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Abstract 

Domestic violence against women is a widespread problem around the world, this study 

aims to investigate Swedish men’s attitudes towards this problem. To investigate this I 

have done a historic overview of the political attitude change and I interviewed two 

ethnic Swedish men and two men with a foreign background, this because to get a fair 

representation of our multicultural society. The results and conclusions is that the 

attitude haven’t changed that much over the years, it is mostly the latest decades that 

politicians and the medial debate have acknowledge the imbalance of power between 

the genders and that the patriarchy is a major factor towards this attitude. The 

interviewed showed that the men with foreign background had a tendency to have more 

traditionally attitude towards women then the Swedish men.  
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1. Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem som visar på den maktobalans 

som existerar mellan könen (”Violence Against Women: Cause and Consequence”, nd). 

Sverige har varit i framkant inom detta område med t.ex. 1884 lag, som avskaffade 

husagan och därmed mannens rätt att aga sin fru. 1965 blev Sverige första landet i 

världen som förbjuder våldtäkt inom äktenskapet och 1982 blev faller 

kvinnomisshandel under allmänt åtal. Trots detta fortsätter våldet mot kvinnor och 

antalet anmälningar att öka för varje årtionde. Detta har hjälpt oss att förstå vidden av 

våldet (Eliasson och Ellgrim, 2006, p. 13fff). Under 2012 anmäldes det ungefär 28 300 

fall av misshandel mot kvinnor vilket var en ökning med 1 % jämfört med året innan, 

och antalet anmälningar har ökar för varje år. Det beräknas finnas ett stort mörkertal där 

det uppskattningsvis anmäls 25 % av all misshandel som sker i Sverige och förmodligen 

är det ännu större när det gäller våldet mot kvinnor (“Kvinnomisshandel,” n.d.). Denna 

ökning behöver nödvändigtvis inte beror på att fler kvinnor blir misshandlade i dagens 

Sverige utan att kvinnor och samhället börjar säga ifrån. På grund av att det görs mer 

anmälningar som till stor del beror på att kvinnomisshandel blev allmänt åtal. Enligt 

Nationella trygghetsundersökningen uppger att en fjärdedel av alla kvinnor som blivit 

utsatta för våld av någon närstående. Kvinnor blir oftast utsatta för våld av män i deras 

bekantskapskrets, inom arbetet där gärningsmännen är en kollega eller skolkamrater 

eller lärare etc. Men det bör poängteras att mörkertalet där gärningspersonen är 

närstående är relativt stort (“Kvinnomisshandel,” n.d.). 

I flera hundra år har mannen haft rätt att styra över sin familj med järnhand, det är först 

på senare tid som mannens makt över kvinnor har ifrågasatts. Männen har fått officiellt 

mindre makt över kvinnan tack vare lagändringar och på grund av att sociala normer 

kring äktenskap har förändrats. Men i vilket utsträckning kan attityden mot kvinnor och 

våldet mot dem ha förändrats när det för varje år anmäls fler fall om kvinnomisshandel? 

Detta kan vara tecken på att den underordnade synen på kvinnor fortfarande lever kvar. 

En vanlig missuppfattning är att de som misshandlar och misshandlas är psykiskt sjuka 

och lägger vikt att problemet på antingen sociala eller individuella förhållanden och 

förnekar det strukturella våldet som sker mot kvinnor. Därefter förskjuts debatten om att 

handla om ”de andra” och inte de vanliga friska svenska människorna (Höjer, 2002).  
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Denna uppsats har som mål att undersöka detta samhällsproblem. Idag lever vi i ett 

jämställt samhälle men är det verkligen sant eller är det bara något vi övertalar oss 

själva? Det är lätt att säga att man är positiv till jämställdhet och kvinnors rättigheter 

men det behöver inte spegla ens beteende. Därför komma denna uppsats att undersöka 

attityden svenska mäns har till kvinnomisshandel. Detta gäller de etnisk svenska likväl 

de med utländsk bakgrund eftersom Sverige är ett multikulturellt samhälle.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är dels att bilda en uppfattning om uppkomsten, utvecklingen 

och förändringen av attityden kring kvinnomisshandel i Sverige. Även se hur attityden 

angående kvinnovåld ser ut i dagens multikulturella Sverige. Min frågeställning är 

därmed:  

Hur och varför ser attityden till kvinnomisshandel och kvinnomisshandlare ut som den 

gör hos dagen etnisk svenska män såväl män med utländskhärkomst? 

Vilka tänkbara faktorer kan ha påverkat attityden kring kvinnomisshandel? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med att jag presentera ett par andra studier som har berört 

området kvinnomisshandel, detta för att försöka skapa en överblick av problemet samt 

för att hjälpa mig att göra trovärdiga slutsatser av min egen studie. Efter kommer en 

bakgrundsbeskrivning om kvinnomisshandelsfrågan i Sverige. Den kommer främst att 

fokusera på den politiska och juridiska diskussionen kring hur politiker förhöll sig till 

problemet. Anledningen till en genomgående bakgrundsfakta är att jag senare kommer 

förklara, med hjälp av teorier, hur samhällets sociala institutioner påverkar enskilda 

individers attityder på mikronivå. 

Sedan kommer det teoretiska avsnittet att presenteras. De teorier jag har valt är; R.W. 

Connells teori om maskulinitet, Peter L. Burger och Thomas Luckmanns teori om 

socialkonstruktivism samt Talcott Parsons teori om strukturfunktionalismen. Dessa 

teorier kommer jag senare att använda för att analysera mitt empiriska material. 
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Efter teoriavsnittet kommer metodavsnittet. Under detta avsnitt lägger jag vikt på att 

beskriva hur jag gick tillväga för att genomföra studien, och vilken metod jag valt att 

använda samt hur jag har valt att analysera mitt datamaterial, Under detta kapitel 

kommer intervjuerna att analyseras under olika kategorier. Senare under slutsatser 

kommer jag besvara mina frågeställningar och återkoppla mina resultat med andra 

studier. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogöras tidigare forskning men få studier har gjorts där man undersöker 

mäns attityder till kvinnomisshandel, och speciellt inhemska och utländska mäns 

attityder jämförs. Dessa artiklar är noga valda, de är relevanta för min egen studie. 

Dessa studier behandlar de tre olika fält som jag ämnar att undersöka i min studie, de 

två första artiklarna behandlar mäns attityd till våldet mot kvinnor medan de två andra 

artiklarna behandlar den kulturella och strukturella inverkan på attityden till 

kvinnomisshandel.  

Carlsson och Worden (2005) har genomfört en studie om våld i nära relationer. De hade 

1200 respondenter där kvinnor utgjorde 658 personer och männen 552 personer. 

Författarnas huvudsyfte var att undersöka hur respondenterna såg på våld i nära 

relationer, vad som ansågs, var gränsen gick när det skulle uppfattas som brottsligt och 

hur man kunde förhindra våld i nära relationer. I deras undersökning framgick det att de 

flesta ansåg att allt fysiskt våld mot en kvinna var våld. Dock ansåg bara ungefär hälften 

av respondenterna att förolämpningar var våld och få ansåg att när en man förföljde sin 

före detta fru/flickvän var ett utövande av våld. Studien visade även att respondenterna 

uppfattade våld annorlunda beroende om det var en man eller kvinna som utförde 

handlingen. Respondenterna ansåg att om en kvinna utförde samma handlingar mot en 

man hade var det inte våld. Författarna kom även fram till att 85 % av respondenterna 

ansåg att slag mot en kvinna var brottsligt och 64 % ansåg att en örfil var våld. Slutligen 

fann de inga skillnader mellan personer med olika socioekonomiskt bakgrund men 

däremot fanns de skillnad gällande kön och ålder samt bland de som hade personliga 

erfarenheter av våld och de utan erfarenhet. 
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Karin L. Brewster och Irene Padavic (2000) från USA undersökte den dramatiska 

förändringen i kvinnors arbete och roll i hemmet under två decennier, 1977 till 1996, 

deras studie var en uppföljning av en annan studie som undersökte en tidigare tidsepok. 

Gemensamt för dessa var att de utgick ifrån att förändringen berodde både på en faktisk 

förändring av individers personliga attityder men även på befolknings byte i form av 

födelse och död. Med material från General Social Surveys mellan 1977 till 1996 gjorde 

de en multivariabel analys av materialet för att nå sina slutsatser. De nådde slutsatserna 

att den strukturella attitydförändringen, som inleddes på 1960, om kvinnors roll i 

familjen och på arbetsmarknaden har format individers personliga attityd och att denna 

attitydförändring började visa sig allt mer tydligt när de kvinnor som började 

förvärvsarbeta under 1950 och 1960 talet barn växte upp. Utifrån detta drog de 

slutsatsen att de stora attitydförändringarna sker i form av befolknings byte. Som 

exempel visar deras studie att barnen till kvinnorna som bedrev feministiska kampen på 

1960 och 1970 nu är de vuxna kvinnorna i deras datamaterial därav har de ett mer 

egalitärt förhållningssätt och att dessa attityder tenderar till att föras vidare till nästa 

generation. I deras analys finner de även att samhället kommer fortsätta gå mot mer 

liberala och egalitära attityder vilket till mycket beror på kvinnors allt mera utbredning 

på arbetsmarknaden och att fler kvinnor utbildar sig. De fann även att mäns egalitära 

utveckling tenderade att ligga efter kvinnornas, vilket kan bero på att de inte gynnades 

direkt av förändringen utifrån det drog de slutsatsen att ökat antal kvinnor som 

förvärvsarbetar kan förändra män attityder till mera positiv men kan det även få en 

motreaktion ifall förändringen blir för dramatisk. Men detta var bara intressanta 

spekulationer från författarnas sida. 

Michael Flood och Bob Pease (Flood and Pease, 2009) från Australien har gjort en 

undersökt de faktorer som formar attityder mot kvinnomisshandel, de försöker kartlägga 

de komplexa influenserna bakom de våldsamma attityderna som kan leda till mäns våld 

mot kvinnor. De undersöker vilka olika sociala och institutionella nivåerna som kan 

påverka dessa våldsamma attityder. Deras slutsats är att det finns faktorer på mikro och 

makro nivå som kan påverka dessa attityder, de menar att faktorerna kön och kultur 

samverkar med varandra, den kulturella kontexten inverkar på speciella normer och i 

relation till kön som skapar attityderna angående kvinnovåld. Där skolan, arbetsplatser 
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och andra sociala institutioner influenser tillsammans med ras, etnicitet och kön gör att i 

sin tur reproducerar det patriarkala system som förespråkar kvinnligunderordning. 

Det finns få svenska studier som har undersökt har undersökt attityder hos utländska 

män men en amerikansk studie gjord av Jhumka Gupta m.fl. (2010) undersöker mäns 

uppfattning angående intimt partner våld baserat på deras invandrar status. De använde 

sig av kvantitativ metod där respondenterna fick själva fick göra en själv intervju på en 

dator. Männen var mellan 18-35 år och de fick själva bestämma deras invaderings 

statur, dvs. hur länge de har varit i USA. Deras slutsatser är att män med invandrar 

bakgrund som nyligen anlänt till USA har som grupp större risk att misshandla sin 

partner än icke-invandrare medan invandare som varit i landet mer än 6 år och dåligt 

engelskt språkbruk hade störst risk att nyttja våld mot sin partner. Anledningen tror sig 

forskarna är könsrollerna, att kvinnor får mer frihet och rättigheter i det nya landet kan 

provocera männen att nyttja våld för att återfå kontroll. Men också därför de bristande 

språkkunskaper kan göra att de hamnar utanför samhället och bosätta sig i etnisk 

segregerade bostadsområden vilket förhindrar dem att assimileras till det amerikanska 

samhället. Vilket gör att deras fientliga kvinnosyn kan leva vidare. 

