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Abstract 

 

Victims of crime, and male victims of crime in particular, is a group that historically hasn’t  
been recognised. The aim of this study is to get a better understanding of how the identity 
man and victim are  produced  in  the  prosecutor’s  hearing  of  the  male  plaintiff,  during  trials  
with charges of assault and battery and also through judicial decisions. Previous research has 
shown that being a victim of crime means different things to different individuals. The 
concept is therefore complicated as there are many different interpretations to take into 
consideration. Previous research has also shown that the idea of male victims of crime is a 
paradox,  meaning  that  the  concepts  “man”  and  “victim  of  crime”  are  impossible  to  combine. 
This  study  is  based  on  observations  of  the  prosecutor’s  hearings of the male plaintiffs in five 
different trials and on the analysis of two written judicial decisions. The chosen method is 
therefore qualitative in its design. The  idea  of  the  concepts  of  “man”  and  “victim  of  crime”  
being impossible to combine which is described in previous research does not seem to be 
supported in the observations done in this study. This is because the prosecutors produce the 
male plaintiffs as both men and victims of crime during the same trials and hearings. 

 

Keywords: victims, victims of crime, male victims, male victims of crime, masculinity, 
masculine   



 

Sammanfattning 

 

Brottsoffer, och framför allt manliga brottsoffer är en grupp som historiskt sett inte 
uppmärksammats. Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse för hur identiteten 
maskulin man och brottsoffer skapas av åklagarens förhör med en manlig målsägande under 
huvudförhandlingar med brottsrubriceringen misshandel samt av domslut. Tidigare forskning 
visar på att begreppet brottsoffer innehållsligt har olika innebörder beroende på vem som 
beskriver det samt att begreppen brottsoffer och brottsutsatt inte är synonymer utan att de har 
olika betydelser. Trots att båda begreppen är svårdefinierade menar tidigare forskning att 
begreppen man och brottsoffer inte är kombinerbara  och  att  ”det  manliga  brottsoffret”  är  en  
paradox. Det empiriska material som samlats in under denna studie är observationer av 
åklagarens förhör med den manliga målsägande under fem olika huvudförhandlingar samt 
textanalys av två domslut. Metoden som valts är därför kvalitativ i sin utformning. Bilden 
som målas upp i den tidigare forskningen att begreppen man och brottsoffer är icke 
kombinerbara verkar inte stödjas i de observationer som gjorts i denna studie då åklagarna på 
olika sätt skapar de manliga målsäganden som både maskulina män och brottsoffer under 
samma huvudförhandling.  
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1. Inledning 
Denna inledning avser introducera läsaren till området som studerats, studiens syfte samt 
studiens frågeställningar. En kort disposition av studiens upplägg inkluderas även. 

1.1 Bakgrund 
Att studera brottsoffer som grupp har historiskt sett inte tillhört någon särskild 
forskningstradition. Än mindre att studera manliga brottsoffer då män generellt sett inte blivit 
uppfattade som offer och därmed inte blivit erkända i sin offerroll. Den kriminologiska 
forskningen har sedan dess början på 1870-talet med Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrero 
och Adolphe Quetelet i spetsen, fokuserat på brottslingens karaktär (Sarnecki 2009, s. 138f). 
Brottslingens utseende och specifika personlighetsdrag karaktäriserades för att försöka hitta 
den perfekta modellen av en brottsling. Denna mall skulle i sin tur göra preventivt arbete 
lättare, då man hade möjligheten att låsa in dem som passade in på mallen innan de hunnit 
begå ett brott. Sociologiska forskare som Tarde och Durkheim har fokuserat på hur 
brottslighet påverkar samhället (Åkerström & Sahlin 2001, s. 7ff). Resultatet av dessa två 
forskningsområden har blivit att brottsoffret i centrum för forskning inte etablerades förrän 
Fredrik  Werthram  myntade  begreppet  ”victimology”  under  1960- och 70-talet (Åkerström & 
Sahlin 2001, s. 8f. Lindgren 1998, s. 93). Först då fanns ett faktiskt begrepp att utgå från i 
forskningen om brott, brottslighet och brottsoffer.  

Brottsoffer är ett relativt nytt begrepp i svenska språket. Begreppet angavs i Svenska 
Akademins ordbok år 1970 och begreppets innehåll har sedan dess förändrats många gånger 
(Bergenlöv 2002, s. 13). Hur begreppets innehåll är tvetydigt och hur det diskuteras idag 
utforskas under rubriken ”Brottsoffer  – Vem  får  vara  ett  brottsoffer”  i  kapitel  två i denna 
studie. 

Brottsoffer som grupp uppmärksammades som betydelsefulla i Sverige genom kvinnorörelser 
och den så kallade våldtäktsdebatten på 1970-talet, då det ifrågasattes varför utövaren av brott 
fick hjälp och behandling medan den utsatte inte hade rätt till samma stöd. Genom media blev 
denna debatt början på ett politiskt intresse för brottsoffer, vilket ledde till att 
Rikspolisstyrelsen medverkade till att starta Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige 
(ROKS) och Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) under 1980-talet. Dessa har till uppgift 
att ge stöd åt brottsutsatta människor i hela landet (Lindgren 1997, s. 11). Idag har ROKS 
cirka 100 aktiva kvinno- och tjejjourer runt om i Sverige och finansieras till stor del av staten 
(ROKS hemsida, 2014). Regeringen förstärkte stödet till Kvinnojourer med 23,3 miljoner 
kronor årligen inför år 2015 jämfört med tidigare år (regeringens hemsida, 2014). BOJ har 
idag 93 aktiva brottsofferjourer över hela landet med möjlighet till stöd på 27 olika språk 
(BOJs hemsida, 2014). Även BOJ finansieras till stor del av staten och fick år 2014 besked 
om att detta stöd kommer att minskas från 7 miljoner kronor per år till 6,3 miljoner kronor per 
år, vilket innebär en minskning med 10 procent jämfört med tidigare år. 

