Peter. Att ämnet är tabubelagt 

är något som Mansjouren utgår ifrån och därför är det viktigt för de att underförstå vid ett samtal 

om det eventuellt kan förekomma våld för att individen ska få det stöd han kan behöva. Peter sa 

att han tror detta beror på den ”traditionella mansrollen” det som finns inpräntat i samhällsbilden 

med att män inte kan vara utsatta på det sättet, det strider mot den allmänna bilden man har om 

vad relationsvåld är. Peter menade att uppfattningen av hur en man ska vara, att tåla mycket, män 

och känslor är tabubelagt och det psykiska våldet finns det stor tröskel, ”det gäller att lyfta på 

locket” (Intervju 1). Med hänsyn till Peters redogörelse får vi ett klart exempel på hur något som 

borde vara självklart att känna att man kan göra, oavsett om man är kvinna eller man, är att göra 

en polisanmälan när man blivit utsatt för brott vilket i detta fall inte görs på grund av 

föreställningar av hur en man ska vara. 
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Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona beskriver i Våldets Kön Kulturella föreställningar, 

funktioner och konsekvenser (2015) att genom olika studier och forskning försökt hitta 

förklaringar till mäns våld och att utgångspunkterna har varit de biologiska alltså att gener och 

testosteronhalterna i hjärnan är främsta orsaken till att män är mer våldsbenägna än kvinnor men 

att det sociala alltså miljö har stor påverkan för det mänskliga beteendet (Nilsson och Lövkrona 

2015:73). För mig är det inte svårt att tänka att dessa två förklaringsmodeller måste kombineras 

för att få förståelse till våld överhuvudtaget och hur viktigt det är att undersöka våldshandlingar 

på individuella plan när det gäller våld i relationer. Författarna förklarar att skulle man bara utgå 

från den biologiska förklaringsmodellen så är det dömt att ”cementera könsrollerna” (Nilsson 

och Lövkrona 2015:73). Detta för också mina tankar till att föreställningar om att män ska vara 

starka och tåla mycket är en konstruktion precis som genusrollerna är. 

I min intervju med Luis 65 år, framgick hur han och hans fru hade de första tre åren ett 

förhållande där rollerna var markerade som de traditionella kvinnliga och manliga, han var 

familjefar och hon var hemmafru och detta var inget som de hade problem med utan trivdes med 

den fördelningen. Luis berättade att det skedde en förändring i samband med att de flyttade från 

Sydamerika till Sverige och att hon blev religiös aktiv. De hade tidigare inte haft anknytning till 

någon religiös samfund och i samband med hennes nya trosföreställningar blev han en syndare i 

hennes ögon vilket började påverka barnen och honom. Hon lyckades vända barnen mot honom 

vilket gjorde att det blev en disharmoni hemma som ledde till andra problem berättade Luis. Han 

förklarade ”vi hade skiljaktigheter när det gäller ekonomin, hur man sköter hushåll och 

barnuppfostran också. Paradoxalt nog löd hennes nya tro att hon skulle efterfölja sin man men 

jag var mer liberal, vi bodde i Sverige nu och macho-kulturen passade inte här”. Luis berättade 

att vid ett tillfälle när grannen hade skällt på ett av deras barn som hade gjort något dumt ville 

Luis fru att han skulle gå klappa till grannen ”sedan var hon arg på mig i flera dagar för att jag 

inte hade varit man nog att agera fysisk” sa Luis. Han insåg nu att det var hon som var machist, 

han gav en återblick på hur förhållandet såg ut under ett 10-års tid:  

”många gånger tog jag mammarollen eftersom hon inte gjorde det, jag hade båda rollerna under 

en lång tid, barn lär sig genom att se, men när de inte ser något hemma, ingen lagar mat, ingen 

håller rent och fint hur ska de lära sig det, det ville jag visa dem. Vi hade gemensamt ekonomi 

men när det var dags att betala räkningar hade hon inge pengar kvar, hon hade köpt sig kläder, det 

fick barnen lära sig, inget ekonomiskt ansvar ”. (intervju 6) 
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Med Luis exempel vill jag visa hur rollerna är konstruerade, hur samtidigt som den 

förutbestämda mansrollen och kvinnorollen i en familj är tydliga och fungerar för båda kan de 

påverkas av andra faktorer som till exempel nya samhällsnormer och religiösa ideologier. När 

rollerna kastas om kan det resultera i förändringar i mänskliga beteenden som jag nämnt tidigare 

från Nilsson och Lövkrona vilka kan leda till större konflikter, exempelvis våld. Nilsson och 