3. Bakgrund 

Denna bakgrunds historia om den svenska diskussionen angående 

kvinnomisshandelsfrågan kommer att användas för att berika min analys av de etnisk 

svenska männens attityd till kvinnomisshandel. Därför valde jag att ha en ganska 

omfattande bakgrundshistoria, som jag ska kartlägga här nedan, om hur debatten och 

lagarna som omfattat kvinnor och kvinnomisshandel har förändrats i Sverige sedan 

1700-talet. För att styrka hur samhällsinstitutioners beslutsfattande och attityder på 

makronivå kan påverka individers attityder och inställning på mikronivå.  

Det lagstiftades tidigt om hur man skulle skydda kvinnan från att bli överfallen och 

våldtagen, men dessa lagar var främst framtagna för att skydda den drabbade släkten 

och familjen. På 1200-talet, när dessa lagar trädde i kraft, hade kvinnan inga rättigheter 

som egen person, utan hon var en egendom vars husbonde kunde göra som han 

behagade med henne. I bondesamhället hade husbonden rätt att upprätthålla ordningen. 
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Detta gjordes oftast med våld för att disciplinera sin egendom, likväl sin fru, barn och 

dennes djur. 1734 kom en lag som begränsade våldet där mannen förbjuds att aga sin 

hustru så att hon blir allvarligt skadad eller avlider, men han har fortfarande rätt att slå 

henne. Däremot begränsades inte andra former av våld mot kvinnor i hemmet eftersom 

detta våld ansågs som nödvändig ”disciplinering” (Eliasson and Ellgrim, 2006, p. 13f). 

Mannens välde i hushållet förblev intakt i Sverige fram till 1864 då mannen förbjuds att 

aga sin hustru, men trots detta var fall med hustrumisshandel sällsynta i domstolarna i 

Sverige under 1800-talet. Detta skedde mycket tack vare sekulariseringen av det 

svenska samhället, vilket innebar att man kunde göra reformer och politiska beslut utan 

att behöva ta hänsyn till religionens premisser, utan istället kunna fokusera på 

individens rätt till frihet och drägliga levnadsförhållanden (Cronberg, 2009, pp. 289-

293). När liberalism och demokrati växte fram började man kritiserade kyrkan och nya 

tolkningar av bibeln växte fram. Abbé de Lamennais var en tänkare som ville återföra 

kristendomen till dess äkta form, som förespråkar kärlek och jämlikhet. Detta 

misslyckades och han blev bannlyst av Vatikanen, därför att kyrkan och prästerna ville 

hålla fast i de konservativa tankarna där kvinnan står blint underordnad mannen. Även 

om han misslyckades kunde man se att en annorlunda syn på kvinnligheten började 

komma till ytan, samtidigt som kyrkans makt kritiserades, vilket skapade ett startskott 

för kvinnans rättigheter (Lyttkens, 1983, p. 14ff). 

Kvinnomisshandel gick från att vara osämja och ett föremål för kyrkliga instanser till 

misshandel och därefter bli en del av den allmänna domstolens domän. När de införde 

lagen 1864 blev det inte ett allmänt åtal. Kvinnan kunde dra tillbaka sin anmälan, vilket 

gjorde att en åklagare inte kunde gå vidare med åtal utan offrets samtycke. Därför man 

ansåg att våldet i hemmet var privat och inte något som samhället skulle lägga sig i. 

Man ansåg at våld mellan makar i hemmet var en privat angelägenhet och inte störde 

allmänheten och makarna själva ska bestämma om det en anmälan ska göras(Cronberg, 

2009, p. 301ff). 

3.1 Debatten om våldet fram till 1950-talet 

Det skedde häftig debatt under 1900-talet angående våld mot kvinnor, speciellt våldet i 

hemmet där man diskuterade om det överhuvudtaget var ett problem eller en naturlig 
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del inom äktenskapet. Det förnekades inte av allmänheten att många kvinnor var utsatta 

för våld, men man fruktade att familjer skulle splittras och situationen i hemmet skulle 

bli värre om detta ärende skulle bli ett allmänt åtal. Stora delar av lagstiftningen kring 

misshandel och våldtäkt var under denna period präglad av samhällsmoral och 

samhällsordning. Utifrån detta perspektiv blir det begripligt att misshandel som sker 

under sabbaten eller på allmänplats faller under allmänt åtal, därför att det stör 

samhällsordningen (Höjer, 2002, p. 53ff).  

1938 kommer en ovanlig motion in till Sveriges riksdag som vill att all 

kvinnomisshandel i hemmet ska bli allmänt åtal. Inte bara det våld som förorsakade svår 

kroppsskada. Motionärerna ville undersöka möjligheterna att ändra åtalsreglerna och 

inrätta särskilda socialkuratorer för att hjälpa de våldsdrabbade familjerna. Men 

motionärerna kritiserades i riksdagen för att ha överdrivit kvinnans utsatthet, och helt 

förbisett mannens problem.  Denna motion blev avslagen i sin helhet i första 

lagutskottet, men detta blev ett startskott på en debatt om våldet mot kvinnor (Höjer, 

2002, p. 52f). Fem år senare tas diskussionen upp igen. 1942 skickade Fredrika 

Bremerförbundet1 och Sveriges husmodersföreningars riksförbund en skrivelse till 

justitiedepartementet där de föreslog att åtalsreglerna ska utvidgas och att det under 

vissa omständigheter ska bli möjligt att väcka åtal för misshandel i hemmet. Detta 

öppnade en möjlighet för överåklagaren att väcka åtal, men inte för en vanlig allmän 

åklagare. Denna lagändring sågs som en mellanväg till motionen som kom 1938, men 

tanken att hustrumisshandel som regel bör falla under allmänt åtal är fortfarande orimlig 

enligt dåvarande konsensus. Eftersom relationsvåld räknades fortfarande som en 

bagatell i jämförelse med den ”riktiga” brottsligheten. Kvinnomisshandel balanseras 

mellan gränsen att vara ett icke-problem och problem, normalt och avvikande, tillåtet 

och otillåtet. Liknande diskussioner förs om våldtäkt och annat tilltvingat könsligt 

umgänge inom äktenskap, att det är något som rör den privata relationskonflikten och 

något som offentligheten bör hålla sig utanför. Men under 1900-talet förändras 

argumenten, där staten på olika sätt ingriper i hemmet, förbättrar bostäder, hygien och 

barnavård där familjens rätt till integritet sätt i direkt relation till samhällets legitima 

                                                 
1 Fredrika Bremer Förbundet bildades 1884 av Sophie Aldersparre och är uppkallad efter författaren och 

kvinnor rättskämpen Fredrika Brember. Förbundet är öppen för alla oavsett kön, religion och etnicitet. De 

arbetar med frågor som rör att fler kvinnor ska finnas där makten finns, fler män där barn finns och 

jämställda löner.(“Fredrika-Bremer-Förbundet,” 2013) 
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intressen. Folkhemmet bildades, där ingripande i familjelivet skall ses som en 

förutsättning för samhälleliga framsteg (Höjer, 2002, pp. 58-62). Lärda människor inom 

både Sverige och Danmark skriver att feminismen är en samhällsfara, därför att 

politiken feminister förde fram inte var av samhällsintresse utan av kvinnosaksintresse 

(Lyttkens, 1983, p. 312f).  

Det grova våldet mot kvinnor ansågs ofta vara starkt betingat med alkoholism, män med 

psykisk ohälsa, män med lägre ekonomisk och social nivå som har svårt att etablera 

normala relationer till kvinnor. På grund av detta synsätt blev det legitimt att använda 

samhällets resurser för att råda bot på problemet. Man fokuserade på alkoholism och 

sinnessjukdom som ett stort problem som inte bara hotar familjen utan även samhället 

vilket gjorde att samhället började ingripa med lagstiftning på grund av en stor del av 

alkoholmissbrukare var så kallades sinnesslöa och icke önskvärda. Det var just därför 

det uppkom förändring men inte på grund av kvinnomisshandeln för kvinnans 

strukturella förtryck sköts åt sidan. Frågan om kvinnoförtryck handlade istället om det 

icke accepterade våldet mot individer vilket gjorde att våldet mot kvinnor likställdes 

med våldet mot andra individer som gjorde att den övergripande maktrelationen 

försvann (Höjer, 2002, pp. 75-78). 

3.2 Debatten under 1960-, 70- och 80-talet 

I slutet av 1960-talet började kvinnorörelser formas runt om i världen, och även i 

Sverige. Parallellt med könsrollsdebatten fann en grupp kvinnor att man inte riktigt 

förstod djupet av kvinnoförtrycket, dessa kvinnor startade en grupp som blev känd som 

Grupp 8. De kritiserade framför allt de begränsade möjligheterna att kombinera 

förvärvsarbete och hemarbete, i och med att barnomsorgen inte var fullt utbyggd denna 

tid. Kvinnor kände att de fick en villkorligt mer frihet, de fick förvärvsarbeta men skulle 

fortsätta ha huvudansvar för hemarbetet och barnomsorgen.  Andra kvinnor runt om i 

Sverige blev inspirerade av Grupp 8 och började forma studiecirklar, där man 

diskuterade kvinnofrågor, och gick djupare in i kvinnoförtryckets karaktär och kunskap 

om kvinnors ställning i samhället. Vilket senare motiverade till politisk handling. Denna 

gräsrotsrörelse som skedde i slutet 60-tal och under 70-tal spred och utvecklade sig 

snabbt. Den feministiska medvetenheten fortsatte att växa, men dessa studiecirklar och 
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aktivist rörelsen började att ebba ut i början på 1980-talet, och övergick i somliga fall 

till kvinnojourverksamhet, och på vissa universitet växte en omfattande 

kvinnoforskning fram. Den feministiska våg som startades i slutet på 1960-

taletmöjliggjorde att den feministiska kampen kunde föras inom de etablerade 

institutionerna (”Den nya kvinnorörelsen under 1970-talet av Eva Schmitz, fil.dr i 

sociologi”, n.d.).  

Under 1970-talet lägger sexualbrottskommittén fram till delbetänkande angående 

åtalsregler för misshandel, och med hjälp av statistik kan de konstatera att offren för 

familjevåld oftast är kvinnor samt att det generellt är en man som står eller har stått i 

nära relation till kvinnan som är förövaren. I riksdagen hävdades det att misshandlade 

kvinnor har dålig rättssäkerhet, eftersom dåvarande regler gör att förövaren kan utöva 

påtryckningar så offret tar tillbaka sin anmälan. Problemet formulerades könsneutralt, 

och markerade att samhället ogillar alla former av våld inklusive det som drabbar 

kvinnor. På flera håll betonades det uttryckligen att en ändring i åtalsreglerna inte ska 

tolkas som en specifik kvinnoreform, ändring görs för att allt våld ska betraktas lika där 

individens kroppsliga integritet bör ges samma status på enskild och allmän plats. 