Ytterligare framsteg kring brottsofferfrågan i Sverige är uppkomsten av brottsskadelagen år 
1978 som innebär att den utsatte har rätt till ersättning från staten för personskada, och i vissa 
fall sakskada. Vidare kom lagen om rätten till målsägandebiträde år 1988 som ger den 
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brottsutsatte rätt till ett juridiskt biträde. Målsägandebiträdet betalas av staten under hela 
rättsprocessen och ska se till den utsattes intressen i första hand och ge stöd och hjälp där det 
behövs. Lagen om besöksförbud är ännu en viktig lag som trädde i kraft samma år. 
Besöksförbudet gör det möjligt att förbjuda gärningspersonen att komma nära den 
brottsutsattes hem, arbetsplats eller andra platser den utsatte brukar besöka. Denna lag har till 
syfte att förebygga brott och utdöms efter ett individualiserat riskbedömande (Lindgen, 
Pettersson & Hägglund 2001, s. 70ff). Ännu ett viktigt steg i svensk brottsofferhistoria är 
skapandet av Brottsoffermyndigheten och Brottsofferfonden år 1994 som bildades för att 
”främja  brottsoffers  rättigheter,  behov  och  intressen”  (Lindgen,  Pettersson & Hägglund 2001, 
s. 75). Genom Brottsoffermyndigheten kan brottsoffer söka brottsskadeersättning medan 
Brottsofferfonden syftar till att finansiellt stödja brottsofferverksamheter, som till exempel 
Brottsofferjourer (Lindgren, Pettersson & Hägglund 2001, s. 189f).  

Mannen som brottsoffer är något som historiskt sätt inte uppmärksammats. Nils Christie 
(2001) menar att offerrollen inte är ett objektivt fenomen utan att den är konstruerad av 
samhälleliga tankar kring vem som är, kan och får vara ett offer. Begreppen  ”manlighet”  och 
”offerskap”  verkar  vara  motsatser  och  icke  kombinerbara,  precis som  ”kvinnlighet”  och  
”våld”  (Burcar 2005, s. 20f). Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökningar 
redovisar dock att kvinnor och män utsätts för brott i ungefär lika stor utsträckning, vilket kan 
tolkas  som  att  det  motsägelsefulla  i  begreppen  ”manlighet”  och  ”offerskap”  har  konstruerats  
av stereotypa idéer om hur en man och ett offer ska vara snarare än hur det statistiskt ser ut 
(Färdeman, Hvitfeldt & Irlander 2013 s. 13 och Wigerholt & Irlander 2009, s. 10). Den 
Nationella trygghetsundersökning som gjordes av BRÅ för år 2013 visade även att män blir 
utsatta för just misshandel i större utsträckning än kvinnor (Färdeman, Hvitfeldt & Irlander 
2013 s. 13). Det ska påpekas att all statistik som redovisats kan vara missledande på grund av 
mörkertal och andra statistiska felaktigheter. I Sverige utvecklas ett mer jämställt 
brottsofferstöd genom att Brottsofferjourer ger lika stöd till alla utsatta, att mansjourer sakta 
men säkert utvecklas1 och genom att Socialstyrelsen utvecklat en könsneutral handbok om 
våld i nära relationer (Socialstyrelsen 2014). Det motarbetas däremot av det minskade 
finansiella stödet till Brottsofferjourer medan Kvinnojourer får fortsatt högt stöd.  

Denna studie ska undersöka manliga brottsoffer och hur en identitet som man och brottsoffer 
skapas under förhandlingar på tingsrätten med män utsatta för misshandel. Mer specifikt ska 
detta undersökas av åklagares förhållningssätt, vilket innefattar tonfall, språk, kroppsspråk 
och ansiktsuttryck samt av språkanvändning i domslut.  

  

                                                
1 Sveriges Mansjourers Riksförbund (SMR) avvecklades år 2012 och de som existerar idag är inte knutna till 
någon specifik organisation eller är knutna till BOJ. SMR fick aldrig ekonomiskt stöd av regeringen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien redogör för det motsägelsefulla med att vara ett brottsoffer och en viss typ av 
maskulin man. Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur mäns 
maskulinitet och offerroll skapas i misshandelsmål. Studien redogör för om och hur åklagare 
under huvudförhandlingar och domslut ”skapar” män som brottsoffer genom hur denne 
uttrycker sig både språkligt och kroppsligt. Dessa beskrivningar tolkas och analyseras därefter 
genom kunskap om brottsoffer, genus och maskulinitetsteorier. 

1) På vilka sätt och med vilka hjälpmedel skapas män som brottsoffer i 
huvudförhandlingar och domslut? 

2) På vilka sätt skapas de manliga målsägandes maskulinitet och hur kommer det till 
uttryck i huvudförhandlingar och domslut? 

3) Vilka tolkningar kan göras utifrån ett genus- och maskulinitetsperspektiv? 

1.3  Avgränsningar 
En avgränsning som gjorts i denna studie är att endast undersöka manliga målsäganden, och 
utelämna kvinnor. En möjlig utveckling hade kunnat vara en jämförande studie mellan 
manliga och kvinnliga brottsoffer. En annan avgränsning är att endast se till förhöret mellan 
åklagaren och målsägande och därför utelämna försvarsadvokaten, domare och nämndemän. 
Denna avgränsning är gjord då det skulle bli svårt att få samtycke av alla parter och att få ut 
information till alla som arbetar på tingsrätten.  

