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Sammanfattning 

 

I samhället tycks det råda konsensus kring att alla brottsoffer ska känna samhällets stöd. I praktiken 

tycks dock samhällets definition av brottsoffer främst inkludera kvinnor och barn. Det som 

synliggörs är en brottsofferdiskurs där mannen inte tycks tillmätas samma offerstatus som kvinnan. 

I polisförhör kan det tänkas att maskuliniteten, såväl som brottsofferstatusen, sätts på spel. Detta 

ställer krav på mannen att balansera de motstående identiteterna för att på så sätt tillåtas att skapa ett 

manligt brottsoffer. Uppsatsen har till syfte att öka förståelsen för relationen mellan maskuliniteter 

och brottsofferskap samt hur dessa framställs i polisförhör. För att möjliggöra analysen användes en 

tematisk textanalys på sex förhör med män som har blivit utsatta för misshandel, där studien 

intresserar sig för hur männen förhandlar om sin brottsofferstatus. Studien tar avstamp i genusteori 

samt Christies idealtypiska bild av brottsoffret.  

 

Genom analysen identifierades tre återkommande teman: våldspotential, ett manligt brottsoffer och 

från offerskap till hjälteskap. Utifrån den genomförda studien kan slutsatsen dras att män modifierar 

sin brottsofferstatus i förhörssituationen genom uppvisande av styrka, mod och hjälteskap. Genom 

att uppvisa karaktärsdrag som utgör maskulinitetsmarkörer tillåts männen att modifiera sitt 

offerskap till ett socialt accepterat uttryck för maskulinitet. Det framkom även i studien att männen, 

i sina förhör, relaterar till en brottsofferdiskurs där kvinnor och barn definieras som äkta offer, 

varför de tycks behöva hävda sitt offerskap i stor utsträckning. Männen kan genom sina egna 

berättelser modifiera sin brottsofferstatus till ett manligt brottsoffer och kan på så sätt såväl behålla 

sin maskulinitet som erhålla ett offervärde. Studien har sammanfattningsvis i någon mån indikerat 

att Christies idealtypiska bild av brottsoffer tycks missgynna manliga brottsoffer.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Maskulinitetsgörande, ideala offer, polisförhör, viktimologi, våldsutsatthet 

  



 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning 

1 Inledning             1 

1.1 Syfte och frågeställning           3 

1.2 Avgränsningar och definition av begrepp                       3 

2 Tidigare forskning            4 

2.1 Viktimologi – läran om brottsoffer          4 

2.2 Män som brottsoffer           5  

3 Teori             7 

3.1 Genusteori            7 

3.2 Det ideala offret           9 

4 Metod           11 

4.1 Metodval          11 

4.2 Materialinsamling         12 

4.3 Tillvägagångssätt         13 

4.4 Etiska överväganden         15 

4.5 Deduktion och vikten av transparens        15 

5 Resultat och analys          17 

5.1 Våldspotential          17 

5.2 Ett manligt brottsoffer         20 

5.3 Från offerskap till hjälteskap         23 

6 Avslutande diskussion och slutsatser         25 

6.1 Vidare forskning         27 

7 Referenser          29



1 

1. Inledning 

I samhället råder konsensus kring att alla brottsoffer ska känna stöd från samhället (Tham 2011:26). 

Vidare har jämställdhetsfrågan länge varit högst aktuell och omdebatterad. Det talas om 

könskvotering, glastak och att kvinnor ska känna sig trygga såväl hemma som ute, på natten såväl 

som på dagen. Det talas om kvinnors rättigheter, utsatthet för brott och mörkertal. Det talas om 

självklarheter, att kvinnor ska tillskrivas samma rättigheter och skyldigheter som män – bortom 

könskategorierna är vi alla människor. Vi kan inte annat än att hålla med, men någonstans i det här 

antas och förbises en viktig aspekt. Det antas att mannen är gärningspersonen1 och själv inte utsätts 

för brott, och i de fall där det inträffar kan utsattheten bortförklaras med hans kön som grund. 

Faktum är dock att män är de vanligaste offren för misshandel och bland den utsattheten kan vi, lik 

vålds- och sexualbrottslighet för såväl kvinnor som män, förutspå ett mörkertal (Brå 2017:18). Män 

anmäler inte all sin utsatthet, för män är inte brottsoffer (Burcar 2014:121). 

 

År 2016 stod männen för 83 procent av de lagförda brotten i Sverige (Brå 2016a:43). Vi vet, baserat 

på tidigare forskning, att lagöverträdare utgör en stor riskgrupp när det kommer till utsatthet för 

brott (Burcar 2014:126). Det är känt att en individs val av aktiviteter påverkar hur många brott hen 

kan komma att utsättas för (Heber 2012:180). Ett rimligt antagande torde vara att personer som 

ägnar sig åt kriminella aktiviteter - i större utsträckning än personer med konventionella intressen - 

utsätts för brott. Brottsförebyggande Rådet (Brå) utför årligen den Nationella Trygghets-

undersökningen (NTU) som undersöker självrapporterad utsatthet för brottslighet. 2016 års mätning 

visade att 3,3 procent av männen själva uppger sig ha utsatts för misshandel, och motsvarande andel 

bland kvinnorna var 2,0 procent (Brå 2017:18). Sett till de brott som har anmälts till polisen samma 

år (2016) stod männen för 40 procent av anmälningarna respektive 33 procent för kvinnorna2. 

Resterande 27 procent avsåg misshandel mot barn och unga (Brå 2016b:13). I jämförelse med 

kvinnan tycks mannen således vara det vanligare brottsoffret för misshandel men Brå 

uppmärksammar de som tar del av kriminalstatistik på att den faktiska brottsligheten inte 

nödvändigtvis korrelerar med den statistiska (Brå 2016b:7). Christie (2001:57) skriver att de ideala 

offren sällan är de som blir verkliga offer, varför “…mannen i baren [är] ett mycket vanligare offer 

än den lilla gamla damen”.  

  

                                                 
1 Vi har valt att benämna den individ som begår brott för gärningsperson snarare än gärningsman. Detta beslut baseras 

på oviljan att befästa och upprätthålla synen på mannen som lagöverträdare, snarare än brottsoffer. I texten strävar vi 

vidare efter att ha ett könsneutralt språk. 
2 Det finns skäl att anta att kvinnors självrapporterade utsatthet förhåller sig underrapporterad då kvinnan oftare har 

eller har haft en personlig relation till gärningspersonen. Detsamma antagande kan göras rörande den faktiska 

anmälningsbenägenhet, vilket påverkar utfallet i den anmälda brottsligheten (Brå 2017:19). Det förefaller inte orimligt 

att även anta en underrapportering bland männen då mannen faller utanför rådande brottsofferdiskurs. 
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I den debatt som följde justitieutskottets betänkande Våldsbrott och brottsoffer 2015/16:JuU18 

lyfter samtliga partier fram en viss typ av brottsoffer som särskilt skyddsvärda, nämligen kvinnor 

och barn. Hela debatten genomsyras av mäns våld mot kvinnor i synnerhet och kvinnors utsatthet i 

allmänhet (Prot. 2015/16:87). Linda Snecker (Vänsterpartiet) säger: ”det är alltid mannen som slår” 

(Prot. 2015/16:87:132). Varför är det ”alltid mannen som slår”? Trots den rådande 

brottsofferdiskursen föreligger det, som tidigare nämnt, konsensus i Sverige kring att brottsoffer 

överlag ska känna stöd från samhället oavsett om individen är man eller kvinna, ung eller gammal 

(Tham 2011:26). Är det verkligen så att alla brottsoffer framställs som lika utsatta? Tillmäts ett 

manligt brottsoffer lika hög offerstatus som ett kvinnligt? I den nämnda propositionen träder en bild 

fram, där kvinnan definieras som brottsoffer och mannen som gärningsperson, som inte är helt 

förenlig med rådande konsensus om alla brottsoffers rätt till stöd.   

 

Det tycks ha skett en normalisering av mäns våldsanvändning, varför deras utsatthet sällan 

problematiseras eller utforskas (Burcar 2014:113). Mäns våldsanvändning är ett väl utforskat 

område, inte minst med tanke på att de flesta kriminologiska teorier utgår från studier gjorda på just 

män (Lander, Pettersson & Tiby 2003:8-9). Offerstatus torde vara för var och en att tilldela sig 

själv, men torde också vara möjligt att tilldela vem som helst. Ett brottsoffer bör rimligtvis alltid 

vara ett brottsoffer. Offerrollen saknar såväl könstillhörighet som åldersbegränsning och detta är vi 

tillsammans skyldiga att såväl tillvarata som upprätthålla (FN 1985). 

 

När en person utsätts för brott som exempelvis våld, tillika misshandel, och det kommer till polisens 

kännedom upprättas en polisanmälan. Anmälan och efterföljande utredning ämnar utröna vad som 

hänt och om ett brott bevisligen har begåtts. I utredningen hålls därför förhör med parterna där de - 

på ett stundtals kritiskt sätt - tillfrågas om händelsen. I förhöret kan det för det manliga brottsoffret 

tänkas upplevas som att hans manlighet sätts på spel då utsattheten kan tänkas återspegla ett 

misslyckande att stå upp för sig själv. Den förväntade styrkan hos maskuliniteter behöver 

kombineras med den ideala svagheten hos brottsoffret för att potentiellt kunna tillskriva mannen 

brottsofferstatus. Brottsofferstatus och maskulinitetsgörande ses generellt som en dikotomi, där det 

ena i någon mån tycks utesluta det andra (se exempelvis Burcar 2014:113). Hur männen i 

polisförhör balanserar sin identitet mellan å ena sidan brottsofferskap, å andra sidan maskulinitet,  

ter sig därför högst intressant att analysera. 

 

Under hösten 2017 har kampanjen #metoo fått stor spridning och uppmärksamhet. Kampanjen 

ämnar belysa sexuella trakasserier mot kvinnor och det mörkertal som tillhör. Hashtagen tydliggör 

problematiken med offerstatus för individen som sådan, men lyfter – likt den kriminalpolitiska 
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debatten – fram kvinnor som brottsoffer och män som gärningsperson. Att vara ett manligt 

brottsoffer kan även det utifrån kampanjen förstås som problematiskt, vilket föreliggande studien 

ämnar belysa. Vi börjar se att #metoo-kampanjen har startat någon form av förändring och att en 

ökad medvetenhet kring offerskap etablerats, inte minst för sexualbrott. Vi hoppas, och tror, att 

uppmärksamheten består och vår förhoppning är att även denna studie ska belysa en viktig aspekt, 

dock med avstamp i våldsbrottslighet snarare än sexualbrott.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det kan tänkas att ett polisförhör där mannen tillfrågas om sin utsatthet synliggör hans svaghet och 

såtillvida utmanar maskuliniteten. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur maskulina 

genus konstrueras och (re)produceras i polisförhör. Detta för att ge en ökad förståelse för relationen 

mellan maskulinitet och brottsofferskap. Frågeställningen för föreliggande studie är följaktligen: 

Hur framställs maskuliniteter och brottsofferskap i förhörssituationer? 

