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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker hur svenska mans- och kvinnojourer konstruerar genus i 

relation till offer- och förövarroller när det kommer till våld i nära relationer. Detta har gjorts 

med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av deras respektive hemsidor. Materialet har 

bestått av åtta kvinnojourer och åtta mansjourers hemsidor, och anledningen till att det är åtta 

av varje är att det inte finns fler mansjourer att utföra en analys på. Två frågeställningar har 

legat till grund för uppsatsen: (1) Talas det huvudsakligen om kvinnan som utsatt och mannen 

som förövare på de svenska kvinno- och mansjourernas hemsidor? I så fall hur? (2) Råder det 

någon skillnad mellan hur kvinno- och mansjourerna konstruerar kvinnor och män som offer 

och förövare? I så fall på vilket sätt? Uppsatsen utgår vidare från debatten om asymmetri och 

symmetri, samt socialkonstruktivism, genus och det ideala offret. Resultatet pekar på att 

kvinno- och mansjourerna förhåller sig till en asymmetrisk linje, det vill säga mannen som 

den huvudsakliga våldsutövaren och kvinnan som det huvudsakliga offret. Kvinnojourerna 

vänder sig till kvinnor som fallit offer för det manliga våldet, och de framställer män och 

kvinnor som motsatser – den skyldiga och den oskyldiga. Mansjourerna var lite mer neutrala i 

sin framställning. De talade inte om relationen mellan offer och förövare utan de talade 

snarare om stöd till de våldsutövande männen. Män som utsatts för partnerrelaterat våld 

glöms bort. 

 

Nyckelord: Partnerrelaterat våld, genus, mansjour, kvinnojour, innehållsanalys 
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Abstract 

This essay explores how Swedish men’s and women’s aids constructs gender in relation to 

victim- and offender roles when it comes to intimate partner violence. This has been done 

using both a quantitative and a qualitative content analysis of sixteen Swedish men’s and 

women’s aids websites. The reason why there have only been eight websites per aid is that 

there aren’t more men’s aids websites to perform an analysis on. Two questions have been the 

basis for the essay: (1) Do the aids primarily talk about the women as victims and the men as 

offenders, and if that is the case – why? (2) Is there a difference between how men’s and 

women’s aids construct women and men as victims and offenders and if so, why? The essay is 

based on the debate about asymmetry and symmetry, as well as social constructionism, gender 

and the ideal victim. The results show that the men’s and women’s aids are assuming an 

asymmetric perspective, which means that the man is primarily seen as the offender and the 

woman primarily as the victim. Women’s aids are targeting women who have been victims of 

intimate partner violence and they are constructing men and women as opposites – guilty and 

innocent. Men’s aids were more neutral in this regard. They didn’t focus on the relationship 

between the victim and the offender, but rather on support for the men who use violence 

against their partners. Men who are the victims of intimate partner violence are forgotten. 

 

Keywords: Intimate partner violence, gender, men’s aid, women’s aid, content analysis 
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1. Inledning 

Våld i nära relationer är för många synonymt med mäns våld mot kvinnor. Det har 

uppmärksammats som ett stort socialt problem i många länder, och det finns flera olika 

insatser för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Kvinnors våld mot män, å andra sidan, är 

någonting som har hamnat i skymundan. Kvinnors våld mot män anses inte vara ett socialt 

problem i samhället (Dobash & Dobash, 2004: 325). När det kommer till kvinnans roll har 

hon tillskrivits en offerroll. Forskning om kvinnor som förövare generellt förekommer det en 

avsaknad av, vilket har förklarats av bland annat den låga förekomsten av kvinnliga förövare. 

Detta har i sin tur givit upphov till att kvinnors brottslighet förringas och kvinnors utsatthet 

betonas (Marklund, 2003: 267).  

Det var under 1960-talet som mäns våld mot kvinnor uppmärksammades av feminister, och 

sedan dess har allmänhetens tankar och attityder inför partnerrelaterat våld formats av idén att 

våld i nära relationer grundas i patriarkatet och att män känner ett behov att kontrollera 

kvinnor. Partnerrelaterat våld är, enligt denna syn, ett sätt för män att skapa och bibehålla 

kontroll och därmed en maktposition (Robertson & Murachver, 2007: 109). Mäns våld mot 

kvinnor har blivit och är idag ett mycket uppmärksammat socialt problem. Varje dag arbetar 

människor från olika organisationer och myndigheter med hur man bäst hjälper dessa kvinnor 

(Dobash & Dobash, 2004: 325).  

De första kvinnojourerna öppnade i slutet av 1970-talet i Stockholm och Göteborg. De 

bildades som en reaktion mot samhällets misslyckande med att ta hand om och skydda 

kvinnor som är eller har varit utsatta för mäns våld. Kvinnojourerna syftar till att sprida 

kunskap om mäns våld mot kvinnor och att ge stöd till utsatta kvinnor och deras barn. Det 

finns två riksorganisationer för kvinnojourer i Sverige – Sveriges Kvinnojourers Riksförbund 

och Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige (SKR; ROKS). Det finns ingen 

motsvarande riksorganisation för mansjourerna, och därmed inte heller en samlad förklaring 

till vad de syftar till att göra utan varje mansjour är fristående. Alla mansjourer vänder sig 

dock till män som har en vålds- och aggressionsproblematik. 

Straus (2009) frågar sig varför kvinnors våld mot män inte är lika uppmärksammat som mäns 

våld mot kvinnor (Straus, 2009: 552). I Sveriges 21 län och 290 kommuner finns i skrivande 

stund omkring 150 kvinnojourer och 15 aktiva mansjourer (SCB, SKR & respektive 

mansjours kontaktuppgifter) – någonting som talar ett tydligt språk för hur synen på våld i 
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nära relationer ser ut i samhället. När det kommer till hur män och kvinnor framställs i 

samhället skiljer sig detta åt. Detta är särskilt framträdande när det kommer till offer och 

förövare. Ett kvinnligt offer och ett manligt offer, precis som en kvinnlig förövare och en 

manlig förövare, skildras olika (Nilsson, 2012: 143). Kvinnor uppfattas lättare än män som ett 

offer, och på grund av detta behandlas de också lättare som ett offer. Genus är en stark faktor 

vid skapandet och återskapandet av rollen som offer (Åkerström, 2008: 15f). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Som redan konstaterats i inledningen är mäns våld mot kvinnor mer uppmärksammat än 

kvinnors våld mot män, och det talas huvudsakligen om kvinnan i termer av offer och mannen 

i termer av förövare. Jag avser med min uppsats att undersöka detta i relation till kvinno- och 

mansjourer i Sverige genom att utföra en innehållsanalys på deras hemsidor och se hur de 

presenterar partnerrelaterat våld i relation till kön och offer- och förövarroller. För att besvara 

studiens syfte tar jag nedan uppställda frågor till hjälp: 

1. Talas det huvudsakligen om kvinnan som utsatt och mannen som förövare på de 

svenska kvinno- och mansjourernas hemsidor? I så fall hur? 

2. Råder det någon skillnad mellan hur kvinno- och mansjourerna konstruerar kvinnor 

och män som offer och förövare? I så fall på vilket sätt? 

2. Tidigare forskning  

I samhället ses kvinnan som det främsta offret när det kommer till partnerrelaterat våld och 

mannen som den främsta förövaren (Carmo m.fl., 2011: 356). Sedan våld i nära relationer 

uppmärksammades på 1960-talet har forskningen fokuserat på kvinnans roll som offer och på 

mannens roll som förövare. Första gången termen ”battered husbands” nämndes var i en 

mindre studie av Suzanne Steinmetz (1977/1978) (George, 1994: 137ff). Hon skriver bland 

annat att våld mot män inte är ovanligt men att många tenderar att ignorera och avfärda det 

som ingenting som egentligen existerar (Steinmetz, 1977/1978: 499; Bair-Merritt m.fl., 2010: 

178). Sedan 1970-talet har dock allt fler kvinnor gripits för att ha begått partnerrelaterat våld, 

och fokus på kvinnor som använder våld i en parrelation har ökat och numera har flertalet 

forskare studerat kvinnors våld mot män (Bair-Merritt m.fl., 2010: 178). 
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2.1 Symmetri eller asymmetri? 

Det råder en debatt bland forskare kring huruvida det råder en symmetri eller en asymmetri 

när det kommer till partnerrelaterat våld. Det vill säga, om män och kvinnor utsätts för och 

begår lika mycket partnerrelaterat våld (symmetri) eller om män är det dominerande könet 

som utövar av partnerrelaterat våld (asymmetri) (Dobash & Dobash, 2004: 324; Straus, 2009: 

552; Robertson & Murachver, 2007: 109; Allen m.fl., 2009: 1817). Debatten om asymmetri 

eller symmetri rör alltså inte enbart forskare utan är också viktig för förespråkare i samhället 

(som media) och för lagstiftare eftersom de på olika sätt formar allmänhetens åsikter, 

lagstiftning och åtgärder för offer och förövare (Dobash & Dobash, 2004: 324ff). Den linje 

fokus ligger på blir också det rådande synsättet bland allmänheten – det media rapporterar om 

blir normen i samhället (Jewkes, 2004: 5). Rapporteras det mycket om mäns våld mot kvinnor 

antas också det vara det rådande problemet, allt annat hamnar i bakgrunden. Om kvinnors 

välmående står i centrum, kommer fokus också att ligga på att skydda kvinnor från det 

manliga våldet (Straus, 2009: 561). 

Under följande avsnitt kommer jag att ta upp och diskutera tre forskare som följer den 

symmetriska linjen och tre forskare som följer den asymmetriska linjen: Straus (2009), 

Robertson & Murachver (2007) och George (1994) diskuterar för den symmetriska linjen, och 

Saunders (2002), Dobash & Dobash (2004) och Johnson (2011) diskuterar för den 

asymmetriska linjen. Andra forskare och deras ståndpunkt när det kommer till debatten om 

symmetri och asymmetri kommer också att uppmärksammas, om än inte i lika hög 

utsträckning som de sex forskare som nämndes ovan. Uppsatsen i sig tar inte ställning till 

någon av de två sidorna. Tanken är att vara så neutral som möjligt, och låta de två sidorna stå 

för sig själv för att sedan se hur svenska mans- och kvinnojourer förhåller sig till dessa två 

sidor. 

2.1.1 Symmetri 

Straus (2009: 5552ff) skriver att över två hundra studier visar på att kvinnor begår lika mycket 

partnerrelaterat våld som män. Han nämner också, precis som Allen m.fl. (2009: 1816f), att 

vissa studier dessutom har kunnat påvisa att kvinnor som våldsutövare är mer förekommande 

än män som våldsutövare. Robertson & Murachver (2007: 115f) följer samma linje och 

nämner flera studier som har kunnat påvisa att partnerrelaterat våld är en symmetrisk fråga. 

Enligt detta perspektiv begår kvinnor minst lika mycket partnerrelaterat våld som män. 
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George (1994: 140ff) skriver att i situationer där båda partnerna använder våld är både 

mannen och kvinna lika skyldiga till det första slaget, och att det inte handlar om någon form 

av provokation från mannens sida. Han skriver vidare att kvinnor använder, för att 

kompensera för mindre fysisk styrka, mer ofta tillhyggen för att tillföra skada på sina manliga 

partners. Det är således vanligare att kvinnor använder sig av någon form av redskap än att 

män gör det. Trots att även män får skador som gör att de måste uppsöka vård är de inte lika 

benägna att rapportera misshandeln, vilket blir problematiskt i och med att det blir en 

snedvriden bild av vilka som är utsatta för partnerrelaterat våld. 

Självförsvar är en vanlig förklaring när det kommer till kvinnor som utövar partnerrelaterat 

våld. Straus (2009: 555) menar dock att detta endast förklarar en liten del av den egentligen 

höga förekomsten av kvinnliga våldsutövare. Bair-Merritt m.fl. (2010: 179) skriver att 

anledningen till att kvinnor begår partnervåld är mer komplex än en enda förklaring som 

många har framställt det som. Även George (1994: 146) menar att kvinnors våld mot män är 

så mycket mer än självförsvar. Precis som män kan flera olika faktorer ligga bakom kvinnors 

våldsagerande. I en studie utförd av Bair-Merritt m.fl. (2010: 179ff) kom forskarna fram till 

att ilska, självförsvar, en vilja att ha uppmärksamhet och hämnd var de mest framträdande 

motivationsfaktorerna bland deras respondenter. Vad gäller motiv och bakomliggande 

faktorer till våldet menar Straus (2009: 555) och George (1994: 146f) att det inte föreligger 

någon skillnad mellan könen. De faktorer och motiv som är vanligast är att våldsutövaren 

känner ett tvång, ilska och aggression, samt känner ett behov av att straffa partnern för 

någonting hen har gjort fel.  

