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Sammanfattning: 

Sexuellt våld förekommande i konfliktområden drabbar så väl kvinnor som 

män. Dock råder en situation då de drabbade männen faller i skuggorna i 

nyhetsrapporteringen och de drabbade kvinnornas röster ljuder starkare.  

 

Syftet med uppstasen är att undersöka nyhetsrapporteringen i sex olika 

internationella nyhetsmedier för att utreda hur det sexuella våldet mot män 

i Demokratiska Republiken Kongo framställs. 

 

Undersökningen har en teoretisk ansats i ett genusperspektiv kopplat till 

manlighet. Det analytiska ramverket som valts att användas är en kvalitativ  

textanalys.  
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The bicentennial of sexual violence against men in DR Congo  
An analysis from a gender and masculinity perspective 

 
Abstract: Sexual violence occurring in areas of conflict affects as well 

women as men. However, there is a situation where the affected men fall in 

the shadows and the affected women's voices sounds stronger threw the 

crowd. 

 

The purpose of the paper, is to investigate news reporting in six different 

international newsmedia to investigate how sexual violence against men in 

the Democratic Republic of Congo reflects abused men. 

 

The survey has a theoretical approach from a gender perspective linked to 

masculinity. The analytical framework chosen is a qualitative text analysis. 

 

Keywords: Sexuall violence, Democratic Republic of Kongo, Male rape, 

rape myths, gender. 
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1. Inledning 

Människan har genom historien utvecklat olika metoder för att 

demoralisera motståndaren i såväl det civila samhället som i 

konflikthärjade områden. Sexuellt våld är en metod som kan spåras långt 

tillbaka i historien men som fram till modern tid sågs som en naturlig del 

av krig. Idag är sexuellt våld ett brott mot mänskligheten. 

Tidigare sågs det som en handling som män utförde mot kvinnor och att 

det ansågs vara en handling av sexuell lust och något som krigaren var 

berättigad till. Bland annat våldtäkt har förklarats som en naturlig 

drivkraft hos män och ett sätt att föröka sig på. Men idag har synen på 

sexuellt våld förändrats. Det är inte längre en naturlig del i krig. Det 

sexuella våldet mot kvinnor har uppmärksammats i olika media, medan 

utsatta män har hamnat i skymundan. Sexuellt våld är ett tabubelagt ämne 

att tala om när det gäller kvinnor och är ännu svårare att tala om när det är 

män som blivit utsatta. Sexuellt våld har använts och används fortfarande 

som en metod för att straffa och förnedra den civila populationen, både 

kvinnorna och männen.
1
 Ett sätt att använda sig av denna typ av våld kan 

vara att förgripa sig på den kvinnliga delen av motståndarens befolkning 

för att påvisa att mannen/männen i det samhället inte är tillräckligt 

kapabla för att beskydda sina kvinnor.  

Sexuellt våld riktat mot män benämns i olika sammanhang som tortyr 

eller stympning. Det sexuella våldet göms bakom andra ord på grund av 

obehaget att tala om det.
2
 När en kvinna utsatts för sexuellt eller 

könsbaserat våld
 
 göms det inte bakom några fina ord, utan det är vad det 

är.
3
 Samhället behöver förstå att sexuellt våld är något som kan drabba 

alla delar av befolkningen, kvinnor som män.  

  

                                                           
1
 Gouzou, J. The Democratic Republic of Congo (DRC) : country gender profile. Stockholm: Sida, 

2009, s.43. 
2
 Sivakumaran, Sandesh. "Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and 

boys in situations of armed conflict." International Review of the Red Cross 92.877 (2010), s. 272f. 
3
 Sivakumaran, Sandesh. "Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and 

boys in situations of armed conflict." International Review of the Red Cross 92.877 (2010), s. 272f. 
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1.1 Syfte & frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur det sexuella våldet, mot män i 

Demokratiska republiken Kongo, framställs i sex nyhetsmedier mellan 

åren 2008 till och med 2013.
4
 

Genom ett genusperspektiv och med hjälp av en textanalys kommer jag 

att besvara följande frågor, där den första är huvudfrågan som är uppdelad 

i två underfrågor.  

- På vilket sätt framställs det sexuella våldet mot män i 

Demokratiska Republiken Kongo? 

 Hur gestaltas offret, förövaren samt hur framställer den 

utsatta mannen sig själv? 

 Vad skiljer männens upplevelser från kvinnornas, hur 

blir de bemötta av samhället samt, i vilken kontext 

utsätts de för sexuellt våld? 

1.2 Problemformulering 
Användandet av sexuellt våld i konflikter är vida spritt över världen och 

Afrika är världsdelen där det sexuella våldet förekommer i högst 

utsträckning. Demokratiska republiken Kongo (DRK) omnämns av FN 

som ”The rape capitol of the world”. 
5
 Stor uppmärksamhet riktas mot 

kvinnor och flickor som blir/blivit utsatta för sexuellt våld men utsatta 

pojkar och än mindre utsatta män omnämns i betydligt mindre 

utsträckning. 

Idag finns det förståelse för den kvinnliga delen av befolkningen som 

utsatts för sexuellt våld. Det finns olika hjälporganisationer på plats som 

hjälper kvinnorna både fysiskt och psykiskt, med kirurgiska ingrepp och 

psykologer utbildade att hjälpa kvinnorna. 

Män som blir utsatta för sexuellt våld hamnar i skuggorna av det stora 

antalet kvinnor och flickor som blivit utsatta för sexuellt våld. Faktum 

kvarstår dock att det finns utsatta pojkar och män som behöver liknande 

hjälp. 

Eftersom uppmärksamheten är riktad så starkt mot den kvinnliga delen av 

befolkningen föreligger risk att Försvarsmakten av misstag förbiser denna 

del av befolkningen. Försvarsmakten behöver se alla människor. Det är 

viktigt att försvarsmaktens personal ser alla delar av befolkningen och att 

                                                           
4
 The New York Times (NYT), The Guardian, The Observer, Inter Press Service News Agency (IPS), 

IRIN Humanitarian News and Analysis samt International Men and Gender Equality Survey 
(IMAGES). 
5
BBC, UN official calls DR Congo the ‘rape capital of the world’, (2010). 
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militärpersonal inte förbiser männen som blivit utsatta för sexuellt våld 

endast på grund av okunskap kring området.  

Det är viktigt att militärpersonal ser befolkningen och kan se vilka som 

utsatts för något traumatiskt. Men för att göra detta krävs kunskap och 

förståelse i området. Om en kvinna har svårigheter att sätta sig ner eller 

ryggar tillbaka när en man vidrör henne eller om hon inte vill prata med 

soldater kan det misstänkas att hon blivit utsatt för övergrepp. Om de här 

reaktionerna uppvisats av en man, hade vi sett dem? Är det något vi letar 

efter eller missar att se? 

Vet Försvarsmaktens personal inte vad de ska titta efter kommer 

personalen inte att upptäcka människorna som behöver särskild hjälp. 

Med min uppsats vill jag belysa förekomsten av det sexuella våldet i 

konfliktzoner, samt bidra till en förståelse gentemot den utsatta och 

överlevande mannen. 

1.3 Bakgrund 
Demokratiska republiken Kongo, tidigare känt som Zaire ligger i centrala 

Afrika och är det största landet i Afrika
6
. Landet är nästan fem gånger så 

stort som Sverige och har en befolkningsmängd på 60 miljoner. 

Fattigdomen är ett vida spritt problem i landet, som drabbat större delarna 

av populationen.
7
 

Kongo blev självständigt från Belgien 1960, de första åren av 

självständigheten var mycket instabila. 1965 tog överste Joseph Mobutu 

över makten med våld genom en militärkupp, stödd av de tidigare 

kolonisatörerna Belgien. Mobutu satt vid makten i 32 år och styrde landet 

med våld.
8
 

I maj 1997 drev militanta styrkan Allience of the Democratic Forces for 

the Liberation of Congo Zaire (AFDL) med stöd från Rwanda och 

Uganda bort Joseph Mobutu från makten och det utbröt ytterligare 

stridigheter. 
9
 

1998 utbröt en konflikt mellan den nya presidenten Kabilas styrkor och 

styrkorna från Rwanda och Uganda. 1998 gick båda parterna med på ett 

vapenstillestånd. 2001 blev President Kabila mördad och hans son Joseph 

Kaliba tog över makten. 
10

  

                                                           
6
 SIDA, Utvecklingen I Demokratiska Republiken Kongo, 2013. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Gouzou, J. The Democratic Republic of Congo (DRC) : country gender profile. Stockholm: Sida, 

2009, s. 11. 
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2006 genomfördes första valet på 40 år och man trodde att landet skulle 

bli demokratiskt. Kongo styrs dock fortfarande av Joseph Kaliba som styr 

väldigt auktoritärt och landet är mycket korrupt. 
11

 

Konflikten mellan Tutsi och Huni utbröt 1994 och har fortsatt i de östra 

delarna av Kongo. Detta har och är fortfarande en mycket blodig 

konflikt.
12

 

I landet råder det en ojämn maktfördelning mellan kvinnor och män. Det 

är mycket vanligt med sexuellt våld eller könsrelaterat våld mot kvinnor 

och flickor i Kongo. En stor del i att få samhället mer jämlikt är arbetet 

mot sexuellt våld. Sammanfattningsvis är Kongo en humanitär 

katastrofzon.
13

  

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad åt att behandla sexuellt våld under konflikt i 

Kongo utifrån olika nyhetsbyråer mellan åren 2008- 2014. Orsaken till 

avgränsningen mellan årtalen beror på de artiklar jag funnit och önskat 

utgå från. Samtidigt krävs det en avgränsning i tid för att möjliggöra 

undersökningen. Under den här perioden fann jag tillräckligt många 

artiklar för att genomföra min studie. 

 The Guardian, The Observer (the Guardians söndagstidning), 

Läkartidningen, Inter Press Service, IRIN humanitarian news and analysis 

och IPS. De här nyhetsbyråerna eller nyhetsorganen var de som kunde 

förse mig med den information jag sökt. 

1.5 Disposition 
Inledningsvis presenteras min bakgrund, problemformulering, samt syfte 

och frågeställningar, avgränsningar och till sist forskningsläget för 

uppsatsen.  

Under forskningsläget har jag valt att presentera den tidigare forskningen 

i kategorier. Inledningsvis presenteras forskningen från ett bredare 

perspektiv, för att sedan närma sig min forskning. 