 

1.2 Avgränsningar och definition av begrepp 

Studien ämnar undersöka hur brottsofferskap attribueras bland män som har blivit offer för 

misshandel och utgår från en legalistisk definition av brottet med avstamp i Brottsbalkens (SFS 

1962:700) tredje kapitel. Våldsbrott förefaller intressant för studien eftersom våld generellt 

synliggör ordnande genuspraktiker (Karlsson & Pettersson 2003:5). Maskuliniteter karaktäriseras 

traditionellt av styrka och aktivitet, vilket primärt kan uttryckas genom uppvisande av 

våldspotential, men även genom faktisk våldsanvändning (Burcar 2014:113). Att som man falla 

offer för misshandel kan därför tänkas utmana en individs maskulinitet, och ter sig därför intressant 

att studera. Vi tänker rent hypotetiskt att brott mot person, likt misshandel, torde upplevas som mer 

kränkande mot maskuliniteten än brott mot egendom, såsom stöld.  

 

Begreppet brottsoffer kräver en given definition eftersom detta fenomen skiljer sig åt mellan olika 

tidsepoker såväl som mellan skilda samhällen. Studiens definition kommer ta avstamp i Förenta 

Nationernas (FN) deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk 

(A/RES/40/34/1985). Enligt FN (1985) definieras ett brottsoffer som:  

 

... personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande 

rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i 

Medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.  
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En individ kan, enligt deklarationen, ses som ett brottsoffer oavsett om gärningspersonen är 

identifierad, gripen, åtalad eller dömd. Definitionen av offer gäller alla utan åtskillnad utifrån 

exempelvis kön, ålder eller kulturbetingad tro eller sedvänjor.  

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning på området att presenteras. Inledningsvis presenteras 

den tidigare forskningen om brottsoffret, viktimologi som sådan, samt belyser hur 

brottsofferdiskursen och den kriminalpolitiska debatten främst har inriktats mot kvinnor och barn. 

Därefter presenteras studier som har problematiserat kombinationen av maskulinitetsgörande och 

brottsofferskap. Den tidigare forskningen kommer tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna 

att ligga till grund för studiens analys och resultat.  

 

2.1 Viktimologi - läran om brottsoffer 

Som vetenskap har kriminologin traditionellt varit intresserad av gärningspersonen och hur 

fenomenet brottslighet såväl kan förklaras som förstås (Niemi 2011:65). 1970 var första gången en 

person som hade utsatts för brott benämndes som brottsoffer och begreppet har sedan dess 

expanderat sin position som offentlig fråga i Sverige (Tham 2011:23). Brottsoffrets födelse 

möjliggjorde studier om en utsatt grupp(-er) och resulterade i viktimologins födelse – läran om 

brottsoffer (Lindstedt Cronberg 2011:53). Genom att klumpa samman individer och studera dessa 

som grupp, görs brottsoffret homogent där brottsoffren antas ha upplevt likartade händelser, 

likartade skador och att dessa följaktligen är i behov av likartad hjälp. Inom den viktimologiska 

forskningen har fokus främst varit riktad mot våld mot kvinnor och barn (Tham 2011:29). I Sverige 

präglas kriminalpolitiken rörande brottsoffer av en omsorgsideologi där samhället förväntas ta hand 

om brottsoffrets psykiska, fysiska och ekonomiska skada (Tham 2011:26). Omsorgsideologin blev 

särskilt tydlig i och med inrättandet av Brottsoffermyndigheten som har tilldelats särskilt ansvar för 

att driva just brottsofferfrågan (Tham 2011:31).  

 

När feministiska forskare intog kriminologiarenan beskylldes disciplinen och vetenskapen för att 

vara könsblind. De feministiska forskarna iakttog att intresset för gärningspersonen till någon mån 

kunde likställas med ett stort intresse för mannen, eftersom de flesta gärningspersoner har visat sig 

vara män. Med detta som bakgrund började de feministiska kriminologernas arbete för att 

synliggöra kvinnans utsatthet för våldsbrott (Niemi 2011:67). De feministiska kriminologerna har 

påverkat brottsofferfrågan och Brottsoffermyndigheten konstaterar i en utvärdering om sitt stöd till 

forskning att “forskningen i hög utsträckning varit inriktad på kvinnor och barn” (Tham 2011:29, 

vår understrykning). Viktimologin anses överlag vara förhållandevis teorisvag, men får anses ha 
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desto mer empiriska belägg (Heber, Tiby & Wikman 2012:19). Viktimologin får vidare betydelse 

för rättsväsendet som sådant då synen på vad ett brottsoffer är skiljer sig åt. Rättsväsendet, där 

polisen inkluderas, definierar ett brottsoffer som de individer som bevisligen blivit utsatta för brott. 

På så vis förbiser rättsväsendet den komplexitet som brottsofferstatus innebär, vilket viktimologin i 

sin tur ämnar synliggöra (Heber, Tiby & Wikman 2012:20).  

 

2.2 Män som brottsoffer 

Maskuliniteter och utsatthet för våld är ett förhållandevis outforskat område och har delvis 

motiverats med ett antagande om att brottsutsatta män ställer sig ovilliga till att tala om utsattheten 

(Burcar 2014:125). En alternativ förklaring, som Burcar (2014:113) lyfter fram, är den traditionella 

maskulinitetsdiskursen där våldsanvändning ses som ett sätt att konstruera maskulinitet. På grund 

av detta har inte heller deras utsatthet problematiserats.  

 

Burcar (2005; 2014) och Burcar & Åkerström (2009) har utgått från ostrukturerade intervjuer med 

män där frågor har berört utsatthet för våld och analyserat hur männen talar om sitt offerskap. 

Burcar (2014:114) belyser tanken om brottsoffret som passiv och svag – karaktärsdrag som hon 

poängterar stämmer överens med hur en kvinna bör vara. Utifrån detta blir det manliga brottsoffret 

en paradox, såväl ur rådande diskurs om brottsoffer som ur maskulinitetsdiskursen (Burcar 

2014:113). Genom intervjusvaren har det gått att utläsa hur män attribuerar bort offerskap för att 

inte framstå som offer och förminskar allvaret i utsattheten (Burcar 2014:117, 122). Burcar 

(2014:114) exemplifierar hegemonisk maskulinitet, det manliga idealet om hur en riktig man ska 

vara, om att män ska stå upp för sig själva och bruka våld. Genom att brottsutsatta män talar om sin 

utsatthet tillåts männen i hennes studie att porträttera den på ett sådant sätt att manligheten, som 

förlorats i och med offerskapet, ändå kan upprätthållas och därigenom modifiera brottsofferstatusen 

(Burcar 2014:116). I männens olika berättelser identifierar Burcar (2014) olika gemensamma 

teman. Det manliga brottsoffret kan genom sin berättelse av händelsen visa hur han accepterade en 

utmaning och slog tillbaka (Burcar 2014:118) eller varför han valde att inte slå tillbaka. Att inte slå 

tillbaka ses i sig som en utmaning för maskuliniteten, men genom att benämna motståndaren som 

oförutsägbar kan avståndstagandet istället ses som ett rationellt val och indikera att våldspotentialen 

egentligen finns (Burcar 2014:120). Burcar (2014:121) betonar således vikten av våldspotential och 

hur männen förväntas kunna försvara och stå upp för sig själva, snarare än ren konkret 

våldsanvändning . 

 

Lejeune och Alex (1973 refererat i Burcar 2014:119) upptäckte i sin studie att män ogärna talar om 

sin utsatthet och att detta kan bero på att männen skambelägger sig själva. När männen väl talade 
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om utsattheten blev det därför viktigt att förklara på ett sådant sätt att intervjupersonen förstod 

vilken risk det varit att bemöta utmaningen. Burcar (2014:122-123) uppmärksammar också i sin 

studie att män talar om sina skador på ett nedtonat och avskalat sätt samt att de förflyttar 

sympatierna från sig själva till någon utomstående, stundtals till och med till gärningspersonen. 

Burcar menar att männen kan tillskriva sig själva en temporär offerstatus genom att sätta den 

aktuella händelsen i relation till andra händelser. Burcar & Åkerström (2009:37) beskriver männens 

narrativ som en balansgång mellan den förväntade styrkan hos mannen och offerstatus. Genom att 

väga upp svagheten som brottsoffer med styrkan som man kan det manliga brottsoffret tilldela sig 

själv en offerstatus som står i relation till den hegemoniska maskuliniteten. Genom att göra detta 

menar Burcar & Åkerström att mannen snarare modifierar sin offerstatus än förnekar den. Burcar 

(2014:126) avslutar sin studie med att understryka vikten av att fortsätta utmana de förgivettagna 

karaktärsdragen som kopplas till offerrollen i synnerhet, men i allmänhet hur män och kvinnor 

tillskrivs ett visst sätt att vara på.  

 

Det internationella forskningsfältet har gjort liknande iakttagelser som de nationella studierna. 

Stanko och Hobdell (1993:403) ämnade att undersöka vilka strategier våldsutsatta män använder för 

att förhandla sitt offerskap. Studiens resultat uppmärksammade hur manliga brottsoffer förhåller sitt 

offerskap till hur det är att vara en man och att de sociala, emotionella och fysiska reaktionerna 

anpassas därefter (Stanko & Hobdell 1993:403). I likhet med Burcar (2014:121) belyser Stanko och 

Hobdell (1993:404) hur våld beskrivs som något männen helt enkelt torde stå ut med och acceptera.   