1.4  Disposition 
Studien börjar med en introduktion av området som utforskats, samt en redogörelse av 
studiens syfte och frågeställningar. Kapitel två redogör för metod och varför metoden som 
använts valdes, hur studien genomförts och etiska förhållningssätt. I metodkapitlet ingår även 
en redogörelse för validitets- och reliabilitetsåtgärder samt generaliserbarhet. Metodkapitlet 
avslutas med en metoddiskussion. Kapitel tre kommer sedan att beskriva den tidigare 
forskning som gjorts inom området. Den tidigare forskningen är uppdelad i tre delar: vem som 
får vara ett brottsoffer, mannen som brottsoffer och det motsägelsefulla med män, 
maskulinitet och offerrollen. Vidare redogör kapitel fyra för vilka analytiska utgångspunkter 
och teorier som kommer användas i analysen. De analytiska utgångspunkterna är även de 
uppdelade i tre delar: konstruktionen av en identitet, hegemonisk maskulinitet och den 
manliga kroppen, konstruktionen av den maskulina mannen samt erkännande av mannen som 
man eller brottsoffer. I kapitel fem presenteras huvudförhandlingar och domslut. Studien 
kommer sedan att mynna ut i en analys av det insamlade materialet med hjälp av den tidigare 
forskningen och de teorier som presenterats innan. Analyskapitlet är tematiskt uppdelat för att 
läsaren ska kunna följa författarens tankegång. Slutligen presenteras ett slutsatskapitel och ett 
diskussionskapitel. Allra sist finner läsaren referenser och bilagor. 
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2. Metod 
Denna del av uppsatsen syftar till att redogöra för studiens tillvägagångssätt och varför 
metoden som använts valdes. Metodkapitlet börjar med en beskrivning av förförståelsen och 
fortsätter sedan med en metodbeskrivning och en redogörelse av genomförandet. 
Metodkapitlet avslutas med en beskrivning av hur de etiska förhållningssätten präglat studien 
samt en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

2.1 Förförståelse 
Katrine Fangen menar att förförståelse är något vi inte kan befria oss från och att all förståelse 
bygger på vår förförståelse (2005, s. 49). Denna växling mellan förståelse och förförståelse 
kallas den hermeneutiska cirkeln och denna hermeneutiska grundinsikt menar Fangen är 
viktig att ha innan forskningen påbörjas (Fangen 2005, s. 49).  

Förförståelsen om brottsoffer och maskulinitet har vuxit fram genom ideellt arbete på 
Brottsofferjouren i Örebro. Arbetet med manliga brottsoffer tillsammans med en kunskap om 
genusteorier som genererats under studietiden samt den mediala och politiska uppmärksamhet 
feminismen fått under många år har skapat en bakgrund som hjälpt till i sökandet av tidigare 
forskning.  

Förförståelsen om brottsoffer och maskulinitet har även vuxit fram genom utforskandet av de 
analytiska utgångspunkterna inför denna studie. Teorierna har varit förutsättning för de 
genomförda observationerna samt analysen av texterna.  

2.2 Urval 
Urvalsmetoden i denna studie är ett målstyrt urval, alltså ett icke-sannolikhetsurval. Valet av 
observerade individer och dokument har på så sätt direkt hänvisning till forskningsfrågorna 
som ställts, och är därför relevanta för studien (Bryman 2011, s. 350 och s. 392). Individerna 
som observerats är åklagare i misshandelsmål på tingsrätten och dokumenten är domslut i 
misshandelsmål, vilka båda valdes för att få svar på de ställda förskningsfrågorna. 

2.3 Metodbeskrivning  
Den valda metoden är kvalitativ, i form av observationer och textanalyser. Kvalitativ metod 
betonar ord och tolkning medan kvantitativ metod betonar kvantifiering. Valet av kvalitativ 
metod baserades på viljan att få en fördjupad förståelse för hur den manliga målsägande 
skapas som man eller brottsoffer i huvudförhandlingar. Den ontologiska och den 
epistemologiska utgångspunkten är alltså konstruktivistisk (konstruktionistisk) och 
hermeneutisk, då det som undersöks är tolkningar av språkliga begrepp i skapandet av en 
verklighetssyn. 
 
Den första metoden som använts är observationer. Fördelen med observationer är att man som 
observatör kan tillägna sig kunskap genom förstahandserfarenheter och att händelser därför 
inte är tolkade av någon annan innan de når dig (Fangen 2005, s. 32). På detta sätt kan 
observatören röra sig utanför deltagarnas subjektiva förståelse och därför skapa sig en annan 
förståelse än den man skulle få vid till exempel intervjuer. Den genererade förståelsen är alltid 
påverkad av forskarens egna förförståelse. En nackdel med observationer är att de kan 
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påverkas alldeles för mycket av observatörens egna förförståelse och att observatören kan 
vara partisk i sin tolkning av företeelser. I denna studie har detta motarbetats genom insikt om 
den hermeneutiska cirkeln, att all förståelse bygger på vår förförståelse, samt genom 
användandet av observationsscheman (se bilaga 1) och fältanteckningar (se bilaga 2) som ett 
försök till att objektivera det som iakttagits. Fler åtgärder finns i stycket om reliabilitet och 
validitet.  
 
Denna studie använder sig av en tredje dimensionens textanalys (Widén 2009, s. 138). En 
tredje dimensionens textanalys betyder att forskaren försöker förstå vad texten säger om 
samhället och kulturen i vilken den producerats. I denna analys ställs frågor kring vilka 
språkliga begrepp som används när de manliga brottsoffren beskrivs i domslut och vad detta 
kan säga om samhällets diskussion kring genus och maskulinitet.  