Därefter presenteras en diskussion rörande sexuellt våld och vad det 

innefattar och vad som kategoriseras som sexuellt våld i resterande del av 

uppsatsen. 

                                                           
11

 Avdelningen för konflikt och postkonfliktsamarbeten, Utvecklingen i Demokratiska Republiken 
Kongo, SIDA (2013). 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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Efter det följer ett metodavsnitt där min metod presenteras och hur mitt 

tillvägagångssett har sett ut. Här presenterar jag även de olika 

nyhetsmedierna jag har valt att bearbeta. 

Det följs åt av en teoridel där mina två teoretiska utgångspunkter 

presenteras, manlighet och genus. 

Slutligen kommer analysdelen där jag tittar på utvalda textavsnitt utifrån 

teorierna. Efter det följer en diskussion där jag diskuterar innebörden av 

analysen. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

1.6 Forskningsläge 
Jag har valt att strukturera upp mitt forskningsläge. Inledningsvis 

presenterar jag forskning rörande män som utsatts för sexuellt våld ser ut i 

svenska dagstidningar och i ett icke konfliktdrabbat område, senare 

övergår jag till en beskrivande uppsats om sexuellt våld som strategis och 

taktik och därefter en artikel som belyst sexuellt våld i konflikter. 

Uppsatsen som följer tar mig ytterligare ett steg närmre mitt tänkta 

problemområde. Forskningsläget avslutas med forskning som ligger 

närmast min egen forskning. 

Adam Jonsson vid kriminologiska institutionen vid Stockholms 

universitet har skrivit ett examensarbete om, Män som offer för sexuellt 

våld - en diskursanalys av nyhetsskildringar ur ett genus perspektiv. 

Uppsatsen syftar till att analysera hur porträtteringen av män som blivit 

utsatta för sexuellt våld i svensk dags- och kvällspress sett ut. Adam 

kommer fram till att nyhetsartiklarna han utgått från inte konstruerar 

männen som ett offer, utan framställer händelsen som sällan 

förekommande.
14

 

Jesper Lundberg skrev 2013 ett självständigt arbete i krigsvetenskap, där 

han utreder, med hjälp av en kvalitativ litteratur studie om huruvida 

sexuellt våld används som strategi och taktik. Uppsatsen beskriver hur 

sexuellt våld kan ta sig form i konfliktområden och problematiserar kring 

strategi och taktik. Jespers slutsats är att litteraturen han studerar uppvisar 

ett tydligt samband mellan sexuellt våld och strategi och taktik. 
15

 

Sexuellt våld i konfliktområden får idag större uppmärksamhet än 

tidigare. Att män och pojkar kan bli utsatta, börjar bli mer och mer erkänt 

ute i samhället. En av anledningarna är en artikel som publicerats i The 

New York Times, symbol of unheald Congo: Male Rape Victims, skriven 

                                                           
14

 Adam, Jonsson ”Män som offer för sexuellt våld – en diskursanalys.” (2008). 
15

 Lundberg, Jesper, Sexuellt våld som strategi och taktik i väpnade konflikter : En kvalitativ 

litteraturstudie. – (2013). 
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av Jeffrey Gettleman. Den artikeln kommer att behandlas senare i 

analysdelen.
16

 

Det finns en uppsats skriven av Senka Juzbasic, ”Hur uppmärksammas 

våldtäkt mot män i Bosnien i NGO, (Non Governmental Organisation)
 17

 

rapporter”. Senkas slutsats visar att män tenderar att bli exkluderade vid 

rapporteringen rörande sexuellt våld. Av de tolv rapporterna hon 

analyserat har endast tre behandlat mannen som ett offer. Hon finner att 

ett tydligt fokus ligger på den drabbade kvinnan. Männen som blivit 

utsatta blir i större utsträckning än utsatta kvinnor obenägna att tala om 

vad de blivit utsatta för.
18

  

Det finns ett självständigt arbete upplagt vid försvarshögskolans 

uppsatsdatabas. Arbetet är skrivet av Ludvig Karlberg vid 

Officersprogamet 09-12, ”En kritisk diskursanalys av genusnormer i 

dagstidningar gällande offer för sexuellt våld i konfliktområden”. Det 

Ludvig kommer fram till i hans resultat är att dagstidningarnas 

rapportering utifrån mannen som blivit utsatt för sexuellt våld faller bort 

vid nyhetsrapporteringen. Ludvig använde sig av 48 artiklar från olika 

svenska dagstidningar. Endast tre av artiklarna framställer männen som 

offer i konfliktområden. Han upptäcker även att det råder en diskrepans i 

rapporteringen. Vid rapportering om kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt våld är frekvensen av känsloord högre än vid rapporteringen om 

män, där de då istället förekommer en avsaknad av känsloord.
19

 

Will Storr, journalisten som skrev The rape of men: the darkets secret of 

war 2011, skriver Will om männen han mött i Uganda som flytt från 

krigsdrabbade Kongo. Han rapporterar därifrån om de traumatiserade 

överlevarna av sexuellt våld. Han avslöjar även att sexuellt våld mot män 

försiggår i dagens konflikter. Han påtalar att det sexuella våldet mot män 

genomfört av män är något som både förövaren och offret inte vill 

erkänna att det inträffat. 
20

 

2. Sexuellt våld 

Vad är sexuellt våld och vad avses i uppsatsen när sexuellt våld används 

som begrepp. Vid vissa tillfällen kan det vara oklart huruvida det rör sig 

                                                           
16

 Sivakumaran, Sandesh. "Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and 
boys in situations of armed conflict." International Review of the Red Cross 92.877 (2010), s. 260. 
17

 Non governmental Organisation, en icke statlig organisation. 
18

 Juzbasic, Senka. "Hur uppmärksammas våldtäkt mot män i Bosnien i NGO rapporter?."( 2012). 
19

 Karlberg, Ludvig. "En kritisk diskursanalys av genusnormer i dagstidningar gällande offer för 
sexuellt våld i konfliktområden." (2012). 
20

The Guardian, Will Storr, The rape of men: The darkest secret of war, (2011).   



  Anna Westacott 
             OP 11-14  
 

  

Sida 10 av 42 
 

om sexuellt våld eller rent våld. Jag kommer här att föra en diskussion 

rörande definitionerna. 

Ett stort problem med sexuellt våld mot män är att en ”riktig” man aldrig 

skulle låta något sådant ske.
21

 Den utsatta mannen tillskrivs femininitet 

eller homosexualitet som är ett sätt att feminisera offret.
22

 Under 

våldtäkten är det inte ovanligt att den utsatta mannen är i ett erigerat 

tillstånd och även ejakulerar under våldtäkten, vilket leder till att mannen 

kan komma att ifrågasätta sin egen sexuella läggning. Våldtäkt under 

krigstid handlar till stor del om makt och dominans, inte sexuell 

tillfredsställelse.
23

  

Det finns ingen exakt definition på vad som är eller inte är sexuellt våld. 

Jag ska nedan beskriva vad jag har tolkat som sexuellt våld och varför jag 

anser det. I uppsatsen utgår jag från FN:s definition på sexuellt våld. 

“The term “sexual violence” refers to rape, sexual slavery, 

forced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization 

and any other form of sexual violence of comparable gravity 

perpetrated against women, men or children with a direct or 

indirect (temporal, geographical or causal) link to a conflict. 

This link to conflict may be evident in the profile and 

motivations of the perpetrator, the profile of the victim, the 

climate of impunity or State collapse, any cross-border 

dimensions or violations of the terms of a ceasefire 

agreement.”
24

  

Det är inte så enkelt som att påstå att den penetrerade personen är den och 

endast den som blir utsatt för sexuellt våld. Det finns även tillfällen då 

människor blivit tvingade att utöva sexuellt våld på varandra utan önskan 

om att göra det. I vissa fall tvingas familjemedlemmar att våldta eller 

förgripa sig på varandra under hot och våldsamma förhållanden. Även 

den tvingade parten som är den som penetrerar eller utövar handlingen 

anser jag är utsatt för sexuellt våld.  

2.1 Mannen som offer för sexuellt våld 
Genom att göra mannen till den mottagande parten, har man gjort honom 

till kvinna. Samma sak gäller stympning av genitaler, avlägsnas könet 

finns där inget synligt kvar som gör mannen till en man. Att stympa 

                                                           
21

 Sivakumaran, Sandesh. "Lost in translation: UN responses to sexual violence against men and 
boys in situations of armed conflict." International Review of the Red Cross 92.877 (2010), s. 270. 
22

 Ibid, s. 271. 
23

 Ibid, s.272. 
24

United Nations Security Council; sexual violence in conflict. Report of the secretary general, 
(A/67/792-S/2013/149), s. 2. 
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männen när de redan är döda är ytterligare ett sätt att göra offret till en 

kvinna. I somliga kulturer bärs även genitalierna från de döda männen 

hem till den egna sidan.
25

 

Vid samtliga ovan nämnda metoder har den utsatta mannen inte haft 

möjligheten att beskydda sig själv och blir således även där feminiserad, 

eftersom en man ska kunna skydda sig själv mot sexuellt våld.
26

 

Våldtäkt av män är ett tabubelagt ämne. Det händer och det döljs av de 

som blivit utsatta. De manliga offren för sexuellt våld skäms för att tala 

om det och samhället är ej redo för att höra deras historia.
27

  

I mansdominerande kulturer vill inte mannen acceptera att män kan bli 

offer för sexuellt våld. Med anledning av det. 

1. Rapporteras väldigt få våldtäkter av män; 

2. Det talas sällan om förekomsten av sexuellt våld mot män; 

3. Det saknas förståelse för existensen av sexuellt våld mot män; 

4. Det är inte erkänt i lagböcker som ett brott.
28

 

Det här är skillnaderna från våldtäkt av kvinnor som oftast försiggår i en 

mer öppen kontext. Där offret ibland blir uteslutet eller inte får stöd från 

samhället. Mannen däremot förväntas, som den man han är, tackla 

händelsen och komma över det som skett. Men faktum kvarstår att 

mannen precis som kvinnan upplever liknande trauma efter händelsen.
29

 

De manliga överlevarna har en tendens att tala om sig själva som en 

annan person, något som en annan man upplevde och som han själv inte 

har upplevt. Samtidigt har sexuellt våld mot män en tendens att 

kategoriseras som tortyr.
30

 Man vet att denna typ av sexuellt våld 

förekommer men inte i vilken utsträckning. 