 

Heber (2015) har intervjuat tidigare fängelsedömda män för att studera hur männen själva ser på sin 

utsatthet. I likhet med Burcar (2005; 2014) och Burcar & Åkerström (2009) har Heber observerat 

hur männen förhandlar sin offerstatus genom att själva poängtera sin våldspotential. Heber 

(2015:62, 65) benämner detta som en gangsterdiskurs och att våldsanvändning är ett sätt att 

upprätthålla sin manlighet. Heber (2015:63) betonar den generella förväntningen på mannen som en 

hjälte och beskyddare av den svaga och försvarslösa kvinnan. Uhnoo (2012:80) har i sin studie 

våldtagbara och (o)slagbara studerat hur den feminina kroppen sexualiseras. Genom intervjuer 

med gymnasieelever och en diskursiv textanalys framkom två skilda diskurser där männen oftare 

antogs utsättas för våldsbrott av andra män och kvinnorna antogs vara mer sexuellt utsatta. De 

intervjuade männen relaterade kontinuerligt till normen om att en man inte slår en kvinna. Den 

beskyddarnorm som tycks råda är ett sätt för männen att statuera maskulinitet och reproducerar 

tanken om mannens berättigade kontroll över kvinnan (Uhnoo 2012:83).  
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Andra studier (se bland annat Heber 2012; Rypi 2012) intresserar sig också för studiet av 

brottsoffer, men intresserar sig snarare för hur män positionerar sig i förhållande till de motstående 

identiteterna gärningsperson respektive brottsoffer. Heber (2012:179) beskriver hur män som grupp 

riskerar att utsättas för våld och att dessa har svårt att erhålla offerstatus, men förklarar detta, till 

skillnad från Burcar & Åkerström (2009), med att männen själva utsätter andra för våld. Heber 

intresserar sig för rollblandningen, när en gärningsperson samtidigt är brottsoffer. Dessa individer 

beskrivs som icke-idealiska brottsoffer genom att de själva anses ha bidragit till sin utsatthet (Heber 

2012:182). I Hebers (2012:186) studie uppmärksammades att vara ett brottsoffer inte är synonymt 

med att vara utsatt för våld, utan att brottsofferskap representerar något mycket större. Under de 

intervjuer som ligger till grund för Hebers studie (2012) framkom flertalet mekanismer som liknar 

de som Burcar (2005) identifierade. De utsatta männen beskriver våldet som avskalat och så 

känslolöst som möjligt (Heber 2012:188). Heber poängterar dock att de män hon har studerat visar 

en viss vilja att uppnå offerstatus, men endast när det handlar om ett offerskap gentemot 

socialtjänsten, polisen eller rättsväsendet, och att det snarare handlar om ett offerskap baserat på 

orättvisa än ett brottsofferskap (Heber 2012:191). Rypi (2012:208) framhåller att de män som 

hennes studie utgår från uttalar och beskriver såväl skeenden som känslor som ligger i linje med ett 

offerskap, men att upplevelsen vägs upp med en kontrast som i sin tur snarare förminskar, eller till 

och med eliminerar, en eventuell brottsofferstatus.  

 

3. Teori 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras och specificeras.    

Inledningsvis presenteras genusteori, följt av Christies idealtypiska bild av brottsoffret. Analysen 

kommer att ta avstamp och utgå från det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket kommer 

tillämpas i analysen för att synliggöra och belysa framställningen av maskuliniteter och 

brottsofferskap i polisförhör. Genusteorin kommer tillämpas i de fall som målsäganden ger uttryck 

för karaktärsdrag som kan tänkas förväntas av honom baserat på hans kön/genus. Christies 

idealtypiska brottsoffer aktualiseras i de fall som männen förhåller sitt agerande i relation till 

rådande brottsofferdiskurs, där offret ses som svagt och försvarslöst.  

 

3.1 Genusteori 

Vid studier som inkluderar könsvariabeln är det högst angeläget att definiera begreppen kön och 

genus. Det biologiska könet å ena sidan delar in individer i dikotomin man/kvinna och utgår från 

det anatomiska. Genus å andra sidan ses som en social konstruktion och kategoriseras utifrån 

maskulint/feminint. Det råder oenighet kring hur relationen mellan dessa fenomen bör betraktas, 
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varför en absolut åtskillnad mellan begreppen blir problematisk, för att inte säga närmast omöjlig 

(West & Zimmerman 1987:126). Förenklat kan sägas att individer med mannliga attribut tillskrivs 

ett maskulint genus och vice versa. Denna könskategorisering har visat sig vara högst betydande för 

individens förståelse för sin värld och verkar avgörande för hens beteende och förväntningar på 

individen. Det tycks således finnas en rådande uppfattning i samhället där en individs biologiska 

kön gör det möjligt att på förhand även identifiera individens genus (Karlsson 2003:48-49). 

 

Kön och genus ses i föreliggande studie som konstruktioner med en ömsesidig inverkan på varandra 

(West & Zimmerman 1987:125). Genus ansågs i tidiga studier vara något som individen själv 

gjorde, så kallat doing gender. Senare studier har dock visat att det inte enbart är individen själv 

som konstruerar genus, utan att detta snarare sker i interaktionen med andra individer och således 

präglas av sociala situationer (West & Zimmerman 1987:126).  För att tydliggöra denna process kan 

individen definiera sig själv och definieras av andra utifrån kön, könskategori och genus. Kön 

motsvarar de biologiska attribut som individen föds med, såsom genitalier och hormoner, och är det 

socialt accepterade sättet att klassificera individer i dikotomin man och kvinna. Individer delas 

sedan in i olika könskategorier baserat på deras kön och hur individen lever upp till de attribut som 

förväntas av en man respektive kvinna. Individers könskategorisering baseras på karaktärsdrag 

såsom ansiktsbehåring, bröst, axelparti, händer och röstläge (West & Zimmerman 1987:127,134). 

Genus är sättet könskategorin uttrycks, alltså hur individen handlar utifrån samhällets normer och 

förväntningar (West & Zimmerman 1987:127). West & Zimmerman (1987:128-129) framhåller hur 

vissa yrkeskategorier i samhället sammankopplats med ett bestämt genus. En läkare förutsätts vara 

en man och en sjuksköterska kvinna. I de fall som en kvinna arbetar som läkare markeras detta 

“undantag” med att synliggöra hennes genus före professionen, med andra ord är hon en kvinnlig 

läkare. Goffman (1976, refererat i West & Zimmerman 1987:130) har beskrivit genus som: 

  

… a social scripted dramatization of the culture’s idealization of feminine and masculine 

natures, played for an audience that is well schooled in the presentational idiom. 

 

West & Zimmerman (1987:129) framhåller att genus varken är en bestämd uppsättning egenskaper, 

en variabel eller en given roll, utan bör definieras som en social produkt. Konceptet doing gender 

syftar till att individen ständigt gör skillnad mellan män och kvinnor som varken är naturliga eller 

biologiska. Dikotomin ska snarare ses som en social konstruktion (West & Zimmerman 1987:137). 

Individen klassificeras, i sitt vardagliga liv, in i en mängd sociala identiteter beroende på situation, 

men just identiteten man eller kvinna kommer vi aldrig ifrån. Genus görs med andra ord i vår 

vardag, såväl medvetet som omedvetet, för att individen ska uppfattas som manlig respektive 

kvinnlig av såväl sig själv som andra (West & Zimmerman 1987:139). Pettersson (2003:141) har 
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analyserat flertalet genusinriktade studier och därefter sammanställt karaktärsdrag som framhållits 

som särskilt maskulina kontra feminina. Mannen och kvinnan kan ses som varandras motsatser. 

Mannen å ena sidan karaktäriseras som överordnad, aktiv, stark, rationell, förväntas ha ett sexuellt 

begär riktat mot kvinnor och vara åtrådd av kvinnor. Kvinnan å andra sidan ses som underordnad, 

passiv, svag, irrationell, har ett sexuellt begär riktat mot män och är åtrådd av män. Att göra 

feminiteter definieras sammanfattningsvis som alla egenskaper som inte anses typiskt maskulina 

(Pettersson 2003:142).  

 

Connell & Messerschmidt (2005:846) framhöll att det inte enbart existerar en maskulinitet, utan 

flera olika maskuliniteter. Dessa maskuliniteter är hierarkiskt ordnade där den hegemoniska 

maskuliniteten3 värderas högst. Med andra ord förutsätter konceptet med hegemonisk maskulinitet 

att det finns andra icke-hegemoniska maskuliniteter att konkurrera med. Även om den hegemoniska 

maskuliniteten anses vara det eftersträvansvärda i ett samhälle är det förhållandevis få som faktiskt 

uppnår den (Connell & Messerschmidt 2005:832), men trots det fortsätter de att relatera till den 

(Burcar 2014:114). För mannen kan det vara viktigt att framstå på ett visst sätt och på så sätt hävda 

sin maskulinitet. Connell och Messerschmidt (2005:851) lyfter fram styrka och aktivitet som 

maskulinitetsmarkörer, men även risktagande och heterosexualitet symboliserar maskulinitet. 

Mannen förväntas därutöver vara tillförlitlig, villig att offra sig för det goda i en moralisk 

gemenskap, visa mod, ansvar, lojalitet och heder (Ugelvik 2014:63, 66). Män vill därför sällan 

associeras med brottsoffrets negativa egenskaper som passiv, svag, drabbad, utsatt, hjälplös, 

skamfull och/eller underordnad (Heber 2012:186, 195). Det hegemoniska maskulinitetskonceptet 

har haft betydelse inom kriminologin genom att nästintill alla studier kring brottslighet har 

återspeglat hur män begår mer av de konventionella brotten än kvinnor. Vidare har konceptet hjälpt 

till att förstå mäns exponering för risk och även deras svårigheter att reagera på oförmåga och skada 

(Connell & Messerschmidt 2005:833-834). Connell och Messerschmidt (2005:854) framhåller att 

konceptet inte är statiskt utan ständigt föränderlig och anpassas efter samhällets normer och dess 

kontext.  

 

3.2 Det ideala offret 

Det ideala offret anspelar inte på de individer eller grupper som enklast definierar sig själva som 

offer eller som överhuvudtaget viktimiseras. Den idealtypiska bilden av brottsoffret syftar till att 

förklara varför vissa individer eller grupper tillskrivs en fullständig och rättmätig offerstatus 

                                                 
3 Detta koncept har dock kommit att kritiseras eftersom det grundar sig på praktik som tillåter mäns dominans över 

kvinnor att fortsätta (Connell & Messerschmidt 2005:832). Det hänvisar vidare till att män faktiskt bedriver en giftig 

praxis som stabiliserar könsdominans (Connell & Messerschmidt 2005:839).  
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(Christie 2001:47). Christie (2001:48, 50) menar att det ideala offret kan attribueras med sex 

särskilda egenskaper: Offret är (1) svagt, ofta särskilt gamla eller unga individer; (2) ägnar sig åt 

konventionella aktiviteter; (3) befinner sig på en legitim plats där utsattheten inte kan klandra hen 

själv; (4) utsätts för brottet av en gärningsperson som – i förhållande till hen själv – är stor och ond; 

(5) saknar en personlig relation till förövaren; samt (6) makt är i någon mån en förutsättning för att 

vara ett idealt offer. Genom mäktighet tillåts offret att uppmärksamma sin egen utsatthet och 

därigenom kunna kräva sin offerstatus, men makten måste balanseras. Offret ska vara starkt, men 

endast starkt nog för att bli hört och våga tala. Förutsatt att brottsoffret uppfyller samtliga kriterier 

ses hen som ett äkta offer. I de fall som brottsoffer endast delvis, eller inte alls, motsvarar det ideala 

offret ses de som icke-idealiska och får därför svårare att nå brottsofferstatus. De icke-idealiska 

brottsoffer som delvis själva kan hållas ansvariga för sin egen utsatthet kan benämnas som blaming 

the victim genom att omgivningen ifrågasätter utsattheten med den egna inblandningen (Heber 

2012:181-182). Det ideala offret är det offer som lättast erhåller brottsofferstatus (Burcar 

2014:114).  

 

Tanken om det ideala offret förutsätter en motpart, en ideal gärningsperson. Den ideala 

gärningspersonen är ond och avskyvärd (Christie 2001:50; Heber 2012:183). Christie (2001:59) 

beskriver den ideala gärningspersonen som en “varelse på avstånd”. Desto mindre mänsklig hen är 

och desto mer främmande hen är, ju mer karaktäriseras hen som en ideal gärningsperson. Christie 

(2001:54) skriver att ”ju mer idealistisk gärningsmannen är, desto mer idealiskt blir offret”.  