2.4 Sökprocess 
Att hitta tidigare forskning inom området manliga brottsoffer har varit relativt oproblematiskt. 
Den tidigare forskning som gjorts inom området är för det mesta från slutet av 1990-talet samt 
2000-talet, vilket gör att den är relevant för denna studie. Tidigare forskning har sökts i 
databaserna Libris, Diva och i söktjänsten Summon. Sökord som använts i olika 
konstellationer är brottsoffer, manliga brottsoffer, maskulinitet, offer, offerroll, victims of 
crime, male victims. Avgränsningar i sökandet har  varit  att  kryssa  i  ”endast  fulltext”  och  
”peer-reviwed”  för  att  få  hela  och  granskade  texter.  Information  har  även  sökts  på  BOJs  
hemsida, ROKs hemsida, Socialstyrelsens hemsida samt regeringens hemsida.  

2.5 Genomförande 
Observationer genomfördes under fem huvudförhandlingar med brottsrubriceringar 
misshandel samt grov misshandel på tingsrätten. Observationerna genomfördes under en 
tvåveckorsperiod. Närvarande under huvudförhandlingar är domare, nämndemän, 
försvarsadvokat, den eller de tilltalade, åklagare samt målsägande. Det som observerades var 
åklagarens förhör med den manliga målsägande. Innan observationerna genomfördes 
skapades ett observationsschema för att ha hållpunkter för vad som skulle uppmärksammas. 
Alla meningar åklagaren sade skrevs ned ordagrant och alla rörelser som var nämnvärda 
noterades i samband med meningarna. När förhöret med målsäganden var över fylldes 
anteckningarna på med kroppsspråk, rörelsemönster, ögonkontakt och ansiktsuttryck. Detta 
gjordes inom loppet av ca 15 minuter efter att förhöret var över för att minimera risken för 
glömska. Eftersom observationer skall vara beskrivningar, och innehålla så få värderingar 
som möjligt, fylldes fältanteckningarna på med värderingsbaserade intryck, så som stämning 
och personliga intryck, efter ca 3 timmar. Detta för att kunna göra tolkningar med hjälp av 
teorier, som en början till en analys. 

Textanalys av domslut gjordes cirka en vecka efter observationerna. Dessa domslut är skilda 
från de huvudförhandlingar som observerades. Domslut är formellt formulerade handlingar 
och därför menade att sakna värderingar. Genomförandet av analys av texterna började med 
en läsning av hela materialet. Sedan lästes texterna igen, denna gång med 
understrykningspenna för att kunna stryka under de stycken som handlade om männen eller 
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deras egenskaper. På detta sätt framkom vilka underliggande värderingar som fanns i 
materialet. 

Under analysen kodades allt material och fyra kategorier var framträdande: manliga kroppen, 
missnöje med svar, minnet samt ett maskulint brottsoffer. Genom dessa fyra kategorier 
kommer analysen presenteras. 

2.6 Etiskt förhållningssätt 
Studien har utgått från de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011, s. 131f). 
Information skickades ut till alla åklagare i regionen om att observationer skulle förekomma 
under en tvåveckorsperiod. Chefsåklagaren fick i uppgift att se till att åklagarna förstod att de 
hade alternativet att kontakta chefsåklagaren eller författaren av denna uppsats om de inte 
ville medverka i studien, vilket innebär till att kravet om samtycke uppfyllts då ingen av 
åklagarna hörde av sig. Informationsbrevet innehöll även försäkringen om att medverkan var 
konfidentiell och att inga datum, namn eller annat skulle komma att avslöjas (se Bilaga 2). 
Medverkan är på detta sätt anonym. Informationsbrevet innehöll även försäkran om att 
materialet endast skulle nyttjas i relation till denna studie. Eftersom det som skulle observeras 
var hur åklagaren förhörde målsägande, skickades ingen information ut till andra närvarande 
under förhandlingarna 

2.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet i en kvalitativ studie handlar om studiens tillförlitlighet och replikerbarhet 
(Bryman 2011, s. 351f). Validitet i en kvalitativ studie handlar om att det ska finnas en god 
överrensstämmelse mellan observationer och teoretiska idéer och även till vilken grad 
studiens resultat är generaliserbar till andra sociala miljöer (Bryman 2011, s. 352).  

Den interna reliabiliteten i kvalitativa studier betyder att alla forskare involverade i studien 
bör komma överrens om tolkningar kring det de observerar (Bryman 2011, s. 352). Då denna 
studie endast haft en författare är den interna reliabiliteten därför svår att förstärka. Den 
interna reliabiliteten höjs däremot genom förstärkandet av den interna validiteten då andra läst 
och kommit med åsikter om tolkningar och resultat. 

Den interna validiteten har förstärkts i denna studie genom att både handledaren för denna 
uppsats och en person som är insatt i det studerade ämnet läst arbetet för att kunna göra en 
bedömning av huruvida tolkningarna är logiska (Bryman 2011, s. 352). Detta gjordes då en 
god överrensstämmelse bör finnas mellan observationer och begrepp (Bryman 2011, s. 152).  
 
Genom att skapa ett observationsschema har den externa reliabiliteten förstärkts. Detta då den 
externa reliabiliteten syftar till att beskriva till vilken utsträckning en undersökning kan 
replikeras (Bryman 2011, s. 352). 

Extern validitet är ett problem i kvalitativ forskning, då den externa validiteten syftar till att 
beskriva i vilken  utsträckning  en  studie  kan  generaliseras.  Den  ”reaktiva  effekten”  syftar  till  
att beskriva att observerade människor beter sig annorlunda när de vet om att de deltar i en 
undersökning och är en faktor som kan hota den externa validiteten. Då åklagarna i denna 
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studie varit medvetna om att de skulle bli observerade under en tvåveckorsperiod, men inte 
hur observatören såg ut har undersökningen sannolikt inte påverkat deras beteende. Den 
”reaktiva  effekten”  är  på  så  sätt  liten  och  detta  höjer  i  sin  tur  studiens  validitet  då  resultaten  är  
mer generaliserbara till liknande situationer (Bryman 2011, s. 274f).  