Detta kan bero på skam, förvirring, skuldkänslor, rädsla och 

stigmatisering. Män vill inte känna sig som offer och den rådande synen 

på vad som är manligt styr. Det är inte manligt att framställa sig själv som 

                                                           
25

Goldstein, J. War and gender : how gender shapes the war system and vice versa. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001,s. 257f. 
26

 Chapleau, Kristine M., Debra L. Oswald, and Brenda L. Russell. "Male Rape Myths The Role of 
Gender, Violence, and Sexism." Journal of Interpersonal Violence 23.5 (2008): 600-615, s. 603. 
27

 DelZotto, A. , Jones, A. Male- on- Male Sexual Violence in Wartime: Human Rights Last Taboo?, 
New Orleans, 2002. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
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ett offer eller tala om sina känslor. En riktig man bör kunna försvara sig 

själv.
31

 

Ytterligare ett problem i till exempel Kongo är att homosexualitet är 

förbjudet.
32

 Om händelsen rapporteras in föreligger risken för att 

händelsen kommer framstå som ett samtycke. Blir resultatet av anmälan 

att det fanns samtycke under akten eller händelsen har offret plötsligt 

utfört en kriminell handling.
33

  

3. Metod och källmaterial 

Uppsatsen kommer ta sin ansats i en kvalitativ textanalys. Metoden har 

valts för att den anses lämpa sig som analysverktyg för att besvara 

frågeställningarna. Metoden bidrar till en möjlighet att hitta 

underliggande faktorer, så som genus och manlighet i utvalda textstycken.  

Den kvalitativa textanalysen kan sägas ha två avsikter: 

- Komprimera, systematisera och ordna datamaterial så att det 

blir överskådligare och lättare att analysera. 

- Ta fram tolkningar av informationen som hämtats ur 

datamaterialet.
34

 

Jag har systematiserat min text genom att arbeta med utdrag ur artiklarna. 

Med hjälp av mina teorier har jag tolkat och analyserat mitt datamaterial. 

Den kvalitativa textanalysen avser hjälpa forskaren komma fram till vad 

som egentligen står i en text. Forskaren vill få fram innehållet eller förstå 

hur texten är uppbyggd.
35

 En kvalitativ undersökning lämpar sig väl för 

småskaliga projekt inom begränsade områden och kan hantera invecklade 

sociala situationer och nyanser forskningen. En kvalitativ studie tolererar 

tvetydigheter och kan hantera motsägelser. Metoden bygger till stor del på 

forskarens tolkningsskicklighet.
36

 

Insamlingen av nyhetsartiklar har genomförts via sökmotorn Google och 

genom tidningarnas eller organisationernas egna mediaarkiv. Sökorden 

som använts och har genererat resultat har varit nedanstående. 

                                                           
31

 DelZotto, A. , Jones, A. Male- on- Male Sexual Violence in Wartime: Human Rights Last Taboo?, 
New Orleans, 2002. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003), 
Malmö: Liber. Sid 106, s. 106. 
35

 Ibid, s. 106. 
36

Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009 ,s. 399. 
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Male rape, male on male rape, sexual violence against men, sexual abuse, 

sexual violence, victims and survivors’,  samtliga    av orden i 

kombination med Congo. 

Våldtäkt män av män, våldtagna män, sexuellt våld mot män, överlevare 

och offer även dessa ord i kombination med Kongo. 

Genererade sökresultat ledde till vidare sökning på tidningarnas/ 

organisationernas hemsidor. Jag valde att använda mig av artiklar 

innehållandes intervjuer där mannen eller kvinnan kommer till tals, 

beskrivningar av det inträffad eller åtgärdsplaner har medvetet valts bort. 

Det finns även material som är hämtat från organisationer, som publicerat 

material där överlevarna berättar sina historier.  

The Guardian, the Observer (som är söndagsutgåvan av The Guardian), 

läkartidningen, inter press service (IPS), IRIN humanitarian news and 

analysis, IMAGES (International Men and Gender Equality Survey) och 

The New York Times (NYT). 

Ingen inhämtning av text har skett efter juni månad 2014. 

Urvalskriterierna resulterade i 15 artiklar.  

IPS IRIN The 

Guardian 

NYT IMAGES Läkartidningen The 

Observer 

1 6 3 2 1 1 1 

 

Viktigt att belysa är att det inte är själva händelseförloppet som är 

essensen av uppsatsen utan hur händelsen kommer till uttryck i text. 

Textanalysen behandlar artiklar som publicerats under åren 2008 till 

2014. 

Uppsatsen tar sin ansats i en kvalitativ textanalys.  Anledningen till att jag 

har valt att genomföra en textanalys är för att kunna identifiera 

återkommande teman och samtidigt plocka ut stycken ur en större text. 

Att välja lämpliga textavsnitt och bryta ner texten i mindre enheter och 

analysera innehållet.
37

 I stort kan man påstå att textanalysen används för 

att dra slutsatser kopplat till en viss text utifrån en specifik fråga.  

För att besvara mina frågor kommer jag titta på språkbruket i texterna 

som avhandlar sexuellt våld.   

                                                           
37

 Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009., s. 307 samt s. 3. 
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Hur gestaltas offret/förövaren i texten, i vilken kontext förekommer det 

sexuella våldet, hur skiljer sig kvinnornas upplevelser från männens, vad 

kan dessa skillnader bero på. Med kontext menas var offret befinner sig, 

om det är på hemmaplan, ute i skogen eller i fångenskap. 

Text på engelska har valts att inte översättas till svenska för att inte 

förlora innebörden i texten. Jag vill att läsaren skall kunna härleda mina 

tankar kring texten som analyseras. Samtidigt är det värt att ha i åtanke att 

texten redan blivit översatt till engelska, vilket i sin tur kan innebära att 

betydelser av ord redan har gått förlorade. Därför vill jag inte översätta 

det ytterligare en gång. 

Vid val av dokument har författaren utgått från dokumentet eller texten 

som skriver om den utsatta mannen.  

3.1 Källor och Källkritik 

The Guardian 

Är en dagstidning som har sitt huvudkontor i London. Tidningen 

uppfattas som liberal dock politiskt obunden. The Guardian ger ut en 

söndagstidning som går under namnet The Observer.
38

 I undersökningen 

används tre artiklar från The Guardian och en från The Observer.  

En av artiklarna, The rape of men är skriven av Will Storr i the Guardians 

söndags tidning The Observer 2011. Artikeln handlar om att det sexuella 

våldet är en av de värsta metoderna som används under konflikter. Att det 

sexuella våldet är en krigsmetod som oftast presenteras endast som något 

som utövas mot kvinnor och flickor. Will Storr har rest till Uganda och 

intervjuat manliga flyktingar från Kongo och tar del av männens historier. 

Han vidrör även att det finns ett problem med att hitta männen som blivit 

utsatta för sexuellt våld eftersom det i många fall omnämns som tortyr när 

det är män som blivit utsatta. Syftet med artikeln upplevs vara informativ 

och riktad mot samhället i stort. Artikeln är skriven som 

förstahandsuppgift från ett ögonvittne. Min bedömning är att artikeln 

lämpar sig väl för min studie. 
39

 

Rape in Congo: ’I’m not sure I’ll ever get over it’, är skriven av 

Veronique Mistiaen. Hon skriver i sin tur om Chris Jackson som jobbade 

vid ett flyktingläger I Kongo och hans upplevelser. Chris i sin tur återger 

vad han talat med kvinnorna i lägret om. Den här artikeln är den enda där 

offret inte är den som intervjuas utan här är det den västerländska mannen 

som återger vad han upplevt. Jag har valt att använda mig av artikeln trots 

                                                           
38

The Guardian, History of the Guardian, (2014). 
39

 The Observer, Will Storr, The rape of men: the darkest secret of war, (2011).  
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att det inte är den utsatta personen som står i huvudfokus. Främst för att 

belysa olika vinklar. Samtalsvittnet i det här fallet kan ha förändrat 

uppgiften genom muntlig tradition, dock ser jag ej ett syfte i att han skulle 

göra det. Chris vinner inget på att förvränga sanningen.
40

  

’It was like dying’: a raped woman in Congo DRC speaks out, Mark Tran, 

från Goma, 14 february 2013 GMT 09.58. Precis som samtliga artiklar 

ovan är även den här granskad och godkänd av The Guardian som är ett 

erkänt nyhetsorgan. I artikeln är det främst förstahandsinformation från 

offret som behandlas.
41

  

Aged one to 90, the victims of hidden war against women, Diane Taylor, 

fredagen den 5 december 2008. Källan bedöms vara äkta och någon 

tendens i skriften har inte identifierats. Artikeln handlar om kvinnliga 

offer för sexuellt våld i alla åldrar. Det framgår inte tydligt vilka frågor 

som ställts men att det rör sig om förstahands utsago framgår.
42

 

The New York Times 
Är en av USAs ledande dagstidningar med mottot ”all the news that’s fit 

to print”.  

Rape Victims’ Words Help Jolt Congo Into Change samt Symbol of 

unheald Congo: Male Rape Victims är båda två skrivna av Jeffrey 

Gettleman den 18 Oktober 2008 och den 5 augusti 2009. Han skriver från 

Goma och Bukavu. Den första artikeln är hur kvinnorna gör sig hörda och 

talar om vad de upplevt i storforum, han rapporterar från konferense 

liknande former. Det är främst förstahandsinformation från talarna men 

det är inte Jeffrey som ställer frågorna, utan det är kvinnorna som väljer 

vad de talar om. I den andra artikeln intervjuar han männen, dock framgår 

fortfarande inte frågeställningarna. The New York Times är, som jag 

nämnt tidigare en av de största dagstidningarna i New York och har 

granskat materialet innan de har skickat till publicering. 
43

 

IPS 
Inter Press Service är icke vinstdrivande och världstäckande nyhetssida. 

IPS arbetar för att ge en röst till de som inte själva kan göra sig hörda. 