 

Christies syn på det ideala offret som en social konstruktion grundar sig i hans egna uppfattningar 

och erfarenheter av att ha blivit utsatt för spratt och mindre stölder. Christie har kritiserats för att 

ignorera viktimologisk kunskap om offrets karaktärisering och behov. Det har därför föreslagits att 

brottsoffrets ilska - men även förståelse - bör adderas till den idealtypiska bilden för en heltäckande 

definition (van Dijk 2009:21). Pavlich (2005 refererat i van Dijk 2009:22) menade å ena sidan att 

ett offer förväntas kontrollera sina känslor och inte bli våldsam eller söka hämnd utan i möjligaste 

mån agera förlåtande gentemot gärningspersonen och acceptera den reparativa rättvisan4. Gallavay 

[Sic!] (citerad av Richards 2005, i van Dijk 2009:22) å andra sidan ansåg att ett brottsoffer inte ska 

agera passivt i sin läkeprocess och undantrycka sin ilska för den inträffade händelsen.  

 

 

 

                                                 
4 Reparativ rättvisa, även kallad medling, har lagts fram av viktimologer som ett lovande alternativt tillvägagångssätt 

för straffrätten sett utifrån såväl gärningspersonens som brottsoffrets perspektiv (van Dijk 2009:21) 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens kvalitativa undersökningsmetod och tillvägagångssätt att 

presenteras. Inledningsvis presenteras valet av tematisk analys som metod. Vidare presenteras 

materialinsamlingen, tillvägagångssättet och etiska överväganden. Metodavsnittet avslutas med 

diskussion kring deduktion och vikten av transparens.  

 

4.1 Metodval 

Analysen genomfördes som en deduktiv tematisk analys, vilken är en del av den kvalitativa 

innehållsanalysen. Innehållsanalys som metod har traditionellt använts för att kvantifiera 

textmaterial, exempelvis genom att räkna förekomsten av vissa bestämda ord, metaforer eller 

rubrikstorlek (Bergström & Boréus 2012b:50). Det är studiens frågeställning som avgör vilken 

inriktning analysen får. Alla frågeställningar besvaras inte lämpligast med kvantitativa mått, utan 

ibland kan det primära vara hur något sägs, snarare än hur många gånger det sägs (Bergström & 

Boréus 2012b:80). Frågeställningen som ämnades att besvaras i föreliggande studie berör just hur 

brottsofferskap och maskulinitet framställs i förhörssituationer. 

  

Tematisk analys användes för att identifiera, analysera och upptäcka mönster (så kallade teman) i 

det tillhandahållna datamaterialet på ett organiserat och detaljrikt vis (Braun & Clarke 2006:6). 

Metodens flexibilitet är till en stor fördel (Braun & Clarke 2006:4) och det är en populär 

analysmetod. Dock finns det egentligen inget entydigt svar på vad tematisk analys är och dess 

tillvägagångssätt (Braun & Clarke 2006:6). Till skillnad från andra analysmetoder är den tematiska 

inte förbunden med någon existerande teoretisk ram och kan därför användas inom olika teoretiska 

ramar, och kan användas för att göra olika saker inom dem. Därför kunde den tematiska analysen 

fungera som ett sätt att både reflektera över och skrapa på ytan av verkligheten (Braun & Clarke 

2006:9). Den kvalitativa forskningsinriktningen användes då studien antagit en social-

konstruktivistisk ingång. Med detta antas att världen saknar lagbundenhet och att världen, såväl som 

individens vardag, konstrueras, inte minst genom doing gender. Världen bygger inte på en enda 

sanning, utan det finns fler verkligheter baserat på individens uppfattning och tolkning (Sohlberg & 

Sohlberg 2013:260-261).  

 

En tematisk analys fokuserar enbart på en nivå, antingen semantisk eller latent. Den förstnämnda 

identifierar teman som uttrycks eller har en ytlig betydelse och analytikern letar inte efter något 

annat än vad som faktiskt sägs. Den sistnämnda riktar sig istället åt vad som finns bakom 

uttalanden, antaganden och konceptualiseringar. För den latenta tematiska analysen, vilken 

nyttjades i föreliggande studie, innebar utvecklingen av teman i sig självt ett tolkningsarbete, och 
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den analys som producerades är inte bara beskrivning, utan utgick från en förbestämd teoretisk ram  

(se 4.3 Tillvägagångssätt för problematisering av tillvägagångssättet) (Braun & Clarke 2006:13). 

Detta eftersom studien syftade till att öka förståelsen för relationen mellan maskuliniteter och 

brottsofferskap samt hur dessa (re)producerades i polisförhör och identifierade återkommande 

teman.  

 

Bergström och Boréus (2012a:40) lyfter fram två aspekter för en lyckad kvalitativ studie: dels en 

väl formulerad frågeställning, dels rätt tillvägagångssätt. Det handlar inte enbart om att veta hur de 

olika textanalytiska verktygen tillämpas, utan vilket som används bäst för studien. Den kavlitativa 

metoden har uteslutande används genom den tidigare forskning som finns på området. I Burcar 

(2005; 2014) och Burcar & Åkerström (2009) användes exempelvis den narrativa analysen när de 

analyserade intervjumaterialet från de manliga brottsoffren med fokus på hur män talade om sina 

upplevelser och erfarenheter. Narrativet fokuserar på berättande och berättelser och vilka 

händelsekedjor det är uppbyggt av, snarare än bakomliggande teman och interpersonella aspekter 

(Bergström & Boréus 2012a:25). Heber (2015) fokuserade i sin studie snarare på den diskursiva 

betydelsen för det manliga brottsoffrets uttryck. Den diskursiva metoden kan användas för att 

belysa identitetskonstruktioner och integrerar maktfrågor (Bergström & Boréus 2012c:410). I 

relation till frågeställningen, studiens syfte och övriga kriterier för studien bedömdes den tematiska 

analysen som väl tillämpbar, även om det, i likhet med presenterade studier, skulle vara möjligt med 

en narrativ eller en diskursiv ingång.  

 

4.2 Materialinsamling 

Studien ämnade att undersöka hur maskulina genus och brottsofferskap konstrueras och 

(re)produceras i förhörssituationer, varför tillgång till polisförhör var en förutsättning för att 

möjliggöra studien. För att effektivisera datainsamlingen kontaktades samtliga tingsrätter i Sverige 

där avslutade mål, med tillhörande förundersökningsprotokoll (FUP), efterfrågades. 

Urvalsförfarandet kan således karaktäriseras som målinriktat. Det målstyrda urvalet innebar att 

material med direkt koppling till frågeställningen valdes ut (Bryman 2011:350). Det visade sig att 

vissa tingsrätter var mer behjälpliga och tillmötesgående än andra, varför det upplevdes svårt att 

styra begäran med för många variabler. Det som efterfrågades var mål där målsägande var man och 

att det behandlade brottet misshandel. Likt kvalitativa studier överlag, syftade inte studien till att 

producera generaliserbara resultat (Bryman 2011:369), men studiens resultat torde kunna ses som 

representativt i relation till tidigare studier och tillämpat teoretiskt ramverk. Det ursprungligen 

insamlade materialet utgjordes av 21 FUP:ar, varav sex utvalda mäns berättelser kom att analyseras. 



 13 

Dessa sex FUP:ar valdes ut eftersom de ansågs spegla och beskriva det manliga offerskapet rikast 

samt att de sågs som mest relevanta för studiens frågeställning.  

 

En FUP är resultatet av polisens utredningsarbete och ska karaktäriseras av objektivitet (RB SFS: 

1942:740, 23 kap 4§). En FUP består av flera olika delar och inleds oftast med en kopia på 

brottsanmälan där de olika parterna (målsägande/misstänkt/vittne) preciseras. Protokollet består 

alltid av förhör med de olika parterna och därutöver inkluderas annan dokumentation som är av 

relevans för utredningen. Exempel på detta kan vara avrapportering från ingripande polis, diverse 

fotografier samt utlåtande från rättsmedicinalverket och/eller resultat av teknisk undersökning. En 

FUP utgörs således av varierande antal sidor. För studiens frågeställning är målsägandeförhören det 

primära som analyserats. Sidantalet för de sex målen som använts varierade mellan 26-147 (i 

genomsnitt 60 sidor) och förhör med målsägande varierade mellan två till tio sidor (i genomsnitt 

fem). Utformningen av målsägandeförhören varierar, vissa återges i dialogform, vissa andra återges 

i en sammanfattning. Vad som avgör utformningen är oklart, men kan till viss del tänkas påverka 

analysen - i en återgiven sammanfattning kan central information falla bort, likväl som att 

information kan förvrängas såväl som tillkomma. Det faktum att vi inte kan särskilja vem som säger 

vad gör det svårt att urskilja och uppfatta hur samtalet i förhöret konstruerats. På vilket sätt påverkar 

frågorna svaren? Vad har faktiskt sagts och vad är en tolkning från förhörsledarens sida? 

Svårigheten med att urskilja vems narrativ som presenteras upplever vi som problematisk i 

förhållande till metodvalet. Genom en tematisk analys och använd frågeställning frångår vi behovet 

av att veta vem som har sagt vad och ser istället till övergripande och återkommande teman. Studien 

hade initialt för avsikt att besvara frågeställningen hur män framställer sig själva i polisförhör, men 

det faktum att det endast var en minoritet av förhören som hade dikterats, och således synliggjort 

vem som hade uttalat vad, ansågs den planerade studien vara ogenomförbar.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Efter genomförd materialinsamling av FUP:ar påbörjades en omfattande inläsning av de teoretiska 

utgångspunkterna. Centrala begrepp från teorierna som ansågs relevanta var: doing gender, 

hegemonisk maskulinitet, genus, de karaktärsdrag som har beskrivits som särskilt maskulina kontra 

feminina samt de aspekter som anses viktiga för brottsofferstatus. För att möjliggöra tematisering 

och kategorisering kodades materialet. Kodningen, som skedde i fyra steg, syftade till att 

kategorisera materialet baserat på hur uttalanden uppfattades och vilka teman som kunde 

identifieras (Braun & Clarke 2006:18).  
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Inledningsvis lästes materialet igenom ytligt för att skapa en känsla för helheten. I efterföljande 

genomläsningar, dock fortfarande under den inledande fasen, beaktades även de centrala begreppen 

som valdes ut från det teoretiska ramverket. Med beaktning av de centrala begreppen delades texten 

preliminärt in i teman som liknande de teman som Burcar (2014) presenterat. Genom en repetitiv 

genomläsning strävade vi efter att få en tydlig uppfattning om materialets vidd och karaktär (Braun 

& Clarke 2006:16). FUP:arna erhölls i elektronisk form, vilket underlättade genomläsningen och 

tillät olika understrykningar med lätt åtkomlighet. Braun och Clarke (2006:18-20) delar in den 

nästkommande delen av analysen i två delar (fas två samt tre) där den ena delen ämnar sätta de 

preliminära teman i relation till relevant kontext (fas två) respektive den givna teoretiska ramen (fas 

tre). Analysen avslutas med att koppla samman respektive citat med tidigare faser för att synliggöra 

det latenta i citaten (fas fyra). Den initiala tanken var att genomgå samtliga fyra steg i 

kodningsprocessen, men vi insåg snart att teman inte framträdde som tydligast i enbart kontexten 

utan teori och vice versa. Vi beslutade därför att slå samman kodningsfas två och tre. Genomgående 

hela analysen skedde således en växelverkan mellan att identifiera teman och förstå dessa utifrån 

det tillämpade teoretiska ramverket och given kontext. 