Lövkrona förklarar att ”genusorienterade forskare understryker att de genetiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor, generellt sett, är mindre än skillnaderna mellan individuella män och 

mellan individuella kvinnor” (Nilsson och Lövkrona 2015:73). Detta visar hur mycket miljön 

och de sociala faktorerna påverkar människors beteende och hur vi kan använda oss av dessa för 

att senare studera och fördjupa i specifika fall i sina egna kontexter. Ett exempel på att det finns 

en fara i att generalisera utan att ta hänsyn till detta går jag in på i nästa del.  

 

3.2 Kvinnligt 
 

Som jag nämnt tidigare har forskning gällande kvinnans position i samhället studerats i flera 

decennier. Gunilla Bjerén (1987) använder sig av Sherry B. Ortners teori om kvinnlig och 

manligt, natur respektive kultur där Ortner redogör för hur kvinnan står närmare naturen på 

grund av sina reproduktiva funktioner, moderskapet och vården till sina barn samt kvinnans 

psyke i relation till barnen då dessa tolkas som ”mer ’naturliga’ – spontana och konkreta – än 

mannens som förefaller mer ’kulturella’- abstrakta och personliga” (Bjerén 1987:192-193). 

Bjerén diskuterar utifrån sin studie om kvinno- och mansroll från ett svenskt småbrukssamhälle 

från cirka 50-talet där familjers uppehälle var självförsörjning samt lönearbete och hade en tydlig 

arbetsdelning på sin gård för att klara sin överlevnad. Sysslor var tilldelade alla medlemmarna i 

hushållet, barn, kvinnor och män, men förutom arbetet på gården var det männen som fick lämna 

gården för skogsarbete, jakt eller annan typ av lönearbete (Bjerén 1987:196). Bjerén berättar:  

” Det var givet att en så bestämd och komplementär arbetsdelning krävde att alla positioner var 

fyllda för att gården skulle kunna skötas ordentligt…Det sägs bland de äldre kvinnor som finns 

kvar att man till nöds kunde klara sig utan karl, eftersom mannens arbetsinsatser var 

koncentrerade till vissa perioder och kunde ersättas av andra, men om husmor fattades, ’då var 

det slut’”. (Bjerén 1987:197) 
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Om man nu utgår från detta exempel kan man förstå hur betydande kvinnoarbetet var för gårdens 

överlevnad och att män i sin tur kunde stå naturen väldigt nära eftersom medan kvinnan arbetade 

nära hemmet i det kultiverade marken så var det ”mannen som associerades med uteliv i skog 

och mark och hade närmast kontakt med den ’råa’ naturen” (Bjerén 1987:210). Med andra ord 

kan man inte se kvinnan stå närmare naturen eller mannens roll som överlägsen då båda var 

beroende av varandra. 

Bjerén menar att Ortner gör en generalisering av att kvinnor i alla samhällen är underordnade 

män när hon utgår från att naturen undervärderas i alla samhällen (Bjerén 1987:192). Författaren 

menar också att naturen kan ha olika betydelse i olika kulturer och att ”det är ’naturligt’ inte bara 

att föda barn, utan också att avla dem, äta, sova, uträtta sina behov, m m” (Bjerén 1987:206). 

Författaren redogör för exempelvis människans sexuella lustar där männen i alla tider anses vara 

mer frigjorda och att det sexuella behovet har setts som mer självklart för männen medan för 

kvinnan har varit något som man ska behärska (Bjerén 1987:207). Detta förblir för mig 

paradoxalt med tanke på att det skulle innebära att precis som i exemplet ovan skulle mannen stå 

närmare naturen än kvinnan men samtidigt visar på att dikotomin natur och kultur inte speglar 

dikotomin kvinnligt och manligt eftersom man inte tar hänsyn på vad natur står för i sin specifika 

kontext. 