Unreported Horrors - Male Rape in DR Congo, Moses Seruwagi, 13 

november 2011, Kampala. Moses har intervjuat fyra män och berättar 

                                                           
40

 The Guardian, Vernique Mistiaen,  Rape in Congo: ’I’m not sure I’ll ever get over it’, (2011). 
41

 The Guardian, Mark Tran,  ’It was like dying’: a raped woman in Congo DRC speaks out,(2013). 
42

 The Guardian, Diane Taylor, Aged one to 90, the victims of hidden war against women 
43

 The New York Times, Jeffrey Gettleman, Rape Victims’ Words Help Jolt Congo Into Change 
(2008) samt Symbol of unheald Congo: Male Rape Victims (2009). 
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deras historia. Artikeln upplevs vara av informativ karaktär och inte 

vinklad med ett speciellt syfte eller med tendenser.
44

  

IRIN 
Integrated Regional Information Networks. Är en prisbelönt humanitär 

nyhetsservice som skriver om händelser i världen som oftast är 

underrapporterade på grund av ignorans och avsaknad av förståelse för 

händelsen.
45

  

 

Det som för mig framstår som märkligt med artiklarna från IRINs 

hemsida är att samtliga är publicerade utan författarens namn på artikeln.  

 

GENDER: Sexual violence used to”break the will” of 

civilians,Johannesburg den 22 Oktober 2010. Artikeln behandlar hur man 

knäcker viljan bland civilbefolkningen, främst genom sexuellt våld. 

Stycken av texten är direkta citat som verkar härstamma från intervju 

resultat, dock framgår det ej några källor i materialet. Avsaknande av 

källor och författare gör att jag ifrågasätter texten, men efter övervägande 

har jag kommit fram till att det går att använda materialet trots bristerna. 

Eftersom det är skildringen av genus och manlighet som skall 

undersökas.
46

  

 

HEALTH: Rape as a “Weapon of war” against men”, Capetown den 13 

Oktober 2011. Marginaliseringen av våldtagna män och 

underrapporteringen i ämnet behandlas i artikeln. Artikeln har främst 

används för att identifiera skillnader i rapportering av män och kvinnor. 

Den är mer faktabaserade och innehåller endast fraktioner av uttalande 

från utsatta män.
47

  

 

DRC: Drumming for deliverance, Bukavu den 7 Januari 2011. I den här 

artikeln skriver författaren om olika sätt offren rehabiliterar sig själva 

genom. Jag har främst använt texten för att identifiera nyckelord kopplat 

till manligt och kvinnligt.
48

  

 

DRC-UGANDA: Male sexual abuse survivors living in the margins, 

Kampala den 2 Augusti 2011. Texten handlar om hur manliga överlevare 

och deras historia. I texten återfinns fakta och citat plockade från 

intervjuer.
49

  

                                                           
44 IPS, Moses Seruwagi, Unreported Horrors - Male Rape in DR Congo, (2011). 
45IRIN News, About IRIN- Making a diffrence,(2014). 
46 IRIN news, GENDER: Sexual violence used to”break the will” of civilians, (2010). 
47 IRIN news, HEALTH: Rape as a “Weapon of war” against men”, (2011). 
48 IRIN news, DRC: Drumming for deliverance,(2011). 
49
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Analysis: Rethinking sexual violence in DRC, KINSHASA den 6 Augusti 

2010. Den utmanar myterna o matt det endast är män som förgriper sig på 

kvinnor. Texten tar upp att det sexuella våldet inte är könsspecifikt utan är 

något som båda könen kan utsättas för. Författaren tar upp problemen 

med att hjälp åt det utsatta männen fattas.  

Läkartidningen 
Ges ut av läkartidningen förlag AB som i sin tur ägs av Sveriges 

läkarförbund. En del av läkartidningens material är publicistiskt 

självständiga. De flesta artiklarna granskas av upp till 200 referenter 

under ledning av dess redaktörer.
50

 

Två miljoner våldtagna i krigets Kongo, Magda Gad, publicerad 

2013-08-06. I den här tidningsartikeln går det att spår vilka frågor som 

har ställts och besvarats. Det finns en tydlig bakgrund till konflikten, 

tidningen riktar sig främst till läkare dock upplevs texten inte vara av den 

karaktär att den inte kan läsas av andra som hyser intresse för konflikten. 

De intervjuade är främst läkaren och några av hans patienter.    

IMAGES 

Det här är den enda texten jag har använt mig av som inte är en artikel, 

det är en studie. Till skillnad från de andra har texten ett syfte som är att 

belysa kvinnor och mäns utsatthet i Kongo. Frågorna som ställts i studien 

är översatta både till franska och swahili, för att nå ut till de större delarna 

av befolkningen. Frågorna testades även på testpersoner innan de 

användes på riktigt. Texten är publicerad juni 2012 och det framgår 

tydligt vilka källor som har använts.
51

  

I samtliga artiklar är det svårt att utröna vilka frågor som ställts till de 

utsatta. Artiklarna är inte uppbyggda som intervjuer, dock finns det citat 

som är hämtade från intervjuunderlag. Det skrivs en hel del runt omkring 

händelserna och bitvis är det journalisten som beskriver händelsen som 

beskrevs för han eller hon. Detta tror jag främst beror på att ge läsaren en 

sammanfattning av vad som har sagts. Men eftersom stycken i texten inte 

är överlevarnas egna ord utan återgivet är det värt att ha i beaktning att det 

är den västerländska mannen eller kvinnan som står för vissa delar av 

berättelsen. 

                                                           
50

 Läkartidningen, Läkartidningen, (2014). 
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Journalisterna låter de utsatta männen komma till tals via dem. Det är 

fortfarande den Afrikanska mannens berättelse. Syftet med de publicerade 

artiklarna upplevs främst vara informativa och samhällskritiska. Det är 

inte i underhållande syfte som artiklarna publicerats, snarare har artiklarna 

publicerats för att ge läsaren en tydligare omvärldsbild. I artiklarna, 

förutom IMAGES där källorna presenteras i slutet, går det inte att 

kontrollera källorna och uppkomsten till artikeln. De är inte spårbara, 

dock är det erkända nyhetsorgan som publicerat och ställt sig bakom 

artiklarna.  

Sammanfattningsvis är samtliga nyhetsmedier nämnda ovan erkända 

organisationer. De The Guardian, The Observer och New York Times är 

de som vänder sig främst till privatpersoner. Övriga Läkartidningen, Sida, 

IPS, IRIN och IMAGES är mer riktade mot personer som hyser ett visst 

intresse i deras område. Samtliga reportage är skrivna av manliga eller 

kvinnliga reportrar. Det finns få källhänvisningar i reportagen, men det är 

erkända organisationer och företag som står bakom tidningarna.  

Det är relativt korta reportage förhållande till ämnet, dock är det 

tillräckligt för min uppsats. Texterna är upp till sex år gamla. Eftersom de 

är intervjuer har jag gjort bedömningen att materialet fortfarande är 

relevant för min undersökning.  

5. Teoretisk utgångspunkt 

De båda teorierna har valts för att möjliggöra en dekonstruktion av 

föreställningarna som skildras i de utvalda nyhetsartiklarna. Med ett 

genusperspektiv önskar jag belysa förställningar om kvinnan eller 

mannen. Tillexempel vilka egenskaper som tillskrivs kvinna eller i det här 

fallet mannen.  

Uppsatsens två teoretiska utgångspunkter är ett genusperspektiv och 

manlighet. Eftersom studien främst behandlar den utsatta mannen har ett 

manlighetsperspektiv valt att appliceras på empirin. 

Manlighetsperspektivet bidrar till att skildra männen i empirin och belysa 

olika typer av manlighet och vad som bidrar till avsaknaden av manlighet, 

alternativt en feminisering av män. Inom olika grupper av män finns en 

gömd hierarki med olika typer av maskulinitet som jag vill belysa, 

tillexempel den homosexuella mannen i förhållande till den 

heterosexuella mannen. 
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5.1 Ett genusperspektiv 
I den här delen av uppsatsen avser jag presentera genusperspektivet som 

kommer att användas som ett analysverktyg. 

I min uppsats utgår jag från ett genusperspektiv som belyser bland annat 

det socialt konstruerade könet. Ett vanligt resultat i så kallad 

könsforskning, är att skillnader mellan kvinnor och kvinnor eller mellan 

män och män ofta är större än mellan de två könen. 
52

 Genusordningen 

som vi känner till den, är den där män har större makt än kvinnor. Där 

faller det faktum bort att det finns mer än bara könet som bidrar till denna 

relation, så som till exempel ras, etnicitet och klasstillhörighet.
53

  

Det Sofia Ivarsson skriver är att människan sorteras in på ett enkelt sätt 

utifrån hennes fysiskt synliga egenskaper, så som hennes fysiska kön. 

Utefter hur människan ser ut tillhör hon direkt en kategori av människor. 

Kategorierna kvinna eller man. Detta lär du dig sen barnsben att se i 

samhället. Att se personerna du umgås med som flickor eller pojkar. 

Vissa leksaker och vissa färger lämpar sig mer till pojkar och mer till 

flickor. 
54

 

Vi förknippar även vissa beteenden som manliga eller kvinnliga, kläder 

som bör bäras av män eller kvinnor och vilken färg som tillhör den ena 

kategorin eller den andra. Gränserna är tydliga men föränderliga och 

variera från land till land och även kulturer emellan. Begreppet genus kan 

användas som ett analysverktyg i forskning för att synliggöra 

könsskillnader.
55

  

5.2 Manlighet 
Man är inte något man föds till, utan något man blir. Utgångspunkten i 

forskning rörande manlighet är, vad är en man eller vad är manlighet? 

Det är viktigt att pointera ut att mansforskning inte är en forskning om 

män för män. Avsikten är i förstahand att problematisera manligheten. 
56

 

Kongo är ett land som varit drabbat av krig under en längre tidsperiod. 

Jag har valt att ta med manligheten och krigaridealet som teori, då jag tror 

att det är en relevant nyckel och ett bra verktyg för att analysera 

nyhetsartiklarna. 
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Det finns olika metoder för att få mannen att fortsätta kämpa i krig som 

bygger på genus och manlighet. Mannen ska ha egenskaper som gör att 

han kan bemästra rädsla, överkomma trauman innan han kan bli en man. 

En man är inte född till man utan han formas till en man.
 57

 

Till skillnad från kvinnan som blir kvinna utan att genomgå några tester, 

måste mannen genomgå olika prövningar för att bli man. Från tidig ålder 

får pojkar höra att de ska tuffa till sig, möta svårigheter som det förväntas 

av en man. Trots att mycket av det som förväntas av mannen inte ligger 

naturligt hos människan.
58

 

I många kulturer behöver pojkarna genomgå tester som i många fall är 

förknippade med smärta orsakad av de äldre männen i samhället. 