Robertson & Murachver (2007: 115f) fann heller inga tydliga skillnader vad gäller attityder 

och beteenden associerade med partnerrelaterat våld, utan samma fientliga beteende gentemot 

andra, kommunikationsproblem och svårigheter med att hantera ilska och aggressioner var 

framträdande hos båda könen. Inte heller gjorde Allen m.fl. (2009: 1819) och George (1994: 

146f) det. Vidare var det lika vanligt att kvinnliga och manliga våldsutövare försökte 

dominera och kontrollera sin partner och att de båda hade traditionella attityder om könsroller. 

Vissa studier har också kunnat peka på att kvinnors våld mot män skulle kunna förklaras av 

mäns passivitet och att de så att säga provocerar fram våldshandlingar. George (1994: 146f) 

och Steinmetz (1977/1978: 500) menar dock att detta inte får rättfärdiga kvinnors våld, och 

skriver att detta inte skulle rättfärdiga att en man slår sin kvinna för att hon är passiv och inte 

ger tillräckligt med uppmärksamhet. Att skylla på offret är nämligen vanligt när det kommer 

till kvinnors våld mot män, och att en kvinnas våld ofta rättfärdigas och/eller skämtas bort. 
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Att det manliga könet dominerar när det kommer till brott är tydligt om man ser till 

brottsstatistiken, någonting som särskilt gäller våldsbrott. Detta går också att återse när det 

kommer till statistik om partnerrelaterat våld. Straus (2009: 557) menar dock att detta inte har 

att göra med att de utövar mer partnerrelaterat våld, utan att det snarare handlar om att mäns 

våld mot kvinnor resulterar i en grövre skada och rädsla – någonting som i sin tur har större 

chans att leda till anmälningar och utredningar. Han skriver att det är vanligare att kvinnor 

anmäler att de blivit utsatta för våld av sin partner (och då är det inte ofta partnerrelaterat våld 

anmäls överhuvudtaget). Kvinnor som utsätts för partnerrelaterat våld får mycket 

uppmärksamhet och därmed mycket medlidande av allmänheten. Denna aspekt är en 

förklaring till den större acceptansen som finns för kvinnors våld mot män (George, 1994: 

149).  

Utsatta män glöms ofta bort helt i forskningen och i utformandet av teoretiska angreppssätt 

och stödinsatser (George, 1994: 138). Behandlingar och program för att förhindra 

partnerrelaterat våld baseras på den asymmetriska synen främst på grund av att mäns våld mot 

kvinnor har fått större utrymme i samhällsdebatten (Straus, 2009: 555; Dobash & Dobash, 

2004: 325). Eftersom forskningen främst har haft fokus på mäns våld mot kvinnor har detta 

också blivit mer uppmärksammet, vilket har resulterat i inverkan på lagstiftning och 

behandlingsmöjligheter med fokus på den utsatta kvinnan (George, 1994: 137). Det har 

upprättats, efter påtryckningar av bland annat feminister och kvinnojourer, 

behandlingsprogram för våldsutövande män. Eftersom det existerar så lite forskning om 

våldsutövande kvinnor är det också svårt att utforma behandlingsprogram till dem (Bair-

Merritt m.fl., 2010: 179). Kvinnors våld mot män har (och ses fortfarande) inte setts som ett 

socialt problem och därför har ingen eller inget investerat i detta sociala fenomen menar 

George (1994: 148).  

På grund av att fokus ligger på män som förövare rapporterar de inte i lika hög utsträckning 

att de blivit utsatta för partnerrelaterat våld av den anledningen att de är rädda för att inte bli 

tagna på allvar (Carmo m.fl., 2011: 358; George, 1994: 137). Män är också medvetna om 

denna ojämlikhet och finner det därför ingen idé att anmäla sin kvinnliga partner eftersom de 

vet att det inte finns några större insatser till män som är utsatta för och kvinnor som begår 

partnerrelaterat våld. Våld i nära relationer är någonting som även män är utsatta för. 

Egentligen bör det inte spela någon roll för hur många som råkar ut för detta, menar George 

(1994: 149f), eftersom det viktiga är att man uppmärksammar de som utsätts för 

partnerrelaterat våld så att man kan ge lämplig hjälp och stöd till de utsatta. Utsatta män 
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förtjänar helt enkelt mer uppmärksamhet än den som har getts och den som ges i dagens 

forskning. 

Straus (2009: 563) talar om kritik den symmetriska linjen fått. Bland annat nämner han att 

kritiker menar att genom att lyfta upp utsatta män försvagar man utsatta kvinnors ställning 

och hjälp till dem. Han menar vidare att det också finns en rädsla över att våldsbenägna män 

accepteras mer om man lyfter upp dem som utsatta, och att kvinnor som begår partnerrelaterat 

våld åtalas för vad som egentligen var självförsvar. Han menar dock att denna rädsla 

egentligen är en del av att dölja det faktum att det råder en symmetri. Genom att förneka detta 

hindrar och nekar man hjälp till de våldsbenägna kvinnorna. Detta är en viktig faktor eftersom 

kvinnor (precis som män) behöver hjälp för att inse att slå sin partner är fel, brottsligt och 

skadligt för såväl våldsutövaren som för den utsatta. Jämlikhet mellan könen är viktigt menar 

han vidare, och eftersom patriarkatet inte är en avgörande riskfaktor för partnerrelaterat våld 

bör också (för att maximera förbyggandet och behandlingen av partnervåld) fokus inte ligga 

på sådana förklaringsmodeller. Kvinnor som använder våld mot sin partner är i behov av 

hjälp, och på grund av detta behöver kvinnors våld mot män uppmärksammas mer (Bair-

Merritt m.fl., 2010: 188).  

2.1.2 Asymmetri 

Till skillnad från de författare som talar för ett symmetriskt synsätt menar Saunders (2002: 

1428) och Johnson (2011: 291) att många andra studier visar på att fler partnerrelaterade 

våldsbrott begås av män. Dobash & Dobash (2004: 327ff) menar på att det handlar om en 

definitionsfråga när det kommer till de studier som visar på en likhet mellan könen, och att de 

som förhåller sig till den symmetriska linjen bland annat lutar sig på mätningar av mindre 

handlingar såsom ett mindre slag och knuffar. Vidare talar de om att den symmetriska linjen 

är handlingsbaserad, det vill säga att fokus ligger på vad individen i fråga åsyftade med sin 

handling och då spelar konsekvensen egentligen ingen roll – ett slag är ett slag. De forskare 

som följer den asymmetriska linjen har istället fokus på den direkta konsekvensen av 

handlingen, och det är vanligare att kvinnor rapporterar fysiska skador med efterföljande 

emotionella och psykologiska konsekvenser. Förespråkare för den asymmetriska linjen anser 

också att kvinnor generellt är mer ett offer än män (Saunders, 2002: 1427).  

Johnson (2011: 290) menar att det är männen som utövar en form av kontrollerande våld 

gentemot sin kvinnliga partner, och att det är ytterst få kvinnor som utövar våld mot sin 

manliga partner. De huvudsakliga våldsutövarna är män. Saunders (2002: 1434) är inne på 
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samma sak och menar att de motiv som ligger bakom mäns våld, som bland annat ilska, 

aggression, behov att straffa, enbart gäller för män och att de bakomliggande motiven för 

kvinnors våld består oftast av en form av självförsvar. Även Johnson (2011: 290) menar att 

kvinnliga våldsutövare använder sig av självförsvar, vilket är en instinktiv reaktion som följer 

när man blir attackerad. För vissa sker det direkt och för vissa sker det då de kommit till insikt 

om att det våld de utsatts för inte kommer att sluta. Dobash & Dobash (2004: 328) och 

Saunders (2002: 1431ff) håller med och menar att kvinnors våld ofta går att förklara med 

självförsvar och hämnd gentemot sin manliga partner. De skriver att kvinnors våld mot män 

ofta är någonting som sker efter att de själva blivit utsatta för misshandel i flera år och att 

våldet är att de har fått nog. Kvinnors våld mot män menar Dobash & Dobash (2004: 345) är 

inte jämförbart med mäns våld mot kvinnor. Typ och nivå av våld och skador är inte samma 

för män och kvinnor. Kvinnors våld mot män är främst en reaktion och självförsvar och ett 

sätt att förebygga och minska kvinnors våld mot män är att eliminera mäns våld mot kvinnor. 

Allen m.fl. (2009: 1818) skriver att mäns våld mot kvinnor är en stark prediktator för kvinnors 

våld mot män, att det bland annat handlar om att de skyddar sig själva för sin partner. Man 

kan också uttrycka det som att kvinnors utsatthet är en prediktator för kvinnors våldsagerande.  

Dobash & Dobash (2004: 330f) skriver att när man likställer en kvinnas våldshandling (som 

de talar om som mindre grovt och ofta en engångsföreteelse) med en mans våldshandling 

(som är grövre och sker upprepade gånger) försvinner sanningen om handlingen – båda 

definieras som våldsamma och som en kvinno- eller mansmisshandlare. Detta förvränger 

verkligheten om partnerrelaterat våld. Antal våldshandlingar är lika mellan män och kvinnor, 

men de frågar sig om handlingen i sig verkligen är så lika mellan könen. De riktar också kritik 

till att de som följer den symmetriska linjen enbart har fokus på handlingen i sig, och menar 

att detta snedvrider verkligheten. Ett slag är inte alltid ett slag, utan man måste snarare gå på 

djupet med varför individen i fråga riktade ett slag mot sin partner. Även Saunders (2002: 

1427) nämner detta och menar att de som lutar sig på den symmetriska linjen missar 

kontexten, motivet och konsekvenserna av slaget. Han fortsätter och skriver att kvinnors våld 

mot män inte är ett stort socialt problem och är således inte i behov av mer uppmärksamhet. 

Han menar vidare att kvinnor har ett större behov av hjälp eftersom de är mer insnärjda i 

våldsamma förhållanden och för att de är mer utsatta än män – såväl under förhållandet som 

efter att de har lämnat det. 
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2.2 Delsammanfattning  

Det som har förts fram ovan är ett symmetriskt och ett asymmetriskt perspektiv på våld i nära 

relationer. Det vill säga, om män och kvinnor begår och utsätts för lika mycket 

partnerrelaterat våld eller om män begår mer och kvinnor utsätts mer för partnerrelaterat våld 

(Dobash & Dobash, 2004: 324; Straus, 2009: 552; Robertson & Murachver, 2007: 109; Allen 

m.fl., 2009: 1817). Båda sidorna för fram rimliga argument som talar för sin linje och mot den 

andra. Dobash & Dobash (2004: 327ff) menar dock att det handlar om en definitionsfråga. 

Alltså, vad som räknas som en våldshandling och vad som inte bör räknas som en 

våldshandling. De skriver att den symmetriska linjen har en lägre tröskel för vad som får 

räknas som en våldshandling och menar att ett slag alltid är ett slag oberoende av 

konsekvenser, medan den asymmetriska linjen vill se en direkt konsekvens av handlingen 

såsom fysiska och psykiska skador. Den asymmetriska linjen menar också att mäns och 

kvinnors våld inte går att jämföra eftersom det är olika typer av våldshandlingar. Kvinnors 

våld är huvudsakligen självförsvar och en reaktion mot mäns våld medan mäns våld handlar 

om kontroll över sin partner, ilska och aggression (Dobash & Dobash, 2004: 345). Den 

symmetriska linjen menar å andra sidan att självförsvar endast förklarar en liten del av 

kvinnors våld mot män som är så mycket mer. Även kvinnors våld grundas i aggression, ilska 

och behovet att kontrollera. Att skylla på offret, som till exempel mena på att det handlade om 

provokation, är vanligt när mannen är offret. Kvinnors våld tenderar vidare att rättfärdigas 

eller skämtas bort anser den symmetriska linjen (Straus, 2009: 555; George, 1994: 146f; 

Steinmetz, 1977/1978: 500).  