Ett annat exempel på hur vi kan relatera till de föreställningar som finns gällande kvinnliga 

rollen är från min informant Daniel 55 år som hade en över tio års äktenskap och kamp för att 

inte splittra sin familj där det inkluderades fyra barn från hennes tidigare förhållande samt två 

gemensamma barn. Han berättade att i samband med att familjen flyttar från Sverige till Spanien 

förändras allt, ”en drastisk ändring i hennes beteende från att vara mamma och fru förvandlas 

hon till ett stort ’jag’ och då startade manipulationer för att få sin vilja fram”. Daniel förklarade 

att detta utspelade sig under flera årsperioder när exfrun hade en konflikt i sig själv genom att 

vilja leva ett singelliv och ett familjeliv på samma gång fast utan något helst ansvar för hemmet 

eller barnen. Han förklarade att en viktig faktor var att frun inte behärskade det svenska språket 

helt, hon var beroende av honom i många sammanhang på grund av detta och naturligtvis var det 

en fördel för henne att komma till ett land där hon kunde agera självständigt då hon var 

spansktalande. Familjen flyttade mellan länderna fyra gånger tills Daniel insåg att för barnens 

skull var det bäst skilja sig och stanna kvar i Sverige. Han berättade ”först sökte jag familjeterapi 
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men fokuset låg enbart på barnen, mansjouren hade jag ingen aning existerade, jag läste om 

kvinnojouren och frågade på sjukhuset ifall de kunde ta sig an en inverterad situation men de sa 

att det var endast för kvinnor”. Det framgick tidigare i intervjun att innan skilsmässan 

förekommit både fysisk och psykiskt övergrepp från hennes sida och Daniel sökte stöd för detta. 

När han senare hade kontakt med familjerätten så kunde han konstatera att han inte kunde räkna 

med stöd för egen person, han sa ”inom familjerätten erbjuds man inte hjälp som individ, många 

möten och överenskommelse men det utreds inte närmare varför man hamnat där”. Trots att 

mamman var i stort sätt helt frånvarande från familjerätten så kände Daniel sig ”osynlig” själv, 

han togs inte på allvar, blev inte lyssnad och han upplevde att det var bara fokus på mamman och 

barnen. Han berättade för socialsekreterarna om en incident för att ” få tyngd på sin utsatta 

situation” när mamman hade kommit hem och slagit sönder tv:n, bränt upp bilder och hans pass 

bland annat, men inte ens då upplevde han få den hjälp som behövdes (Intervju 6). 

Med Daniels exempel kan vi se hur till och med inom myndigheter kan vara inpräntat med 

genusrollerna och att kvinnan tar per automatik mera plats trots att som det nämns ovan hon inte 

ens var fysisk närvarande på möten. Man utgår ifrån att skyddsnät är främst för en kvinno- och 

barn relation som mest naturligt och mannen negligeras. 

 

3.3 Varken manligt eller kvinnligt  
 

Som jag nämnt i introduktionskapitel inspirerades jag av två historier från utsatta personer en 

man och en kvinna. Historierna skiljer sig inte mycket från varandra och man kan enkelt känna 

igen våldets mekanismer och varför våldet kan förbli dolt. Steiner betonar hur hon bröt tystnaden 

och därför kunde hon bryta sin relation, att IPV kan hända vem som helst och hur viktigt det är 

att synliggöra problematiken (Steiner 2012). Patrik från intervjun menar exakt samma som 

Steiner om att bryta tystnaden men berättar att när han försökte göra det bemötes av motstånd 

vilket visar att det inte räcker att den utsatta personen ska vara redo att prata eller lämna utan 

också de professionella som tar emot måste vara det. (Aftonbladet 2018). Båda exempel visar att 

problematiken varken är manligt eller kvinnligt men att genus ändå spelar en stor roll när det 

gäller förställningar av IPV. 
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Personer som utsatts för våld kategoriseras som offer vilket kan vara ett tillstånd som inte är lätt 

att erkänna för sig själv och särskild när personen söker stöd bekräftas detta tillstånd automatiskt 

av omgivningen. Boethius refererar till Hydén (1995) där han redogör efter samtal med kvinnor 

som varit våldsutsatta av sina makar om faktorer som påverkar den egna självbilden, om kvinnan 

ser sig själv som stark, kan göra val och tar ansvar är det svårt att identifiera sig som offer, men 

Hydén redogör också efter samtal med män som varit utsatta att i deras berättelser var det inte 

ovanligt att det framgick som att männen hade situationen under kontroll, männen kunde erkänna 

utsattheten men ”trivialiserade” själva våldsutövandet. Hydén menar att ”sammantaget kan det 

ses som ett sofistikerat sätt att undvika både ett ensidigt ansvar och som ett sätt att undvika att 

framställa sig som ett klassiskt våldsoffer med dess associationer av svaghet och förlorad 

kontroll” (Boethius 2015:226-227).  