  

Totalt återfanns under den första kodningsfasen omkring 75 citat/utsagor av intresse för studiens 

frågeställning. Vid den fortsatta djupläsningen (andra fasen, enligt vår definition) kunde det 

konstateras att de preliminära teman (utifrån Burcar 2014) inte fullt ut var tillämpbara på det givna 

textmaterialet, varför teman modifierades och anpassades. Dessa sorterades därefter in i följande 

teman som ansågs vara relevanta för såväl kontexten som tillämpad teori: våldspotential, ett manligt 

brottsoffer samt från offerskap till hjälteskap. Temat som antydde våldspotential behölls från de 

preliminära teman från Burcar (2014) som i sin studie observerade, belyste och problematiserade 

vikten av att uttrycka styrka för männen. I liknande termer talar Connell och Messerschmidt 

(2005:851) om betydelsen av kroppen och styrka som maskulinitetsmarkörer. Temat ett manligt 

brottsoffer uppmärksammade vi själva i materialet, men med samtlig tidigare forskning i beaktning. 

Heber (2015) var en stor inspirationskälla till temat från offerskap till hjälteskap där vikten av att 

framstå som beskyddare belystes, men temat synliggjorde även hur männen allra helst sökte att 

förflytta brottsofferstatusen till en individ med feminint genus, vilken i större utsträckning passar 

rådande brottsofferdiskurs och kriminalpolitiska debatt. Efter denna genomgång föll flertalet citat 

bort som inte längre ansågs vara relevanta för studiens frågeställning. Därefter påbörjades arbetet 

(fas tre, enligt vår definition) med att koppla samman citaten till det givna teoretiska ramverket. 

Sedermera gicks respektive citat eller utsaga igenom separerade från varandra för att få en bättre 

och djupare förståelse utifrån såväl aktuell kontext som tillämpade teorier (Braun & Clarke 

2006:20). Vi eftersträvade att behålla omkringliggande text och skapade en koncentrerad 



 15 

kontextbeskrivning i samband med citaten för att värna om transparensen, men även för att behålla 

sammanhanget ur vilket citatet är hämtat.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden utgår vanligen från forskningskravet och individskyddskravet, vilka är i 

ständigt samspel. Forskningskravet är den skyldighet samhället (genom forskare) har gentemot 

medborgarna att bedriva forskning med hög kvalitet. Individskyddskravet syftar till den skyldighet 

forskaren, i sin tur, har att beakta de individer, som ingår i forskningen, och värna om deras bästa 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Det är vi, som ledare av studien, som ansvarar för etiken och att detta 

genomgående beaktas (Vetenskapsrådet 2002:16).  

  

Materialet för studien utgår från sekundärdata, varför inte samtliga av individskyddskraven 

aktualiseras. Materialet är offentliga handlingar som har inhämtats från tingsrätter runt om i Sverige 

och männen har såtillvida inte tillfrågats om sitt deltagande, varför konfidentialitetskravet är av 

högst vikt att beakta (Vetenskapsrådet 2002:8). Kravet på konfidentialitet syftar till att värna om 

individens integritet och ställer krav på att individens identitet ska behållas hemlig i allra största 

mån. Sekretessen och (o)möjligheten att härröra individer till en viss händelse, ska särskilt beaktas 

om uppgifterna uppfattas som etiskt känsliga (Vetenskapsrådet 2002:12). Som redogjorts för finns 

det tidigare forskning som indikerar att brottsofferskap inte anses vara förenligt med maskulinitets-

normer. En bristande sekretess skulle därför potentiellt kunna skada och upplevas som kränkande 

för individerna och deras anhöriga. För att värna om individerna, vars förhör vi har tagit del av, 

kommer fingerade namn att användas och specifikt namngivna platser kommer så gott det går att 

anonymiseras.  

 

4.5 Deduktion och vikten av transparens 

Som nämndes under metodval (4.1), finns det inget entydigt svar på vad tematisk analys är och hur 

dess tillvägagångssätt ser ut. Metoden kan ses som en säregen metod eftersom den inte verkar 

existera som en namngiven analys på samma vis som andra metoder gör, som exempelvis narrativ 

analys eller grounded theory (Braun & Clarke 2006:6). En deduktiv tematisk analys drivs av 

forskarens teoretiska eller analytiska intresse och blir på så vis mer analysdriven och ämnar stärka 

given teori snarare än en vilja att upptäcka nya fenomen. Det leder till en mindre rik beskrivning av 

data och en mer detaljerad analys av någon aspekt av data. En nackdel med att nyttja den deduktiva 

ingången är att vi inte får samma djup av materialet som den induktiva hade givit. Den induktiva 

metoden hade kunnat skapa teman som är starkt kopplade till själva data och skulle inte drivas av 

vårt teoretiska intresse. Genom den deduktiva metoden försökte vi istället få materialet att passa in i 
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redan existerande kodningsram (Braun & Clarke 2006:12). I och med viljan att anpassa materialet 

till ett given teoretisk ramverk riskerar analysen att bli övertolkande och förvränga faktisk fakta.  

Som forskare kan vi dock inte frigöra oss från egna teoretiska och epistemologiska antaganden, och 

materialet kodades inte i ett epistemologiskt vakuum (Braun & Clarke 2006:12). Som forskare har 

vi till det yttersta strävat efter att återge citat och uttryck så att sammanhanget i sin helhet har 

tydliggjorts för att låta läsaren ta ställning till om analysen förefaller rimlig. Det är en vanlig kritik 

att sammanhanget försvinner vid kodning och därför har även kringliggande information tagits 

hänsyn till för att behålla kontexten (Braun & Clarke 2006:19).  

 

Ett textmaterial får antas förmedla olika budskap och den tematiska textanalysen utgör således en 

möjlig tolkning (Graneheim & Lundman 2004:106). En tolkning präglas av forskarens förförståelse, 

varför denna i allra högsta grad bör beaktas (Kvale & Brinkmann 2014:292). Föreliggande arbete 

inleddes med en omfattande litteraturgenomgång, där litteratur från tidigare genomförda 

kriminologiska kurser studerades, för att finna såväl inspiration som möjliga kunskapsluckor att 

fylla. En väl genomförd litteraturgenomgång är ofta en förutsättning för en lyckad uppsats (Bryman 

2011:97). Genom detta förändrades vår förförståelse, vi blev allt mer insatta och uppmärksammade 

vilka aspekter och teorier som andra studier har lyft upp som betydelsefulla. Det är dock inte enbart 

ren teoretisk medvetenhet som har utgjort vår förförståelse, den är även socialt och historiskt 

formad (Bergström & Boréus 2012a:41-42). Det faktum att vi, som har genomfört studien, socialt 

definieras som feminina och därför saknar egen erfarenhet av maskuliniteter ansågs dels som 

fördelaktigt genom att vi till fullo fick förlita oss på och utgå från de teoretiska utgångspunkterna, 

dels som en nackdel då tolkningen potentiellt kan ha blivit överdrivet stereotypisk. I och med detta 

präglade vår förförståelse (såväl medvetet som omedvetet) analysen och dess resultat, vilket också 

innebär att en analys av samma material, men med en annan förförståelse, kan leda till ett annat 

resultat. Vi kan således inte betraktas som utomstående iakttagare (Bergström & Boréus 

2012c:378), utan är, genom vår förförståelse, med och konstruerar studieobjektet och påverkar det 

slutliga resultatet. En förförståelse är dock en förutsättning för att överhuvudtaget möjliggöra en 

tolkning, och bör därför snarare ses som en tillgång än begränsning, under förutsättning att 

forskaren är medveten om detta fenomen och förhåller sina resultat därefter  (Bergström & Boréus 

2012a:31, 41).  

 

Inom den kvantitativa forskningstraditionen används begreppen reliabilitet och validitet för att 

bedöma en studies tillförlitlighet. Användningen av dessa kriterier vid bedömning av 

tillförlitligheten hos kvalitativa studier har ifrågasatts och kritiserats (Bergström & Boréus 

2012a:41-42). Den kvalitativa metoden grundas i subjektiva tolkningar, varför resultaten kan vara 
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svåra att förhålla till de tämligen statiska mätinstrumenten som reliabilitet och validitet utgör. Det 

som snarare bör eftersträvas i en kvalitativ studie är transparens, där läsaren tillåts följa med genom 

hela processen och således får läsaren också själv skapa sig en uppfattning om tolkningen förefaller 

rimlig. För att upprätthålla transparens och möjliggöra för läsaren att själv rekonstruera studien 

kommer analysen att underbyggas med citat och referat (Bergström & Boréus 2012a:43). Vi har 

därutöver strävat efter att beskriva tillvägagångssättet på ett sådant sätt att samtliga beslut, med 

tillhörande avvägningar, redovisats så att det för läsaren är möjligt att själv genomföra en studie  

utifrån samma förutsättningar.   

 

5. Resultat och analys 

Utifrån de sex förhör som har analyserats kunde slutligen tre återkommande teman urskiljas. Dessa 

teman utgår från vad som framkommit i förhören, med andra ord vad förhörsledaren har skrivit ned 

vid respektive förhör om vad målsägande uppger har inträffat. Följande analys ämnar exemplifiera 

skeenden vilka definierats inom respektive tema. Exemplen sker genom citation för att värna om 

transparensen. Varje citat utvecklas vidare med en kort kontextsammanfattning för att tydliggöra 

sammanhanget och övrig relevant information. I de fall som analysresultaten korresponderar med 

tidigare forskning kommer detta att poängteras. 

  

5.1 Våldspotential 

En utmaning kan leda till en reaktion genom väl valda ord eller andra sätt som är till för att 

provocera och att inte kunna försvara sig kan ses som att misslyckas att stå upp som en man (Burcar 

2014:117, 119). Målsägande Conny uppger att han har blivit misshandlad av en, för honom, okänd 

gärningsperson. Conny har tillsammans med vänner varit och tittat på fotboll på en restaurang. 