Att kvinnor som offer syns mer i statistiken menar Straus (2009: 557), som talar för den 

symmetriska linjen, har att göra att kvinnor anmäler utsatthet mer ofta än män. Därmed får 

kvinnor mer uppmärksamhet och till följd av detta mycket medlidande av allmänheten. Såväl 

den asymmetriska linjen som den symmetriska linjen är överens om att behandlingar och 

program för att förhindra partnerrelaterat våld baseras på den asymmetriska synen (Straus, 

2009: 555; Dobash & Dobash, 2004: 325). Ett resultat av att forskningen har haft sitt 

huvudsakliga fokus på mäns våld mot kvinnor är att lagstiftning och insatser har skapats till 

fördel för utsatta kvinnor (George, 1994: 137). Den asymmetriska linjen ser dock inget 

problem med detta, då de anser att utsatta kvinnor har ett större behov av hjälp då de är 

kvinnor som främst utsätts för partnerrelaterat våld (Saunders, 2002: 1439f). Problem som 

den symmetriska linjen ser är att eftersom det finns få platser män kan vända sig till 

rapporterar de inte i lika hög utsträckning eftersom de inte vet vart de bör vända sig eller är 
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rädda för att inte bli tagna på allvar (Carmo m.fl., 2011: 358; George, 1994: 137). George 

(1994) menar dock att det inte bör spela någon roll vilket kön förövaren har eller vilket kön 

offret har. Hjälp bör ges till de som blivit utsatta för partnerrelaterat våld (George, 1994: 150). 

2.2 Statistik och dold brottslighet 

När det kommer till statistik och brottslighet måste man alltid beakta dold brottslighet eller 

mörkertal. Det är omöjligt att säga exakt hur den verkliga brottsligheten ser ut i samhället. 

Den dolda brottsligheten, eller mörkertalet, är vad som ställer till det. Dold brottslighet kan 

definieras som kvoten mellan det faktiska antalet brott och de brott som kommer till 

kännedom (Sarnecki, 2009: 70). Det är endast en liten del av brottsligheten som kommer till 

kännedom. Det finns flera olika faktorer som bidrar till den dolda brottsligheten. Det har 

bland annat att göra med hur pass grovt brottet är. Ju grövre desto större är sannolikheten att 

brottet anmäls. Relationen mellan offer och gärningsman är också en faktor. Om offret och 

förövaren känner varandra minskar sannolikheten att brottet anmäls. Mörkertalet kan också 

variera mellan olika typer av brott. Offerlösa brott som till exempel narkotikabrott är svårare 

att upptäcka då det kräver någon form av insats för att det ska upptäckas. Därmed påverkar 

också myndigheters insatser andelen dolda brott. Ju bättre insatser desto mer brott upptäcks 

(Ekbom m.fl., 2006, 20f; Sarnecki, 2009: 70). 

Misshandelsbrott har stora mörkertal. Det vill säga, alla misshandelsbrott syns inte i 

statistiken vilket främst har att göra med frånvaron av anmälningar. Våld där offret och 

förövaren är bekanta eller närstående anmäls mer sällan än våldshandlingar där offret och 

förövaren är okända för varandra. Det som däremot går att säga att merparten av de 

misshandelsbrott som sker polisanmäls inte (BRÅ, 2008:23: 88).  

Brottsförebyggande rådet redovisar mer statistik för mäns våld mot kvinnor än för kvinnors 

våld mot män. Det blir därför problematiskt när man ska ta fram statistik för utsatta män och 

våldsutövande kvinnor. Den statistik som går att finna som också involverar utsatta män är 

brottstypen fridskränkning. Fridskränkning innebär att man upprepade gånger kränks av en 

närstående, oftast en partner. Det handlar om psykisk (till exempel hot) och/eller fysisk (till 

exempel slag) misshandel. Om det är en man som begår ett sådant brott mot en kvinna finns 

också brottstypen kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning (Polisen. Brott i nära 

relationer). Problemet med detta är att man inte vet vem förövaren är. Men statistiken har 

tagits med ändå för att ge en form av fingervisning kring hur anmälningsbenägenheten ser ut 

när det kommer till män och kvinnor som är utsatta för partnerrelaterat våld. Tabell 1 visar 
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antal anmälda brott av typen grov fridskränkning under åren 2009 – 2012 uppdelat på kvinnor 

och män över arton år.  

                                        Tabell 1. Antal anmälda brott grov fridskränkning 2009 -  

                                        2012, män och kvinnor >18 i hela landet.  

                                        Källa: BRÅ:s statistikdatabas 

                        År 

 

Kön & ålder 

2009 2010 2011 2012 

Mot kvinna  

>18 år  

294 325 319 299 

Mot man  

>18 år  

114 127 153 127 

Totalt 408 452 472 426 

 

Det som går att se i tabellen ovan är att kvinnor anmäler brottet grov fridskränkning oftare än 

män. Detta är tydligt förekommande genom alla år som är framtagna i tabellen. Mer än 

dubbelt så många fler kvinnor anmäler att de blivit utsatta för grov fridskränkning. Enligt 

Statistiska Centralbyrån lagfördes år 2012 sjuttiotre män och tjugosju kvinnor för samma 

brott. Vad statistiken inte förtäljer är huruvida det våldet har begåtts i ett heterosexuellt eller i 

ett homosexuellt förhållande. Den statistik som redovisats om detta bör således inte tolkas 

som en absolut sanning med avseende på den dolda brottsligheten. 

3. Teori 

Teorier är olika verktyg som används för att lättare och bättre förstå olika fenomen och 

besvara på förhand bestämda syften och frågeställningar. En teori är inte bara en samling svar, 

utan är ett hjälpmedel för att bestämma vad som är relevant i en studie. Forskaren måste dock 

alltid vara medveten om de teorival hen har gjort, och tydligt redovisa detta för läsaren 

(Gustavsson & Tallberg, 2006: 24).  

Det perspektiv som denna uppsats utgår ifrån är socialkonstruktivism, vilket i stort handlar 

om hur kunskaper om världen och verkligheten är konstruerade (Giddens, 2007: 370; Brante 

m.fl., 1998: 286f). Inom detta perspektiv faller teorier om genus och könsroller samt Nils 

Christies teori om det ideala offret då de båda utgår ifrån socialt konstruerade uppfattningar 
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om olika fenomen. Dessa kommer att användas i analysen tillsammans med tidigare 

forskning. 

3.1 Socialkonstruktivism  
Termen social konstruktion presenterades första gången av Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann (1966: 13) i deras The social construction of reality: a treatise in the sociology of 

knowledge. Vad de åsyftade med termen var att kunskap om verkligheten är en social 

konstruktion och att kunskapssociologin måste analysera denna process inom den kontext den 

uppstår. De använder sig av två nyckelord: verklighet och kunskap. Verklighet definierar de 

som en färdighet som hör till de fenomen som vi känner till som oberoende vår egen vilja (till 

exempel våld i nära relationer), och kunskap definierar de som säkerheten att fenomen är 

verkliga och att de besitter särskilda karaktärsdrag (till exempel hur våld i nära relationer 

uppfattas och tolkas). 

Socialkonstruktivismen gör oss medveten om att vår förståelse och våra tolkningar om 

världen alltid är färgade. Socialkonstruktivister menar att vi alltid bör vara kritiska inför hur vi 

förstår världen och även oss själva. Det vill säga att vi alltid bör vara kritiska inför tanken att 

våra observationer av världen kommer naturligt för oss (Burr, 2003: 2f). Det är genom 

interaktioner människor emellan som tolkningar av världen konstrueras. Därför är sociala 

interaktioner, och framförallt språket, av särskilt intresse hos socialkonstruktivister (Burr, 

2003: 4). Berger & Luckmann (1966: 51ff) definierar språk som ett system av vokala 

kännetecken, och att språket är det viktigaste symbolsystemet i ett mänskligt samhälle. Man 

kan börja tala om språket enbart när de vokala uttrycken blivit avskilda från det omedelbara 

nuet av subjektiva tillstånd. Ett språk blir ett språk, menar Berger & Luckmann, då vokala 

uttryck införlivats i ett objektivt tillgängligt symbolsystem. En gemensam förståelse för språk 

är grundläggande för en förståelse av vardagslivets verklighet. Språket utgör, enligt 

socialkonstruktivister, en social storhet. Vi människor skapar språket gemensamt och därmed 

blir språket en social konstruktion. Således blir vår uppfattning och kunskap om verkligheten 

socialt konstruerad (Barlebo Wenneberg, 2010: 12). 

Vardagslivet är en verklighet som tolkas av människan och är subjektivt sett meningsfull för 

dem som en sammanhängande värld. Kunskapen om denna värld skapas och återskapas från 

människans tankar och handlingar (Berger & Luckmann, 1966: 33). Kunskap om verkligheten 

är en social konstruktion som bör förstås efter hur vi (det subjektiva) konstruerar den 

(Bryman, 2002: 33), och vår förståelse av denna verklighet är specifik för en viss historia och 
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kultur. Hur en person förstår kunskapen om till exempel män och kvinnor är beroende av när 

och vart vi lever. Denna form av kunskap är således en form av artefakt från en specifik tid 

eller kultur. Vi bör heller inte anta att ett sätt att förstå och tolka världen är mer korrekt (Burr, 

2003: 3f). Våra erfarenheter av verkligheten är subjektivt tolkade erfarenheter som är 

konstruerad inom olika sociala kontexter. Beroende av den sociala kontext man befinner sig i 

varierar tolkningarna och således existerar olika kunskaper om verkligheter att förhålla sig till 

(Brante m.fl., 1998: 286). Det finns alltså flera olika konstruktioner av kunskaper om 

verkligheten, och varje enskild konstruktion för med sig en typ av handling och beteende 

(Burr, 2003: 2). 

Det finns två olika sätt som socialkonstruktivismen används; epistemologi och ontologi. 

Epistemologi, å ena sidan, avser studiet av kunskapens natur och hur vi ser på, uppfattar och 

tolkar världen. De som följer denna linje menar att det finns en objektiv värld bakom den 

subjektiva verkligheten. Ontologi, å andra sidan, är studiet om varandet och existensen av 

världen. Denna linje handlar om ett försök att upptäcka vad som existerar i världen (Burr, 

2003: 92). I denna studie följs en epistemologisk linje då jag anser att det finns en objektiv 

värld som subjektivt förstås och tolkas. För att exemplifiera: våld i nära relationer existerar, 

men hur det förstås är subjektivt. 

3.2 Genus och könsroller 

I den vanligaste användningen syftar genus på den kulturella skillnaden mellan män och 

kvinnor, vilken grundas på den biologiska uppdelningen i hanar och honor (Connell, 2009: 

22f). Genus är en viktig dimension i flera aspekter av livet, och berör bland annat frågor som 

rättvisa och identitet. Många talar om män och kvinnor som motsatser till varandra, vilket 

enligt Connell (2009: 9) inte är helt korrekt. Genusbegreppet är förenat med socialt 

konstruerade uppfattningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt (Giddens, 2007: 

370). 

Idéer om vad som är manligt och kvinnligt sprids och konstrueras konstant mer eller mindre 

överallt av allt och alla – lagstiftare, föräldrar, lärare, media et cetera. Att vara en man eller en 

kvinna är ingenting förutbestämt utan det är ett tillstånd som är under konstruktion. Detta är 

vad Connell (2009: 18f) omnämner som ”genusidentitet”, vilket avser tankar om att tillhöra 

en specifik genuskategori. Genusidentiteten skapas och omskapas under en stor del av ett 

barns uppväxt. Kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar knutna till deras 

kön, den så kallade könsrollen. Det finns två könsroller, en manlig och en kvinnlig, som är 
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knutna till maskulinitet och femininitet (Connell, 1996: 39f). De skillnader som går att finna 

mellan dem är socialt och kulturellt konstruerade (Giddens, 2007: 371). Maskulinitet är inte 

enbart en identitet eller en idé, utan maskulinitet är djupt rotad i samhällets strukturer och 

institutioner (Connell, 2005: 29). Rollnormerna är sociala verkligheter som kan förändras då 

socialisationsagenterna överför nya förväntningar (Connell, 1996: 40; Connell, 2005: 23).  

Socialisation är en process där ett barn får kunskap om den kultur han eller hon växer upp i. 