Pojkarna ska uthärda testet utan att påvisa känslor av obehag eller 

liknande. Lyckas du blir du en man, annars faller pojken in bland de andra 

misslyckade männen och får leva med skammen att inte vara en man.
59

 

Det enklaste sättet att bli man är genom militärträning eller 

militärtjänstgöring. Presterar du illa under prestationsövningar får mannen 

leva med skällsord så som pussy, faggot eller så enkelt som women. Detta 

motiverar mannen att inte prestera sämre. Den civila mannen genomgår 

här en förvandling till en riktig man. Är du inte en soldat är du inte en 

riktig man.
60

 

Att vara en krigare är en vital del av manligheten i många samhällen. Att 

vara en krigare innebär att mannen frånsäger sig alla kvinnliga känslor 

och allt som är mjukt. Önskvärda egenskaper för mannen och krigaren har 

jag valt att citera nedan. Det är fysiskt mod, uthållighet, styrka, färdighet 

och ära.
61

 

Fysiskt mod: Krigaren njuter av striden, han är beredd att riskera liv och 

lem om så skulle krävas av honom. Han kommer om så krävs möta 

krafter starkare än sig själv. Om döden är oundviklig möter han den med 

mod och utan att visa någon form av rädsla.
62

  

Uthållighet: Krigaren kan uthärda extrema förhållanden. Han har inga 

problem med tufft klimat, smärta, hunger, törst eller trötthet. Han kommer 
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fortsätta att slåss även om han hamnar i underläge eller blir besegrad och 

upplever aldrig sig demoraliserad.
63

  

Styrka och färdigheter: Krigaren är fysiskt stark och duktig med sitt 

vapen. Han är en god taktiker och slug. I stridens hetta förväntas han träda 

in i rollen som en våldsam krigare.
64

 

Ära: Krigaren är en man som har starka värderingar och ära är en av de 

egenskaper han värdesätter högt. Han står för sina ord, är lojal mot sina 

chefer och sina kamrater och slåss ärofyllt.”
65

 

Egenskaper utöver de som nämns ovan är hög sexuell potens, generositet, 

individuella ambitioner, energisk, självuppoffrande och självsäker.
66

 

Krigaren skall kunna agera, även under hård press och under rädsla, han 

ska inte bara kunna agera utan agera med både mod och disciplin. För att 

inneha denna otroliga kontroll behöver krigaren besitta en otrolig kontroll 

över sin egen kropp och sina egna känslor, speciellt känslorna rädsla och 

sorg, som krigaren ofta möter. Han har inte tid att ta hand om sina känslor 

utan måste få jobbet gjort. Kriget är inte en plats där medkänsla, 

försiktighet och tolerans uppskattas. 
67

 

Civila kan ibland uppleva krigaren som en hård man, eftersom han inte 

talar om vad som skett eller visar några känslor. Han gråter inte, för det 

gör inte män och han talar inte om känslor, för det gör inte män. 
68

 

Att inte tala om sina känslor på grund av rädsla för utfrysning och skam 

kan medföra svåra psykiska sjukdomar som mannen behöver ta sig 

igenom så som ångest och PTSD
69

 (posttraumatiskt stressyndrom).
70

 

Skam är det som håller samman processen av att göra pojkar till män. 

Pojkar som misslyckas med prövningen att bli män känner ofta att 

samhället ser ner på dem och att de blir förödmjukade inför allmänheten. 

Inom en grupp är det prestationerna som mäts och motiverar det 

mänskliga beteendena. Om mannen inte överkommer sina rädslor i kriget 
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blir han framställd som en ynkrygg och feg, män som inte deltar i 

stridigheterna tillskrivs dessa egenskaper direkt. 
71

 

Soldater blir ibland, under stridigheter uppmanade att sig samman, bete 

dig som en man.  

En man som blir utsatt för sexuellt våld riskerar att möta myter rörande 

män som blivit utsatta. Ett problem med våldtäkt av män är att våldtas 

som man är att likställa med att förlora sin manlighet, män som blir 

utsatta för sexuellt våld är homosexuella, män kan inte prestera sexuellt 

utan att vara sexuellt upphetsade, män kan inte tvingas till sexuellt 

umgänge utan samtyckte, män blir inte i lika stor utsträckning lika 

påverkade av det inträffade som utsatta kvinnor, män kan alltid när 

tillfälle ges prestera sexuellt samt att en man kan skydda sig själv mot 

sexuellt våld och våldtäkt.
72

  

Sexuellt våld som utförs av kvinnor mot män är enligt myterna något som 

mannen tycker om och vid vissa tillfällen även uppmuntrar till och då 

indirekt undslippa utan psykologiska problem eller traumatiska 

upplevelser.
73

 

Då kommer vi indirekt till ytterligare myter rörande sexuellt våld mot 

män. Män kan inte våldtas och det händer inte, det är mannens fel 

eftersom han inte kunde försvara sig själv eller lyckades rymma, män 

upplever inget traumatiskt under våldtäkten och behöver således ingen 

psykologisk hjälp kopplat till händelsen.
74

Faktum är att män utsatta för 

sexuellt våld med högre sannolikhet tar sitt eget liv efter händelsen.
75

  

I krig är din fiende feminiserad. Soldaterna ingående i de olika arméerna 

tenderar att göra sin fiende till en kvinna genom att, på olika sätt tillskriva 

denne feminina epitet. Ett exempel på detta är hur ordet bitch, pussie, 

hoe
76

 används om fienden och hur denne skall erövras som en kvinna.
77

 

Exempel på det är en manlig pilot som under Iraq kriget talar om sin 

motståndare som han nyligen skjutit ner. ”He cold smoked the bitch” 
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istället för att kalla motståndaren för tillexempel Bastard. Väljer man att 

feminisera motståndaren istället. 
78

 

Under historien har den homosexuella mannen stigmatiserats och nästan 

betraktats som att tillhöra en viss art. Förr i tiden var det åldern som stod 

för mognad och manlighet men övergick under 1800- talet till att vara 

mannens sexualitet. Män i den västerländska kultur vi lever i idag har en 

så kallad beröringsskräck när de kommer till beröring från andra män. 

Beröring som sker från en annan man kan betraktas som en direkt 

dominant eller aggressiv gest. Samt att det föreligger en rädsla att misstas 

för att vara homosexuell, vilket skulle betyda att man inte är en riktig 

man.
79

  

Den heterosexuella mannen har makten och är maskulin samtidigt som 

den homosexuella mannen inte har styrkan eller makten i förhållandet.
80

  

6. Analys  

I den här delen av uppsatsen avser jag redogöra för de utvalda styckena 

och ge läsaren en bild av hur analysen har gått till. Först kommer jag 

analysera citaten, utifrån frågeställningen. Därefter följer resultatet i en 

sammanfattning, där jag belyser viktiga delar av analysen.  

Innan jag påbörjar analysen vill jag rekapitulera de frågor jag ämnar 

besvara. 

- På vilket sätt framställs det sexuella våldet mot män i 

Demokratiska Republiken Kongo. 

 Hur gestaltas offret, förövaren samt hur framställer den utsatta 

mannen sig själv? 

 Vad skiljer männens upplevelser från kvinnornas, hur blir de 

bemötta av samhället samt, i vilken kontext utsätts de för 

sexuellt våld? 

The Guardian, The Rape of Men: The darkest secret of war –  

Will Storr. 

“It happened to me.” Owiny frowned. He reached into his 

pocket and pulled out an old sanitary pad. “Mama Eunice,” 
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he said. “I am in pain. I have to use this.” Laying the pus-

covered pad on the desk in front of him, he gave up his 

secret.”
81

 

Jag måste använda den här, en binda. Inte nog med att han har blivit 

våldtagen och redan då blivit av med sin manlighet feminiserar 

användandet av bindan honom ytterligare. 

Han behöver använda en binda. Bindan i sig kan ses som en väldigt stark 

symbol för kvinnlighet. Binda börjar flickan att använda när hon passerar 

in i vuxenvärlden och blir kvinna. Att Owiny här får använda en binda för 

att kontrollera sina blödningar gör att det blir ytterligare ett steg i 

feminiseringen av honom.  

Tidigare i texten beskriver Owiny’s fru att de inte längre har sex och hon 

uttrycker en oro för sin man. För att knyta an till krigaridealet och 

myterna kring manlighet, i enlighet med dem kan en man alltid prestera 

sexuellt och en hög potens symbolisera stark manlighet.
82

 

Owiny blev våldtagen tre gånger om dagen, varje dag, i tre år under hans 

fångenskap. Han fick se på när andra män våldtogs och även när en annan 

man dog på grund av skadorna som orsakats av de andra männen.  

Det sista han säger är att det var jobbigt för honom att hantera situationen 

som han befann sig i, att det fortfarande är jobbigt.  

The Guardian, The Rape of Men: The darkest secret of war – Will 

Storr. 

 “At this point, Jean Paul breaks of. The shaking in his lip 

more pronounced than ever, he lowers his head a little 

further and says: “I am sorry for the things I am going to say 

now”.(…) The commander put his left hand on the back of his 

skull and used his right to beat him on the backside “like a 

horse”. Singing a witch doctor song, and with everybody 

watching, the commander then began. The moment I started, 

Jean Paul vomited.”
83

 

Tidigare i texten beskriver Jean Paul förövaren. Det var en uniformerad 

man runt 50 årsåldern, skallig och fet. Hans beskrivning av förövaren är 

tydligare än de flestas. Han kommer ihåg detaljer från händelsen och vilka 

färger mannen bar. Han talar om för fångarna att de är spioner och spioner 
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ska straffas. Därefter går han fram till Jean Paul och ber honom inta 

positionen som en bedjande muslimsk man och ta av sig kläderna.  Han 

talar även om tre andra förrövarna, en barnsoldat och två vuxna män 

håller nere honom medan han blir våldtagen. Totalt minns Jean Paul elva 

män som våldtar honom gång på gång. Alla fångarna blev våldtagna elva 

gånger den natten och resterande nio nätter i fångenskap. 

I texten ovan är de inte endast tal om feminisering utan även att få 

mannen att känna sig som ett djur under övergreppet. Förövaren gör Jean 

Paul till en häst och förövaren är samtidigt i en ledarposition över de som 

står och tittar på under händelseförloppet.  