2.8 Generaliserbarhet 
Då syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur åklagare framställer 
kombinationen brottsoffer och man, samt hur denna kombination också kommer till uttryck i 
domslut är det svårt att få resultat som är generaliserbara. Då studien är kvalitativ i sin 
utformning handlar generalisering inte om allmän överföring av resultat utan snarare om att 
kunskap som genererats ska kunna överföras till liknande situationer (Kvale&Brinkman 2009, 
s. 39). Medvetenhet finns angående begränsningen av generalisering men intentionen har varit 
att ge vägledning inom ett nytt forskningsämne snarare än att ge en generaliserad bild av hur 
fenomenet brottsoffer och manlighet ser ut. 

2.9 Metodreflektion 
Valet av observationer och textanalyser passade in på syftet och frågeställningarna då de inte 
syftade till att förklara åklagarnas egna tankar kring maskulinitet och offerroller utan ville se 
hur de omedvetet förhöll sig till de manliga målsägande. Ett problem som uppstod under 
insamlingen av data var att huvudförhandlingar i misshandelsmål med manliga målsäganden 
endast är en del av de huvudförhandlingar som hålls på tingsrätten och att den period 
observationerna kunde genomföras på endast var cirka tre veckor vilket resulterade i för lite 
empiriskt material. Då medvetenheten finns angående svårigheten i att uppnå teoretisk 
mättnad är det endast en reflektion att säga att analysen skulle kunnat utvecklas ytterligare 
med mer empiriskt material. 
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3. Tidigare forskning om brottsoffer 
Detta kapitel avser introducera läsaren till tidigare forskning inom problemområdet, 
brottsoffer och män. Kapitlet är uppdelat i tre delar; vem får vara ett brottsoffer, manliga 
brottsoffer och det motsägelsefulla med män, maskulinitet och offerrollen.  

3.1 Brottsoffer – Vem får vara ett brottsoffer?  
Vem är ett brottsoffer? Betydelsen av begreppet kan till en början verka självklart; den eller 
de som blivit utsatta för ett brott är per definition ett brottsoffer. Men är det verkligen så 
enkelt? Diskussioner pågår huruvida det rättsliga begreppet även ska innefatta de som 
bevittnat våld (Björkman 2001, s. 31ff). Detta skulle betyda att ett barn som bevittnat våld i 
hemmet ska betraktas som ett brottsoffer och inte bara den fysiskt utsatte. Det pågår inte bara 
diskussioner kring vilka som bör innefattas i begreppet brottsoffer utan även kring vem som 
får betraktas som ett offer. Får våldtäktsmannen som nu blivit nedslagen bli betraktad som ett 
brottsoffer? Eller mannen som är lite för full, skriker något provocerande och därefter blir 
grovt misshandlad, får han vara ett offer? Vid en fördjupad läsning runt ämnet är innebörden 
av begreppet alltså inte alls så självklart som det kanske verkar, speciellt inte när det handlar 
om vilka personer som inkluderas i begreppet.  

Att alla inte får betraktas som brottsoffer framkommer i fokusgruppsintervjuer med både 
killar och tjejer i tonåren där de sällan eller aldrig refererade till en kille som offer utan att 
offerrollen tilldelades tjejen som blivit våldsutsatt av en kille (Karlsson & Pettersson 2003, s. 
55). I studien framkommer att intervjupersonerna inte tycker att en kille kan vara ett offer 
utan endast en förövare. Intervjupersonerna i studien menade att om en kille blev nedslagen 
av en annan så var han ändå med på att slåss från början och är därför inte ett offer utan 
medskyldig (Karlsson & Pettersson  2003,  s.  54).  Paralleller  dras  till  teorin  om  ”idealiska  
offer”  som  behandlas  senare  under  uppsatsen  och  att  bilden  tonåringarna  målar  upp  blir  typisk  
med både ett idealiskt offer som inte kan försvara sig och en idealisk gärningsman2 som är 
större och starkare än sitt offer (Karlsson & Pettersson 2003, s. 55). Pojkarna och flickorna i 
studien förmedlar sina bilder av maskulina killar och feminina tjejer och menar alltså att alla 
brottsutsatta inte behandlas som brottsoffer. 

3.2 Brottsoffer – Manliga brottsoffer 
Som tidigare nämnts visar Nationella Trygghetsundersökningar att fler män än kvinnor blir 
utsatta för misshandel (Färdeman, Hvitfeldt & Irlander 2013 s. 13). Trots detta visar den 
tidigare forskningen som tas upp i denna studie att män har svårare att betrakta sig själva och 
att få andra att betrakta dem som brottsoffer. I  artikeln  ”The  ”Normal”  Victim:  The  Effects  of  
Gender  Stereotypes  on  Reactions  to  Victims”  beskrivs att när en kvinna och en man blir 
utsatta för brott tenderar man generellt sett att skuldbelägga kvinnan mindre än mannen, då 
uppfattningen är att mannens maskulinitet gör att denne kan klara sig igenom svåra situationer 
själv medan kvinnans femininitet gör att hon är mindre kapabel till att försvara sig själv 
(Howard 1984, s. 280).  Författarna beskriver alltså att synen på offerrollen och maskulint 
respektive feminint har sin grund i stereotypa föreställningar kring genus och kön. I en annan 
studie, som syftar till en djupare förståelse om hur brottsutsatta män uppfattar fysisk 
                                                
2 Läs gärningsman, inte gärningsperson 
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misshandel och hur denna uppfattning är relaterad till maskulinitet, framkommer att många av 
de manliga intervjupersonerna tyckte att de hade svårt att uttrycka rädsla eller andra 
svaghetstecken till människor i sin omgivning (Stanko & Hobdell 1993, s. 403). Det 
framkommer även att de hade svårt att erkänna för sig själva att de var rädda eller behövde 
prata om det som hänt då de hade uppfattningen att andra tyckte att de som män ska vara 
starka (Stanko & Hobdell 1993, s. 403). Citatet nedan exemplifierar hur intervjupersonerna i 
studien resonerar kring sin utsatthet och tankarna efter händelsen. 