Plötsligt säger sig Conny se en man som tycks vilja starta bråk genom att mucka och peka finger åt 

folk. När mannen är framme vid Conny ska Conny ha sagt att han ”…har ju inte gjort nåt, jag är ju 

också hammarbyare” och att det inte finns någon anledning till att slå honom. Conny påtalar i 

förhöret att han inte är som sin vän Lars, vilken han upplever vill vara delaktig i bråket. För att 

undvika bråk och tjafs uppger Conny att han har avvikit från sällskapet och ställt sig en bit bort, 

men bråket tycks komma till honom mot hans vilja. Conny väljer även att senare i förhöret påpeka 

”…att han är en helt vanlig kille som inte gillar bråk”. På så vis kan det tolkas att Conny inte anser 

att han förtjänar att hamna i bråk med mannen, men ändå kommer mannen och oprovocerat slår 

Conny med 6–7 knytnävsslag i ansiktet. 

 

Conny hinner inte på något sätt försvara sig utan alla slagen träffat i ansiktet. 

Conny faller dock inte till marken. 
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Under incidenten utanför restaurangen förklarar Conny dock att han inte hann slå tillbaka och 

påpekar vidare att han “...faller dock inte till marken”. I och med detta läggs tonvikten på den 

bristande tidsaspekten förhåller det sig oklart om Conny hade försvarat sig om tiden hade funnits. 

Misshandeln av Conny tycks inträffa plötsligt och händelseförloppet varar under mindre än en 

minut. Frågan om Conny hade agerat om tid funnits förblir obesvarad, men uttalandet tycks ändå 

symbolisera en våldspotential. På Conny framstår det med andra ord inte som att han inte kunnat 

försvara sig. Förväntan på att en man ska kunna försvara sig själv återfinns även i Burcars 

(2014:119) studie. Connys ”svaghet” (möjligheten till att hinna försvara sig) beskrivs inte som en 

direkt brist eller som en tillfällighet, snarare beskrivs det som rationalitet och taktik. Uttalandet 

faller inom samma ram som männen i Burcars (2014:120) studie agerar inom.  

  

Har du slagit tillbaka? 

Nej jag skyddad [Sic!] mig bara. 

Varför tror du att ni och du stryk? 

"Det kan vara så att mina vänner stod och skrek någonting" 

  

Conny tycks i ovanstående citat framhålla sin egen icke-delaktighet till det inträffade genom att han 

endast skyddat sig och inte själv brukat våld. Conny tycks i förhöret medge att det kan ha varit så att 

hans vänner provocerat gärningspersonen, och således bjudit in till en utmaning, men Conny 

inkluderar inte sig själv i den initierande gruppen. Genom att framhäva sin oskuld i händelsen kan 

uttalandet tolkas i relation Christies (2001) idealtypiska brottsoffer. Genom en avsaknad av egen 

delaktighet i händelsen skulle det vara lättare för Conny att erhålla någon form av 

brottsofferstatus.   

 

Att inte kunna försvara sig kan visserligen i sig ses som ett hot mot maskuliniteten, men genom att 

Conny tar kontakt och samtalar med polisen uppvisas en vilja att stå upp för sig själv. Conny tycks 

själv aktivt söka upp personen som har misshandlat honom och agerar således inte passivt, utan 

hans agerande kan även det snarare sägas indikera en våldspotential, om än inte rent fysiskt. Genom 

att Conny samarbetar med polisen, vilket generellt inte ses som accepterat för män (Burcar 

2014:119), kan det tolkas som att brottsoffret har för avsikt att sätta dit den utpekade 

gärningspersonen och uttrycka mod och ett behov av att få upprättelse. Genom detta kan Conny 

potentiellt vidhålla sin egen maskulinitet och styrka. 

  

Kvinnan blev jätteupprörd och jag sa "snälla, du ska inte bli upprörd". Jag var jättelugn. Hon 

tog tag i min jacka och tryckte mig mot bilen. Hon slog mig två gånger där i underlivet, under 

magen. Eller vad heter det, där vid snoppen. Jag visste inte vad jag skulle göra, jag tänkte 

inte slå tillbaka. Jag började nästan gråta, jag tänkte att jag kunde dö. Jag sa "vad gör du, 

vad gör du, du ska släppa mig". Jag fick jättejätteont. 
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En annan av männen, Christer, har blivit misshandlad av en okänd kvinna vid en trafikhändelse och 

tillfrågas av förhörsledaren vad han gjorde när kvinnan tog tag i honom. Christer uppger att han inte 

tänkte slå tillbaka, utan istället ska ha försökt att lugna ner kvinnan och han uppger sig ha bett 

henne att sluta och tycks på så sätt ta avstånd från våldsanvändningen. Christers uttalande och 

avståndstagande minimerar hans synliga våldspotential, vilket i situationen skulle kunna tolkas som 

rationellt och taktiskt. Det ses generellt inte som socialt accepterat för en man att slå en kvinna 

(Burcar 2014:121; Uhnoo 2012:83), vilket innebär att våldsanvändning eller “hot” om våld skulle 

kunna äventyra Christers maskulinitet. Genom att framställa sig själv som lugn och rationell kan 

Christer balansera sin maskulinitet med en strävan efter offervärde. Genom att Christer kontrollerar 

sina känslor och inte agerar med våld går Christers reaktion i linje med Pavlich tillägg till Christies 

idealtypiska brottsoffer (2005 refererat i van Dijk 2009:22). Genom att Christer försöker lugna 

kvinnan kan det tänkas att han i någon mån försökt agera förlåtande och potentiellt hoppats på en 

lösning som inte nödvändigtvis involverat en tredje part, såsom polis.  

  

Till skillnad från Conny och Christer, har Pontus däremot visat mer än endast våldspotential och 

även nyttjat den genom att knuffa på en kille för att få bort honom från sig. Under en utekväll har 

Pontus fått kontakt med en tjej i rökrutan utanför en klubb. En killkompis till tjejen 

uppmärksammar Pontus samtal med tjejen och utmanar Pontus: 

  

“Va fan säger du din bög” /.../ “vi tar det utanför” /.../ Pontus sa till killen “sluta, lägg ner”, 

och knuffade killen i bröstet så att denne ramlade mot ett staket /.../ han … knuffade killen för 

att få denne att sluta och lämna honom ifred 

  

Genom att säga till killen att sluta och ”lägga ner” samt knuffa killen kan det tolkas som att Pontus 

våldspotential framställs och att han också antar utmaningen genom att verbalt bemöta 

gärningspersonen. Samtidigt som Pontus inte vill framstå som ansvarig för vad som inträffade, 

tyder utdraget ur förhöret på att han ändå verkar vilja visa att han stått upp för sig själv. Pontus 

knuffade killen vid två tillfällen, en gång i rökrutan och sedan en gång när Pontus och hans vän 

skulle gå hem. Han uppger att en knuff gjorde att killen föll mot staketet och att den var hård. 

Killens respons blev då att sparka Pontus så att han föll till marken. Genom att Pontus utövar våld 

gentemot gärningspersonen kan det tolkas att han försöker upprätthålla sin maskulinitet. Agerandet 

ligger i linje med vad Heber (2015:62, 65) benämner som en gangsterdiskurs.  

 

Pontus uppfattade situationen som om killen ville att de skulle gå ut och slåss, vilket Pontus 

inte ville. /…/ Pontus uppgav att han dock knuffade killen för att få denne att sluta och lämna 

honom ifred. 
  



 20 

Pontus hade inte som syfte att bråka med killen, utan ville snarare kontrollera situationen och få den 

avslutad. I förhöret belyses det att Pontus inte har initierat händelsen och att han därför inte kan 

hållas ansvarig för. Pontus våldspotential, såväl som våldsbrukande, stämmer överens med 

Gallavays syn på brottsoffret som försvarande och en tillåten våldsanvändning som ett sätt att stå 

upp för sig själv (citerad av Richards 2005, i van Dijk 2009:22). Pontus maskulinitet utmanas inte 

enbart genom brottsofferskapet i denna situation, utan även genom uttalandet “va fan säger du din 

bög” anspelar gärningspersonen på en heteronorm och relaterar till att maskuliniteter förväntas åtrå 

kvinnor och vara heterosexuellt lagda (Pettersson 2003:142; Connell & Messerschmidt 2005:851). 

Att ifrågasätta denna norm genom att använda ordet bög på ett nedvärderande sätt tycks väcka 

känslor hos Pontus. Att han nämner detta i förhöret kan tänkas vara ett sätt att höja sin egen 

maskulinitet och motsätta sig påståendet om att han skulle attraheras av samma kön. Att Pontus ska 

ha knuffat bort killen kan även visa på ett manifesterade av heterosexualitet som en markering av 

maskulinitet (Pettersson 2003:148). 

 

5.2 Ett manligt brottsoffer 

I förhöret med Conny, som blev misshandlad utanför en restaurang där han tittat på fotboll med sina 

vänner, framkommer det att han ”...står för sin anmälan och vill ha ev. stöd av polisen om det 

kommer att behövas...”. Generellt sett ses det inte som optimalt för en man att be om stöd från polis 

då detta strider mot självständigheten och aktiviteten som förväntas av män överlag (Pettersson 

2003:141). Att kontakta polis ses helt enkelt inte som det optimala för maskulinitetsgörandet. Män 

från Burcars (2014:121) studie talar om att det tycks finnas förväntningar på att män ska kunna stå 

ut med mer innan polis kontaktas. Att involvera en tredje part, polisen, gör situationen till en 

konflikt (Burcar 2014:119). Den hegemoniska maskuliniteten berör hur den ideala mannen ska vara 

och tillika vilka egenskaper han förväntas ha och agera utifrån. Mannen förutsätts vara stark och 

inte behöva hjälp från någon vid utsatthet (Burcar 2014:121).  

 

Har du slagit tillbaka? 

Nej jag skyddad [Sic!] mig bara. 
 

Conny medger att han skyddat sig och visar sig därför varken som svag eller passiv. Genom 

uttalandet kan det tolkas som att Conny visserligen brukat våld i någon mån, men inte för mycket 

våld. Den hegemoniska maskuliniteten uppnås inte genom övervåld, snarare eftersträvas en 

balansgång mellan våldsbrukande och rationellt icke-våld (Burcar 2014:115).  

 

Vidare kan även det faktum att Conny vill få eventuellt stöd av polisen relateras till det ideala offret 

eftersom han vill vara ett offer och är “... är en vanlig kille som inte gillar bråk”. Conny uppfyller 
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flera av de egenskaper som det ideala offret tillskrivs, nämligen ägnar sig åt konventionella 

aktiviteter genom att stå och ”…pilla på mobiltelefonen” ute på gatan, att gärningspersonen och 

Conny saknar personlig relation samt att Conny genom mäktighet tillåter sig att uppmärksamma sin 

egen utsatthet och kämpar för att kräva sin offerstatus (Christie 2011:48, 50). Trots att Conny 

tillsynes kan tillskrivas en högst minimal ansvarsdel i sin utsatthet verkar han ändå behöva kämpa 

för att uppfattas som offervärd. Det finns en viss tendens av victim blaming i förhörsledarens fråga, 

nästintill som om det vore ett antagande att Conny slagit tillbaka.  

 

Christer som blev misshandlad av en kvinna efter en påstådd trafikhändelse hävdar även han 

påtagligt hur han är ett brottsoffer. Enligt förhör med Christer ska det inte ha skett en olycka och 

Christer anser inte att det funnits någon anledning för kvinnan att slå honom. 