Beskrivningen av Jean Pauls kroppsspråk är tydligare och ger en bättre 

bild av hur mannen mår. En mycket målande beskrivning om hur han 

sänker huvet nästan som en skamsen hund och hur han darrar på läppen 

och hur darrandet tilltar under intervjun.  

Jean Pauls beskrivning lägger mycket vikt vid hur mannen visar känslor 

och hur känslorna tar sig uttryck. Det finns en liknande text där en kvinna, 

Mirindi beskriver vad som inträffat. Där läggs det inte lika stor vikt i 

artikeln vid att beskriva hennes känslor, utan journalisten påtalar istället 

att hon distanserat sig händelsen så pass att hon utan någon form av 

synliga känslor kan beskriva händelseförloppet. 

The Guardian, Aged one to 90, the victims of hidden war against 

woman – Diane Taylor. 

”They forced my son to have sex with me, and then when he´d 

finished they killed him. Then they raped me in front of my 

husband and then they killed him too. Then they took away 

my three daughters.” She hasn´t heard of the three girls, 13, 

14 and 17, since. A small woman, she speaks softly and 

without visible emotion, but as she describes being left naked 

while her house burned, she raises a hand to cover her 

face.”
84

 

I Jean Paul’s beskrivning av händelsen gestaltas förövaren som en ledare 

och mycket dominant. Förövaren är i den manliga aktiva positionen och 

presterar sexuellt. Jean Paul kan inte försvara sig själv utan kräks istället 

under händelseförloppet. Offret befinner sig i en underkastad position, 

antingen i rollen som kvinna eller i rollen som homosexualiserad man, 

medan förövaren är synnerligen dominant.  
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The Guardian, The Rape of Men: The darkest secret of war – Will 

Storr. 

“Often, she says, wives who discover their husbands been 

raped decide to leave them. “They ask me: ´So now how am I 

going to live with him? As what? Is this still a husband? Is it a 

wife? They ask, ‘If he can be raped, who is protecting me?’ 

There´s one family I have been working closely with in which 

the husband has been raped twice. When his wife discovered 

this, she went home, packed her belongings, picked up their 

child and left. Of course that brought down this man´s 

heart.”
85

 

Den här texten är intressant, här lyckas författaren förvandla kvinnan och 

sätta henne i förrövarrollen. Kvinnan framställs nästan som morbid och 

känslokall. Medan mannen försätts i en betydligt skörare roll. Vad är han, 

är det en man eller en kvinna. Har han blivit någons fru? Här gör Will 

Storr anspråk på mannens känslor. Han försöker förmedla hur grym 

världen kan vara mot utsatta män.  

Viktigt att inte glömma är att liknande reaktioner framkallas av mannen 

till en våldtagen kvinna.  

IMAGES, Gender relations, Sexual violence and the Effects of conflict 

on Woman and Men in North Kivu, Eastern Democratic Republic of 

Congo: Preliminary Results from IMAGES. 

 ”Befor my husband loved me so much, but when i was raped, 

he left me” 
86

 

Ytterligare exempel från kvinnans sida är taget från Läkartidningen: 

”Efteråt blev jag hittad på vägen. När jag kom tillbaka till 

min by lämnade min man mig. De andra männen i byn sa att 

han inte kan vara med en kvinna som blivit våldtagen”
87 

Det är alltså inte endast mannen eller kvinnan som blir utstött från 

samhället. Både kvinnan och mannen blir ovärdiga när de våldtagits. 

Mannen för att han är man och borde enligt samtliga myter haft 

möjligheten att motstå om han så önskat.
88

 Medans kvinnan i sin tur 
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antagligen ville bli våldtagen, vistades ute vid olämpliga tillfällen, skulle 

inte lämnat huset klädd på ett visst vis eller lämnat hemmet utan en 

manligövervakare.
89

 

I artikeln om Jean Paul skriver Atim att det finns speciella tecken som 

hon letar efter för att hitta de utsatts männen. De går oftast framåtlutade, 

undviker att sitta ordentligt och vilar på en skinka när de sitter ner, de 

lämnar blodspår efter sig när de suttit ner och när männen hostar tenderar 

de att ta sig för de nedre regionerna. Läkaren pointerar även att nio av tio 

män de tar emot har blivit utsatta för sexuellt våld. Det här tycker jag är 

intressant, speciellt för försvarsmaktspersonal som åker utomlands. 

The New York Times, Symbol of Unhealed Congo: Male Rape 

Victims – Jeffrey Gettleman 

“it was around 11 p.m. when armed men burst into Kazungu 

Ziwa’s hut, put a machete to his throat and yanked down his 

pants. Mr. Ziwa is a tiny man, about four feet, six inches tall. 

He tried to fight back, but said he was quickly beaten down. 

“Then they raped me,” he said. “It was horrible, physically. I 

was dizzy. My thoughts just left me.”
90

 

I texten beskriver offret för det sexuella våldet en maktlöshet inför det 

som händer. I stycket beskrivs den utsatta mannen som mycket liten. För 

liten för att kunna försvara sig själv mot större män.  

Det som mannen beskriver är att beväpnade män bryter sig in i hans hus 

och med en kniv mot hans strupe våldtar de honom. Han försöker kämpa 

emot men lyckas inte. De beväpnade männen i detta läge är den manliga 

parten och även den penetrerande. 

The New York Times, Symbol of Unhealed Congo: Male Rape 

Victims – Jeffrey Gettleman 

“I’m laughed at,” Mr. Mukuli said. “The people in my 

village say: ‘You’re no longer a man. Those men in the bush 

made you their wife.’ ”
91

 

Mannen verkar ångra att han yttrat sig om vad han blivit utsatt för. 

Samhället som han tillhörde vill inte längre veta av honom. Han har gjorts 

till en kvinna eller en homosexuell man. En underliggande orsak till att de 

andra männen väljer att ta avstånd från honom, kan vara rädslan för att 
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själva betraktas som homosexuella genom att ingå i en vänskap med 

honom. Så som beskrivs i avsnittet om homosexualisering.
92

  

Han känner en skam inför sitt samhälle, han har inte förmått försvara sig 

själv så som förväntas av en man. Han har genomgått en förvandling till 

en kvinna och någons fru. Han tillhör mannen som våldtog honom. I 

Afrika accepteras det inte att en man är sårbar, han ska vara maskulin, 

stark och aldrig gråta. Han skall vara en ledare och försörja sin familj. 

Lyckas han inte med det ser samhället ner på honom.
93

 

Männen som överlevt finner ofta inget stöd i samhället och de omtalas 

som bush wives.
 94

 En typ av fruar som blev till i skogen. Bortrövade eller 

tillfångatagna män som tappat sin manlighet och blivit kvinnor i skogen. 

Kvinnorna har svårt att släppa in männen i sina liv igen på grund av 

rädslan för att mannen inte längre kan beskydda familjen. Eftersom han 

lät sig själv våldtas, finns det inget han kan göra för att skydda familjen 

från samma öde. 

IRIN News, DRC-UGANDA: Male sexual abuse survivors living on 

the margins. 

“They suspected me of being homosexual. They did not want 

to talk to me.”
95

 

Här beskriver mannen att samhället nu ser honom som homosexuell. För 

att återknyta till myterna i teoridelen vill jag lyfta fram delen om att en 

man inte kan bli våldtagen, att han kan försvara sig mot denna typ av 

övergrepp samt att män inte kan tvingas till sexuella handlingar utan 

samtycke.
96

 

Av samhället bemöts han som utstött och är inte längre välkomnad. Att 

inte längre vara välkomnad in i samhället är ett problem som även 

kvinnorna möter efter sexuella övergrepp. Mannen blir en kvinna medan 

kvinnan inte längre duger ens till att vara kvinna.  

Mannen har blivit våldtagen och feminiserad av förövaren och även 

samhället, om han väljer att tala om det. Eftersom han blivit feminiserad 

hamnar han längre nere i hierarkin och under den manligare mannen. Att 

han senare blir homosexualiserad bidrar endast till att han stiger längre 

ner i hierarkin bland männen i samhället. 
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Nedan följer ytterligare ett exempel på när mannen blivit feminiserad och 

fråntagna manligheten. 

 “We were worth nothing. They were putting us in the place 

of women. (They said :) ‘we are going to show you that you 

are all women. You are not men like us”
97

 

Här talar förövarna om för sina offer att de kommer göra dem till sina 

kvinnor och att de minsann skall visa dem att de inte är riktiga män. Det 

här är en manlig flykting som berättar om hur han blev utsatt för sexuellt 

våld otalade gånger under sin fångenskap. Han lägger ingen större vikt 

vid att beskriva förrövarna mer än att de är soldater och antagligen 

beväpnade. 

IRIN News, GENDER: Sexual violence used to ”Break the will” of 

civilians 

“men were often forced to witness or participate in violence 

against women, such as “a wife and mother being raped by 

armed assailants” or, as one women quoted in the report 

said, “how her brother was killed because he refused at 

gunpoint to rape her”
98

 

Företeelsen beskriven ovan är inte ovanlig och går att finna I flera av 

texterna. Jag har endast valt att diskutera den här. Här lyfts ett problem 

med FN´s definition av sexuellt våld, som tidigare nämnts. Problemet 

uppstår om vem som förgripit sig på vem och vem är offret. Jag hävdar att 

den som tvingas förgripa sig och den som blir utsatt för övergreppet är 

båda offer för sexuellt våld och förövaren är den tvingande parten. Men 

detta tas inte upp i definitonen av sexuellt våld. Begreppet är spretigt och 

odefinierat. Genom att definiera det sexuella våldet begränsar man även 

innebörden av det. Jag hävdar att personen, hennes bror i det här fallet 

utsatts för sexuellt våld. Även han har blivit utsatt för sexuellt våld trots 

att han blir mördad innan själva genomförandet.  

IPS news, Unreported Horrors – Male Rape in DR Congo – Moses 

Seruwagi  

“We were held for nine days. The leader of the group asked 

to have sex with me. I did not understand what he meant. He 

ordered that I he tied me up and then he raped me. The other 

nine came after him. I passed out. My bottom was covered 
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with blood. All nine days in the bush were like that. It was 

like that for the others. One of the boys died,” John said.”
99

 

Mannen i fråga är först oförstående till vad som kommer att ske. Han och 

några andra män är tillfångatagna av en annan beväpnad styrka. Ledaren 

frågar honom om han vill ha sex med honom, om han skulle tillåta detta 

är det en homosexuell handling i sig. Mannen tillåter inte sig själv bli 

homosexualiserad eller feminiserad. Då blir han uppbunden och maktlös i 

förhållande till situationen.   