Looking  back  on  it,  I  wasn’t  really  able  to  actually  look  at  it  in  a  way  that  would  have  been  
helpful…  because  the  male bit in me said,  ’You  ought  to  be  able  to  cope,  you  ought  to  be  able  
to  be  strong  enough  to  face  aggression  when  necessary’…  It’s  irrational. (Stanko&Hobdell 
1993, s. 404) 

Studien visar att männens tankar kring vad som är manligt och maskulint är vad som hindrar 
dem från att prata om det de varit med om eller från att söka hjälp. En man i studien beskriver 
till och med sin upplevelse av att ha blivit misshandlad och senare känna sig osäker i 
samhället  som  att  ”Your  manhood  is taken  away  from  you”  (Stanko & Hobdell 1993, s. 410).  

Männen i studien beskriver att fysiskt våld är en del av vardagen vilket summeras genom 
”Thus,  the  ’nothing  too  serious’  is  a  very  relative  assessment,  another  indication  of  how  men  
contextualize  experiences  of  violence”  (Stanko & Hobdell 1993, s. 404). Detta citat belyser 
att när män utsätts för fysiskt våld beskrivs eller uppfattas det inte som någonting allvarligt, 
då männen ser det som en del av vardagen. Författarna beskriver även hur männens sårbarhet 
är  kopplat  till  kroppen  och  det  fysiska  tillståndet,  snarare  än  det  psykiska:  ”The  men  spoke  
about  vulnerability  in  terms  of  physical  strength”  (Stanko & Hobdell 1993, s. 404). 
Studiens slutsats är att alla individer måste undersöka både sitt professionella förhållningssätt 
gentemot våldsdrabbade män samt sina underliggande personliga tankar kring maskulinitet 
och hur män hanterar sin offersituation. Dessa förhållningssätt och underliggande personliga 
tankar måste undersökas för att kunna arbeta med brottsofferfrågor utan underliggande 
rollförväntningar knutna till genus (Stanko & Hobdell 1993, s. 413f). De stereotypa 
könsrollerna och förväntade sätt att agera på är troligtvis lika internaliserade hos dem som 
arbetar inom rättsväsendet som hos gemene man, vilket på så vis gör rättvisa bemötanden 
svåra. Den stereotypa föreställningen av en maskulin man är bilden av en fysiskt och psykiskt 
stark individ. Citatet nedan ska illustrera en sådan man: 

The  men  used  terms  as  ’the  John  Wayne  syndrome’,  ’macho-man’,  ’cave  man’,  ’defender’  and  
’natural  man’  to  articulate  the  existence  of  an  ideal  image  of  manhood  (Stanko & Hobdell 2003, 
s. 404) 

3.3 Det motsägelsefulla med män, maskulinitet och offerrollen 
Det motsägelsefulla med män, maskulinitet och offerrollen tas upp i avhandlingen 
Gestaltningar av offererfarenheter (2005) som har syftet att  ”[…]beskriva  och  analysera  
erfarenhetsberättelser återgivna av unga män som utsatts  för  rån  eller  misshandel.”  (Burcar  
2005, s. 22). Studien utforskar männens egna beskrivningar om hur de skapade sig identiteter 
som  ”man”  och  ”brottsoffer”, då författaren menar att begreppen är en problematisk 
kombination. Burcar skriver till och med vid  ett  tillfälle  att  ”det  ’manliga  offret’ tycks vara en 
paradox”  (Burcar  2005,  s.  162)  och  menar  då  alltså  att  de  två  begreppen  blir  varandras  



10 
 

motbilder. Kombinationen av  ”man”  och  ”brottsoffer” är speciellt problematiskt när man 
tillskriver en person egenskaper utifrån hur de ser ut eller förväntas agera, som till exempel en 
man som förväntas vara stark då mannen egentligen ser sig själv som ett offer (Burcar 2005, 
s. 21). Det paradoxala i begreppen manlighet och offerskap, och även kvinnlighet och våld, 
diskuteras vidare i andra texter. Svensson (2004) har undersökt hur kvinnors statusposition 
påverkas när de begår manligt kodade brott. Citatet  nedan  ska  visa  på  att  begreppen  ”kvinna”  
och  ”våld”  är  lika  oförenliga  som  ”man”  och  ”offer”: 

Begreppen våld och kvinnlighet är oförenliga. Det är manligt att utöva våld. Vi känner igen 
kvinnan som offer för våldet och mannen som förövaren (Svensson 2004, s. 148).  

De stereotypa bilder som läggs på våra biologiska kön gör att vi inte får eller kan visa våra 
känslor hur vi vill utan att bli betraktade som annorlunda (Svensson 2004, s. 148). 

Sammanfattningsvis ligger det motsägelsefulla hos män, maskulinitet och offerrollen alltså i 
den stereotypa bild som finns om hur en man respektive en kvinna ska  vara;;  ”maskulin”  
respektive  ”feminin”.  På  detta  sätt  kategoriseras  individer  in  i  grupper  som  tillskrivs  vissa  
egenskaper där män inte hör till samma stereotypa kategori som brottsoffer, precis som 
kvinnor inte hör till samma stereotypa kategori som våldsutövare. Som en sammanfattning av 
mäns, maskulinitetens och offerrollens plats inom tidigare forskning infogas ett citat som än 
en gång beskriver det motsägelsefulla i begreppen. 