Under socialisationsprocessen införlivar barnet de värderingar, normer och beteendemönster 

som han eller hon har runt omkring sig. Socialisationsagenterna är sedan de närmsta källorna 

till kunskap som barnet har. Giddens (2007: 161ff) delar upp socialisationsprocessen med 

socialisationsagenterna i två stycken allmänna faser: Den primära fasen är intensiv och sker 

under de allra första åren i barnets liv. Det är familjen som är viktigast, och det är nu barnet 

lär sig språk och grundläggande beteendemönster. Under den sekundära fasen, som sker 

under den senare barndomen fram till att barnet blivit vuxen, är det andra 

socialisationsagenter som är viktiga. Det är skolan, vänner, media och andra organisationer 

som gör intryck på individen. De olika socialisationsagenterna är viktiga när det kommer till 

hur barn lär sig könsroller. Inlärning av könsroller sker mycket tidigt och är någonting som 

lärs in mer eller mindre omedvetet. På många olika nivåer i samhället görs det skillnad på vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt – spädbarn behandlas olika beroende av det kön 

barnet har, parfymer har olika dofter beroende av om det är en parfym till en man eller till en 

kvinna, och män och kvinnor har olika kläder och frisyrer. Allt detta ger olika signaler till 

barnet om vad som är manligt respektive vad som är kvinnligt, och barnet internaliserar de 

normer och förväntningar som ser ut att stämma överens med det egna könet. När ett kön väl 

har tillskrivits finns förväntningar att personen i fråga ska agera utifrån dessa förväntningar 

som antingen man eller kvinna (Giddens, 2007: 371ff). Det pågår en genussocialisation. 

Denna omedvetna inlärning av könsroller har dock i viss mån förändrats, men fortfarande 

finns de olika signalerna som symboliserar antingen manligt eller kvinnligt (Giddens, 2007: 

169f).  

Det manliga och det kvinnliga är dock inte enbart någonting som vi tvingas på, utan 

människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina och tar därmed en plats i 

genusordningen. De allra flesta gör detta frivilligt. Det finns dock viss otydlighet när det 

kommer till detta – vissa kvinnor är maskulina och vissa män är feminina. Det finns mycket 

som provocerar fram reaktioner från olika organisationer som vill bevara de traditionella 

könsrollerna (Connell, 2009: 19f).  
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I dagens samhälle finns i stor utsträckning en maktordning – mannen som överordnad och 

kvinnan som underordnad. Trots samhällsförändring (kvinnor i överordnad position gentemot 

män i vissa organisationer) och motstånd (feminism) mot denna könsordning existerar denna 

maktordning fortfarande (Connell, 2005: 74). De flesta kulturerna ser kvinnan som det 

”mjuka” könet, vilket gör det svårt att se kvinnan som våldsam. Vidare existerar outsagda 

normer som tolererar kvinnors våld då det antas att det ändå inte resulterar i någon större 

skada (Straus, 2009: 558).   

3.2.1 Det ideala offret 

Att vara ett offer är inte någonting objektivt, utan vem som tillskrivs en roll som offer är olika 

hos olika personer och i olika situationer. Det handlar helt enkelt om deltagarnas uppfattning 

och definition av situationen. Nils Christie, en norsk kriminolog, myntade termen ”det ideala 

offret”. Det avser en person som redan innan ett brott skett tillskrivs en legitim offerroll. Han 

nämner fem drag som karaktäriserar det ideala offret: (1) Offret är svagt, (2) offret ägnade sig 

åt en respektabel verksamhet då brottet ägde rum, (3) offret kan inte klandras platsen hen 

befann sig på (4) förövaren är stor och ond, samt att (5) förövaren är okänd för offret. Det 

ideala offret är också oftast en kvinna, och hon är helst mycket gammal eller mycket ung, 

och/eller sjuk (Christie, 1986: 18f). Det ideala offret är normen i samhället och bland 

allmänheten. Kvinnan som offer och mannen som förövare är bland allmänheten och även 

myndigheter och organisationer en vedertagen bild när det kommer till våld i nära relationer 

(Åkerström, 2008: 15). 

Ett idealt offer behöver och konstruerar en ideal förövare. De är beroende av varandra, och ju 

mer ideal ett offer är desto mer ideal är också förövaren. Christie talar också om skillnaden 

mellan ”ideala offer”, ”riktiga offer” och ”rädda offer”. Ideala offer behöver nödvändigtvis 

inte ha att göra med förekomsten av riktiga offer vilka är de som främst råkar ut för brott. Det 

råder också ett samband mellan egenskaperna att bli ett idealt offer och ha en rädsla över att 

råka ut för brott. De riktiga offren är vanligtvis inte rädda för att råka ut för brott, vilket 

troligtvis har att göra med att de har korrekt information om de verkliga riskerna över att råka 

ut för ett brott. Ideala offer får oftast information från media och får därmed en snedvriden 

bild av en verklighet där brott är vanligt (Christie, 1986: 25ff). 

En misshandlad fru är dock inte ett idealt offer – hon känner ju sin förövare vilket hon inte 

ska göra för att uppfylla alla fem kriterier. Sedan har den offentliga sektorn ingenting att göra 

med familjebråk (värt att erinra sig om är att Christie skrev detta på 1980-talet, kort efter att 
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våld i nära relationer börjat uppmärksammas). Han menar dock att kvinnor utsatta för 

partnerrelaterat våld närmar sig att tillskrivas en status som det ideala offret. Vi börjar allt mer 

acceptera att en kvinna skiljer sig från sin make och att hon inte behöver leva i en utsatt 

situation längre. Christie nämner avslutningsvis i diskussionen om det ideala offret och 

kvinnor utsatta för partnervåld att ett sjätte karaktärsdrag att uppfylla är att personen i fråga är 

stark nog att kräva status som idealt offer. Men samtidigt som de ska vara starka nog att kräva 

denna status måste de vara svaga nog att kunna tillskrivas den (Christie, 1986: 20f).  

Nästan trettio år senare anser jag att vi är i en tid då en kvinna utsatt för partnervåld har en 

status som idealt offer. Denna teori har genererats efter en genomgång av materialet. I 

kvalitativ forskning genereras teorier nämligen utefter det resultat som framträtt (Bryman, 

2007: 249). Jag har valt att använda denna teori i min studie därför att kvinnan som det ideala 

offret är normen i samhället, vilken den här teorin betonar. Under bearbetningen av mitt 

material har denna bild växt sig allt starkare, och teorin om det ideala offret kan belysa det. 

Samtidigt som teorin betonar kvinnan som det ideala offret betonar den också mannen som 

den ideala förövaren, vilket är en nu rådande norm. Med hjälp av Nils Christies teori om det 

ideala offret kommer jag att belysa denna aspekt som är dominerande i samhället och 

påverkar insatser och hjälp till de som är utsatta för våld och också till dem som utövar våld.  

4. Metod 

Den här studiens metodval är både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, av den 

anledningen att de kompletterar varandra och ger ett fylligare material med en bättre och mer 

innehållsrik analys. Den kvantitativa innehållsanalysen säger egentligen ingenting om i vilket 

sammanhang orden (koderna) befinner sig i, vilket den kvalitativa innehållsanalysen kan göra 

(Bryman, 2009: 272; Boréus & Bergström, 2012: 50). Till exempel: Den kvantitativa 

innehållsanalysen kan tala om för oss om att X och Y förekommer i det som studeras. Men 

hur X och Y förekommer och varför säger det kvantitativa inte. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kan däremot göra det. Med den kan man uttala sig inom vilken kontext X 

och Y finns, och med hjälp av teorier kan man sedan förklara varför X och Y befinner sig 

inom denna kontext.  Genom att enbart använda sig av en kvantitativ metod går man miste om 

nyanser i informationen, det vill säga hur och till vilken grad en aspekt i informationen 

existerar.   
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Det fenomen som kvantifieras med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen är ord i termer 

av utsatt och problem i förhållande till kön. Detta kommer sedan att förklaraas och tolkas 

ytterligare i den mån det är möjligt med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen. 

4.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en gammal metod som har en lång historia. Den första väldokumenterade 

innehållsanalysen gjordes någon gång på 1700-talet på en samling psalmer, och i slutet av 

1800-talet gjordes i USA någonting som kallades kvantitativ tidningsanalys. Begreppet 

innehållsanalys avser främst analyser där man kvantifierar, det vill säga räkna förekomsten av 

eller mäter, företeelser i texter utifrån ett specifikt syfte (Boréus & Bergström, 2012: 49f) 

utifrån kategorier som har utformats i förväg (Bryman, 2009: 190). Det finns dock både 

kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser. En kvantitativ innehållsanalys handlar främst 

om kvantifiering av en viss företeelse medan den kvalitativ innehållsanalys lägger mer fokus 

på tolkning av texter (Bryman, 2009: 272f). Vidare syftar den kvalitativa innehållsanalysen 

ibland på textanalyser där ingenting kvantifieras (även om det ibland kvantifieras i en 

kvalitativ innehållsanalys), utan syftar istället på att tolka och förstå vad det är som sägs 

(Boréus & Bergström, 2012: 50).  

Allt som är text går att analysera med en innehållsanalys. Det kan till exempel handla om 

reklam, artiklar, romaner, frimärken, serier, broschyrer, nedskrivna samtal, böcker et cetera. I 

den här uppsatsen är det hemsidor som analyseras. Vidare kan i princip allting i en text 

kvantifieras, exempelvis förekomsten av vissa ord eller uttryck, en viss typ av argument, hur 

ofta en specifik företeelse nämns et cetera. Vanligast är dock studier av själva innebörden, det 

vill säga det texten säger. En innehållsanalys är lämplig att använda om man vill finna 

mönster i sitt material och/eller för att jämföra olika texter (Boréus & Bergström, 2012: 50f; 

Bryman, 2009: 192ff). 

Innehållsanalysen kan utföras för hand eller med hjälp av en dator, och det finns för- och 

nackdelar med båda metoderna. Jag utför min innehållsanalys för hand, och fördelen med 

detta är att mer komplicerade tolkningar kan göras. Nackdelen är dock att det kan ta längre tid 

att gå igenom ett större material (Boréus & Bergström, 2012: 51). Mitt material är dock inte 

allt för stort, så tidsaspekten är och kommer inte att bli några problem vad gäller kodning och 

tolkning. 
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När man gör en innehållsanalys börjar man med att formulera ett syfte eller 

forskningsproblem. Tidigt i arbetsprocessen avgränsar man och samlar in sitt material. Man 

börjar med små mängder så att man bildar sig en uppfattning om området, alltså se vad som är 

relevant att samla in. Därefter ska man börja konstruera ett analysinstrument som anger vad 

det är som ska noteras i materialet – ett så kallat kodschema. Ordet kod har här att göra med 

att förekomsten av någonting i texten ska noteras med hjälp av en sifferkod. Kodschemat talar 

om i detalj vilka noteringar som ska göras i de analyserade texterna (Boréus & Bergström, 

2012: 54f). Till hjälp för kodningsschemat används en så kallad kodningsmanual. I den går de 

kategorier som används i kodningen att finna. Vidare innehåller kodningsmanualen en 

förteckning över de dimensioner, kategorier och koder som ingår i analysen. Kortfattat skulle 

man kunna säga att kodningsmanualen är en för kodaren vägledande lista över det som ska 

kodas (Bryman, 2009: 199ff) Då man konstruerat ett fungerade analysinstrument bör man 

göra provanalys på en liten del av materialet för att se så att det verkligen fungerar så som det 

är tänkt. Fungerade allt som det ska kan man fortsätta på resterande av materialet (Boréus & 

Bergström, 2012: 55). 

4.1.1 Fördelar och nackdelar med en innehållsanalys 

Fördelen med en innehållsanalys enligt Boréus & Bergström (2012) är att den skapar en 

överblick över ett större material och att det ger ett bra underlag för jämförelse. Vidare är det 

en bra metod (framförallt den kvantitativa innehållsanalysen) för att generalisera och 

undersöka övergripande mönster och förändringar över tid i ett samhälle (Boréus & 

Bergström, 2009: 87). Fördelar med en innehållsanalys enligt Bryman (2009) är att det är en 

objektiv analysmetod och att den är lätt att beskriva hur man gått tillväga med bland annat 

urval och kodningsschemat, vilket gör att den är lätt att replikera och följa upp. Vidare är en 

innehållsanalys tillämpningsområde brett, den går att tillämpas på många olika slag av 

information. En innehållsanalys kan också ge information om grupper som annars är svåra att 

få kontakt med och som en metod som inte påverkar studieobjektet (Bryman, 2009: 203). 