Han beskriver ganska snabbt och att hans rumpa var täckt med blod och 

att nio andra män stod på tur att våldta honom. Det här citatet är även ett 

av de få som lyckas sätta en direkt siffra på hur många förrövare det rörde 

sig om. Han talar även om att en pojke dog under övergreppen. I och med 

att citatet speglar lite känslor kan John som han kallas påverkas av 

stereotypen av män. En man känner inte och visar inte känslor och inte 

heller är han traumatiserad.
100

 

IPS news, Unreported Horrors – Male Rape in DR Congo- Moses 

Seruwagi 

“In the past, I thought that it was only females who were 

raped but not men. I cannot understand myself today. I feel 

pain all the time in my anus and bladder. I feel like my 

bladder is full of water. I do not feel like a man. I do not 

know whether I will ever have children”
101

 

Mannen uttrycker en rädsla för att inte längre ha möjligheten att prestera 

sexuellt och föröka sig. Återigen vill jag pointera ut vikten av att prestera 

sexuellt för att mannen ska känna sig manlig. Han ska kunna prestera 

närsomhelst och ständigt ha lust. 

Här uttrycker även mannen i fråga att han trodde att män inte kunde bli 

våldtagna och bekräftar att myterna lever kvar. På samma grunder som 

tidigare är mannen feminiserad och känner sig inte längre som en man.  

IPS news, Unreported Horrors – Male Rape in DR Congo- Moses 

Seruwagi 

“Men in uniform bloke into our home. They tied up my 

father’s legs and arms. They then undressed my brother and 

told me to have sex with him. I refused,” Pierre said before 

breaking down in tears. 
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After composing himself with the help of Atim, he continued. 

“They undressed me, held my penis between sticks and 

repeatedly banged it. One of them held my leg and another 

held the second leg and they pulled them apart. The rest of 

the gang then raped me one by one.” 

According to Atim, Pierre was suicidal when he arrived at 

RLP and has since been treated at a psychotherapy clinic.”
 

102
 

Här beskrivs förrövarna som uniformerade män som direkt ger sig på 

fadern i huset, som troligtvis är den mannen i familjen som står högst i 

den rådande hierarkiska ordningen. De uniformerade männen tvingar 

sönerna att ställa sig över sin fader i den hierarkiska ordningen samtidigt 

som de alla tre ställs under förövaren. De har gjort fadern maktlös och 

försvarslös, precis som kvinnan. Pierre, som omnämns i texten gråter 

under intervjun och stöttas av sin broder under tiden. Här bryter de båda 

männen mot den rådande normen och myten om att män inte upplever 

sexuellt våld som traumatiskt.  

Efter att brodern har vägrat våldta sin fader blir han avklädd och 

våldtagen av hela gruppen. Ett problem med gruppvåldtäkterna är att de 

deltagande och aktiva parterna, utövarna kan även de bli traumatiserade 

och agerar utifrån vad som förväntas av dem.
103

  

Här lyfts även ytterligare ett problem. Idag är det ont om institutioner som 

hjälper män som blivit utsatta. Det finns stöd att få som kvinna men 

männen som ger sig till känna hamnar utanför och kan behöva en annan 

typ av stöd. Tillexempel kan utsatta män i dessa delar av världen ha 

väldigt svårt att prata med män om vad som skett. Rädda för att bli dömda 

som homosexuella eller betraktas som kvinnor.
104

 

7. Resultat och slutsatser 

Nedan kommer resultatet från analysen presenteras. Resultatet kommer 

följas åt av slutsatser och avslutningsvis kommer en diskussion rörande 

min forskning.  
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För att återkoppla till frågeställningarna har frågorna bifogats på nytt, 

med ett resultat presenterat inunder.  

- Hur gestaltas offret, förövaren samt hur framställer den utsatta 

mannen sig själv? 

Oberoende om offret eller överlevaren har varit kvinna eller man i 

texterna används mycket känsloord.  

I texterna framställer den utsatta mannen sig själv som maktlös inför vad 

som skett. Mycket vikt läggs även vid att pointera att mannen försökte 

göra motstånd men motståndet straffade sig. Att mannen känner att det är 

av vikt att påtala att han var maktlös och försökte göra motstånd kan 

bottna i rädslan av att bli sedd som homosexuell av samhället.  

Samtidigt kan inte mannen förstå vad det är som händer. I många av 

texterna uttrycker männen att de inte trodde det var möjligt att våldta eller 

förgripa sig sexuellt på en annan man. Det här tyder på att myterna om 

manlig våldtäkt lever kvar i samhället. Att en riktig man inte kan bli utsatt 

för våldtäkt.  

Kvinnorna framställer sig själva som överlevare och större vikt upplevs 

läggas på hur de mår idag och vad de gör för att ta sig igenom 

upplevelsen. Utsatta kvinnor verkar även ha möjligheten att få stöttning 

av andra kvinnor som befunnit sig i samma situation, något som männen 

inte dryftar med varandra och får därigenom inte samma stöd eller en 

funnen känsla av gemenskap.  

I citaten ovan beskrivs förövaren återkommande som en grå massa. 

Soldaten, mannen, männen, utövaren eller utövarna ges inte ett ansikte 

inte ens beskrivande epitet. I ett av citaten ovan så diskuteras det faktum 

att mannen beskriver sin förrövare in i detalj. Hans storlek, utseende och 

klädsel. Men för det mesta beskrivs förövaren inte alls.  

Förövaren gestaltas även i vissa fall som en ledare, någon som befinner 

sig över de andra männen rent hierarkiskt. Lika stor vikt vid att pointera 

ut storleken eller var rent hierarkiskt den andra mannen befinner sig läggs 

ej i kvinnornas berättelser.  

- Vad skiljer männens upplevelser från kvinnornas, hur blir de 

bemötta av samhället samt, i vilken kontext utsätts de för 

sexuellt våld? 

Skillnaden man kan se mellan historierna från männen och kvinnor är att 

övergreppen mot män sker i större utsträckning i fångenskap och 

upprepade gånger av samma gärningsmän. 
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Kvinnorna blir ofta utsatta i närheten av sina hem eller i vissa fall i deras 

egna hem. Det kan vara, av en eller flera förrövare.  

Min analys av detta är att våldtäkten av män är något som sker i en 

annorlunda miljö där man inte vill att det ska upptäckas i samma 

utsträckning som av den våldtagna kvinnan. Det är något som sker bakom 

lykta dörrar. 

När män våldtas är det ofta inför andra och inte med syftet att 

tillfredsställa förövaren. Syftet är att förödmjuka och feminisera offret. 

Om den sexuella handlingen skulle ske i en mer skymundan miljö blir de 

en mer homosexuellhandling än att genomföra handlingen inför publik. 

Att som ledare förminska den andra mannen framför ens grupp eller 

styrkor bygger upp den aktiva mannens makt och hans hierarkiska roll. 

Han ställer sig över den andra mannen och även tilltalar den utsatta 

mannen som kvinna och använder andra nedvärderande uttryck eller 

gester, så som att sjunga eller gestikulera under akten. 

Här har jag valt ut ord från texterna som beskriver kvinnan och mannen. 

Orden är tagna från samtliga texter och är beskrivningar som 

journalisterna har gjort. Efter varje del av de sammanhängande styckena 

av ord, har jag lagt en fotnot för att göra det möjligt för läsaren att själv 

följa upp i vilken text jag plockat orden ur. Nästan alla ord är på engelska, 

läsaren finner översättningen till svenska i sista fotnoten.  

Ord som används om mannen: 

Brave, despised, wounded, tortured, ostracised, candour, nervous, 

attacked, break off, fear, suffer, forced, silenced, vulnerable, neglected, 

invulnerable, depressed,
105

 lost pride, lost self-confidence, traumatised, 

candidly, forced, ordeal, escaped, fear, branded, victims, labeled, taboo, 

attacked, horrendous, struggles, unhealed,
106

 beaten down, horrible, 

atrocities, appaling level, humiliate, demoralize, submission, assaulted, 

haunting, horrific, attacks, massacred, devastatingly, castaways, lonely, 

ridiculed figures, derisively, power, control, shame, humiliation,
107

 

abused, helplessly, brutally, abused, powerlessness, lawlessness, suffer, 

coward, intimidation, humiliation,
108

 forced, stigmatization, not respected, 
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109
 traumatized, tormented, taboo, depression, torture, abomination, 

ashamed, violated, ostracized, damaged,
110

 invisibility.
111

 
112

 

Ord som används om kvinnan: 

Horror, torture, emotions, hungry, dangerous, atrocities, horrific, terrified, 

pain, heart, hidden, violently,
113

 suffered, softly spoken, shamed, 

brutalized, forgiving, 
114

violently, dignity, content, strong, determined, 

proud, vibrant, warm, forced, shocking, hope,
115

 victims,
116

 brutality, 

shocking, denial shame, assaulting, powerless, shame, abducted, sex 

slave, taboo, sadistic, destroyed, disturbing, unspeakable things, 

exhausted, strong,
117

 lower,
118

 traumatized, ashamed, embarrassed, 

isolated, silent,
119

 tvingades, tysta, tårar, överlevare, chocken, skändats, 

slaktas, vansinnet, förstörda, brutal handling, inga skonas, tvingar, 

söndertrasad, förvisats, minderåriga, hat, deformerade, utkastade och 

offentlig skam.
120

 
121

 

När mannen är den omskrivna läggs det stor vikt vid att han har förlorat 

något, stolthet, självkänsla, kontroll att han blir förlöjligad och 

förödmjukad. Förödmjukad är ett ord som inte återfinns i texterna om de 

utsatta kvinnorna. Min analys tyder även på att journalisterna vill 

uppmärksamma och belys att sexuellt våld mot män förkommer, det görs 

genom horribla beskrivningar och detaljer som uteblir vid beskrivningen 

av utsatta kvinnor. Det läggs stor vikt vid att mannen konstant blöder från 
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anus, har problem att gå på toa samt att han har problem att sitta ner eller 

prestera sexuellt. Detta är problem som även kvinnor upplever efter 

våldtäkt, men som i texterna jag analyserat har fallit bort. Det sexuella 

våldet mot mannen beskrivs på ett nästan exotiskt vis. 