If men are expected to be masculine and thereby powerful, dominant, and in control, they cannot be 
discursively produced as victims—the antithesis of masculinity (Sundaram et al. 2004:66). 
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4. Analytiska utgångspunkter 
I denna del av uppsatsen kommer de fyra analytiska utgångspunkter som används i analysen 
presenteras; konstruktionen av en identitet, hegemonisk maskulinitet och den manliga 
kroppen, konstruktionen av den maskulina mannen och erkännande av mannen som man eller 
brottsoffer. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Konstruktionen av en identitet  
Berger och Luckmann beskriver i The Social Construction of Reality (1966) hur samhället 
skapas genom mänskliga handlingar. För att stabilisera samhället, som på grund av att det 
skapas av mänskliga handlingar är instabilt och konstant föränderligt, sker institutionalisering 
av vissa handlingar (Berger&Luckmann 1966, s. 71). Genom institutionaliseringen 
normaliseras sätt att vara och agera på. Identitetsskapandet handlar därför till stor del om att 
individen måste internalisera institutionaliserade ordningar för att kunna vara en del av 
samhället. De internaliserade värderingarna blir till  ”sanningar”,  till  common sense, vilka alla 
i samhället delvis efterlever (Berger&Luckmann 1966, s. 33f).   

Identiteten är både någonting subjektivt och objektivt på så sätt att vi kan bli tillskrivna en 
identitet utifrån, av andra individer, och även ha en egen uppfattning om vår identitet. Det kan 
uppstå diskrepans mellan den subjektiva och objektiva identiteten och Berger och Luckmann 
menar att språket ytterligare kan göra identiteten mer subjektiv. Med hjälp av språket kan man 
reflektera över sig själv och genom att tala om sig själv lär man också känna sig själv. Genom 
språket blir individers subjektiva tankar objektiva på så vis att de subjektiva tankarna blir 
tillgängliga för andra. Genom språket kan alltså individer avskriva sig den identitet den blivit 
tilldelad utifrån om individen inte själv tycker att den passar in i den tillskrivna rollen och då 
motsätta sig en kategorisering utförd av andra och skapa sig själv. (Berger&Luckmann 1966, 
s. 36 och s. 158f). Citatet nedan ska visa på att individen själv väljer vad hen vill eller inte vill 
berätta för andra och hur det skapar en bild av denne: ”People work up and resist identities in 
indexical, creative and unpredictable ways” (Berger&Luckmann 1966, s. 14).  

Om män som brottsoffer inte delar sina subjektiva upplevelser med sin omgivning blir 
upplevelserna aldrig uppfattade som objektiva och stereotypa tankar kring maskulinitet, 
femininitet och brottsoffer lever kvar i institutionaliserade former. 

Begreppen  ”idealiska  brottsoffer”  och  ”icke-idealiska  brottsoffer”  syftar  till  att  påvisa  hur  
vissa individer eller grupper innehar rätten att bli betraktade som offer eller kalla sig för offer, 
snarare än att förklara vilka som är de faktiska offren. Begreppen syftar alltså till att förklara 
vilka som av samhället blir betraktade som brottsoffer och inte de som är brottsutsatta. 
Begreppen brottsoffer och brottsutsatt är på så vis inte synonymer, utan att endast de som 
betraktas som svaga och idealiska brottsoffer innehar rätten att ta på sig offerrollen medan de 
som betraktas som starka och överlägsna på så sätt blir icke-idealiska brottsoffer. På detta sätt 
är andra individer med i skapandet av en individs identitet då de påvisar vem som har 
tillåtelse att vara vad. Vissa grupper är mer benägna att betraktas som brottsoffer, så som äldre 
människor, barn och till viss del kvinnor medan andra grupper, så som berusade män och före 
detta kriminella sällan betraktas som brottsoffer. De grupper som inte betraktas som idealiska 
brottsoffer blir på så vis icke-idealiska brottsoffer. (Christie 2001, s. 46ff). 
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Sammanfattningsvis är alltså idealiska brottsoffer individer eller en grupp av individer som 
blir betraktade som svagare än andra och som därför inte kan försvara sig själva. Icke-
idealiska brottsoffer är individer eller en grupp av individer som blir betraktade som starka 
och som därför kan försvara sig själva. Genom begreppen kan konstruktionen av en identitet 
förstås som en process tillsammans med andra. 

4.2 Hegemonisk maskulinitet och den manliga kroppen 
Begreppet hegemonisk maskulinitet beskrivs som  ”den  konfiguration  av  genuspraktik  som  
innehåller  det  för  tillfället  accepterade  svaret  på  frågan  om  patriarkatets  legitimitet”  (Connell  
1995, s. 115). Genom den hegemoniska maskuliniteten hålls män överordnade kvinnor i 
sociala situationer och sammanhang, även när dessa sociala praktiker förändras. Det är få män 
som lever upp till den standard som normaliseras genom den hegemoniska maskuliniteten, 
men de flesta män drar fördel av den då de antas praktisera det hegemoniska mönstret 
(Connell 1995, s. 117). Den hegemoniska maskuliniteten har inte bara fördelar för män utan 
även nackdelar då de inte kan uttrycka sig utanför de hegemoniska ramarna utan att bli 
betraktade som annorlunda eller svaga. Den som inte lever upp till sin könsroll kommer 
uppleva inre skam och sanktioner från sin omgivning, vilket gör att de flesta inte bryter mot 
de rådande normerna vad gäller könsroller (Connell 2003, s. 48).  

Ett sätt för män att hålla sig inom det hegemoniska ramverket är genom användandet av 
kroppen. Hegemonisk maskulinitet och dess representation kan kopplas till hur mäns kroppar 
och fysik på olika sätt presenteras (Connell & Messerschmidt 2005, s. 851). Sättet kroppen 
används på, till exempel hur man tränar, hur man kör bil och hur man sover, blir kopplat till 
den manliga identiteten. För att förstå förkroppsligandet av den hegemoniska maskuliniteten 
måste vi förstå att kroppar både är objekt för social praktik och aktörer i social praktik 
(Connell & Messerschmidt 2005, s. 851). Med andra ord gör individer och deras kroppar både 
vad som förväntas av dem och är med i skapandet av dessa förväntningar. Maskulinitet är på 
så sätt inte ett enskilt ämne utan är en del av en större struktur, och i och med detta är 
maskuliniteten med och organiserar den större strukturen (Connell 1995, s. 109).  