Synen på äktenskapet har även förändrats där äktenskapen nu ses som en fri 

sammanslutning mellan två likställda individer. Under dessa diskussioner om 

misshandel är de tre huvudsakliga kategorier av våldsbrott som är särskilt brutala: när 

flera misshandlar en person, när misshandel fortsätter sedan offret är försvarslöst, samt 

våldshandlingar som riktat mot de som är väsentligt fysiskt svagare, där barn och äldre 

inräknas. Under den sista kategorin räknas även kvinnor in, och i justitieutskottets 

kommentar till propositionen har dimensionen kön försvunnit och istället diskuterar 

man fysiskt underlägsenhet, våld som pågått under lång tid, och varit 

integritetskränkande. Våld mot kvinnor finns inte kvar som kategori eller exempel i 

utskottets utlåtande och problemet ligger i att man inte kan skriva in kön i lagen och 

därefter kan inte problematiken diskuteras i termer av kön. Logiken löd att om lagen ska 

gällas för alla måste också problemet formuleras i könlösa termer (Höjer, 2002, p. 97-

100). 

Könsmakts och kvinnomisshandelsfrågan osynliggörs när våldet formulerades som ett 

relationsproblem, ett privat problem eller familjeproblem. Vilket i själva verket gjorde 
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att det inte var en attityd förändring som ledde fram till att kvinnomisshandel blev 

allmänt åtal utan att de insåg att misshandeln var ett problem för den utsatte, men främst 

var det ett problem för det uppväxande släktet och nationens framtid.  Våldet tolkades 

fortfarande som ett uttryck för den kvinnans misslyckande och inte som en del av en 

övergripande könsordning (Höjer, 2002, p. 113ff). 

3.3 Debatten under 1990-talet 

Under 1990-talet och i samband med Kvinnofridsutredningen började maktperspektiv 

att ta plats i diskussionen, och de föreställningar som genomsyrade tidigare perioder 

börjades ifrågasättas och kritiseras. I utredningen lades stor kraft för att synliggöra 

problemet mäns våld mot kvinnor och man konstaterade att det inte var kvinnan som 

blev slagen utan att det var mannen som slog kvinnan. I den här eran kom feministiskt 

orienterade perspektiv in i bilden där samtalet kring våld började kretsa mellan våld, 

kön och makt, nya problemformulering började bildas och man synliggör mäns 

överordning och kvinnan underordning. Men problematiken förskjuts från de svenska 

männen, precis som man gjorde tidigare när en riksdags ledamot försäkrar att de flesta 

svenska män vill ha ett tryggt samhälle utan kvinnomisshandel. De män som slår 

representerar inte den svenska manlighetsnormen, utan att dessa personer är avvikande 

och icke-svenskar, invandare och de med annan religiös bakgrund. Tillskillnad från 

tidigare formuleras kvinnovåldet som ett hinder för den goda, svenska jämställdheten 

(Höjer, 2002, pp. 177–181). 

4. Teoretiska Perspektiv 

Här nedan kommer de teoretiska perspektiv som kommer användas under analysen att 

presenteras samt några centrala begrepp. Dessa är hegemonisk maskulinitet, 

socialkonstruktivism samt kulturella föreställningar. Dessa teorier kommer användas till 

att analysera hur attityder på mikronivå kan bli påverkade av förändringar på 

makronivå. 
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4.1 Centrala begrepp 

Här nedan kommer ett antal centrala begrepp som används i uppsatsen att presenteras. 

Detta därför att visa vilken innebörd dessa begrepp har och hur författaren använder 

dessa men även för att det inte ska ske ett missförstånd eller förvirring hos läsaren. Då 

dessa begrepp kan ha olika innebörder. 

Attityder 

En attityd är en persons inställning till något. Denna inställning kan vara dold eller 

öppen, medveten eller omedveten, kognitiv eller emotionell. En attityd beskrivs oftast 

som en individs inställning till ett attitydobjekt. ”An attitude is a set of beliefs that we 

hold in relation to an attitude object, where an attitude object is a person, thing, event 

or issue.” (Crisp and Turner, 2010, p 92) En attityd kan både vara negativ eller positiv 

samtidigt som vi kan ha starka åsikter till attityd objektet utan en känslomässigkoppling. 

Tillskillnad från en personlighet är en attityd mer formbar och kan förändras relativt 

mycket under livets gång (Crisp and Turner, 2010, p. 92). 

Patriarkatet 

Detta begrepp syftar sig på mäns institutionaliserade makt över kvinnor, barn och 

egendom. Exempelvis som ledare, fader, statsledare etc, och på grekiska betyder 

patriarkatet ”the rule of the father”. Patriarkatet bygger på att män står som centrala och 

auktoritära figurer i samhället, där lagar och sociala regler stödjer mäns fortsatta 

överordning och kvinnans underordning. I feministisk teori är konceptet att patriarkatet 

reproducerar sociala mekanismer som används för manlig dominans av kvinnor. Denna 

ordning karaktäriseras som en social konstruktion. Enligt feministisk teori kan 

patriarkatet förändras genom att undersöka och kritiskt analysera de patriarkala 

strukturer som finns i samhället (”Patriachy”, n.d). 

Jämställdhet 

Jämställdhet refererar till att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i samhället 

och att man inte ska bli diskriminerad på grund av sitt kön, såvida det inte finns 

väsentlig biologisk grund (”Gender Equality”, n.d.). Sveriges regering har satt upp olika 



16 

 

delmål ska nås för att uppnå ett jämställt samhälle; Jämnfördelning av makt och 

inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämnfördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (”Kvinnojouren”, n.d.).  

Definitionen av våld och utsatthet i nära relationer 

Enligt Socialstyrelsen definition av våld finns det förutom fysiskt även sexuellt, 

psykiskt och social samt ekonomiskt utsatthet. Fysiskt våld räknas som knuffar, bli fast 

hållen, slagen eller sparkat. Sexuellt våld beskrivs förutom i form av våldtäkt även som 

andra påtvingade sexuella handlingar där personen i fråga inte vågar säga nej. Psykiskt 

våld kan komma i form av direkta eller indirekta hot mot en individ och även mot barn 

eller om personen i fråga blir förlöjligad. Socialstyrelsen beskriver även våld i form av 

social och ekonomisk utsatthet, den sociala utsattheten innefattar ifall personen ifråga 

blir utsatt för frihetskränkningar genom isolering. Den ekonomiska utsattheten kan 

kopplas till att personens ägodelar blir förstörda eller att hen tvingas till handlingar som 

kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser (”Socialstyrelsen”, n.d.) 

Etniska svenskar respektive svenskar med utländsk bakgrund 

I denna uppsats är etniska svenskar de som har föräldrar som har föräldrar som är födda 

i Sverige. Där hudfärg inte spelar en större roll utan mer vilken social och kulturell 

uppväxt de har haft. De med utländsk bakgrund har i denna undersökning utländska 

föräldrar varav de har en annan social och kulturell uppväxt än den svenska. I denna 

undersökning kommer de med utländsk bakgrund från mellanöstern, samt att de tillhör 

andra generationens invandare, vars föräldrar är födda utomlands med andra sociala 

värderingar och normer. 

4.2 Hegemonisk maskulinitet 

Maskulinitetsforskaren R.W. Connell har utvecklat begreppet hegemonisk maskulinitet 

för att beskriva den dominerande maktformen mellan könen. Den hegemoniska mannen 

enligt Connell en fantasifigur, den manliga normen som alla män vill efterlikna, men 

som inte riktigt finns i verkligheten, eftersom den hegemoniska mannen kan variera i 

olika kulturer och samhällen. Att vara en hegemonisk man är det mest hedrade sättet att 

vara man, den typiska alfahannen, enligt Connell förhåller sig andra män till denna 
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maskulinitet, vilket ideologiskt legitimerar den kvinnans underordning till mannen. Den 

hierarkiska ordningen mellan maskuliniteten upprätthålls nödvändigtvis inte av våld 

utan framför allt av institutioner och kulturen som visar genom media och andra sociala 

kanaler en orealistisk maskulinitet i form av sportstjärnor och actionhjältar (Connell, 

1996).  

Connell delar in maskuliniteten hierarkiskt där män delar in sig i olika lager och 

positioner i förhållanden till varandra, kvinnor och till makten (Connell, 1996). Män 

förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten antingen som medlöpare(delaktiga) 

eller som underordnade och marginaliserad. Den medlöpande mannen hävdar att den är 

för jämställdhetsarbetet och kvinnors rättigheter, men fortsätter att ingå i sociala 

processer som reproducerar patriarkala strukturerna. I den här gruppen kan man även 

räkna in vissa kvinnor som t.ex. flickvänner och fruar som medlöpare, som gör hela 

konceptet med hegemoninitet kraftfull, när både män och kvinnor accepterar den 

rådande situationen. Den underordnade mannen uppfyller inte kraven att vara man, hit 

räknas homosexuella män eller män som är förknippade med kvinnliga verksamheter. 

Det finns även en grupp män som står utanför genusordningen som marginaliseras på 

grund av klasstillhörighet eller etnicitet. Dessa olika maskuliniteter och mansroller 

varierar mellan olika samhälle, som beror på kulturella och etniska skillnader, se nedan 

(Connell, 1996).  

Internationell forskning har kunnat påvisa flera lager och olika mönster av en 

hegemonisk maskulinitet som historiskt konstruktion och rekonstruktion. Där den 

hegemoniska maskuliniteten förändras och formas över tid på lokalnivå och 

samhällsnivå vilket gör att den hegemoniska maskuliniteten kan se olika ut beroende på 

vilken kultur man befinner sig i (Connell, 2005). Connell menar att maskuliniteten inte 

är statisk som massmedia hävdar, och inte heller att den lika typiskt kan förankras till 

machosymboler. Samhälle har gjort det väldigt svårt att definiera vad som är manligt 

och kvinnligt vilket kan leda till förvirring och tillviss del kulturkrockar. Enligt Thomas 

Johansson (2000) kan detta leda till förlorad kontroll för männen vilket kan tar uttryck 

för olika former av maktutövande och våld, där männen känner sin position hotad och 

en förlorad kontroll över sin könsidentitet. Där mäns tidigare starka position som 

ekonomiskförsörjare har försvunnit, och måste nu använda sig av andra medel för att 

demonstrera sin position som ”mannen” i familjen. 
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4.3 Socialkonstruktivism och Strukturalism 

Socialkonstruktivism har sitt ursprung från kunskapssociologin, den har som uppgift att 

belysa förhållandet mellan människor, dess tankar och den sociala kontexten där dessa 

tankar uppstod. Socialkonstruktivismen försöker förklara hur det sociala har uppstått 

och hur det kontinuerligt har reproducerats. Peter L. Burger och Thomas Luckmann har 

utvecklat en teori försöker beskriva samhället som en skapelse av människan. Deras 

består av dessa tre grundvalar (Burger och Luckmann i Wenneberg, 2010, p. 70): 

 Samhället är en mänsklig produkt 

 Samhället utgör en objektiv verklighet 

 Människan är en social produkt 

Dessa tre punkter bestrider varandra, för det kan vara svårt att se hur samhället både kan 

vara en följd av mänsklig verksamhet och en objektiv verklighet, men Burger och 

Luckmann kopplar ihop dessa påståenden med tre centrala begrepp, externalisering, 

institutionalisering och legitimering. De resonerar att människors vanor blir efterhand 

externaliserande, vilket betyder att vanorna blir synliga och sprider sig till andra 

människor som inte varit med att skapat dem vilket gör att institutioner uppstår. 