Kvinnornas historier speglas av brutalitet och värdeord som beskriver 

hemskheter, så som sadistiskt, slakt, söndertrasad, minderåriga, 

deformerade med mera. I texterna om männen åter finns inte denna typ av 

laddade ord. Det är fruktansvärda och snarare äcklande beskrivningar som 

får det att vända sig i magen.  

I artiklarna som behandlas läggs det stor vikt vid hur mycket mannen får 

lida efter händelsen, hur han blir utesluten ur samhället och inte vet hur 

han ska ta sig igenom händelsen. Det beskrivs även i de delar som 

behandlar kvinnan men det läggs större vikt vid att beskriva hur hon mår i 

efter hand, att hon ser sig som en överlevare, att hon nu är tillräckligt 

stark för att förlåta förrövarna, att de inte visste vad de gjorde mot henne 

osv.  

Samhället i stort bemöter överlevarna med förakt oberoende om det är en 

kvinna eller man som överlevt övergreppen. Ingen av parterna mottages 

av samhället och de får möta olika typer av fördomar och skällsord. 

Kvinnorna däremot erbjuds mer stöd än utsatta män. Det här rör sig 

främst om hjälporganisationer som befinner sig på plats. Det tror jag 

bottnar främst i okunskap om mängden utsatta män det rör sig om. 

Utstötande ur samhället kan bero på de starkt förankrade myterna om 

både manlig och kvinnlig våldtäkt.  

Organisationerna på plats vet inte riktigt hur de ska upptäcka männen som 

behöver hjälp. Oftast söker mannen inte hjälp frivilligt, på grund av rädsla 

för att bli dömd eller rädsla för att bli utstött av samhället.  

Männen behöver annan vård än kvinnorna och ett annat bemötande. 

Männen upplevs dra sig för att tala med män om vad som inträffat och har 

enklare att öppna upp sig för kvinnlig personal. Vad det beror på kan vara 

att mannen känner sig så pass feminiserad att han inte vill tala med en 

annan man eftersom han är rädd att inte längre betraktas som man. 
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8. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att utreda på vilket sätt det sexuella våldet mot 

män i Kongo framställs i de nyhetsartiklar jag tagit del av.  

Till skillnad från vad Ludvig Karlberg kommer fram till i sin forskning, 

pekar min forskning på att beskrivningen som ges om mannens 

upplevelser tenderar att beskrivas på ett sätt som vill att det ska krypa i 

kroppen på läsaren. Ludvig menar att kvinnorna som fallit offer för 

sexuellt våld beskrivs mer med känsloorden ånger, skam, fasa och rädsla. 

Hans forskning pekar även på att journalisterna vädjar efter mer sympati 

när de skriver om kvinnan än om mannen. I artiklarna jag behandlar 

uppmärksammas mannen och jag upplever att vädjan till att allmänheten 

ska förstå att sexuellt våld mot män i konfliktzoner är ett stort problem. 

Texterna som endast behandlar utsatta män speglar mycket känslor från 

mannen och får även läsaren att ta del av känslorna.  

Ludvig nämner även vad han kallar en exotifiering av det sexuella våldet 

mot män. Min forskning går i samma riktning. När det är kvinnor som 

varit utsatta är det främst våldtäkt som nämns som metod. Medan de 

utsatta männen blir torterade, tvingade till att bita av varandras testiklar, 

kastrera varandra och våldta familjemedlemmar. 

En intressant skillnad i min och Ludvigs forskning är att han finner att det 

är genomgående kvinnan som utpekas som offer medan mannen inte 

tillskrivs rollen som offer och att det förefaller sig inte som mannen 

behöver hjälp eller är i behov av stöd. I texterna jag behandlat framställs 

mannen som mycket hjälplös inför situationen och våldtäkten. Kvinnan 

framställs också som hjälplös men jag upplever att mindre vikt läggs på 

att beskriva henne som hjälplös. Min analys är att det här fenomenet 

bottnar i rädslan för att bli homosexualiserad. Mannen behöver få tala om 

att han inget kunde göra och att han försökte men försattes i ett sådant 

läge att möjligheten att försvara sig försvann.  

Skillnaderna mellan min och Ludvigs forskning kan bero på våra olika 

avgränsningar och metodiska tillvägagångsätt. Jag valde att jämföra min 

forskning med en av hans frågor, skillnader på skildring i medierna 

beroende på kön. Ludvigs forskning var även begränsad till svenska 

dagstidningar mellan åren 2007-2012 medan min forskning rör åren 2008-

2014 

Intressant i min forskning är att det verkar råda ett motståndsförhållande, 

ett väljande av sida. Antingen att mannen skildras eller att kvinnan 

skildras. Det råder en form av osynlig kraftmätning. När jag läst texterna 
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ställer jag mig frågande till skildringarna om sexuellt våld behöver ett kön 

eller skulle vara bäst om det förblev könslöst. Jag upplever det som ett 

maktförhållande kvinnor och män emellan. Vilken grupp av människor 

skall prioriteras och vilken kommer hamna i skymundan. Vid 

rapportering är det egentligen oväsentligt om det är en kvinna eller man 

som blivit utsatt för sexuellt våld. Förekomsten av det sexuella våldet är 

fortfarande där. Jag kan uppleva att det förekommer en kapplöpning i 

texterna om huruvida det är mannen som behöver mer stöd från samhället 

eller om det är kvinnan som behöver mest stöd.  

I en del texter har det uttryckts en rädsla för att kvinnans utsatthet för det 

sexuella våldet skulle marginaliseras om mannen fick tillåtelse att träda in 

i diskussionen. Rädslan för att alldeles för stor uppmärksamhet från 

kvinnans utsatthet skulle övergå till mannen, ett fokusskifte.  

I min analys har jag inte tagit hänsyn till om det är en kvinna eller man 

som har författat texten, eftersom primärfokus har varit mannens egen 

skildring. Däremot uppkommer frågan huruvida det har påverkat offret 

om journalisten har varit manlig eller kvinnlig. Jag har inte heller 

genomfört en vidare analys rörande vilket ursprung journalisten haft.  

Det kan vara väldigt känsligt att kalla någon för ett offer. Därför är det 

bättre att använda ordet överlevare eller utsatt. Olika ord är olika laddade 

och ordet offer är bestämt ett negativt laddat ord medan överlevare har en 

positiv klang. Samtidigt har män enligt mina studier svårt att identifiera 

sig som offer och det bidrar till en svårighet att rapportera det inträffade.  

Offret blir feminiserat av förrövarna och vid vissa tillfällen även av 

tidningar och journalisterna. Inte utdragen som mannen själv medverkar i, 

utan texten runt omkring hans uttalande.  Det är inte alltid journalisternas 

mening att det ska tas emot som en feminisering. Men det bidrar inte till 

att bygga upp mannens självförtroende. Ett bra exempel på det är texten 

om Jean Paul, The rape of men: The darkest secret of war. Journalisten, 

Will Storr släpper in Jean Pauls röst på ställen i texten där han tycker att 

det passar. Will skriver beskrivande om Jean Paul, det är en kombination 

mellan en intervju och hur han återger Jean Pauls upplevelse.  Genom att 

tillskriva offret kvinnliga egenskaper minimerar tidningarna hans 

integritet. 

Adam Jonsson kommer i sin uppsats om Män som offer för sexuellt våld -  

en diskursanalys av nyhetskildringar ur ett genusperspektiv att 

dagspressen inte påverkas av rådande mansnormer och myter om hur en 

man bör vara. Nyheterna ger utlopp för känslor och uttryck för svaghet. 

Det stämmer överens med mina resultat om att händelserna som inträffar 
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mannen blir skildrade både med känslor och nästan med inslag av 

feminisering som journalisten skapar.  

Adam kommer även fram till vad jag har presenterat som myter om 

våldtäkt mot män, att den penetrerade mannen blir feminiserad och 

betraktad som icke-manlig och att det finns en hårfin gräns mellan att 

vara homosexuell och kvinna. Intressant är att i hans resultat kommer 

fram till att män som betraktas som offer blir marginaliserade och inte på 

grund av att mannen blivit utsatt för sexuellt våld. Det är en avvikelse och 

inte ett socialt problem. Utifrån min analys hävdar jag motsatsen. Män 

som fallit offer för sexuellt våld är i allra högsta grad ett socialt problem. I 

Kongo är förekomsten av sexuellt våld mot män ett socialt problem som 

exkluderar utsatt män och kvinnor ur samhället baserat på normer och 

föreställningar om väldtäkt.  

I Kongo verkar myterna rörande sexuellt våld vara så hårt etsade i 

samhället att befolkningen tror på dem. Den största myten som etsats sig 

fast i samhället är den om att en man inte kan bli utsatt för våldtäkt eller 

sexuellt våld.  
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9. Förslag till vidare forskning 

Under min forskning har jag identifierat ytterligare forskningsfrågor. 

Nedan följer mina förslag på hur man kan utveckla forskningen inom 

berört område.  

I artiklarna jag behandlat har det funnits en västerländsk deltagare som 

utfört intervjuerna. En intressant infallsvinkel skulle vara att genomföra 

en studie i hur den afrikanska mannen talar om våldtäkt, hade resultatet 

sett annorlunda ut om det varit den afrikanska mannen som skrivit 

artiklarna?  

I min undersökning är det främst västerländska författare som skriver om 

den svarta mannens upplevelser och handlingar, intressant att jämföra är 

hur rapporteringen ser ut när det är egna trupper som brukar sexuellt våld 

mot lokalbefolkningen, hur skildras det i media? Hur ser rapporteringen 

ut när det är den vita mannen som är förövaren? 

Hur skildrar kvinnan männens upplevelser kontra hur skildrar mannen, 

mannens upplevelser. Sedan undersöka och jämföra de båda. Hur skildrar 

en kvinna vad en annan kvinna gått igenom ställt mot hur en man skildrar 

vad en annan man utsatts för. Råder det en diskripans mellan hur könen 

skildrar varandra? 

Samtliga forskningsförslag genomförs med ett anlagt genusperspektiv, en 

eller flera manlighetsteorier eller med en feministisk infallsvinkel.  
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