Bryman (2009) nämner också olika nackdelar med metoden. Bland annat nämner han att en 

innehållsanalys enbart kan vara så bra som det material den bygger på, och att det är i princip 

omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte är påverkad av kodaren. Vidare kan det vara 

med enbart en kvantitativ innehållsanalys svårt att få svar på frågor som frågar varför. Om 

man däremot kompletterar med en kvalitativ innehållsanalys kan man dock till viss del kunna 

svara på sådana frågor (Bryman, 2009: 203ff). Även Boréus & Bergström (2012) tar upp 
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kritik mot innehållsanalys som metod. Bland annat talar de om att allt inte är meningsfullt att 

kvantifiera, att i en del kontexter är det inte viktigt att räkna hur många gånger en viss 

företeelse förekommer. Ett annat problem som de menar att innehållsanalysen har är att den 

tenderar att visa på det uttalade snarare än det outtalade. Ibland kan det som inte sägs vara 

viktigt, och det är någonting som innehållsanalysen inte ser (Boréus & Bergström, 2009: 

80ff). Detta är dock någonting man till viss del kan komma undan om man kompletterar den 

kvantitativa innehållsanalysen med en kvalitativ innehållsanalys, då den har fokus på mening 

snarare än de faktiska orden (Bryman, 2009: 272; Boréus & Bergström, 2012: 50).  

4.1.2 Varför just innehållsanalys? 

En anledning till att den här studien har innehållsanalys som metodval är för att den både 

handlar om att räkna ord (kvantitativ innehållsanalys) och tolkar texter (kvalitativ 

innehållsanalys) (Bryman, 2009: 272), vilket lämpligast hjälper till att besvara studiens syfte 

och frågeställningar som handlar om att ta reda på och förklara hur och varför jourerna 

skildrar män och kvinnor som offer eller förövare För att göra detta måste jag först ta reda 

med vilka ord respektive kön skildras, och hur ofta dessa ord (som nu blivit koder) nämns – 

det vill säga kvantifiering. Därefter måste jag tolka dessa ord och undersöka inom vilken 

kontext orden befinner sig i.  

En innehållsanalys som metod lämpar sig vidare väl att använda när ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv finnes. Socialkonstruktivismen utgår från, som redan 

nämnt, att kunskaper om världen är socialt konstruerade. Framför allt den kvalitativa 

innehållsanalysen har fokus på att tolka vad som konstrueras och/eller har konstruerats i en 

text.  

4.2 Rollen som forskare 

Forskarens roll i den här uppsatsen är tänkt att vara så neutral som möjligt. 

Socialkonstruktivismen förespråkar att kunskaper om världen är socialt konstruerade (Berger 

& Luckmann, 1966: 13), samt påminner oss om att vår förståelse och våra tolkningar av den 

är färgade. Vidare talar socialkonstruktivismen om för oss att vi alltid bör vara kritiska inför 

hur vi förstår och uppfattar världen (Burr, 2003: 2f). Som forskare bör man således vara 

medveten om vilken roll man har och/eller kommer att ha i sin forskningsprocess. För att 

uppnå en sådant neutralt ställningstagande som möjligt har jag som forskare bland annat valt 

att inte ställa upp någon form av tröskel för vad en våldshandling är. Tanken med hela studien 
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är att presentera andras trösklar för våld, och därefter jämföra dessa trösklar i relation till hur 

de svenska kvinno- och mansjourer konstruerar och skildrar män och kvinnor som förövare 

och offer. Det är dock svårt att helt komma bort från en färgad tolkning i en 

forskningsprocess. Kategorierna till kodningen, till exempel, är konstruerade utifrån min 

tolkning av kvinno- och mansjourernas framställningar av män och kvinnor samt förövare och 

offer på deras respektive hemsidor. Helt neutral går det alltså inte att vara.  

4.3 Urval 

Sverige har 21 stycken län och 290 kommuner, och vid tidpunkten för inhämtning av 

materialet fanns det 150 kvinnojourer och 15 aktiva mansjourer (se tabell 2). Kvinnojourerna 

har två riksorganisationer, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR) och 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), som samlar (bland 

annat) kvinnojourer i Sverige. Någonting liknande finns dock inte för mansjourerna, utan de 

mansjourer som finns är fristående – någonting som i sin tur har gjort det svårt att 

sammanställa de mansjourer som finns. Jag har därför län för län fått söka efter existerande 

mansjourer. Denna sökning har givit resultat som, bortsett från de få hänvisningarna till en 

faktisk mansjour, artiklar och inlägg om nedläggningar och uppstarter av mansjourer. Detta 

skiljer sig enormt från om man söker på kvinnojourer och län, då flertalet hänvisningar till 

kvinnojourer inom det sökta länet dyker upp.                       
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                         Tabell 2. Antal län i Sverige ordnat efter länskod (inom parantes anges antal  

                         kommuner) och kvinno- och mansjourer i dessa län. 

                         Källa: SCB, SKR och ROKS, samt respektive mansjours kontaktuppgifter 

Län Kvinnojour Mansjour 

Stockholm (26) 29 2 

Uppsala (8) 7 2 

Södermanland (9) 6 1 

Östergötland (13) 3  

Jönköping (13) 8 1 

Kronoberg (8) 2 1 

Kalmar (12) 3  

Gotland (1) 1  

Blekinge (5) 5 1 

Skåne (33) 13 1 

Halland (6) 4  

Västra Götaland (49) 17  

Värmland (16) 7 1 

Örebro (12) 2 1 

Västmanland (10) 4 1 

Dalarna (15) 7  

Gävleborg (10) 7 1 

Västernorrland (7) 6 1 

Jämtland (8) 1  

Västerbotten (15) 5 1 

Norrbotten (14) 13  

N = 21 (290) N = 150 N = 15 

 

Mitt urval består av de län där både kvinno- och mansjourer finns och de båda har en hemsida 

som går att använda som material. Av de femton mansjourer som jag fann hade åtta stycken 

av dem en hemsida (de övriga hade enbart en hänvisning till telefonnummer och ibland också 

en adress). Jag har dock avgränsat mig till en jour per län eftersom det annars blir 

problematiskt i och med att det finns så många fler kvinnojourer än mansjourer, och den 

kvinnojour som användes som material valdes om den fanns i samma stad som mansjouren 

fanns i. Jag har också valt att enbart använda mig av de mansjourer och kvinnojourer som är 

fristående organisationer. Jag utesluter alltså de krismottagningar och kriscentrum som 

kommuner upprättat av den anledningen att de allra flesta kommunerna har upprättat någon 

form av behandlingsplan för såväl kvinnor och män som lever i eller utövar våld i en nära 

relation. Det relevanta och intressanta i den här studien är mer eller mindre från kommuner 

fristående organisationer som värnar om män och kvinnor utsatta för eller utövare av 

partnerrelaterat våld. Åtta mansjourer och åtta kvinnojourers hemsidor kommer således vara 

denna studies empiriska underlag, vilka är: Alla Kvinnors Hus och Manscentrum Stockholm 
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(Stockholm), Kvinnogemenskap och Manscentrum Sundsvall (Västernorrland), Kvinnohuset 

Västerås och Kriscentrum för män i Västmanland (Västmanland), Kvinnohuset Örebro och 

Örebro Mansmottagning (Örebro), Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus Karlstad och Karlstads 

Mansjour (Värmland), Kvinnojouren i Umeå och Mansjouren Västerbotten (Västerbotten), 

Kvinnojouren Ringblomman och Stickan, en krismottagning för män (Gävleborg), samt 

Uppsala Kvinnojour och Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (Uppsala).  

4.4 Tillvägagångasätt 

Det allra första jag gjorde var att, precis som Boréus & Bergström säger, bestämma och 

precisera ett syfte. Därefter samlade jag in mitt material så att jag fick en överblick över 

området. När jag skapat mig en överblick kunde jag också utforma kategorierna till mitt 

kodningsschema och min kodningsmanual (Boréus & Bergström, 2012: 54f). När det kommer 

till utformandet av kodningsmanualen (bilaga 1) och kodningsschemat (bilaga 2) har jag tagit 

inspiration av Bryman (2009: 198ff). De är uppdelade i kategorierna män och kvinnor och är 

ordnad efter det län mansjouren och kvinnojouren finns i. De huvudvariabler som sedan tas 

med är (1) utsatt och (2) problem, som i sin tur innehåller undervariablerna missbruk, 

aggression/ilska, våld, relationer och vårdnadstvist (faller inom huvudvariabeln problem), 

och hot, våld, övergrepp, brott, offer, psykisk utsatthet, sorg och sexualitet (faller inom 

huvudvariabeln utsatt) (se kodningsmanualen bilaga 1). Dessa undervariabler placeras sedan 

med det kön variabeln riktar sig till (se kodningsschemat bilaga 2). 

När kategorierna var bestämda och variablerna utplockade började jag att koda mitt material. 

Detta gick till som att när jag fann en mening som innehöll något av orden (eller en synonym 

till ordet) undersökte jag om huruvida det ordet stod i relation till en man, kvinna, båda könen 

eller inget särskilt kön. Till exempel denna mening som fanns på Örebro Mansmottagning: 

Det kan vara våld man utövat eller rädd för att utöva, och det kan vara våld man har varit utsatt 

för. Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att ha gjort någon illa. Du ska inte behöva slå 

mer.  

Här finns ordet våld som är en av variablerna och ordet utsatt som är en av huvudvariablerna. 

Båda orden står i relation till mannen. Den kodas därför som problem – våld under kategorin 

man, och som utsatt – våld under kategorin man. Viss information går dock förlorad om man 

enbart kodar ord. Samma exempel ska förklara hur jag har använt den kvalitativa 

innehållsanalysen som komplement till den kvantitativa: Det är en jour riktad till män, och 

fokus ligger på mannen som har problem med aggressioner och som gör någon närstående 
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illa. De nämner dock att om man själv har varit utsatt för våld kan man vända sig till dem. 

Fokus ligger dock fortfarande på mannen som slår. Med hänvisningar till citat och tolkning av 

dem förloras inte den kontext variablerna befinner sig inom i informationen. Med enbart en 

kvantitativ innehållsanalys skulle variablerna man och utsatt varit mer framträdande, man 

skulle inte ha kunskap om i vilken kontext de befinner sig inom. Genom att visa att det mer 

handlade om en parantes blir kunskapen mer korrekt och värdefull. Det jouren främst syftar 

till är att hjälpa män som använder fysiskt våld eller är rädda för att börja göra det. Genom att 

kombinera kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ innehållsanalys får man fram 

aspekter som skulle kunna (vilket skulle ha skett i det här fallet) förloras eller misstolkas.  

Löpande under processen har jag arbetat med uppsatsens teorier och tidigare forskning. En del 

material har ändrats och en del har tagits bort helt. De teorier och begrepp som i slutändan 

kom att användas var socialkonstruktivism, genus och könsroller och det ideala offret. Det 

ideala offret kom att användas då den förklarar undersökningens kontexts normer väl. I 

tidigare forskning har det förts en diskussion kring huruvida det råder en asymmetri eller 

symmetri när det kommer till partnerrelaterat våld. Forskningen har sökts dels genom sökord 

på olika databaser (däribland Umeå Universitets egen databas, Science Direct och Google 

Scholar) på såväl svenska som engelska; mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, 

asymmetri, symmetri, våld i nära relationer och partnerrelaterat våld, dels genom forskares 

hänvisningar till andra forskare och studier. 

Analysen av det insamlade materialet tillsammans med tidigare forskning och teorier kommer 

att ske under den kvalitativa innehållsanalysen. Den delen har genererat mer information och 

där finns mer att tolka och analysera, samt för att i kvantitativ forskning skiljer man på empiri 

och diskussion medan man i kvalitativ forskning inte gör det.  

4.5 Generaliserbarhet 

Att kunna generalisera är en viktig aspekt när man gör en studie, och det avser huruvida en 

studies resultat är relevant utanför studiens kontext (Lewis & Ritchie, 2003: 263). En annan 

aspekt som är viktig att ta hänsyn till är om huruvida det finns en tidsgräns för hur länge ens 

resultat är giltiga (Bryman, 2009: 119). Vad gäller tidsaspekten i den här studien har den ett så 

att säga ”bäst-före-datum” eftersom samhället är föränderligt. I dag, i slutet av 2013/början av 

2014, finns det ett visst antal kvinnojourer och mansjourer vilka har ett visst syfte med sin 

verksamhet. För några år sedan såg situationen annorlunda ut, och om några år kommer 
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situationen kanske ha ändrats igen. Det är således viktigt att ta hänsyn till när studien är gjord 

och se till den tidens diskurs/diskurser på ämnet som berörs.  