Eftersom samhället består av institutioner, och människor har skapat dessa institutioner 

kan man säga att samhället är en mänsklig produkt. När människor födds in i samhället 

med dessa existerande institutioner accepterande man dem och tar dem för givna, 

därmed har det skett en objektivering. Samhället blir objektivt när den sociala 

verkligheten finns oberoende av de människor som befolkar den. Barnen som växter 

upp i samhället internaliseras av den sociala världens institutioner och normer och blir 

en produkt av samhället(Burger och Luckmann i Wenneberg, 2010, p. 70ff). 

Strukturfunktionalismen  

Strukturfunktionalismen är ett strukturellt synsätt där samhället betraktas som en helhet 

och att delarna identifieras och får sin betydelse genom sina relation till helheten. De 

olika delar uppfyller en funktion till helheten och att samhällets olika delar är beroende 

av varandra vilket gör att en förändring i en del leder till förändring till de övriga 

delarna (Parsons i Månson, 1998, p.29f).  
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Parsons har utvecklat AGIL-schemat består av olika undersystem till samhället. AGIL 

står för: adaptiv funktion, måluppfyllande funktionen, integrativa funktionen och 

mönsterbevarande funktionen. Den adaptiva funktionen syftar till ekonomin, vilket har 

till uppgift att anpassa samhället till omgivningen genom att framställa och fördela de 

materiella produkter som brukas av samhällsmedlemmarna. Den måluppfyllande 

funktionen styrs av de politiska institutionerna som väljer ut samhällets målsättningar 

och motiverar dess medlemmar att arbeta för dessa. Integrationen sköts av de 

institutioner som tillhandla håller den sociala kontrollen och de som bär upp den 

gemensamma kulturen medan den mönsterbevarande funktionen handhas av de 

socialiserande institutionerna.  Det sociala systemets dynamiska kärna ligger i 

socialisationsprocessen och läroprocessen. Parsons argumenterar att det är 

socialisationsprocessen av individerna som reproducerar samhällsstrukturen, precis som 

socialkonstruktivismen antyder, genom att skapa kompetenta och villiga rollinnehavare 

som ansluter sig till samhällssystemets värderingar (Parsons i Månson, 1998, p.39f). 

Parsons menar att varje institution kan beskrivas som ett system av roller, där roller är 

normativa förväntningar som riktas mot en innehavare i en position. Där lärare och elev, 

producent och konsument, män och kvinnor är exempel på roller inom olika 

institutioner. Parsons menar om inte samhällets normer och värderingar internaliseras i 

tillräcklig grad under socialisationsprocessen kan det leda till avvikelse och konflikt. 

Han lägger stor vikt vid att förklara att samhället måste få sina medlemmar till att 

uppfylla rollförväntningarna för att få balans men även vid en fungerande norminlärning 

kan det bli ett problem. Rollkonflikter kan upptagas när roller har motstridiga krav och 

inte harmoniserar varandra, som till exempel mellan män och kvinnor, vilket kan leda 

till bestraffningar som kan vara informella, social utfrysning, skvaller eller formella 

bestraffningar som t.ex. fängelse. Men samhället är inte statiskt utan det förändras och 

moderniseras. Kortfattat kan man beskriva Parsons tankar kring detta genom att klass, 

kön och etnisk tillhörighet förlorar betydelse i takt med att medlemskriterierna blir färre 

och färre kategorier nekas fullvärdigt samhällsmedlemskap. Men framför allt att värden 

och normer blir i mindre grad grupp och roll specifika och där roll avvikande blir mer 

vanligt och accepterat (Parsons i Månson, 1998, p.40ff). 
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Kulturella föreställningar om könet 

Arbetsfördelningen och synen på könsroller kan förklaras av kulturella föreställningar, 

Talcott Parsons menade att individer genomgår en socialiseringsprocess där 

samhällsnormer införlivas och man lär sig sina roller. Parsons menar att i denna 

socialiseringsprocess lär flickor och pojkar att handla i enlighet med de förväntningar 

som finns i deras könsroll. Dessa föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt 

varierar stort bland olika samhällen och kulturer, speciellt bland olika religioner. De 

olika könsideologierna kan existera parallellt med varandra, speciellt i ett multikulturellt 

samhälle där de olika könsrollerna inte alls överensstämmer med varandra. Könsroll är 

en term som används för att beskriva skillnaden mellan det socialkonstruerade och det 

biologiska könet. Kvinnan hade en expressiv roll, håller familjen samman och 

ansvarade för det känslomässiga behovet, mannens instrumentella roll var att tillgodose 

familjens materiella behov. Denna könsligafördelningen var anpassad till det 

omgivande samhället vilket var typiskt för många familjer under 50-talet men senare 

under slutet av 1900-talet började denna fördelning att förändras, speciellt i Sverige 

(Parsons i Ahrne and Roman, 1997, pp 8ff). 

5. Metod 

I kommande avsnittet redovisar jag för det viktigaste i undersökningen nämligen 

studiens tillväga gångs sätt. Jag kommer att redogöra för valet av min metod och 

förklara mitt tillvägagångssätt för att göra min studie förståelig och replikerbar för 

framtida studier. Samtidigt som jag redogör för de hinder jag stötte på under min 

undersökning, samt tillväga gångsättet vid analysen av det empiriska materialet. 

Avslutningsvis kommer jag kort att presentera respondenterna och huvuddragen i deras 

resonemang under intervjuerna. 

5.1 Val av metod 

Denna uppsats ska undersöka attityder kring kvinnomisshandel hos etniska svenskar 

och män med utländsk bakgrund i Sverige. Syftet är att fokusera på männens attityder 

kring detta problem och hur attityderna skiljer sig mellan män med olika kulturella 
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bakgrunder. För att kunna skaffa mig en inblick i respondenternas egna uppfattningar 

och synsätt har jag valt att använda mig av kvalitativmetod (Bryman, 2008, p. 340ff). 

En kvantitativ studie med detta syfte skulle bara ge en siffror och ingen riktig förståelse 

för respondenternas attityder, medan en kvalitativangreppsätt ger mig en induktiv syn 

på förhållandet mellan teori och praktiska verkligheten (Bryman, 1997, p. 85f). 

För att verkligen skaffa med en god uppfattning och förståelse har jag valt mig att göra 

semi-strukturerade intervjuer, för att kunna ha en viss flexibilitet under intervjuns gång. 

Detta ger mig möjligheten att följa upp respondentens svar med följdfrågor, ifall 

respondenten ger ett intressant svar eller synvinkel på en fråga man inte hade tänkt på 

innan. Kvalitativ forskning, speciellt intervjuer ger en möjlighet till en viss grad empati 

det ger en större möjlighet att beskriva detaljer i respondenternas svar vilket kan ge ett 

större djup i studien (Bryman, 1997, p. 77fff). Nackdelen med att använda sig av 

kvalitativ forskning och intervjuer är att man inte kan generalisera resultaten i denna 

undersökning vilket gör att resultaten speglar endast de män som deltagit i denna studie 

(Bryman, 2008, p. 369). 

Intervjuerna skedde via telefon, detta är för det har uppstått problem angående vilken tid 

och plats intervjun skulle äga rum, vilket gjorde att telefon intervjuer blev ett lämpligt 

alternativ. Enligt Alan Bryman (2008, p. 432f) finns det inga märkbara skillnader 

mellan intervjuer som sker ansikte mot ansikte eller via telefon i respondenternas svar. 

Nackdelen med att göra telefon intervjuer är att man missar intervjupersonens 

kroppsspråk, i form av minspel och gester som kan ges när informationen den ger eller 

frågorna skapar obehag eller förvirring. Fördelen med telefon intervjuer är det blir 

lättare att fråga och svara på känsliga frågor eftersom man inte är fysiskt närvarande för 

varandra, vilket kan vara fallet när det kommer till frågor angående kvinnomisshandel. 

5.2 Urvals process 

Eftersom studiens fokus kommer vara på attityd skillnader angående kvinnomisshandel 

mellan etniska svenska män och med utländsk bakgrund har jag därför valt ut individer 

som passar denna målgrupp. Anledningen till detta urval är för att skaffa en översikt 

över svenska mäns attityder till detta problem i vårt mångkulturella samhälle. 
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Det användes både ett målinriktaturval och ett bekvämlighetsurval. Det målinriktade 

urvalet innebär att respondenterna på en basis av vissa kvalifikationer, alltså två stycken 

skulle vara etnisk svenska män och två stycken skulle ha en utländskbakgrund (Bryman, 

2008, p. 350f). Bekvämlighetsurvalet används oftast när tillgängligheten till den 

målgrupp man tänker intervjua är svåra att få tag i, till skillnad från kvantitativ 

forskning är representativitet inte lika viktigt utan att vikten vid kvalitativ forskning är 

att göra en ingående analys. De intervjupersonerna har jag kontaktat genom mitt 

personliga nätverk och frågat om de har möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Strategisk urvalsmetod har därför används i form av målinriktat urval där jag försöker 

hitta representanter som är etniskt svenska och de med utländsk bakgrund för att få en 

överensstämmelse med mitt syfte (Bryman, 2008, p. 350f). 

Problematisering av urvalet 

Det fanns vissa variabler som inte togs till hänsyn under urvalsprocessen som kan ha 

haft en inverkan på resultatet och eftersom gör det svårt att dra generella slutsatser 

utifrån intervjuerna. Utbildning och ålder är en sådan variabel som skiljer sig emellan 

respondenterna och har stor betydelse för ens persons attityd. Vilket Brewster och 

Padavic (2000) påvisar i sin studie att ens persons attityd till feminism och jämställdhet 

kan påverkas av vilket tidsepok man föds i samt vilket utbildningsgrad personen 

besitter. Detta skapar ett problem med validiteten i undersökningen när respondenternas 

ålder och utbildningsnivå skiljer sig mellan varandra eftersom det försvårar möjligheten 

att generalisera resultaten respondenterna emellan. Detta gäller även den etniska 

aspekten i urvalet eftersom de respondenter med utländskhärkomst nödvändigtvis inte 

behöver identifiera sig med sina föräldrars kulturella bakgrund utan kanske ser sig mer 

som svenskar. Medvetenheten fanns till detta problem i urvalsprocessen men syftet med 

undersökningen var att skapa förståelse och insikten hur attityden till kvinnor och 

kvinnomisshandel ser ut i hos dagens multikulturella svenska män. Därefter valet av 

metod därför kvalitativa intervjuer skapar en djup och bra förståelse samt kan ge en 

rättvisbild av respondenternas åsikter med hjälp av man kan ställa följdfrågor vid 

eventuella oklarheter.  
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5.3 Utformning av intervjuguide 

I semi-strukturerade intervjuer är det viktigt att intervjufrågorna motsvarar frågorna i 

sitt syfte, samt att respondenterna ska kunna ge information om hur de upplever sin 

uppfattning om verkligheten, och sitt liv. Därför har jag har försökt att göra 

intervjufrågorna inte för specifika, eller för ledande frågor för det kan hindra intervju 

personen att berätta fritt om sin upplevelse kring problemet. Jag la även vikt att 

konstruera frågorna så pass att de inte känner sig utmålade eller undersökta personligen, 

utan jag försökte ha öppna och oprovocerade frågor (Bryman, 2008).  

Med hjälp av bakgrundsfakta, som jag presenterade tidigare, har jag utformat 

intervjufrågor och teman som intervjuerna fokuserade kring, men lämnade ett svängrum 

där respondenterna får möjlighet att tala utanför intervjuguidens ramar. Enligt Martin 

Brett Davies (2007, p. 164f) är denna typ av fokuserade intervjuer bäst lämpad för 

oerfarna intervjuare för annars kan en oerfaren lätt ge bilden av att vara nervös, osäker 

och oprofessionell vilket kan leda till mindre fylliga svar (Se bilaga 1).  