  

Jag kunde inte röra mig, hon höll i mig. Vittnena frågade hur jag mådde och jag sa att jag 

mådde bra men att jag hade jätteont /.../ Jag var rädd och tänkte att jag kunde dö 

  

Liksom Conny uppfyller Christer flera egenskaper i relation till det ideala offret genom att vara på 

en legitim plats eftersom han skulle till en kund i arbetet, gärningspersonen är en, för honom, okänd 

person och han försöker hävda sitt offerskap (Christie 2011:48, 50). Christer berättar i förhör: “Jag 

började nästan gråta, jag tänkte att jag kunde dö” och att han talat om för kvinnan att han inte har 

gjort något. Av förhörsutdraget att döma påpekar Christer att han höll tillbaka tårarna och det 

framstår som om tårar skulle synliggöra en svaghet. Christers ovilja att visa sig svag kan således ses 

som ett sätt för honom att göra maskulinitet. Tårar motsäger mannen som stark och beskyddande, 

och tycks snarare passa in vid femininitetsgörande. På samma sätt som Pettersson (2003) talar om 

att kvinnor som gör maskulinitet genom kriminellt beteende, torde även män kunna göra 

femininitet, exempelvis genom att visa sig svag. Det förhåller sig dock som en intressant aspekt att 

Christer överhuvudtaget nämner närheten till tårar, då det generellt förefaller karaktäriserar 

feminiteter. Att tårarna överhuvudtaget nämns kan ses som ett sätt för Christer att uppvisa en 

behärskning och uppvisa att han, trots smärta och förnedring som händelsen kan tänkas ha medfört, 

tog det som en man. Eftersom Conny och Christer inte uppfyller alla de sex kriterierna kan det bli 

problematiskt att definiera dem som äkta offer och de kan därför riskera att hållas ansvariga för sin 

egen utsatthet genom victim blaming (Heber 2012:181–182).  

  

Christers upplevelse av kvinnan kan uppfattas som en orsak till varför han inte har slagit tillbaka. 

Männen i Burcars (2014:121) studie talar bland annat om att man inte drar kniv mot en tjej eftersom 

det anses vara fegt. Att Christer inte har försvarat sig mot kvinnan kan ses som en del av att göra 

genus i interaktionen mellan varandra, fenomenet doing gender (West & Zimmerman 1987:126). 
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Enligt förhöret med Christer ska han ha uttryckt att ”Jag har aldrig sett en kvinna göra så här, och 

jag är nästan 50 år”. Det kan genom detta utläsas att Christer själv tycks ha förväntningar på hur 

män och kvinnor ska vara. Han påpekar att han aldrig har sett en kvinna bete sig på ett sådant vis 

under sina 50 levnadsår. Mannen ses generellt som motsatsen till kvinnan, och när mannen är aktiv 

och stark förväntas kvinnan vara passiv och svag (Pettersson 2003:142). Rollerna under situationen 

är ombytta och Christers beteende kan uppfattas som passivt medan kvinnan ses som aktiv. I 

uttalandet kan det också tolkas som att Christer uppfattar kvinnan som oberäknelig, varför 

avståndstagandet kan ses som rationellt och oklanderligt (Burcar 2014:120). 

  

Christer berättar vidare: 

  

Jag har inte berättat något för min familj om det här. Mina barn och min fru hade blivit 

jätteledsna om de visste vad som hade hänt mig 

  

Här kan det uttolkas en känsla av skam hos Christer. Skam är en av de egenskaper som brottsoffer i 

allmänhet, och män i synnerhet, inte vill associeras till när det gäller brottsofferskap. Skammen 

kring att ha blivit utsatt väger mer än själva utsattheten i sig och indikerar ofta svaghet och 

underordning (Heber 2012:195). Christer är varken fysiskt aktiv eller stark i situationen och det 

faktum att Christer inte vill berätta för sina nära och kära kan tänkas bero på att han ser sin 

maskulinitet som utmanad. På samma sätt beskriver Burcar (2014:113) hur utsatthet för våld kan 

upplevas som ett hot mot maskuliniteten.   

  

…[D]et var en hård spark men att han troligen inte träffades av den andre killens fot utan 

mer av dennes smalben. Med anledning av det blev skadan mindre allvarlig, tror Pontus. 
  

Ovan utdrag ur förhöret med Pontus angående misshandel utanför en nattklubb. Genom att 

uttryckas på detta vis förminskas allvaret i händelsen, speciellt då det inte uppstod någon synlig 

skada och inget blodvite efter sparken. Däremot berättar Pontus att han tror att han fick en 

hjärnskakning av sparken. Detta eftersom han säger sig känna igen symptomen från en tidigare 

hjärnskakning från när han spelade hockey, men att han reste sig upp efter sista sparken. Genom att 

referera till en annan händelse som fått liknande utgång framstår Pontus uttalande som avskalat och 

han kan på så sätt anta en temporär offerstatus (Burcar 2014:122). Att påpeka att gärningspersonen 

träffat med smalbenet istället för foten kan uppfattas som en bagatellisering av gärningspersonen 

och spär ytterligare på den okänslosamma beskrivningen. Pontus säger även i förhör att han inte 

avser att uppsöka sjukvård. Detta kan tolkas som att han inte tycker att någon större skada har 

inträffat.  
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Vidare tillfrågas Pontus om sin minnesbild då han hade druckit förhållandevis mycket alkohol i 

anslutning till händelsen. Genom frågeställningen kan det tolkas som att Pontus utsätts för victim 

blaming och ses som ett icke-idealt offer eftersom hans egenskaper och agerande spelar stor roll för 

huruvida han kan betraktas som ett offer som förtjänar uppmärksamhet från samhället och dess 

stöd. Det kan bli svårt för ett icke-idealiskt offer att se sig själv som ett offer och ta på sig 

offeridentitet (Heber 2012:181–182). Genom att Pontus ifrågasätts om sin minnesbild kan det tolkas 

som att han inte anses ha varit tillräckligt försiktig och därför bär ett visst ansvar för vad som har 

inträffat. Detta gör det svårt för Pontus att få en offerstatus och dess fördelar, såsom ekonomiskt 

och/eller socialt stöd (Heber 2012:182). 

  

5.3 Från offerskap till hjälteskap 

En del av männen som ingår i vår studie personifierar och förverkligar tanken om kvinnan som (det 

verkliga) brottsoffret och mannen som hjälte (Heber 2015:63). En av studiens målsägande, Mikael, 

ska ha varit tillsammans med två tjejkompisar i en förort till en större stad när en man kommer fram 

till sällskapet och sätter sig bredvid en av tjejerna. 

  

Mikael tyckte att den misstänkta stirrade konstigt på Ebba varför han frågade den misstänkte 

vad han höll på med. 
  

Genom att Mikael ifrågasätter gärningspersonens beteende visas en outtalad styrka och 

våldsbenägenhet. I och med den våldspotential som uppvisas, snarare än svaghet eller 

avståndstagande, kan Mikael tänkas göra maskulinitet (Heber 2015:61). Synen på offerstatus och 

medföljande svaghet som en central markör för femininitet(-er) ställer krav och förutsätter att 

mannen ska skydda den utsatta gruppen kvinnor (Heber 2015:63), vilket är precis vad målsäganden 

kan antas försöka i och med ifrågasättandet av gärningspersonen. Den misstänkte mannen hotar 

därefter att misshandla Mikaels andra tjejkompis Lisa, varpå hon ”… gömde sig bakom honom” 

Den misstänkta går då fram till Mikael och knuffar till honom varpå Mikael knuffar tillbaka för att 

försvara sig. Mikael beskriver hur Lisa tar skydd bakom honom och det kan således antas att hon 

känner sig rädd och vill att han ska beskydda henne med sin styrka. Det är Lisa som aktivt söker sig 

till Mikael för skydd, vilket går i linje med den beskyddarnorm som tycks råda i samhället (Uhnoo 

2012:83). Genom Mikael och hans vänninors beteende framträder två skilda karaktärsgrupper; 

mannen Mikael som med sin styrka och konfrontation beskyddar de svaga kvinnorna Ebba och 

Lisa. Genom interatktionen och den sociala situationen gör samtliga inblandade genus som på 

respektive sätt ses som normativa (West & Zimmerman 1987:126) 
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Målsäganden Karl beskriver en krogkväll efter en konferens med sitt arbete och hur en, för 

sällskapet främmande, man söker provocera Karl. 

  

Karl sitter kvar på sin stol för att det inte skall bli bråk. Karl kände att det inte kändes bra, 

utan tänker att det är bäst att jag sitter där jag sitter 

  

Karls beteende kan tolkas som att han inledningsvis bedömer gärningspersonen som oberäknelig 

och att han således avböjer den utmaning som det kan antas innebära att bli provocerad av en annan 

man (Burcar 2014:118). Senare när Karl och hans kollegor avslutar kvällen och beger sig tillbaka 

mot hotellet de bodde på blir Karl påhoppad och slagen i ansiktet, varvid kollegorna försöker 

avbryta den nu pågående misshandeln. Kollegan Linda faller omkull, men Karl kan inte förklara hur 

det skedde. 

  

Karl går mot Linda för att skydda henne. Killen står vid Linda. Karl frågar då killen vad han 

håller på med. Killen börjar backa. Han backar hela tiden och Karl då går mot honom [Sic!]. 

Karl blir stoppad av sina kollegor, att han inte skall gå emot killen. 
  

När Linda blir inblandad tycks Karls tidigare ovilja att bruka våld förändras och Karl tycks nu själv 

vilja ”ge tillbaka”. Det förändrade beteendet skulle kunna tolkas som att ett hot mot den egna 

manliga kroppen inte bedöms lika viktigt eller kränkande som (hot om) våld mot en kvinna. 

Liknande mönster, där det manliga brottsoffret initialt strävar efter att avvisa utmaningen och sedan 

antar den när en kvinna kommer in i bilden, återfinns i Burcars studie (2014:118). Genom att Karl 

själv aktivt väljer att skydda Linda förstärks den manliga karaktären genom styrka och hjältemod 

samt att hans agerande skulle kunna beskrivas i termer av hjältemod. 

  

Peter och Daniel var på väg till city när de uppmärksammade en kvinna och man i ett buskage. De 

uppfattade situationen som att kvinnan utsattes för en våldtäkt. När de ifrågasatte händelsen och 

agerade därefter drog gärningspersonen upp en kniv, varpå han började hugga mot Peter och Daniel. 

  

Daniel uppger för förhörsledaren ”man ska inte jiddra med tjejer” [Sic!] ” jag svär på gud 

att jag skydda henne”. De går fram till tjejen och de säger till honom att han skall backa. 
  