Det förekommer också viss skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning när frågan om 

generaliserbarhet nämns. Det är viktigare inom kvantitativ forskning än inom kvalitativ 

forskning att man vill kunna generalisera sina resultat utöver studiens kontext (Bryman, 2009: 

273). I kvantitativ forskning är man intresserad av att kunna säga någonting om i vilken 

utsträckning ens resultat kan generaliseras till andra kontexter och situationer än den som var 

aktuell i undersökningen (Bryman, 2009: 93). Det är omdiskuterat bland författare och 

forskare ifall kvalitativ forskning kan dra en omfattande slutsats baserat på det egna materialet 

(Lewis & Ritchie, 2003: 263), och det är svårare att med kvalitativ forskning generalisera till 

andra situationer än den som studien är gjord inom. Man strävar istället inom kvalitativ 

forskning efter en förståelse av en eller flera aspekter inom den kontext studien utförs inom 

(Bryman, 2009: 270ff).   

4.6 Etiska aspekter 

Etiska aspekter är alltid en viktig aspekt att ta hänsyn till när forskning utförs. Det finns dock 

mer att beakta när fysiska personer finns med i bilden, som till exempel vid intervjuer, 

eftersom man måste förhålla sig till flera etiska principer som bland annat korrekt 

information, frivillighet, samtycke och konfidentialitet (Bryman, 2007: 440). Detta innebär 

dock inte att de etiska aspekterna är mindre viktiga att ta hänsyn till. I den här studien består 

materialet av Internethemsidor, vilket inte har att göra med direkta personer utan handlar 

snarare om en grupp personer.  

Internet består av sammanförda bitar av information från flera olika källor, och man bör alltid 

kontrollera materialet innan det används (Sandred & Engström, 1999: 33). Utan Internet blir 

det i dag svårt att bedriva forskning. I dag trycks lite på papper, utan det mesta publiceras via 

Internet (Sandred & Engström, 1999: 37). Internet är alltså en stor informationskälla som alla 

människor har mer eller mindre tillgång till. När det kommer till mitt material, hemsidor, kan 

man fundera kring huruvida det är etiskt korrekt att använda dessa utan de ansvariga för 

hemsidans vetskap eller om man bör ta kontakt med dem och be om tillåtelse. För att ta reda 

på vad man bör göra kan man falla tillbaka på upphovsrättslagen eftersom allt som publiceras 

på Internet skyddas av denna lag (Mediekompass, Upphovsrätt). Det finns dock någonting 

inom upphovsrätten som kallas den ideella rätten vilket innebär att materialet kan användas 

utan tillstånd om man inte ändrar någonting, inte använder materialet i en kontext som kan 
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upplevas kränkande för upphovsmannen och om upphovsmannen nämns och det är tydligt 

vart materialet kommer ifrån (PRV, Upphovsrätt). Jag får således använda hemsidorna som 

material utan att be om tillåtelse, om jag förhåller mig till de principer uppsatta inom den 

ideella rätten. Därmed bryter jag inte mot någon eller några etiska principer så länge jag gör 

det tydligt för mina läsare vad som kommer ifrån vad. 

5. Kvinnojourer och mansjourer i Sverige 

Under det delavsnitt som följer (5.1 kvantitativ innehållsanalys) presenteras den kvantitativa 

innehållsanalysen vilken består av tre stycken figurer som består av huvud- och 

undervariabler i förhållande till kön som jag kommer att tolka. Under det andra delavsnittet 

(5.2 kvalitativ innehållsanalys) placeras huvud- och undervariablerna i en bredare och djupare 

kontext så att materialet kan förstås och tolkas ytterligare. Här kommer även en grundligare 

analys att utföras med grund i uppsatsens tidigare forskning och teorier.  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I figur 1 går att se räknade undervariabler ordnade inom huvudvariablerna problem och utsatt 

i relation till kön uppdelat på respektive jour. Undervariablerna som faller inom 

huvudvariabeln problem är missbruk, aggression/ilska, våld, relationer och vårdnadstvist, och 

de undervariabler som faller inom huvudvariabeln utsatt är hot, våld, övergrepp, brott, offer, 

psykisk utsatthet, sorg och sexualitet.  

 

Figur 1. Antal räknade undervariabler på respektive jour ordnat i huvudvariabler i  

relation till kön.  

(Förklaring: MJ = Mansjour, KJ = Kvinnojour) 
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Vad som då går att se i figur 1 är att män är överrepresenterade när det kommer till ord som 

har med huvudvariabeln problem att göra och underrepresenterade vid ord som är relaterade 

till huvudvariabeln utsatt. Hos mansjouren omnämns män främst i termer av problem. Endast 

en gång talas det om mannen som utsatt. Kvinnor nämns också hos mansjourerna främst i 

termer av problem, och även de nämns endast en gång i termer av utsatt hos mansjouren. När 

det kommer till kvinnojouren nämns män enbart i termer av huvudvariabeln problem och 

aldrig som utsatt, och kvinnor nämns enbart en gång i relation till huvudvariabeln problem. På 

kvinnojourerna talas det om kvinnor främst i termer av utsatt. Det går således att se en 

skillnad på hur jourerna presenterar män och kvinnor. Kvinnojourerna talar främst om kvinnor 

i termer av utsatt och män i termer av problem, medan mansjourerna istället talar främst om 

både män och kvinnor i termer av problem, om än män nämns mer ofta Det finns dock 

likheter mellan dem, och det är att de båda är eniga om att mannen är den med problem. Det 

är alltså tydligt att kvinnojourerna talar om motsatspar och lyfter upp kvinnor som utsatta och 

män som förövare, medan mansjourerna inte talar om utsatthet utan snarare om problem.  

Figur 2 visar räknade undervariabler på mansjourernas hemsidor uppdelat på kön. De 

undervariabler som förekom mer än en gång var våld (under huvudvariabeln utsatt), missbruk, 

aggression/ilska, våld, relationer och vårdnadstvist (under huvudvariabeln problem). De 

övriga undervariablerna hot, övergrepp, brott, offer, psykisk utsatthet, sorg och sexualitet 

(under huvudvariabeln utsatt) anträffades inte på mansjourernas hemsidor. 

 

Figur 2. Räknade undervariabler på mansjourerna i relation till kön. 

(Förklaring: U = huvudvariabeln utsatt, P = huvudvariabeln problem) 

I figur 2 går att se att, som redan konstaterats i figur 1, att män är överrepresenterade när det 

kommer till undervariabler som står i relation till huvudvariabeln problem. Män nämns, precis 
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som kvinnor, i relation till utsatt en gång på mansjourernas hemsidor. Det talas mer om 

huvudvariabeln problem än om huvudvariabeln utsatt på mansjourerna, och det gäller såväl 

för män som kvinnor. Det talas dock oftare om män med problem än kvinnor med problem. 

När det kommer till undervariablerna missbruk och vårdnadstvist nämns dock män och 

kvinnor lika ofta på mansjourerna. Män nämns dock dubbelt så ofta, och mer när det kommer 

till undervariablerna aggression/ilska, våld och relationer, än kvinnor på mansjourernas 

hemsidor 

Figur 3 visar räknade undervariabler på kvinnojourernas hemsidor i relation till kön. De 

undervariabler som förekom mer än en gång är hot, våld, övergrepp, brott, offer, psykisk 

utsatthet, sexualitet (under huvudvariabeln utsatt), aggression/ilska och våld (under 

huvudvariabeln problem). De undervariabler som inte figurerade alls på kvinnojourernas 

hemsidor var sorg (under huvudvariabeln utsatt), missbruk, relationer och vårdnadstvist 

(under huvudvariabeln problem). 

 

Figur 3. Räknade undervariabler på kvinnojourerna i relation till kön. 

(Förklaring: U = huvudvariabeln utsatt, P = huvudvariabeln problem) 

Det går att se i figur 3, som redan konstaterats i figur 1, att kvinnor är överrepresenterade när 

det kommer till undervariabler som hör ihop med huvudvariabeln utsatt, det handlar främst 

om undervariabeln våld. Män nämns inte alls i termer av utsatt på kvinnojourernas hemsidor, 

utan det talas enbart om män i relation till problem. Då handlar det om problem med 

aggression/ilska och våld. Kvinnor nämns en gång i förhållande till huvudvariabeln problem 

på kvinnojourernas hemsidor, och det handlar om problem med våld. Kvinnan är alltså det 

kön som utsätts för våldshandlingar och mannen det kön som begår dem, om man ser till 

kvinnojourernas hemsidor.  
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5.1.1 Delsammanfattning 

Vad som då har gått att utläsa i figurerna är att det existerar en skillnad mellan hur mans- och 

kvinnojourerna konstruerar och skildrar män och kvinnor. Mansjourerna talar mer i termer av 

likheter mellan könen då såväl män som kvinnor skildras i relation till huvudvariabeln 

problem. Kvinnojourerna, å andra sidan, talar mer i motsatspar och skildrar kvinnan som den 

utsatta och mannen som den som har problem. På både mans- och kvinnojourernas hemsidor 

har de gemensamt att de båda anser att mannen är den främsta utövaren av partnerrelaterat 

våld. 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Som redan har konstaterats i avsnittet med den kvantitativa innehållsanalysen ligger fokus på 

kvinno- och mansjourernas hemsidor i Sverige på mäns våld mot kvinnor, det vill säga 

mannen som våldsutövaren och kvinnan som offret. Svenska kvinno- och mansjourer följer 

således en asymmetrisk linje när det kommer till våld i nära relationer, precis som Saunders 

(2002: 1428), Dobash & Dobash (2004: 327ff) och Johnson (2011: 291) diskuterar för under 

tidigare forskning. De menar att många fler studier har kunnat påvisa att fler partnerrelaterade 

våldsbrott har begåtts av en man och att kvinnan i de allra flesta fallen är offret för detta 

manliga våld. De menar vidare att de som förespråkar för en symmetrisk linje förringar 

självförsvar då de räknar in det som en våldshandling eftersom de är handlingsbaserade och 

anser att ett slag är ett slag oberoende av varför slaget utdelades. Dobash & Dobash (2004: 

345) anser helt enkelt att det inte går att jämföra kvinnors och mäns våld gentemot en partner 

eftersom både typ och nivå av våld är så olika. Kvinnor rapporterar oftare än män fysiska och 

psykiska skador efter att de har utsatts för våld i en nära relation (Dobash & Dobash, 2004: 

328). Även statistiken visar att kvinnor anmäler mer än dubbelt så många gånger att de blivit 

utsatta för partnerrelaterat våld (BRÅ:s statistikdatabas). Det går således att se en skillnad i 

genus, det vill säga vilken/vilka roller som tillskrivs män och kvinnor, där män är det 

dominerande könet som brukar partnerrelaterat våld och kvinnor är det kön som främst utsätts 

för detta manliga våld. Kvinnor anses i många samhällen som det ”mjuka” könet vilket 

resulterar i att det blir svårare att se henne som våldsam. Vidare finns det vissa indirekta 

normer som mer eller mindre tolererar och/eller bortförklarar kvinnors våld då det ofta inte 

resulterar i någon större skada (Straus, 2009: 558).  
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Christie (1986: 18f) skriver att offerrollen inte är någonting objektivt, utan det är någonting 

som är socialt konstruerat. Vem som tillskrivs en roll som offer handlar i hög utsträckning om 

allmänhetens uppfattning av situationen. Det ideala offret är en person som tillskrivs en 

legitim status som offer redan innan ett brott har skett, och allmänheten tillskriver lättare 

kvinnor status som ett idealt offer. Det ideala offret är normen i samhället (Åkerström, 2008: 

15). Trots att Christie när han utformade teorin om det ideala offret på 1980-talet inte ansåg 

att kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld kunde tillskrivas en roll som det ideala offret 

menade han att det bara var en tidsfråga (Christie, 1986: 20). Idag anser jag att kvinnor som 

råkat ut för sådant våld kan tillskrivas en sådan roll, vilket de också gör. Detta har även varit 

tydligt förekommande under hela min arbetsprocess, särskilt på kvinnojourernas hemsidor. På 

mansjourernas hemsidor har det ideala offret och den ideala förövaren inte varit lika 

framträdande, men kvinnojourerna skriver nästan uteslutande i termer av det ideala offret 

(kvinnan) och den ideala förövaren (mannen) då de genomgående talar om kvinnor och män 

som motsatser när det kommer till våld i nära relationer.  

Alla kvinnojourer utom en i materialet riktar sig enbart till kvinnor (med eller utan barn) som 

är eller har varit utsatta för våld i en nära relation. Alla Kvinnors Hus i Stockholm vänder sig 

också till förövarna som: 

… [I] de flesta fall är män 

- Alla kvinnors hus i Stockholm 

Stödsamtal finns för män som har utsatt familjen för hot eller våld […]. Det kan vara svårt att på 

egen hand bryta ditt beteendemönster.  