5.4 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för kvantitativ forskning för att en studie ska 

uppnå en viss kvalitet men kvalitativa forskare menar att dessa kriterier även är 

relevanta för deras fält, men att begreppen behöver anpassas. Detta avsnitt kommer 

beskriva en sådan anpassning, och hur denna undersökning ställer sig till den. 

Reliabilitet har delats in i extern och intern. Den externa reliabiliteten står för den 

utsträckning undersökningen kan upprepas och i kvalitativa studier är detta väldigt svårt 

att uppfylla eftersom det är omöjligt att frysa den sociala miljön och kontexten studien 

är gjort. I min egen studie är detta väldigt svårt att tillgodose kraven för reliabilitet utan 

istället är det viktigt att noggrant beskriva min egen metod och tillväga gångsätt så den 

andra forskaren kan förstå den sociala kontexten och syftet med min undersökning. Den 

interna reliabiliteten innebär att medlemmarna i ett forskarlag är överens hur de ska 

tolka informationen i det empiriska materialet, men i mitt fall är detta inget problem 

eftersom jag utför undersökningen på egen hand. 
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Validitets innebär att man ska fokusera på att göra sin analys relevant, det vill säga att 

man ska vara noga med att använda sig av relevanta teorier samt att koppla samman 

teori och empiri på ett trovärdigt sätt. Validitet kan likt reliabilitet delas in i extern och 

intern. Den interna validiteten lägger vikt på att det ska råda bra överenskommelse 

mellan teori och empiri, vilket betyder att syftet och metoden står på en välformad 

teoretiskgrund som gör att sanningshalten i studien ökar. Detta kommer jag att göra och 

försöka förstärka med att använda mig av tidigare forskning och studier som undersöker 

liknande problem, detta för att öka trovärdigheten och göra att sanningshalten i min 

egen studie stiger när jag drar mina slutsatser (“Validitet och reliabilitet,” n.d.). Den 

externa validiteten rör den utsträckning som studien kan generaliseras men i kvalitativ 

forskning är detta ett problem. Mycket på grund av att kvalitativ forskning ofta 

använder sig av fallstudier och begränsat urval vilket gör det omöjligt att generalisera 

resultaten (Bryman, 2008, p. 351f). Detta gäller likväl min egen studie där jag endast 

kommer intervjua ett fåtal personer vilket gör det omöjligt att generalisera resultaten till 

en större population. 

5.5 Etiska överväganden 

En av principerna är informationskravet som innebär att jag förklarar tydligt för 

respondenterna syftet med min studie och varför jag har valt att intervjua dem. Där gav 

jag dem alla upplysningar de behövde veta om min studie och dess ändamål samt ger 

dem betänketid och möjligheten att säga nej. Jag försäkrade dem även att de deltar i 

undersökningen frivilligt och närsomhelst kan avbryta eller undvika att svara på en 

specifik fråga (Winter, 1980, ss 31ff).  

En annan princip är konfidentialitetskravet, här underströk jag att de kommer vara 

anonyma och att fiktiva namn kommer användas när resultaten presenteras, även att 

endast jag har tillgång till intervjumaterialet samt att jag försäkrade dem att det 

empiriska materialet endast kommer användas till denna specifika uppsats. Jag gav dem 

även möjligheten att lämna sin e-post adress ifall de vill läsa min färdigställda uppsats 

(Winter, 1980, ss 31ff) (Se bilaga 2). 
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5.6 Tematisering och kodning 

Som analysmetod valde jag tematiskanalys, vilket är en vanlig metod inom kvalitativ 

forskning. Fördelen med att dela in sitt material i teman är att man lätt kan urskilja 

återkommande idéer och tankesätt i respondenternas svar. Vilket underlättade när jag 

analyserade materialet och när jag bildade mig en uppfattning om respondenternas åsikt 

(Bryman, 2008, p 529f).  Dessa teman har även delats in i kategorier. 

I detta arbete kommer jag använda mig av Bruan & Clarks analysmodell: using thematic 

analysis psychology (2006, p18-20), denna modell ger forskaren ett verktyg där man 

steg för steg kan bearbeta sitt material. Denna metod utgår ifrån att man ständigt ska 

arbeta med det transkriberande materialet, vilket i sin tur utgår ifrån att man först bör 

lära känna sitt material ordentligt innan man börjar kodningsarbetet. Detta hjälper en att 

hitta ett översiktligt mönster i de olika respondenternas svar vilket underlättar när man 

ska söka likheter och skillnader i sitt datamaterial. 

Direkt efter varje intervju började arbetet med att transkribera materialet och föra in 

mina anteckningar, som togs under intervjuprocessen, i det transkriberade materialet 

och började lätt att koda. Detta därför jag inte skulle glömma bort viktiga detaljer. 

Under analysprocessen lästes materialet igenom i flera omgångar, och små anteckningar 

fördes under tiden där jag försökte att fånga upp respondenternas attityder om 

kvinnomisshandel. I denna process försökte jag skapa en helhets bild av männens attityd 

angående de olika teman jag har konstruerat i intervjuguiden (Davies, 2007, p. 193f). 

De teman jag har delat in analysen i är; föreställningar om manligt och kvinnligt, synen 

på jämställdhet samt deras attityd till kvinnomisshandel. Under de olika temana 

kommer jag aktivt att jämföra likheter och skillnader mellan de etniska svenska männen 

och de männen med utländsk bakgrunds svar. 

6. Det empiriska underlaget 

I kommande avsnitt kommer jag att presentera det empiriska underlaget för denna 

studie. Här kommer jag att presentera kort de 4 män som har ställt upp på en intervju 

och även kort redogöra för de viktiga huvuddragen i respondenternas svar. 
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Den första etnisk svenska mannen jag intervjuade var Olov, en 22 årig ateist som bor 

tillsammans med sin sambo och arbetar som Systemutvecklare med en 

Högskoleexamen. Den andra etnisk svenska mannen är Kalle, en 55 årig gift och icke - 

religiös man i sina bästa år som arbetar som elektriker. Den första svenska mannen med 

utländsk härkomst är Muhammed, en 18 årig ateistisk student som genomgår en 

gymnasial utbildning och har rötter i mellan östern. Den andra mannen heter Ahmed, en 

23 icke religiös universitets student och även Ahmed har rötter i mellan östern.  

Viktiga huvuddrag i empirin 

De generella huvuddragen gällande samtliga respondenterna var att kvinnans plats var 

mer eller mindre i hemmet. Där både de svenska männen med utländsk bakgrund och de 

etniska svenska ansåg att kvinnan var mer lämpad att sköta om barnomsorgen och 

hushållet än männen. Generellt hade de en traditionell syn på äktenskapet och på 

könsroller, De ansåg att det fanns en naturlig könsmaktsordning där mannan hade mer 

lön och högre utbildning vilket gjorde det naturligt att mannen skulle fokusera mer på 

förvärvsarbete. Detta syntes en aningen tydligare hos de män med utländskbakgrund där 

de ansåg att jämställdhetsarbetet var onödigt. Båda grupperna ansåg att etnicitet och 

religion hade en stor inverkan på mäns attityd gentemot kvinnor men de männen med 

utländskbakgrund la större vikt vid etnisk bakgrund än religion.  

Angående våld ansåg männen att allt våld var oacceptabelt och detta gällde örfil till en 

knuff men de hade lite funderingar kring var gränsen för psykiskt våld gick. Det som 

skiljde sig mellan de etniska svenska männen och de med utländskbakgrund huruvida 

man skulle blanda in polisen eller inte. De svenska män med utländskbakgrund ansåg 

att först var alvarligt när någon part kände sig kränkt som det räknades som brottsligt 

och polisen skulle blandas in. De ansåg att detta till stor del skulle lösas inom familjen.  

En annan viktig aspekt som ventilerades under intervjuerna var vilka typer av individer 

som misshandlade kvinnor. De valde sig att distansera sig från dessa de 

kvinnomisshandlare männen genom att inte inkludera dem i en annan kategori än dem 

själva. De hävdade att de har psykiska problem, annan religiös och etnisk tillhörighet 

och att dessa personer behöver få professionell hjälp och att kvinnomisshandel inte 

utfördes av vanliga friska män. 
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7. Analys 

I kommande avsnitt presenterar jag det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska 

perspektiv och utgångspunkter som tidigare har presenterats. Även en kort redovisning 

av de historiska faktorer som kan ha påverkat attityden till kvinnomisshandel. 

7.1 Historiskt faktorer till attitydförändring 

För att summera bakgrundskapitlet beror den fientliga kvinnoattityden på mannens 

objektifiering av kvinnan och att samhället ser kvinnor som andra gradens medborgare. 

Våldet mot kvinnor var inte en prioriterad fråga. Det diskuterades långt in på 1900-talet 

om våldet var en del av äktenskapet och man ansåg att våldet mot kvinnor i hemmet var 

ett familjeproblem och något som staten inte skulle lägga sig i. Statens nonchalering och 

bortförklaring av problemet var en av faktorerna som gjorde att attityden så sent 

förändrades och varför den fortfarande lever kvar idag. Utan det var först på 1990-talet 

som man började inse att kvinnor var en utsatt grupp och forskning började växa fram 

och man började att kritisera gamla föreställningar av manligt och kvinnligt. Här nedan 

kommer faktorer som har haft en stor inverkan och lagt en grund för att förbättra synen 

mot kvinnor och kvinnomisshandel. 

Sekularisering 

När de religiösa och kyrkliga institutionerna tappade makt och legitimitet kunde nya 

institutioner och värderingar att växa fram (Cronberg, 2009, pp.289-293). 

Kvinnomisshandel som tidigare var ett föremål för kyrkliga instanser övergick till att bli 

en del av den allmänna domstolens domän. Kritiserandet av kyrkan och religion gav 

upphov till stor förändring. Parsons (Månson, 1998, p.29f) beskriver att när en del 

förändras även hela systemet. Denna förändring gjorde det möjligt att tolka och stifta 

lagar utan att behöva ta till hänsyn till kyrkan. Målsättningen för samhället förändrades 

från att leva efter kyrkans villkor till att skapa ett bra samhälle med god levnadsstandard 

och samhällsordning (Parsons i Månson, 1998, s39f). 
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Samhällsordning i det svenska folkhemmet 

Under första delen av 1900-talet när lagar angående misshandel och våldtäkt stiftades 

var de präglade av samhällsordning och samhällsmoral i försök att socialisera 

befolkningen (Parsons i Ahrne and Roman, 1997, pp.8ff). Först under 1900-talet och 

folkhemstiden kan man tydligt se att Sverige ändrade målsättningarna för samhället 

genom att ingripa i familjelivet i syfte att skapa ett bättre Sverige (Parsons i Månson, 

1998, p.39f). Målsättningen för samhället ändrades till att skapa ordningsamma 

samhällsmedlemmar och misshandel i hemmet för att värna om samhällets framtid, inte 

kvinnornas. 

Rollkonflikter och den feministiska vågen 

På 1960-talet grundades Grupp 8 med målsättning att modernisera samhället och göra 

samhället mer jämställt och pekar på att kvinnor utför dubbla arbeten. Denna grupp 

hade som strävan, som Parsons beskriver, att könstillhörigheten ska förlora sin 

betydelse och rollavvikelser ska bli mer accepterade (Parsons i Månson, 1998, p.40ff). 