Daniel ger i sitt uttalande uttryck för flera olika ståndpunkter. Inledningsvis ska Daniel ha uppget att 

män inte ska ge sig på kvinnor, vilket kan sägas vara en vedertagen norm i samhället (Uhnoo 

2012:83). Därefter påpekar Daniel att det nästintill är hans plikt att skydda henne. Det kan tolkas 

som att Daniels insats beror på att han bedömer kvinnan som utsatt och att han ska undsätta henne.
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Peter säger att han gick fram till dem och att han tog tag i killens axlar bakifrån och kastade 

iväg honom från tjejen. Peter vet inte om killen ramlade i samband med det eller om han stod 

upp. Peter vet bara att han ville få bort killen från tjejen och att han slet bort honom.  
 

När gärningspersonen inte följer uppmaningen om att backa från kvinnan agerar de handgripligen. 

Av utdraget att döma tycks det viktigaste i situationen vara att skydda kvinnan utan några egentliga 

beräkningar för den egna personliga säkerheten. Daniel och Peters agerande kan tolkas som ett 

uttryck för hjälteskap där de till det yttersta strävar efter att skydda kvinnan de bedömer vara i en 

utsatt position. Genom att ifrågasätta ett pågående brott kan det initialt tänkas statuera en 

våldspotential, då en konfrontation rimligen kan tänkas leda till fortsatt, men förflyttad, 

aggressivitet. Genom att Peter och Daniel sedan fysiskt försöker skydda kvinnan från de befarade 

övergreppet, uttrycks ett hjälteskap och en syn på kvinnan som svag och i behov av hjälp. Männens 

agerande kan även tänkas vara ett sätt att statuera en värdigare maskulinitet i förhållande till 

mannen de försvarar kvinnan mot och således ett sätt att sträva efter den hegemoniska 

maskuliniteten. 

 

6. Avslutande diskussion och slutsatser 

Det kan tänkas att ett polisförhör där mannen tillfrågas om sin utsatthet synliggör hans svaghet och 

såtillvida utmanar maskuliniteten. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur maskulina 

genus konstrueras och (re)produceras i polisförhör. Detta för att ge en ökad förståelse för relationen 

mellan maskulinitet och brottsofferskap. Studien styrdes av forskningsfrågan: Hur framställs 

maskuliniteter och brottsofferskap i förhörssituationer? 

 

Den genomförda analysen har indikerat att samtliga av de studerade förhörsutskrifterna 

genomgående framställs i relation till såväl rådande brottsofferdiskurs som generella normer för hur 

en man ska vara. Samtliga män framställs som om de försöka hävda sitt brottsofferskap, samtidigt 

som brottsofferskapet modifieras. Genom att kombinera den förväntade styrkan hos mannen med 

den ideala svagheten hos brottsoffret framställs männen som manliga brottsoffer. 

 

Utifrån genomförd studie har det uppmärksammats att framställningen av männen kontinuerligt 

genom förhören har sökt modifiera sin offerstatus. Männen försöker genom sina förhör att betona 

sina maskulina karaktärsdrag och nedtona de som skulle kunna tolkas som feminina. I förhören 

betonas en del av männens våldsanvändning, men poängterat att det skett i självförsvar. På detta sätt 

tillåts männen att modifiera sin offerstatus, styrkan finns men används endast efter en utmaning 

eller utfall från gärningspersonen. På så vis kan det uppfattas som att männen påpekar sin egen 

oskuld i utsattheten utan att nödvändigtvis behöva uppfattas som svag eller passiv. Genom att 
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männen är starka, men inte för starka, väger de sitt maskulinitetsgörande gentemot den hege-

moniska maskuliniteten där överdriven våldsanvändning inte anses vara åtråvärd (Burcar 2014:114-

115). 

 

Utifrån Christies idealtypiska bild av brottsoffret förefaller offret att korrespondera med 

feminitetsgörande varför män överlag torde få det svårare att uppnå offerstatus. Studien har 

synliggjort att offerstatus tycks vara förhållandevis svårförenligt med maskulinitetsnormer. Styrkan 

och modet som karaktäriserar den riktiga mannen tycks göra det problematiskt för männen att själva 

tillskriva sig offerstatus i och med att offerskapet likställts med feminiteter. Det ideala offret bör, 

enligt Christie (2001), inte heller ha någon egen inblandning i sin utsatthet, ett faktum som 

framkommer i förhör med män som uttrycker och belyser sin egen oskuld. Conny uttrycker att han 

”… är en helt vanlig kille som inte gillar bråk”. Genomgående i analysen har männen relaterat till 

rådande brottsofferdiskurs, där de offer som ses som äkta och tillika ideala, är de som inte själva 

kan hållas ansvarig för sin utsatthet. Männen tycks därför kontinuerligt minimera den egna 

inblandningen. Som tidigare nämnts, har det genom studien uppfattats som att vissa av männen 

belyser sin egen våldsanvändning för att framhäva sin maskulinitet, men de använder också styrkan 

i relation till den feminina svagheten för att på så vis framstå som hennes beskyddare. Männens 

beskrivningar av händelsen och sin utsatthet tar således stundtals avstamp i en hjälteroll gentemot 

kvinnan/kvinnorna han är med. Genom hjälterollen tillåts mannen göra maskulinitet i relation till 

det feminina genuset och kan således uttrycka och förstärka bilden av honom som ett manligt 

brottsoffer. Genom att statuera styrka, mod och hjälteskap kan männens offerskap förvandlas till ett 

socialt accepterat uttryck för maskulinitet (Heber 2015:63). I de fall som maskuliniteten ifrågasätts 

kan den potentiella förlusten förklaras som ett rationellt val.  

 

Precis som vissa yrken i samhället har blivit könstingade, exempelvis förutsätts en polis vara en 

man såtillvida vi inte nämner att det är en kvinnlig polis (West & Zimmerman 1987:129). På samma 

sätt tycks det vara viktigt för männen att presentera sig själva som manliga brottsoffer. Genom att 

addera manligt till begreppet brottsoffer poängteras det att individen i fråga är ett undantag mot vad 

det borde vara. Brottsoffret som sådant tycks, i enlighet med det ideala offret, vara karaktäriserat 

som feminint. Männen tycks på så sätt etablera en modifierad brottsofferstatus som inkluderar 

maskulint genusgörande och därigenom ta avstånd från de feminina karaktärsdragen.   

 

I likhet med tidigare forskning tycks männen använda sitt brottsofferskap som ett sätt att konstruera 

maskulinitet (se bland annat slutsatser i Burcar 2014:125), men föreliggande studie har därtill 

indikerat en vilja bland männen att tillåtas ses som brottsoffer. Vi uppmärksammar hur männen 
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kämpar för att anses vara offervärda. Conny säger uttryckligen att han står för sin anmälan. Om 

detta uttalande grundas i att han har uppfattat förhörsledaren som att han borde ta tillbaka sin 

anmälan, eller om det är ett svar på en direkt fråga är för oss inte möjligt att få svar på. Det vi 

däremot tycker oss se är hur männen kontinuerligt placeras utanför rådande brottsofferdiskurs och 

blir således  just manliga brottsoffer - en avvikare från vad ett brottsoffer faktiskt borde vara. 

 

6.1 Vidare forskning 

Maskulinitet har visat sig vara en faktor som tydligt påverkar hur männen i vår studie talar om sitt 

offerskap överlag. Det finns dock anledning att anta att andra faktorer, inte minst i kombination 

med varandra, får en annan påverkan. Att studera offerskapet ur ett intersektionellt perspektiv där 

samspelet mellan exempelvis kön, ålder och/eller etnicitet skulle därför te sig intressant och 

(förhoppningsvis) givande. Rypi (2012) har i sin tidigare omnämnda studie sökt studera utsatthet 

för brott ur ett intersektionellt perspektiv, vilket med fördel kan vidareutvecklas till analys av 

polisförhör. I den genomförda studien har inte relationen mellan gärningsperson och brottsoffer 

framkommit, men fortsatta studier skulle med fördel kunna undersöka om/hur relationen mellan 

gärningsperson och brottsoffer påverkar offervärdet. Det finns studier som indikerar att 

maskuliniteten är åldersdegrerad, det vill säga att vad som anses vara eftersträvansvärt varierar med 

åldern (se exempelvis Heber 2015:68 samt Carlsson 2013). En utvidgning av ålder som variabel är 

att föreslå och hade gärna inkluderats redan i denna studie om målsägandens ålder varit 

lättillgänglig, vilket den de facto inte varit.    

 

Under studien framkom frågor av mer praktisk karaktär. Hur fungerar egentligen polisens hantering 

av förhör? Vad är det som avgör om ett förhör skrivs ut som en sammanfattning eller om det 

transkriberas ordagrant? Hur påverkar detta potentiellt offervärde och skulle det kunna vara så att 

det i en sammanfattning läggs till, alternativt tas bort, aspekter som inte bedöms givande? 

Viktimologin kan ses som tätt förknippad med rättsväsendet, däribland polisen, vilka ibland är 

skeptiska till just kriminologer såväl som viktimologer och deras forskningsresultat (Heber, Tiby & 

Wikman 2012:20). Vetenskapen och rättsväsendet har olika uppgifter, varför det för rättsväsendet 

kan uppfattas som tillkrånglande att inte enbart beakta faktiska omständigheter, utan att 

problematisera och beakta brottsoffrets komplexitet (Heber, Tiby & Wikman 2012:21). Vi anser 

därför att det finns mycket för rättsväsendet att hämta från forskningsresultat. I de FUP:ar vi har 

tagit del av och analyserat finns det problem med hur förhören har gått till och vilka frågor polisen 

ställer i förhörssituationerna. Brottsoffren som vi har studerat får uteslutande frågor om alkohol-

konsumtion och om de har slagit tillbaka. Den senare frågan kan dels tolkas som en vilja hos 

förhörsledaren att utröna ett faktiskt händelseförlopp, dels som ett antagande baserat på rådande 
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maskulinitetsnormer. Komplexiteten hos brottsoffer förbises när det primära intresset är att enbart 

få fram handfast bevisning. En FUP offentliggörs och blir tillgänglig först när åtal väcks. Åtal får 

antas väckas i högre grad när brottsoffret vill samarbeta, än när de inte vill medverka. Det vore 

därför högst intressant att studera nedlagda förundersökningar som inte lett till åtal då ytterligare 

förhandlingsmekanismer kan tänkas identifieras. Oviljan att samarbeta skulle kunna bero på en 

stark ovillighet att erhålla brottsofferstatus, möjligen då det manliga brottsoffret faller utanför 

rådande brottsofferdiskurs.   

 

Slutligen har oviljan att statuera brottsofferskap varit framträdande i studien, och Heber (2012:191) 

talar om ett accepterat offerskap snarare än brottsofferskap där individen belyser en orättvis 

behandling av andra myndigheter. Ingen av männen som ingick i studien uppsökte sjukvård, trots 

att de i vissa fall uppmanades till det. En möjlig ingång till framtida studier skulle således kunna 

vara hur brottsofferskapet tar sig till uttryck vid kontakt med andra myndigheter. Hur talar 

exempelvis en misshandlad man om sina skador och händelseförloppet med sjukhuspersonal?  
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Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.  

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2012c). “Diskursanalys”. I: Bergström, G & Boréus, K (red): Textens mening och makt. 
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