Som jag berört tidigare finns det tydliga markeringar i genusrollerna och hur föreställningar kan 

påverka positioneringen i en utsatt situation, vad jag tänker här är att faktorer som Hydén nämner 

för kvinnor respektive män kan även kännas igen utan någon specifikt genustillhörighet, med 

andra ord spelar det ingen roll om man är man eller kvinna utan det är självbilden om avgör och 

offerrollen hamnar utanför genusdiskurs. 

Precis som jag fick omtolka Lundgren i kapitel om våldets mekanismer och utgå utifrån mannen 

som den utsatte får jag göra i Evelina Sinisalo och Linn Moser Hallen Våld i nära relationer 

(2018) då studien är baserad på mäns våld mot kvinnor. Författarna redogör för vem personen 

som blir våldsutsatt är och vem som utövar våldet är utifrån samhällets föreställningar av ”det 

ideala brottsoffret” respektive ”den idealiske gärningsmannen” (Sinisalo och Moser Hallen 

2018:53-54). Sinisalo och Moser Hallen presenterar i sin studie egenskaper som brottsoffret ska 

inneha för att vara trovärdig och ”passa in i bilden av brottsoffer”, starka och aktiva kvinnor 

tappar trovärdighet i offerrollen men också om de inte har synliga och allvarliga skador, kvinnan 

förväntas vilja separera från förövaren, vara medverkande med polisen och utredningen, vara 

rädd, ledsen och gråta, bland andra egenskaper (Sinisalo och Moser Hallen 2018:54). 

När det gäller ”den idealiske gärningsmannen” presenterar kortfattat Sinisalo och Moser utifrån 

en kriminolog vid namn Nils Christie att mannen ska vara ”ond och stor, han är okänd och inte 

har någon personlig relation till brottsoffret, ju mer främmande och ju mindre mänskligt han 

framstår, desto bättre” (Sinisalo och Moser Hallen 2018:55). 
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Dessa egenskaper för mina tankar till vilka föreställningar som finns i samhället på den 

stereotypiska våldsutsatta och förövaren och att utifrån det blir brottsoffer bemött på ett specifikt 

sätt samt att samhällets skyddsnät konstrueras likaså. Studien ovan baseras på kvinnan som den 

utsatta och då undrar jag, vilka föreställningar finns när rollerna är omvända när det redan finns 

föreställningar på hur en man ska vara utan att ens befinna sig i en offerposition? Författarna 

förklarar att ”kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är sällan idealtypen för 

brottsoffer…och att män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer är sällan idealtypen för 

gärningsman. De har en personlig relation till offret som ofta framhåller deras positiva sidor. De 

är inte okända och framstår sällan av omgivningen som helt igenom onda” (Sinisalo och Moser 

Hallen 2018:54-55). Hur kommer det sig då att föreställningar och verkligheten står så långt 

ifrån varandra även när det gäller kvinnors våld mot män? 

Cifuentes Escobar & Svensson (2016) presenterar en studie om mäns utsatthet utifrån ett 

skyddsnät och professionells perspektiv. De introducerar att NCK håller undervisning av IPV i 

Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala under två terminer med föreläsningar, seminarier samt 

inlämningsuppgifter men att undervisningen handlar om utsatta kvinnor och barn i hetero- och 

samkönade relationer, mäns utsatthet redovisas utifrån män i samkönade relationer och därför 

anses att det saknas undervisning om män i heterosexuella relationer (Cifuentes Escobar & 

Svensson 2016). 

Talesperson från Allas kvinnors hus berättar i Aftonbladets reportage att det blir vanligare att 

även män söker skydd och stöd till jourhem och bekräftar mitt resonemang från ovan 

” Det är lika förödande för en man att bli utsatt som en kvinna, men som man är det säkert ännu 

svårare att få hjälp. Vårt samhälle är inte uppbyggt på det sättet – som man ber du inte om hjälp, 

och kanske blir du inte heller trodd på samma sätt, oavsett om du kommer till polisen eller 

socialtjänsten. Det håller på att ändra sig, men det tar tid”. (Aftonbladet 2018). 