Idén om feminism och kvinnors rättigheter lyckades sprida runt om i landet och tillslut 

till de etablerade institutionerna. Den feministiska vågen externalisera sig till andra 

individer och blivit allmänt vedertaget, likt Burger och Luckmanns (i Wenneberg, 2010, 

p.70ff) beskriver i sin socialkonstruktivistiska teori, och där den tillslut får plats på 

etablerade institutioner, så som universiteten där man lyckades bevisa den rådande 

könsmaktsordningen under 1990-talet. 

7.2 Attityden kring kvinnomisshandel 

Den historiska och kulturella omvandlingen i Sverige, som framförts i ovanskrivna 

texten, har lämnat sitt spår, som vi ska se nedan, på de svenska männens sätt att se på 

våldet mot kvinnor. Under andra halvan av 1900-talet har svenska samhället exponerat 

svenska medborgare med information om jämlikhet, jämställdhet och kvinnors 

rättigheter. Detta har gjort att vi svenskar anser oss ha en positiv attityd gentemot 

kvinnor och våldet mot kvinnor, men det behöver nödvändigtvis inte spegla 

verkligheten. Respondenterna i den här studien var ganska tydliga med att alla form av 

fysiskt våld är oacceptabelt vilket var allt från örfil till en lätt knuff. Det fysiska våldet 
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var inte acceptabelt enligt någon av respondenterna och samtliga hävdade att man ska 

lösa konflikter med kommunikation. Men Muhammed och Ahmed, menade att våld 

ändå kunde förekomma, se citatet nedan. 

Jag skulle vilja säga att när den som utsatts för våldet känner sig, kränkt eller dylikt. Man 

kan ha ett jätte hett argument åsså bara jamen, slår någon den andra, oavsett kön då den 

andra inte blir kränkt utan bara surare, då båda accepterar det och ingen ser någon del i det 

eller mår dåligt över det, kan man se över det. 

 Muhammed, 18år 

Denna inställning och attityd kan kopplas till kulturella och strukturella föreställningar 

kring hur våld i hemmet konstruerats på annat sätt i mellanöstern. De normer och 

värderingar som Muhammed och Ahmed har fått ärva har andra värderingar om våld i 

hemmet. Även om dessa två har vuxit upp i Sverige är de fortfarande till en viss del en 

produkt av deras föräldrars internaliserade värderingar. Vilket påverkar deras sätt att se 

hur familjen som enhet fungerar, i detta fall något som tenderar till att vara isolerad från 

staten. Där våld inom familjen inte ligger högt upp på agendan enligt den normativa 

förväntningen som existerar i deras kultur (Burger och Luckmann i Wennerberg, 2010, 

p.70ff). Utifrån detta uttalande kan man tolka att man använder våld som en sorts 

kontroll för att befästa sin position som hegemonisk man (Connell, 1996). Genom att slå 

ner rollavvikelser och bevara den rådande situationen kan mannen cementera sin roll 

som herre i familjen. Bilden av den hegemoniska maskuliniteten kan se annorlunda ut i 

Sverige än vad den gör i andras kultur, vilket kan göra den svår definierad för de med 

invandrar bakgrund och kan skapa en identitetskris. Enligt Johansson (2000) kan detta 

leda till en förlorad kontroll och därefter används våld som ett sätt att kontrollera när 

mannen känner sin position och könsidentitet hotad när kvinnan får större social och 

ekonomisk frihet i Sverige. Den socialt konstruerade synen på kvinnor och på 

äktenskapet som invandrare bär med sig kan krocka med Sveriges socialt konstruerade 

verklighet (Berger och Luckmann i Wenneborg, 1990, p70fff). 

Viktigt att notera svårigheten att kunna skilja mellan den strukturella och kulturella 

inverkan på individens sätt att vara å ena sidan individuellt betingade faktorer som kan 

influerar individen. Det finns en därför alltid en risk för fördomsfullhet och 

stereotypifiering. Alltså generaliseringar utan att ta hänsyn till individuella faktorer. 
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Den svenskt konstruerade synen på kvinnovåld och kontroll är av en annan karaktär. 

Under diskussionen om kontroll funderade Kalle var gränsen går. 

”Man kommer till en gräns där gränsen är passerad och säger, nu tycker jag att du har gått för långt och 

om du inte slutar med det här måste vi gå skilda vägar. Är det ett hot om våld eller kontrollerande är svårt 

att säga.” 

 Kalle, 55 

Det finns en tydlig skillnad mellan Kalles och Muhammed citat, vilket speglar en 

skillnad mellan dessa två. Där Kalle blir fundersam om gränsen för våld och kontroll är 

när man hotar om skilsmässa/separation. Det fysiska våldet är helt oacceptabelt enligt 

de etniska svenska männen, där de istället undrade om gränsen gick vid att hota om 

skilsmässa i detta fall. Detta kan förklaras, som jag nämnde kort tidigare med att de 

svenska samhällsinstitutionerna har socialiserat människor till en annan kvinnosyn och 

familjevåld. Precis som Berger och Luckmann (Wennerfors, 1990 70fff) skriver har det 

svenska samhället internaliserat de etniska svenskarna till en mer noll-tolerant 

inställning till våld, vilket därefter påverkat deras inställning.  

Synen på kvinnomisshandlare 

Det återkom ett intressant tema angående de män som misshandlar kvinnor och sin 

partner, där man kunde se återkommande kopplingar till gamla attityder till 

kvinnomisshandlare. Både de etniska svenska och de med utländsk bakgrund lägger vikt 

vid att de som brukar våld mot sin partner är påverkade av sin kultur och religion. Olov 

ger härmed ett exempel. 

”Tyvärr tror jag det, vissa religioner och kulturella grupper tillåter det. Oftast är mannen fysiskt större och 

kan därefter använda mer våld än en kvinna.” 

 Olov, 22 

Han lägger vikt vid att det är religiösa och kulturella strukturer som gör vissa män mer 

benägna att använda våld mot sin partner. Olov utgår ifrån att maskuliniteten är socialt 

konstruerad vilket gör att personen ser kvinnomisshandel som mer accepterat och att 

detta kan grunda sig i religionens inställning till kvinnor enligt Olov (Berger och 

Luckmann i Wennerfors 1990 70fff). Likt när man tidigare i Sverige, se ovan, väljer att 

skylla ifrån sig och lägga problemet med kvinnomisshandel och kvinnofientlighet på 



31 

 

andra män i marginaliserade grupper. Som t.ex. under 1900-talet la man skulden på de 

som missbrukade alkohol, droger och ”sinnesslöa” som kvinnomisshandlare, senare på 

1990-talet la man över skulden på invandrare (Höjer, 2002). Ett mönster som 

fortfarande finns kvar i dagens samhälle vilket syns i citatet här ovan. Man vill inte att 

de ska tillhöra sin egen grupp, utan man placerar kvinnomisshandlare i den 

marginaliserade gruppen eftersom riktigt män anses ju inte slå kvinnor(Connell, 1990). 

Olov nämnde, likt Kalle, att de med annan etniska och religiösa bakgrund löpte större 

risk att hamna i ekonomisk beroendeställning till mannen och därefter större risk för att 

bli utnyttjad. Men Olov nämnde även att de som misshandlar sin partner är lite mer 

aggressiva i naturen och personer som behöver professionell hjälp. 

Om man känner att man är arg och inte kan behärska sig och slå sin partner, ska man söka 

hjälp. Ta en kurs och lära sig att behärska. Ja, [kvinnomisshandlare]de är ovanligt våldsam, 

visst kan de vara vanliga svenssons men det finns hjälp för dessa personer av professionella 

inom ämnet. 

 Olov, 22 

Olovs resonemang är likt det resonemang som fördes under 1900-talet, där man inte 

ville anknyta kvinnomisshandlare med sin egen könsidentitet, utan valde istället att 

lägga över skulden och ansvaret för problemet på andra grupper män (Höjer, 2002). I 

detta fall de psykiskt sjuka, en marginaliserad grupp som inte passar in i den 

hegemoniska maskuliniteten, en grupp som de inte själva är bli inräknade i. Utan ser sig 

själv som en exklusiv grupp vars värderingar helt skiljer sig från den andra likt det 

Connell beskriver i sin hegemoniska maskulinitetsteori (Connell, 1996). Kalle, likt 

Olov, anser att de som misshandlar kvinnor tillhör en marginaliserad grupp män, för i 

den västerländska kulturen och Sverige ser man ner på män som ge sig på svagare 

individer, dvs. kvinnor och barn, eftersom dessa män uppfyller inte kraven för att vara 

män.  

Muhammed anser att de som misshandlar sin partner kan vara vem som helst, en person 

som har låtit bägaren rinna över och använder sin partner som slagpåse. 

”Tar ut aggression eller etablera sin dominans över sin partner, markera en gräns typ... Visa vem som är 

chefen och för vissa som samlar på sig aggressioner under en vecka för att senare släppa lös det på sin 

fru.” 
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 Muhammed, 18 

Muhammed utgår ifrån att mannen kräver sin partner att vara underordnad honom för 

att alternativt dölja personens egen osäkerhet genom att kräva underordning och lydelse. 

Detta som kan vara kopplat till den kulturella bilden av manlighet att han ska vara 

aggressiv och inåtriktad istället för att ventilera sin känslor och förhindra ett utbrott. 

Muhammed beskriver bilden av en kvinnomisshandlare som någon naturlig del av den 

manliga tillvaron och känslohantering, något som ofta profileras i populärkulturen. 

Stora, starka betyngda mannen som har svårt att uttrycka sina känslor verbalt, vilket kan 

förklaras med Connells (1996) teorier om hegemonisk maskulinitet.  Synen på den som 

misshandlar i detta citat är lite mer öppnare än den tidigare, där inte allt fokus läggs på 

den etniska bakgrunden eller religion utan mer på mannens behov av kontroll och 

känsla att vara överordnad.  Precis som Muhammed och Ahmed har nämnt tidigare har 

deras kultur en helt annan syn på kvinnor och män förväntas nästan att kontrollera sin 

partner. Något som skiljer sig från de etnisk svenska männen och den västerländska 

kulturen, de män från mellanöstern som kontrollerar och slår sina kvinnor är en del av 

den hegemoniska maskuliniteten och därefter inte en marginaliserad grupp (Connell, 

1996).   

Respondenternas syn till jämställdhet 

Det fanns en skillnad i hur de etniska svenska och de med utländsk bakgrund förhöll sig 

till jämställdhetsarbetet. De etniska svenskarna hade en mer positiv attityd till 

jämställdhetsarbetet som föregår i Sverige medan de med utländsk härkomst hade en 

mer blandad attityd. Så här säger Olov. 

 

(Jämställdhetsarbetet i Sverige) blir bättre, det har varit sämre men går helt klart mot rätt 

väg, kunde ha varit bättre i mina ögon men allting blir inte perfekt heller från första början. 

Det är en prioriterad fråga i samhället och det gillar jag. Det var inte allt för länge sen, 

1907, som kvinnor inte hade rösträtt. 