- Alla kvinnors hus i Stockholm 

Alla kvinnojourer talar om mannen som våldsutövare. Skillnaden med Alla Kvinnors Hus i 

Stockholm är att de även försöker hjälpa de våldsutövande männen medan de övriga 

kvinnojourer inte ämnar göra det utan de fokuserar enbart på de utsatta kvinnorna. Den ideala 

förövaren är inte lika framträdande som på de övriga kvinnojourerna. Alla Kvinnors Hus i 

Stockholm ser mannen som den som utsätter sina närstående för psykiskt eller fysiskt våld, 

och att det är ett beteende som mannen kan kontrollera om han får hjälp och stöd. Det går 

vidare att ana en liten antydan till, med grund i det första citatet som säger att det i de flesta 

fall är män som utövar partnervåld, att också kvinnor kan utöva partnervåld även om det inte 

är vanligt. Fokus ligger dock på mannen som förövaren och kvinnan som offer. Män har 

således på alla kvinnojourernas hemsidor konstruerats i termer av förövare och kvinnor i 

termer av utsatthet. På alla kvinnojourers hemsidor, med undantag för Alla Kvinnors Hus i 
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Stockholm, konstrueras männen också i linje med den ideala förövaren och kvinnan i linje 

med det ideala offret:  

Många kvinnor törs inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne 

- Uppsala Kvinnojour 

[H]an vill bara att hon ska veta vem som har makt och kontroll. 

- Kvinnohuset Västerås 

Det går alltså att se en skillnad i genus där könen konstrueras olika. Att vara en man eller en 

kvinna är utanför det rent biologiska inget förutbestämt. Män och kvinnor konstrueras olika, 

konstruktioner som grundas i olika sociala tolkningar av könen. Utifrån dessa konstruktioner 

uppstår också olika förväntningar beroende av om man är en man eller en kvinna. Dessa 

förväntningar är djupt rotade i samhället (Connell, 2005: 18ff), och kan endast förändras då 

nya förväntningar skapas (Connell, 1996: 40; Connell, 2005: 23). Förväntningar om vad som 

är manligt respektive kvinnligt är ständigt under konstruktion, och konstrueras och 

omkonstrueras på alla nivåer i samhället – media, lärare, föräldrar, lagstiftning et cetera. När 

det talas om våld i nära relationer förväntas det direkt att mannen är förövaren och att kvinnan 

är offret. Våld i nära relationer är mer eller mindre synonymt med mäns våld mot kvinnor. 

Könsskillnaden vid utsatthet för brott är också någonting som Christie (1986: 25) 

uppmärksammar i sin teori om det ideala offret. Kvinnan är ett idealt offer, och eftersom 

ideala offer behöver och skapar ideala förövare som är motsatsen är den ideala förövaren 

således en man. Män nämns inte alls som utsatt för partnerrelaterat våld på kvinnojourernas 

hemsidor, utan bilden av män är tydlig: 

 [A]tt män utsätter kvinnor för våld är mycket vanligare än de flesta tror. […] Vi ökar kunskapen 

om mäns våld mot kvinnor.  

- Uppsala kvinnojour 

Ju mer dessa tydliga könsroller presenteras desto svårare blir det också att skapa nya 

förväntningar på män och kvinnor. Det är under den sekundära socialisationsfasen som en 

individ får intryck från andra än de närmast anhöriga som föräldrar och syskon. Hur dessa 

socialisationsagenter, som är bland annat skolan, vänner, media och andra organisationer, 

framställer könsroller blir också naturliga för individen i fråga. Det pågår en 

genussocialisation, och denna omedvetna inlärning av könsroller skickas vidare till 

nästkommande generation (Giddens, 2007: 161ff). Det finns idag en maktordning med 

mannen som överordnad och kvinnan som underordnad. Trots motstånd mot denna 
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maktordning, från till exempel feminister, finns den fortfarande. Maktordningen, och 

motstånd mot denna, förstärker bilden av den överordnade mannen och den underordnade 

kvinnan (Connell, 2005: 74). Därmed förstärks också bilden av mannens försök att kontrollera 

kvinnan genom att bland annat utöva psykiskt och/eller fysiskt våld mot henne för att behålla 

sin maktposition. Eftersom kvinnan är underordnad mannen blir det svårare för henne att 

utöva denna form av våldshandling (Johnson, 2011: 290). Fokus ligger därför på kvinnornas 

kamp att ta sig ur en underordnad position. Våld i nära relationer anses av de som förespråkar 

den asymmetriska linjen främst vara ett manligt problem. Det är männen som måste förändra 

sitt aggressiva och våldsamma beteende. När de har förändrats kommer våld i nära relationer 

inte att existera i lika hög utsträckning som det gör idag (ROKS).  

Rädslan för utsatthet av partnerrelaterat våld är också tydligare bland kvinnor. Detta kan 

tolkas med ideala, riktiga och rädda offer som Christie (1986: 25ff) talar om. Riktiga offer är 

de personer som huvudsakligen utsätts för brott. De är oftast också de som inte är rädda för att 

bli utsatta för brott, vilket är korrelerat med att de har en korrekt bild av de verkliga riskerna 

över att utsättas för brott. Ideala och rädda offer har egentligen inte mycket att göra med den 

verkliga utsattheten för brott, men de är oftast de som är mest rädda för att utsättas för brott. 

Dessa personer får oftast information från media som ofta visar en snedvriden bild av risker 

för att utsättas för brott (Christie, 1986: 25ff). Media matar allmänheten med information om 

kvinnors utsatthet för mäns våld. Detta blir då också sanningen bland allmänheten. Media är 

för många människor den enda källan till kunskap, och det media lyfter upp och betonar blir 

också verkligheten för dessa människor. Media konstruerar en bild av verkligheten, en bild 

som skapas utifrån hur nyhetsvärdig en händelse är (Jewkes, 2004: 27). Kvinnan som offer 

har lyfts upp mer i media och därmed ses hon också som ett starkare offer bland allmänheten.  

På kvinnojourernas hemsidor förstärks kvinnans status som offer ännu mer genom att fem av 

åtta kvinnojourer som jag har använt som material har en knapp på hemsidan som gör att 

besökare hastigt kan ta sig ifrån sidan, och istället skickas hon automatiskt till sin webbläsares 

startsida. Ingen av mansjourerna har en liknande funktion. Kvinnojouren i Umeå har 

dessutom en underflik som beskriver hur ett besök på hemsidan kan raderas från 

webbhistoriken. Tankar och planer som en kvinna har på att lämna sin man måste döljas:  

Kvinnor[s] […] kamp för att lämna en misshandlande man 

- Kvinnohuset Örebro 
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Män som misshandlar är livsfarliga […] hemmet [är] den absolut farligaste platsen för en kvinna 

att vara på. 

- Kvinnohuset Västerås 

Orden och meningarna på kvinnojourernas hemsidor är laddade, och det görs tydligt vilka 

roller som män och kvinnor tillskrivs. Språket är viktigt inom socialkonstruktivismen 

eftersom det är genom språket (sociala interaktioner) som tolkningar av världen skapas (Burr, 

2003: 4). Vi människor skapar språket gemensamt och därmed blir språket en social 

konstruktion och vår uppfattning och kunskap om verkligheten blir socialt konstruerad 

(Barlebo Wenneberg, 2010: 12). Språket är det viktigaste symbolsystemet i samhället, och en 

gemensam förståelse för ett språk är grundläggande för en förståelse av världen och 

konstruktionen av en verklighet (Berger & Luckmann, 1966: 51ff). Ett språk är inte objektivt 

skapat utan vi människor har konstruerat det med bakomliggande betydelser. Varje ord är 

subjektivt mer eller mindre laddade, och betyder och kan tolkas annorlunda inom olika 

kontexter (Berger & Luckmann, 1966: 51ff; Burr, 2010: 2). På kvinnojourernas hemsidor har 

språket bland annat används för att tydliggöra vilken roll män och kvinnor har tillskrivits. 

Genomgående på kvinnojourernas hemsidor förstärks bilden av kvinnan som utsatt och 

mannen som förövare med varierande laddade ord och meningar, och ett tydligt idealt offer 

och en ideal förövare går att urskilja. Ju mer utsatt kvinnan skildras desto mer problematisk 

skildras också mannen (Christie, 1986: 18). Detta skiljer sig från mansjourernas hemsidor 

som är mer neutrala i sin framställning av offer- och förövarroller. Där ligger fokus snarare på 

likheter mellan könen och ett försök görs för att erbjuda stöd till män (och ibland också 

kvinnor) som har problem med bland annat våld. Mansjourerna har dock, i likhet med 

kvinnojourerna, fokus på män som våldsutövare om än ur ett annat perspektiv:  

[…] bistå män i kris. Varje år hjälper och stödjer vi ett stort antal män som drabbats av svårigheter 

som de själva upplever att de inte kan hantera.  

- Manscentrum Stockholm 

Får vi ”lätta på trycket” blir vi också mindre benägna att utöva våld i alla dess former 

- Mansjouren Västerbotten 

På mansjourernas hemsidor ligger fokus på att hjälpa de män som befinner sig i kris. Till 

skillnad mot hur kvinnojourerna konstruerar männen, konstruerar mansjourerna män som 

personer som befinner sig i en problematisk situation som behöver hjälp att ta sig ur denna. 

Syftet med mansjourernas verksamhet är att hjälpa och stödja dessa män. Vad gäller mäns och 

kvinnors utsatthet för partnerrelaterat våld på mansjourernas hemsidor är det snarare en 
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parantes än huvudfokus som det är på kvinnojourernas hemsidor. Fokus ligger helt enkelt på 

de manliga våldsutövarna. Könsrollerna är vidare inte lika framträdande på mansjourernas 

hemsidor som de är på kvinnojourernas hemsidor. Det talas om mannen som förövaren, och 

ibland också om kvinnan som förövaren. Utsattheten för våld i nära relationer talas det om 

indirekt då det nämns nästan uteslutande när det talas om våldsutövaren. Det nämns alltså inte 

direkt om offret för partnerrelaterat våld, utan det handlar om underförstådda offer. 

På mansjourernas hemsidor används språket mindre laddat. Här skildras män som personer 

med problem som behöver hjälp, snarare än som livsfarliga män som kvinnojourerna har ett 

större fokus på. Det går inte alls att se lika tydliga motsatta roller på mansjourernas hemsidor 

som det gick att se på kvinnojourernas hemsidor. Mansjourerna talar nästan uteslutande om 

förövare, medan kvinnojourerna talar om män och kvinnor som motsatser (Connell, 2009:9) – 

kvinnan som offer och mannen som förövare. Kvinnojourerna har förenat det manliga med en 

aspekt av våld i nära relationer – våldsutövare, och det kvinnliga med en annan aspekt – 

utsatthet. På kvinnojourernas hemsidor konstrueras alltså män på ett sätt och kvinnor på ett 

annat, och därmed finns olika socialt konstruerade uppfattningar om vad som är manligt och 

vad som är kvinnligt (Giddens, 2007: 370).  

En annan tydlig skillnad mellan mans- och kvinnojourerna är att kvinnojourerna enbart 

(förutom en som nämndes inledningsvis i avsnittet som också riktar sig till våldsutövande 

män) vänder sig till utsatta kvinnor medan de flesta mansjourerna tar emot både män och 

kvinnor:  

Män, Kvinnor och Barn – TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD! 