Problematiken kvarstå så länge vi kategoriserar offer för våld i nära relationer utifrån sitt genus 

och inte inser att våld i sig är varken manligt eller kvinnligt utan kan utövas oavsett om man är 

man eller kvinna. En annan viktig aspekt är att ser hur våld i nära relationer utövas redan i tidig 

ålder. Utifrån studieresultat som presenterades i seminariet om Youth IPV är likheterna med 

vuxnas erfarenhet den emotionella processen, positionen gentemot den andre i form av 

hjälplöshet eller med kontroll, att vilja ”ta hand” om sin partner och normativa idéer om 

https://www.aftonbladet.se/tagg/05f5d474-329d-471c-a4c3-2e2829a7a6c7
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femininitet, förstå och identifiera IPV samt en dubbel problematik vid homosexuella relationer 

och det som skiljer sig från vuxna är att ungdomarna har andra mer naturliga faktorer som de 

sociala förhållanden exempelvis att inte ha barn att ta hänsyn till eller ekonomiska aspekter 

(Korkmaz 2018). 

 

 

 

4. Slutdiskussion 
 

Avslutningsvis har jag uppnått syftet med min uppsats genom att presentera främst från mina 

informanters egna berättelser och professionellas erfarenhet av IPV, kortfattat hur våldets 

mekanismer fungerar och hur det speglas från ett samhälleligt perspektiv samt hur det kan 

utspela sig i en nära relation. Jag har undersökt från ett genusperspektiv och visat hur utsatta 

män, på grund av egna föreställningar om genusroller stigmatiserar sig själva men samtidigt hur 

yrkesarbetare inom samhälleliga skyddsnät i många fall inte är rustade för att bemöta män som 

söker stöd eller hjälp på grund av samma föreställningar. Jag har undersökt hur stigmatisering 

sker med andra ord från båda sidorna, vilket ger svar på min andra frågeställning som berör hur 

stigma ger sig i uttryck när mannen är den utsatte. På följdfrågan som löd hur man kunde 

analysera denna stigmatisering, kom jag fram till att genom fältstudie och intervjuer var det bästa 

sättet att undersöka problematiken eftersom informationen kommer från den direkta kontakten 

med de utsatta. Det andra sättet att analysera som presenteras i uppsatsen är genom ankät men 

denna metod framstår som osäker av forskaren som själv använt den och därför förefaller mer 

otillförlitligt. Jag har presenterat hur föreställningar om genusroller utifrån manligt och kvinnligt 

inte alltid stämmer överens med verkligheten och hur visa roller inte kan kategoriseras utifrån 

genus som till exempel offerrollen. Jag har uppnått syftet med uppsatsen också genom att få svar 

på min första fråga om hur IPV särskiljer sig där kvinnan är den våldsutövande. Detta framgick 

utifrån hur våld uppfattas både från informanters utsagor och från tidigare studier som 

presenterades i litteraturen. Min sista frågeställning handlade om sociala omständigheter som 

visades i min studie kan påverkar IPV och de utsatta. Flera av omständigheter visades av 
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informanternas berättelser, exempelvis att vara i berusat tillstånd, miljöombyte i form av ny 

boendesituation, svartsjuka, bland andra.  

En annan del i syftet med uppsatsen var att placera jämställdhetsfrågan från en annan synvinkel 

än vilka som är mer utsatta än andra. Eftersom det är lätt att förstå att temat till denna uppsats 

inte tar mera plats i samhället då kvinnans utsatthet är synliggjord och överrepresenterad på ett 

helt annat sätt än mäns utsatthet, anser jag att, om man utgår från vad jämställdhet innebär så bör 

det inte handla om antalet som är utsatta utan hur dessa ska behandlas lika. 

Jag anser efter min studie att problematiken kan vara dubbeleggad och behöver ses utifrån ett 

genusperspektiv på ett plan då genusroller finns latenta i samhället trots kampen på jämställdhet 

och fungerar utan att individer själva är medvetna om dem och samtidigt att problematiken belys 

och lyfts utanför ett genusperspektiv utan utifrån att alla som drabbas är människor och inte ska 

sättas i fack man respektive kvinna. 