 Olov 22år 

Utifrån detta kan man utläsa en viss form av medlöperi enligt Connells (1996) teori om 

hegemonisk maskulinitet. Eftersom i andra uttalanden markerar de skillnader i kvinnor 
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och mäns könsroller som något naturligt och självklart, och arbetar inte själva aktivt för 

ett jämställt samhälle. Connell (1996) menar att en stor del av män är positiva till 

jämställdhets arbete men passiva i förändringsprocessen, där de utnyttjar de fördelar 

som finns att vara man samtidigt som de fortsätter att ingå och reproducera de 

patriarkala strukturerna i samhället som gynnar män och ett patriarkalt system. Detta 

förekommer i ovanstående citat, där Olov påpekar att arbetet är på väg åt rätt håll och 

att han innefattar en positiv attityd till utvecklingen för ett mer jämställt Sverige. Enligt 

min tolkning kan detta bero på att han försöker eftersträva de samhällsstrukturer som 

finns i Sverige där jämställdhet ses som något positivt och något som ska eftersträvas 

utan att man själv har korrekt uppfattning om vad jämställdhetsarbetet strävar efter 

(Parsons i Ahrne and Roman, 1997, pp 8ff). Därefter skyddar man sig själv med att ha 

en positiv attityd till jämställdhet, men i självaverket inte agerar enligt sin attityd.  

Muhammed och Ahmed ansåg att jämställdhetsarbetet var en bra men inte speciellt 

viktigt arbete, detta uttryckte i alla fall Ahmed. Problemet här är att respondenterna inte 

gav utförliga svar, vilket gör det väldigt svårt att analysera utan att dra förhastade 

slutsatser. Den korta analysen för deras attityd kring jämställdhet är strukturellt och 

förmodligen med uppfostran att göra, där deras religion och kultur inte prioriterar 

jämställhet i lika hög grad som den svenska strukturen gör, där de ser könsroller som 

något naturligt och funktionellt för familjens funktion (Parsons i Ahrne and Roman, 

1997, pp 8fff, Burger och Luckmann i Wennerberg, 2010, p.70ff). 

Men Ahmed uttrycker en ganska distinkt skillnad mellan Dubai och Sverige när frågan 

ställdes om hur synen på kvinnor ser ut i din omgivning. Där han fann en skillnad 

mellan bland hans omgivning i Sverige och Dubai.  

Hemma i Dubai är den traditionell där mannen arbetar, kvinna är hemma. Här är den 

jämställd, de i min omgivning har en jämställd relation, en europeisk syn. 

 Ahmed, 23 

I citatet lägger Ahmed vikt vid strukturen inverkan på individen och vid 

socialiseringsprocessen olika inflytanden på dess samhällsmedlemmar. Där respektive 

medlemmar har fått olika roller och uppgifter i samhället vilket skiljer sig markant 

mellan systemet i Dubai och Sverige. Vilket förmodligen är en stor faktor till varför 

Sverige har generellt en annan kvinnosyn än övriga Sverige eftersom vi har ändrat och 
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socialiserat om vår befolkning och gett dem mer dynamiska könsroller än de tidigare 

traditionella (Månson, 1998, 40ff). Detta genom ny lagstiftning, precis som Höjer 

(2002), som gradvis sakta har gett kvinnor mer rättigheter, utbildning och en möjlighet 

till att vara ekonomiskt självständiga.  

Föreställningar om manligt och kvinnligt 

I det empiriska materialet kan man se hur de förlegade föreställningarna om manligt och 

kvinnligt finns kvar i dagens samhälle. Samtliga av respondenterna visade spår av att 

mannen och kvinnan har olika sociala roller i samhället, där fanns även en antydan om 

att dessa roller sågs som naturliga och inte bör förändras (Ahrne and Roman, 1997, pp 

8ff). Dessa roller är en produkt av att samhällsinstitutioner som under århundraden har 

reproducerat och socialt konstruerade könsroller vilket har lett till att samhället 

fortfarande placerar män och kvinnor i olika fack. (Burger och Luckmann (i 

Wennerberg, 2010, p.70ff).  

Detta kan exemplifieras med ett uttalande från Olov: 

Jag tycker helt klart att mannen kan ta hand om barnet, men i början är ju barnet 

sammankopplat till mamman. Därför hon har burit med barnet i 9 månader i sin kropp, så är 

det bara. Därför anser jag att det är en klokare del att vara hemma i början. Tycker helt klart 

att mannen också ska vara hemma men man måste ha pengar för att överleva 

Olov, 22 

Här ovan ger Olov exempel på hur gamla kulturella föreställningar om manligt och 

kvinnligt lever kvar. Det ges en bild av att kvinnan har huvudansvaret för hemmet och 

barnen medan mannen har huvudansvaret för den ekonomiska försörjningen. Vilket 

vidmakthåller den hierarkiska könsmaktsordningen som länge har uppmuntrats av 

samhället, där kvinnan ställs som ekonomiskt beroende mannen. Detta kan förklaras 

med hjälp av den kulturella föreställningen om hur en familj ska vara uppbygg, där 

mannen och kvinnan har speciella uppgifter inom familjen enligt 

strukturfunktionalismen (Parsons Ahrne and Roman, 1997, pp 8ff). Den normativa 

förväntningarna på män och kvinnor vilket är så djupt inrotat i det vardagliga livet. Inte 

bara påtryckningar från statliga institutioner utan även från de samhällsmedlemmar som 

fortfarande finner dessa könsroller legitima och nödvändiga vilket Brewster och Padavic 

(2000) hävdar i sin studie vi får störst förändring hos individens attityder vid 
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befolknings utbyte och de bakåtsträvande äldre personerna försvinner ur bilden. Dessa 

äldre personer som har blivit kommer från en tidsepok där man hade en traditionell 

fördelning av förvärvsarbete och hushållsarbete. Vilket kan Kalle demonstrerar i hans 

uttalande, som tillhör den äldre generationen, om fördelningen av hushållssysslor. 

Det finns ofta och väldigt skillnad gällande kunskaper, laga bilar, rensa avlopp. Fixa allt 

sånt där är oftast män bättre på, mat lagningen, fixa kläder och design inne är ofta mer 

kvinnor. Dumt att man ska vända upp och ner på allting. 

 Kalle, 55 

Något som Olov och Kalle antagligen har tagit efter sin omgivning och sin uppväxt, 

som t.ex. av hans föräldrar, vilket har gjort att han ser denna fördelning som naturlig 

och den enda rätta. För det är väldigt svårt att se utanför samhällets strukturer när man 

endast vet en sanningen som blivit reducerad och därmed förstärks generation efter 

generation (Burger och Luckmann i Wennerberg, 2010, p.70ff). 

Olov var inte unik. Samtliga av respondenterna uttryckte sig relativt tydligt om vad som 

gäller när man är man och kvinna. Den kulturella föreställningen som har blivit 

konstruerad av samhället och sedan strålat ner på individen i en form av 

socialiseringsprocess där den typiska mamma-pappa-barn modellen alltid har funnits 

(Burger och Luckmann i Wennerberg, 2010, p.70ff). Det är en urgammal föreställning 

som länge har reproducerats och således blivit en naturlig fördelning och 

familjekonstellation, vilket gör det svårt för oss människor att se något annat alternativ. 

I detta exempel rättfärdigar Olov skillnaden med att utgå ifrån en biologisk 

förklaringsmodell, där modern är enligt naturen bättre att uppfostra ett barn på grund av 

graviditeten. Det biologiska argumentet har förmodligen vuxit fram från kulturella 

föreställningar och blivit socialt konstruerat utifrån det äldre samhällets förutsättningar, 

när det t.ex. inte fanns dagisverksamhet som underlättade kvinnans och familjens 

situation.  

Men individens personliga åsikter har alltid följts med samhällets opinion till frågan, 

detta beskriver Brewster och Padavic (2000) väl i sin studie att man tenderar till att leva 

efter samhällets strukturer. Detta som även kan kopplas till hur samhällen förändras och 

formas av de egna individerna, likt socialkonstruktivismen, att den nya informationen 

som ackumuleras i en tidsepok förs vidare till nästa där den för starkast fäste. Brewster 
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och Padavic (2000) hittade även att tecken på att mäns attityder tenderar att ligga den 

generella opinionens, speciellt i feministiska frågor för att män inte direkt har några 

fördelar av dessa förändringar. Vilket kan förklara varför respondenterna i denna studie 

tenderar till att ha traditionella attityder. 

Ett exempel kan även dras från ett av Ahmeds uttalanden. Dennes syn på könsroller var 

mer hegemonisk och traditionalistisk där han ansåg att fysisk styrka gjorde att män har 

mer makt än kvinnor: 

”Tycker inte det ska vara någon skillnad men mannen är större fysiskt, vilket är kopplat till 

mer makt. Där mannen tar mer plats, är större och vissa kvinnor gillar det här. Men oftast 

har mannen även mer utbildning och kvinnan sämre vilket skapar en naturlig maktordning.” 

Ahmed, 23 

I citaten ovan beskriver Ahmed mannen som fysisk stark och högutbildad vilket ofta 

leder till högre lön. Med andra ord beskriver han mannen utifrån de kulturella 

föreställningarna. där den starka, välutbildade mannen för hem födan(pengar) och 

försörjer sin familj. Ungefär som en självuppfylld profetia som uppkommit med hjälp 

av sociala intuitioner, där mannen senare ska förväntas uppfylla rollen som typisk man 

eller som Connell (1996) beskriver det uppfyllandet av hegemoniska mannen. Ahmed 

har ett uttalande som var unikt, där han påpekade att kvinnor gillade och eftertraktade 

stora, starka män med makt och pengar, enligt Connell(1996) upprätthålls detta system 

också av kvinnor eftersom dessa män är eftertraktade vilket reproducerar och 

uppmuntrar män att ta på sig denna roll. Vilket förmodligen är varför dessa 

föreställningar om manligt och kvinnligt finns kvar, de reproduceras av varandra och 

senare återspeglas de i samhällets institutioner som senare reproducerar den traditionella 

synen på kvinnor och äktenskapet. Ahmed är den enda som rakt ut påpekar att 

utbildning och den ekonomiska aspekten likställs med makt. 

8. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer jag försöka knyta samman min uppsats genom att presentera 

mina slutsatser och lite avlutande diskussion. Här kommer även att några av resultaten 
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och några aspekter i studien att problematiseras samt reflektera över vissa problem som 

uppkommit under studiens gång. 

Anledningen till varför jag valde att ta med en historiskt strukturell bakgrund till 

kvinnomisshandel är för visa sambandet mellan makro och mikro i sammanhanget. 

Enligt socialkonstruktivism är samhället en produkt av dess medlemmar och 

medlemmarna är en produkt av samhället (Burger och Luckmann i Wenneberg, 2010, 

p.70ff). Detta är en utgångspunkt då jag analyserade mitt material. De faktorer som 

förändrade attityden till kvinnomisshandel låg på makronivå där kyrkans krympande 

legitimitet gjorde det möjligt för samhället att stifta lagar utan kyrkans ingripande. Detta 

ledde till att man under den svenska folkhemstiden på 1900-talet började förbättra 

situationen indirekt för kvinnor. Samhället gick från att se misshandel som en del av 

äktenskapet och ett icke-problem till att vara ett hot för släktets och nations framtid 

(Höjer, 2002, p.113f). De senare konflikterna på mikronivå när kvinnor fick 

förvärvsarbeta och sköta om hushållet uppgav till en rollkonflikt som senare ebbade ut 

till ytterligare förändring på senare 1900-talet i en feministisk våg. Denna våg som 

externaliserade sig vidare och befästa sig som en legitim institution. Att påstå att 

jämställdhetsarbetet har pågått länge är enligt min mening felaktigt. För det var först på 

1990-talet som man började inse och diskutera maktrelationer mellan kvinnor och män 

och började erkänna kvinnans underordning. Samhällsmedlemmarnas har blivit 

internaliserade och socialiserande till att våld mot kvinnor är fel men synen på kvinnor 

som underordnad, framför allt ekonomiskt, finns tillviss del kvar.  