- Manscentrum Sundsvall 

Även om det huvudsakligen handlar om män som våldsutövare och kvinnan som utsatt för 

detta våld har mansjourerna fokus på att föra en dialog mellan män och kvinnor för att lösa 

problemet med våld i en nära relation, medan kvinnojourerna vill föra en dialog kvinnor 

emellan. Kvinnojourerna ser alltså de utsatta som de i behov av hjälp och stöd: 

[…] förståelsen av kvinnors livssituation genom att ta del av varandras erfarenheter och ge 

varandra stöd 

- Kvinnohuset Västerås 

[…] [V]årt arbete består av stödjande och rådgivande samtal […] [V]i har också ett skyddat 

boende för hotade kvinnor 

- Kvinnohuset Örebro 
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Mansjourerna betonar istället att hjälp, stöd och behandling finns att få för alla för att få ett 

slut på partnerrelaterat våld. Vad mansjourerna tycks vilja göra överensstämmer väl med vad 

George (1994: 150) säger om våld i nära relationer, nämligen att genus inte bör ha betydelse 

utan att det viktiga är att partnerrelaterat våld uppmärksammas så att lämpligt stöd kan ges till 

de utsatta. Mansjourerna vill således att alla former av våld i nära relationer, oberoende av 

vem som är offer och vem som är förövare, ska upphöra: 

Målet är att alla former av hot och våld skall upphöra […] syfte att erbjuda behandling för de som 

utövar våld i nära relationer 

- Örebro Mansmottagning 

Manscentrum Stockholm uppmärksammar även att kvinnor kan utöva våld gentemot sin 

partner, och riktar sig dessutom till kvinnor som har problem med bland annat aggression:  

Kvinnor med egen aggressions- och våldsproblematik är välkomna att söka hjälp  

- Manscentrum Stockholm 

Det går följaktligen inte att se lika tydliga könsroller på mansjourernas hemsidor, även om det 

existerar, som det har gått att se på kvinnojourernas hemsidor. Hos mansjouren talas det 

snarare om förövare i sig än om förövare i relation till genus. Mansjourerna skildrar heller inte 

män och kvinnor som motsatser till varandra (Connell, 2009:9), någonting som genomgående 

sker på kvinnojourernas hemsidor. Fokus ligger dock fortfarande på konstruktionen av män 

som våldsutövare på mansjourernas hemsidor om än inte på samma sätt som kvinnojourernas 

konstruktion av män som våldsutövare: 

Förändringsarbetet bedrivs med målsättningen att allt våld skall bort och att mannen genom nya 

insikter och ökad självkännedom skall lära sig välja mindre destruktiva lösningar på konflikter 

- Manscentrum Stockholm 

5.2.1 Delsammanfattning 

Kvinno- och mansjourernas hemsidor har det gemensamt att de tillskriver mannen som rollen 

som förövare. Det är vidare tydligt att på kvinnojourernas hemsidor framställs män och 

kvinnor i motsatta termer av förövare och offer – eller också det ideala offret och den ideala 

förövaren (Christie, 1986: 18). Kvinnan som det ideala offret är normen i samhället och bland 

myndigheter och organisationer (Åkerström, 2008: 15), vilket också har kunnat urskiljas på 

kvinnojourernas hemsidor. Denna bild är dock inte lika tydlig på mansjourernas hemsidor, 

även om antydningar till detta finns att se. De svenska kvinno- och mansjourerna följer 

således den asymmetriska linjen när de talar om våld i nära relationer, det vill säga att de båda 
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har fokus på mannen som det dominerande könet som utövar partnerrelaterat våld. Våld i nära 

relationer existerar, men hur kvinno- och mansjourerna förstår och tolkar detta fenomen 

skiljer dem åt, och skillnaden mellan kvinno- och mansjourernas hemsidor är vart de anser att 

insatser bör riktas – mot förövarna eller mot offren.  

6. Avslutande reflektioner 

Syftet med studien har varit att undersöka hur svenska kvinno- och mansjourer framställer 

män och kvinnor i relation till våld i nära relationer på deras hemsidor. För att besvara syftet 

har jag utgått ifrån två uppställda frågeställningar; (1) Talas det huvudsakligen om kvinnan 

som utsatt och mannen som förövare på de svenska kvinno- och mansjourernas hemsidor? I så 

fall hur? (2) Råder det någon skillnad mellan hur kvinno- och mansjourerna konstruerar 

kvinnor och män som offer och förövare? I så fall på vilket sätt? Studien har därefter utförts 

med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys på kvinno- och mansjourernas respektive 

hemsidor.  

När det kommer till den första frågeställningen, om det huvudsakligen talas om kvinnan som 

utsatt och mannen som förövare på de svenska kvinno- och mansjourernas hemsidor, pekar 

studiens resultat på ett klart ja. Vad gäller den andra frågeställningen, nämligen om det råder 

någon skillnad mellan hur kvinno- och mansjourerna konstruerar kvinnor och män som offer 

och förövare, pekar studiens resultat även här på ett klart ja. På både kvinno- och 

mansjourernas hemsidor har mannen framställts som förövaren. Han skildras dock annorlunda 

på kvinnojourernas hemsidor jämfört med på mansjourernas hemsidor. På mansjouren talas 

det huvudsakligen om mannen i behov av hjälp och stöd för att kunna ta sig ur 

våldsproblematiken, någonting som mansjourerna kan erbjuda. På kvinnojourernas hemsidor, 

å andra sidan, talas det om mannen som dominant och kontrollerande, och stöd erbjuds istället 

till de våldsutsatta kvinnorna. Kvinnojourerna talar vidare om motsatspar – mannen som 

förövare och kvinnan som offer. Mansjourerna talar nästan inte alls om själva utsattheten för 

brott vilket kvinnojourerna nästan uteslutande gör. På mansjourernas hemsidor talas det 

istället om vilka insatser som riktas till de som utövar partnerrelaterat våld. De erkänner också 

att även kvinnor kan utöva partnervåld (om än män som gör det står i fokus). Kvinnojourerna 

talar inte överhuvudtaget om kvinnor som brukar partnervåld. Det går följaktligen att se både 

skillnader och likheter mellan hur kvinno- och mansjourerna framställer män och kvinnor i 

förhållande till offer- och förövarroller. Det allra tydligaste är dock att de talar om mannen 
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som den främsta våldsutövaren och att båda därmed följer en asymmetrisk linje när det 

kommer till våld i nära relationer.  

Det bör åter igen betonas att tanken har varit att inta en så neutral infallsvinkel som möjligt. 

Av den anledningen har ingen beskrivning av vad som anses vara en våldshandling eller inte 

gjorts, eftersom avsikten har varit att undersöka hur de svenska kvinno- och mansjourerna 

förhåller sig till de två sidorna asymmetri och symmetri som presenterades under tidigare 

forskning – vilka har två olika idéer och trösklar kring vad som är en våldshandling i en 

parrelation. Det har såldes varit ett medvetet val att som författare till denna uppsats inte 

producera eller presentera någon egen eller redan befintlig tröskel för våld. 

Eftersom metodvalet har varit såväl kvantitativt som kvalitativt har jag varit tvungen att 

beakta huruvida studien går att generalisera utanför den här studiens kontext eller inte 

(någonting kvantitativ forskning strävar efter) och skapa en förståelse inom den kontext som 

studien har utförs inom (vilket kvalitativ forskning strävar efter). Att skapa en förståelse inom 

den aktuella kontexten, som kvalitativ forskning strävar efter att göra, skulle jag säga att min 

studie har uppfyllt väl. Jag har förklarat och analyserat hur kvinno- och mansjourerna 

framställer män och kvinnor som förövare och offer, och mina resultat har genererat ett 

entydigt resultat – kvinnor skildras som utsatta och män som aggressiva. Jag har dock funnit 

en skillnad i hur kvinno- och mansjourerna skildrar män och kvinnor i relation till offer och 

förövare. Kvinnojourernas hemsidor är mer inriktade mot de utsatta kvinnorna, vilket är 

självklart egentligen eftersom de är skapade för dessa kvinnor. Mansjourernas hemsidor riktas 

mot de manliga förövarna, och inte mot manliga offer. Både mans- och kvinnojourerna har 

alltså fokus på mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourerna skildrar dessutom män och kvinnor 

som motsatser, medan mansjourerna huvudsakligen talar om förövarna. 

Det är svårt att uttala sig om huruvida den här studiens resultat går att generalisera utanför 

Sverige eftersom inga större eftersökningar har gjorts på andra förhållanden än svenska 

kontexter. Synen på kvinnan som offer och mannen som förövare är dock inte ett undantag till 

svenska kontexter utan är en relativt allmän syn i världen generellt. Den debatt som har 

diskuterats under tidigare forskning, nämligen huruvida den råder en symmetri eller en 

asymmetri, florerar också i många andra västerländska länder. Precis som i Sverige följs 

främst den asymmetriska linjen vad gäller hjälpinsatser och behandlingsprogram (se bland 

annat BRÅ, 2008:23). Det skulle dock vara intressant och givande att göra en liknande studie 

i andra delar av världen.  
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I relation till andra studier om våld i nära relationer har min studie kommit fram till ungefär 

samma slutsatser. Flera studier, nämnda under tidigare forskning, har kommit fram till att det 

råder en asymmetri och att stöd och insatser bör riktas mot kvinnor utsatta för mäns våld. Så 

ser det också ut i Sverige där stöd och insatser främst riktas mot kvinnor som är eller har varit 

utsatta för partnerrelaterat våld. Män som utsatts för kvinnors våld ses inte alls i lika hög 

utsträckning som offer, utan kvinnors våld förklaras oftast med andra orsaker som till 

exempel självförsvar. Därmed finns inte lika mycket stödinsatser riktade mot utsatta män, 

utan när det gäller män ligger fokus på dem som våldsutövare. Det finns dock flera studier 

som pekar på att det istället råder en symmetri, det vill säga att män och kvinnor utövar lika 

mycket partnerrelaterat våld och att lika mycket stödinsatser bör riktas mot utsatta män och 

kvinnor. Skillnaden mellan den asymmetriska linjen och den symmetriska linjen är vart 

gränsen för våld i nära relationer dras. Den symmetriska linjen har en lägre gräns och räknar 

handlingar som den asymmetriska linjen räknar som bland annat självförsvar i olika former 

som en våldshandling.  

Jag vill understryka att jag inte anser det vara anmärkningsvärt att kvinnojourerna riktar sig 

mot de våldsutsatta kvinnorna. Det jag anser vara beaktansvärt är istället hur kvinnor och 

män, samt offer och förövare, framställs på kvinno- och mansjourerna. Det är också det som 

har varit poängen med den här uppsatsen – nämligen att studera hur kvinnor och män, offer 

och förövare, utmålas på jourernas hemsidor. Idag i Sverige tolereras kvinnors våld mot män i 

högre utsträckning än mäns våld mot kvinnor. Kvinnors och mäns våld anses inte vara 

detsamma och får inte samma konsekvenser, och bör således inte jämföras. Konsekvenserna 

av att utsatta män hamnar i skymundan är dock att kvinnors våld förringas och i viss mån 

också ursäktas. Män som har utsatts för partnerrelaterat våld får det svårare att söka hjälp 

eftersom de är rädda för att inte bli trodda eller hamna i en ännu svårare sits än den de befann 

sig i. En annan konsekvens är också att kvinnor som brukar våld behöver hjälp och stöd i lika 

hög utsträckning som män som slår, detta förloras om kvinnors våld inte uppmärksammas. 

Våld i nära relationer bör vara våld i nära relationer, och stöd till utsatta och förövare bör vara 

densamma oberoende av om den som slår är en man eller kvinna och oberoende av om den 

som utsätts är en man eller kvinna.  

Våld i nära relationer är ett stort ämne med många aspekter som är mer eller mindre 

outforskade. Förutom att undersöka kvinno- och mansjourer (eller motsvarande) i andra 

länder och se hur de framställer förövare och offer i relation till kön skulle det även vara 

intressant att undersöka andra aspekter av våld i nära relationer, med ett särskilt fokus på 
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mannens utsatthet och kvinnans roll som förövare. Klart är i alla fall att det finns mycket kvar 

att forska kring när det kommer till partnerrelaterat våld.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Kodningsmanual 

1. Utsatt 

   1.1 Hot 

   1.2 Våld 

   1.3 Övergrepp 

   1.4 Brott 

   1.5 Offer 

   1.6 Psykisk utsatthet 

   1.7 Sorg 

   1.8 Sexualitet 

2. Problem 

   2.1 Missbruk 

   2.2 Aggression/ilska 

   2.3 Våld 

   2.4 Relationer 

   2.5 Vårdnadstvist 
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Bilaga 2 – Kodningsschema 

Mansjour/län Man Kvinna Kvinnojour/län Man Kvinna 

Stockholm  2.4 

2.5 

2.2 

2.3 

2.6 

2.3 

2.2 

Stockholm 2.2 

2.3 

1.1 

1.2 

1.3 

Uppsala  2.3  Uppsala 2.2 

2.3 

1.2 

1.5 

1.6 

1.8 

2.3 

Värmland 2.2 

2.4 

2.6 

 Värmland 2.2 

2.3 

1.1 

1.2 

1.3 

Örebro 2.2 

2.3 

1.2 

 Örebro  1.1 

1.2 

1.5 

Västmanland 2.2 

2.3 

1.2 Västmanland 2.3 1.2 

1.5 

1.6 

Gävleborg 2.4 

2.2 

2.3 

2.6 

 Gävleborg 2.3 1.2 

1.6 

Västernorrland 2.3 2.3 Västernorrland 2.2 

2.3 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

Västerbotten 2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

Västerbotten 2.3 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.6 

 