Som avslutande ord vill jag referera tillbaka till Peter. Han verkade var mycket engagerad i sitt 

ideella arbete, han påpekade att han blev glad över att jag tog kontakt med Mansjouren och ansåg 

detta vara en bra möjlighet att belysa ämnet som i annat fall är i stort sett tabubelagt. När jag 

frågade Peter hur han skulle göra om han fick fria händer att bestämma för att åstadkomma en 

förändring när det gäller mäns utsatthet fick jag intrycket att han blev nästan överväldigad, han 

svarade: 

Oj, det var en stor fråga…till att börja med så tror jag att jämställdhetsfrågan är jätteviktig och 

sedan mannens perspektiv och hur mansrollen diskuteras och uppfattas och nämns i de 

sammanhang och att det finns en annan bild eller aspekt av det här, hur mansrollen, som är ett 

viktigt begrepp, kan vara ofördelaktig för män och där gå vidare med att det här utsätts män för, 

det kan vi se, det förekommer och här behövs det också ett aktiva exempel för att hjälpa de män 

och att vi måste ifrågasätta de tabun som finns. Det är en felaktig attityd, män är lika mycket 

människor som kvinnor… (Intervju 1) 
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Intervjuer 

Intervju 1. Pseudonym Peter, personal från Mansjouren i Uppsala, telefonintervju 2018-11-02, 

32:52 min. Kompletterande telefonintervju 2018-12-06, 11:02 min 

Intervju 2. Andreas Lindman, Enhetschef för Nexus i Uppsala, utfördes vid Nexus kontor i 

centrala Uppsala 2018-11-20, 39:00 min. 

Intervju 3. Pseudonym Daniel 55 år, intervjun utfördes hemma hos informanten 2018-12-03, 

01:29:18 min. 

Intervju 4. Pseudonym Calle 40 år, intervjun utfördes på informantens arbetsplats 2018-12-04, 

33:04 min. 

Intervju 5. Pseudonym Alex 35 år, intervjun utfördes på informantens arbetsplats 2018-12-04, 

39:46 min. 

Intervju 6. Pseudonym Luis, 65 år, intervjun utfördes hemma hos en gemensam bekant 2018-12-

05, 53:10 min. 

Samtliga intervjuer utfördes av författaren själv och inspelade material finns i författarens ägo 

 

Seminarie 

Youth Intimate Partner Violence in Sweden, seminarieledare Sibel Korkmaz, Doctoral Student, 

Stockholms Universitet, utfördes vid Centrum för genusvetenskap, 2018-11-01. 
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6. Bilagor  
 

Bilaga 1. Intervjufrågor till utsatta män 
 

1. Presentation 

2. Medgivande om inspelning 

3. Berätta om relationen, hur den började, hur länge ni var tillsammans 

4. När började du märka/förstå att något inte var ok? 

5. Hur tar sig våldet i uttryck? (fysiskt, psykiskt, verbalt?) 

6. Hur reagerade du då? 

7. När och var kunde incidenter inträffa? 

8. Sökte du något stöd, polis, socialtjänst, eller annat? Om ja, var och hur var stödet? Om nej, 

varför inte? 

9. Hur kommer det sig att du stannade kvar? 

10. Hur kommer det sig att du drog dig ur? 

11. Hur såg det ut runt omkring dig med vänskap, familj, jobb då? 

12. Hur har den erfarenheten påverkat dig som person? 

13. Hur har tidigare erfarenhet speglats i senare relationer? 

14. Vad tror du själv är orsaken till våldet? 

15. Varför tror du att problematiken inte uppmärksammas i samhället? 

16. När jag säger skam, maskulinitet, stigma vad tänker du på då? 

17. Har du läst eller sett information ex. forskning/studier om hur det ser ut i samhället för utsatta 

män? 

18. Om du fick önska hur och vad skulle du göra för att lyfta fram ämnet 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till professionella 
 

1. Presentation 

2. Medgivande om inspelning 

3. Berätta om organisationen 

4. Hur många män tar kontakt? Vecka, månad, år 

5. Hur länge håller de kontakten? 

6. Vanligaste orsaken till kontakten, vilka händelser berättas? 

7. Varför tror du att ämnet inte belys mer? 

8. Vad är orsaken till mäns tystnad, ej anmäler eller söker hjälp? 

9. Finns det en stereotyp av män som blir utsatta. Tidigare erfarenhet, särskilda egenskaper? 

10. Vad finns det för hjälpmetoder, vilka typer av stöd finns det? 

11. Män som inte kan svenska, hur gör man då? 

12. Hur uppfattar männen bemötandet inom ex vård, socialtjänst och sitt eget sociala nätverk?  

13. Vad kan du säga om ”mörketalet”? 

14. Hur blev du intresserad av ämnet? Vad kommer ditt engagemang ifrån? 

15. Hur hamnade du på den platsen du jobbar på? 

16. Hur och vad skulle du göra om du fick fria händer att åstadkomma en förändring kring 

ämnet? 

 

 