Analysen av intervjuerna har till största del fokuserat på de strukturella och kulturella 

föreställningarna som har format människors attityder till saker och ting, i detta fall 

attityden kring kvinnor och kvinnomisshandel. Under analysen framgick det ganska 

tydliga skillnader mellan de etnisk svenska männen och de med utländsk bakgrund som 

har förklarats av de kulturella och strukturella skillnaderna sinsemellan. Där de etnisk 

svenska män hade en noll tolerans mot våld och något som inte ska förekomma såg de 

med utländskbakgrund våldet som något som förekommer i äktenskap ibland, dock inte 

att det var accepterat. Slutsatsen som drogs var att det finns kulturella värderingar kring 

äktenskapet som skiljer dessa två grupper män emellan. De svenska män med 

utländskbakgrund hade en mer traditionell syn på äktenskapet, och på könsrollerna där 

kvinnan ses som en egendom till mannen och där utvecklingen har stått still väldigt 
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länge. Medan i Sverige har jämställdhetsarbetet kommit mycket längre där det ses som 

naturligt att kvinnor arbetar, har lika rättigheter och rätt att bestämma vem de ska gifta 

sig med. Liknande slutsats drog Michael Flood och Bob Pease(2009) i sin studie, att 

våldsamma attityder påverkas av faktorer på mikro och makro nivå där kultur ses som 

en stor faktor. Där skolan, arbetsplatser och diverse andra sociala institutioner 

internaliserar och socialiserar individer till ett visst tänkande. Slutsatsen är snarlik min 

egen. Här kan man se hur mycket det gör att påverka och försöka implementera 

förändringar tidigt för att uppnå en förbättrad kvinnosyn för framtida generationer. Vad 

som kunnat utläsas från denna studie är att de faktorer som påverkat attityden gentemot 

kvinnomisshandel är på grund av hur samhällsstrukturen har förändrats på 1900-talet 

hur vi har socialiserat in samhällsmedlemmarna till kvinnosyn. Där den stora 

bidragande faktorn är erkännandet och uppmärksamheten till den strukturella obalansen 

mellan könen som började ske på 1990-talet. 

De med utländsk bakgrund i denna studie är andra generationens invandare, vars 

föräldrar har födds i länder vars värderingar skiljer sig avsevärt från Sverige. Utifrån det 

utgår jag från att deras föräldrar har exponerat dem för dessa kulturella värderingar och 

attityder, men förmodligen inte bara deras föräldrar. Jhumka Gupta m.fl.(2010) har i sin 

studie undersökt hur invandrare i USA har assimilerat sin kvinnosyn till den 

amerikanska, de visar att med dåligt engelskt språkbruk och de som står utanför de 

amerikanska samhället har störst risk att misshandla sin partner. De menar att detta 

beror på att risken för utanförskap blir större ifall språket inte sitter, vilket leder till att 

man inte kan assimileras in i samhället. Segregerade bostadsområden leder till 

segregation på skola, arbetsplatser och umgängeskrets (Nordström Skans och Åslund, 

2010). Denna segregation, som även finns i Sverige, påverkar hur invandrare 

assimileras till de existerande svenska kulturella åsikter och värderingar, vilket kan 

förklara varför jag fann skillnader mellan de etnisk svenska män och de med utländsk 

härkomst. Eftersom dessa värderingar kan ha reproducerats i deras umgängeskrets och 

på grund av bristande kontakt med etniska svenskar har assimilationen blivit försämrad. 

Religionen är en av de stora faktorer som föder en traditionalistisk kvinnosyn men 

eftersom Muhammed och Ahmed, i denna studie, har tagit avstånd från sina föräldrars 

muslimska tro kan man säkert säga att en traditionalistisk attityd också är starkt befäst i 
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kulturella föreställningar och sociala intuitioner som finns i olika samhällen som 

internaliserar vissa värderingar till sina medborgare (Månson, 1998, 40ff).  

Brewster och Padavic (2000) förklarar i sin studie väldigt tydligt, att den individens 

attityder speglar sig till viss del av samhällets attityd men att det finns en eftersläpning, 

speciellt hos män. De påvisar i sin studie att den största attityd växlingen sker i form av 

populations utbyte och kan förklara varför attityderna skiljer sig mellan de yngre och de 

äldre respondenterna. För varje populations utbyte blir samhället mer egalitärt och 

accepterande för de personer som håller fast i de gamla strukturerna försvinner vilket 

kan förklara varför de respondenterna med utländskbakgrund skiljer sig från de etniska 

svenska. Eftersom de är unga och står för de första populations utbyte för invandrare 

och deras attityd enligt Brewster och Padavic (2000) borde bli mer egalitär för varje 

generation därför den äldre generationen vars kan bromsa utvecklingen försvinner ur 

bilden.  

Avslutande skulle jag vilja poängtera at denna uppsats inte bara belyser skillnader 

mellan etniska svenska män och svenskar med utländskbakgrund attityder gentemot 

kvinnor utan även vikten att ha fungerande integrationspolitik. För att dessa traditionella 

värderingar ska förändras måste man integrera invandrare i det svenska samhället. Detta 

gäller främst språk och utbildning men även var de bosätter sig för att undvika att de 

hamnar i ett utanförskap för framtida generationer. 

Denna studie har sina brister, framförallt det empiriska underlaget, främst för att det 

bara är 4st respondenter vilket gör att man absolut inte kan generalisera detta till en 

större befolkning. Resultaten från denna studie kan mer ses som en inspiration och 

grund för framtida forskning inom ämnet. En annan brist är val av respondenter, eller 

rättare sagt bristande valmöjlighet. Jag hade som mål att försöka intervjua första 

generations invandrare, som kunde ha gjort analysen och slutsatserna mer intressanta, 

vilket kanske hade skapat en tydligare skillnad mellan etnisk svenska män och de med 

utländskbakgrund.  Det finns några variabler som inte har tagits hänsyn när 

respondenterna valdes. Detta är till exempel, utbildning, ålder, klasstillhörighet och 

vistelsetid i Sverige. Dessa variabler kan ha haft en stor inverkan på männens attityd till 

kvinnomisshandel och jag har haft en medvetenhet kring detta under studiens gång. 

Respondenter hade olika sorters utbildning, ålder och klasstillhörighet vilket gör det 
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svårt för mig att exakt veta vad som påverkat deras attityd. Vilket har problematiserats 

under metodavsnittet.   

Sammanfattning 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka attityden kring kvinnomisshandel, både 

historiska och nutida attityder. Frågeställning är hur attityden till kvinnomisshandel 

skiljer sig mellan etniska svenska män och svenska män med utländskbakgrund. Under 

1700-talet kom den första lagen som begränsade vad män fick göra med sin fru, en lag 

kom som förbjöd männen till att misshandla sin fru till döds och under 1800-talet kom 

en lag som förbjöd män att aga in fru. Men det var först under 1900-talet föll det under 

allmänt åtal. Det var först under 1900-talet, under folkhemstiden, som kvinnor fick mer 

rättigheter och möjligheter till att vara ekonomisk oberoende mannen. 

De teorier som har använts är Hegemonisk maskulinitet, Socialkonstruktivism och 

strukturfunktionalism för att förklara hur attityden till kvinnomisshandel har förändrats 

samt hur samhällets strukturer påverkar enskilda individers attityder. Som metod har 

kvalitativa intervjuer använts där 4 st personer har blivit intervjuade varav 2 stycken 

etnisk svenska män och 2 stycken svenska män med utländskbakgrund. 

Studiens slutsatser är att attityderna inte har förändrats speciellt mycket under åren men 

den förändring som har skett är på grund av de strukturella förändringarna som har tagit 

plats under 1900-talet. Uppmärksammandet och erkännandet under 1990-talet av den 

obalans mellan könen som ansågs vara en bidragande faktor. Män anser fortfarande att 

de traditionella könsrollerna är legitima medan man anser att allt våld mot kvinnor inte 

är acceptabelt och brottsligt. Intervjuade visade också en tendens på att de svenska 

männen med utländskbakgrund har en mer traditionell attityd till kvinnor än de etniska 

svenska männen. 
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Bilaga 1: Intervju guide 

Ålder: 

Etnicitet: 

Religions tillhörighet: 

Utbildning: 

Yrke: 

Vad tycker du om jämställdhetsarbetet som sker i Sverige? 

Är det viktigt att arbeta med jämställdhet? 

Hur viktiga är religiösa och kulturella föreställningar om mannen och kvinnans roll 

inom äktenskap? 

Vilken roll tycker du att män och kvinnor ska ha i familjen och samhället? 

 – Vem bör i första hand vara familjeförsörjare? 

 – Hur är din syn på manligt och kvinnligt? 

 – Finns det en naturlig maktordning mellan könen? 

Hur upplever du att synen på kvinnor är i din omgivning? 

Anser du att män eller kvinnor har speciella skyldigheter gentemot varandra i en 

relation? 

Ska kvinnan anpassa sig efter sin mans önskemål? 

Har mannen rätt att bestämma över sin flickväns/frus utseende? 

Har mannen rätt att bestämma över vilka personer hans fru/flickvän umgås med?  

Vad menas med/räknas som våld i en nära relation? 

 – Skiljer sig det mellan män och kvinnor? 

 – Är en örfil våld? 
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 – Är svordomar och förolämpningar våld? 

 – Om man håller fast någon är det våld? 

Är det okej att visa att man är arg? 

Tycker du att ett våldsamt beteende är det enda sättet att uttrycka sina känslor? 

Tror du att de män som använder våld gör det för att markera en gräns? 

 – Eller att de blir provocerade?  

 – Är det vid något tillfälle legitimt att använda våld? 

Tror du att de män som slår sin fru/flickvän inte är vem som helst utan någon som är 

ovanligt aggressiv? 

Om man skulle klippa till sin fru/flickvän av irritation och ilska betyder det att man är 

en våldsam person? Kvinnomisshandlare? 

Tror du att vissa kvinnor löper större risk än andra att hamna i relationer där de 

misshandlas? Varför? 

Tycker du att vissa kvinnor förtjänar det våld de utsätts för? 

Anser du att våld i hemmet är familjens ensak? Varför? 

 – Tycker du att samhället har rätt att lägga sig i familjevåld? 

Om vi ser historiskt, anser du att kampen om kvinnors rättigheter och jämställdhet är på 

väg åt rätt håll? 

Anser du att jämställdhet arbetet utgör ett hot mot manligheten? 
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Bilaga 2: Etniska principer 

Hej,  

Jag heter Michael Andersson och läser Social psykologi vid Umeå universitet. Jag 

skriver en undersökning som syftar till att analysera svenska mäns attityder om 

kvinnomisshandel. 

Denna intervju är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du 

bestämmer helt själv hur mycket eller hur lite du vill berätta, ditt eget beslut om hur 

länge intervjun kommer att hålla och på vilka villkor du ställer upp på intervjun. Jag 

som intervjuar har fullständig tystnadsplikt och kommer att iaktta full diskretion med 

allt material och därmed ingen utomstående kan identifiera medverkande personer. 

Slutresultatet kommer att vara tillgänglig för allmänheten och presenteras vid ett 

slutseminarium vid Umeå universitet, vid den sociologiska institutionen. 

Jag hyser ett stort tack för att du ställer upp och tar dig tid –detta betyder mycket för 

mig! 

 

Med vänlig hälsning 

Michael Andersson 

mian0057@student.umu.se 

 