Maktrelationer utövas inte bara mellan man och kvinna utan även mellan olika grupper av 
män och deras respektive maskulinitet (Nilsson 1999, s. 34). Den symboliska ordningen är 
ojämlik mellan de olika maskuliniteterna och är ordnade inom kategorier som ålder, 
klasstillhörighet och sexualitet. Även inom mindre kategorier som fritidsintressen och yrke. 
Dessa olika kategorier innehar olika mycket symboliskt kapital som uppvärderar eller 
nedvärderar deras makt som maskulin man. (Nilsson 1999, s. 35). En yngre man som tillhör 
överklassen, arbetar i finansvärlden och är vältränad har på så vis mer makt som maskulin 
man än en gammal och svag man i underklassen. Detta trots att de båda är män. På så vis 
handlar det inte endast om könstillhörighet utan även andra faktorer räknas in i vem som blir 
betraktad  som  ”man”.  Trots  att  maskulinitet  är  ett  svårdefinierat  begrepp  då  det  inte  bara  finns  
en maskulinitet, utan fler, finns det vissa egenskaper som kan kopplas ihop med begreppet. 
Dessa egenskaper är: aktivitet, ansvarstagande, aggressivitet, risktagande, förståelse, 
självständighet och tuffhet (Connell 1995, s. 68ff). En maskulin man beskrivs även som någon 
som har kontroll över sina känslor, tankar och minnen (Connell 1995, s. 39). 
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4.3 Konstruktionen av den maskulina mannen 
Bo Nilsson (1999) menar att en dikotom könsuppfattning är grundläggande för vårt 
identitetsskapande. Utan föreställningar om hur en man ska vara kan vi inte säga att någon är 
en man, vilket gör att det är föreställningarna om maskulinitet som utgör grunden för en 
manlig identitet (Nilsson 1999, s. 35). Med grund i den dikotoma könsuppfattningen betraktas 
vissa egenskaper som maskulina och andra som feminina. Det finns alltså en bild av hur en 
man ska agera och vara.  

Att det finns den bild av hur en maskulin man ska vara blir tydligt genom att analysera hur 
retoriska verktyg och strategier är med i skapandet av en dikotom könsuppfattning (Nilsson 
1999, s. 21). Språket är ett verktyg som kan skapa mening i något som är outtalat då språk inte 
endast är ord utan även idéer, tankar och förhållningssätt. Ord får därför sin betydelse i 
relation till olika idéer, tankar och förhållningssätt vilka inte alltid behöver vara uttalade 
(Nilsson 1999, s. 37). Språk och retorik är därför aldrig avskilt samhälleliga och kulturella 
diskurser och fenomen utan samverkar alltid med desamma då man kan analysera ett 
kollektivt meningsskapande genom dem. Ord, begrepp, meningar och berättelser bildar 
representerbara kategorier som är med i det kollektiva meningsskapandet. Man kan på så vis 
se hur innebörder av begreppen kön och brottsoffer blir till kategorier genom retoriska 
strategier och verktyg. 

Det  ”maskulina  manuskriptet”  är  en  retorisk strategi för att framkalla en stereotyp bild av hur 
en  ”riktig  man”  ska  vara.  För  att  förstå  hur  en  man  skapas  måste  man  förstå  det  ”maskulina  
manuskriptet (Nilson  1999,  s.  45).  Det  ”maskulina  manuskriptet”  liknas vid kunskap om 
tillvägagångssätt i form av, till exempel stereotypisering och föreskrifter. Dessa 
stereotypiseringar och föreskrifter behöver, som utvecklat i tidigare avsnitt, inte alltid vara 
uttalade utan kan även vara outtalade. Stereotypiseringarna och föreskrifterna som utgör det 
”maskulina  manuskriptet”  kan alltså vara uttalade eller outtalade idéer, tankar och 
förhållningssätt som individer använder sig av, medvetet eller omedvetet, i skapandet av 
maskulinitet och  en  ”riktig  man” (Nilsson 1999, s. 45).  

4.4 Erkännande av mannen som man eller brottsoffer 
Erkännande och dess motsats, missaktning, präglar i princip all mänsklig samvaro och 
interaktion (Heidegren 2009, s. 7). Ett flerdimensionellt erkännande ger en positiv självbild, 
vilket gör att erkännande är av grundläggande betydelse för skapandet och upprätthållandet av 
vår personliga identitet (Heidegren 2009, s. 8). Erkännandets motsats, missaktning, spelar 
samma roll för vår personliga identitet då missaktning ger en negativ självbild. 

Begreppet erkännande rymmer tre dimensioner: en handlingsteoretisk dimension, en 
ordningsteoretisk dimension samt en historisk-social förändringsdimension. Den 
handlingsteoretiska dimensionen skildrar hur en människa erkänner en annan. Hur en 
människa erkänner en annan innefattar gester, handlingar och attityder som på olika sätt 
samverkar för att skapa ett erkännande (Heidegren 2009, s. 7). Den ordningsteoretiska 
dimensionen beskriver hur alla samhällen har en institutionaliserad erkännandeordning. Dessa 
institutionaliserade erkännandeordningar kan beskrivas som de legitima förväntningar ett 
samhälle kan hysa gentemot olika grupper med grund i erkännande (Heidegren 2008, s. 8). 



14 
 

Den historiska-sociala förändringsdimensionen utvecklar sedan den ordningsteoretiska 
dimensionen genom att skildra hur de institutionaliserade formerna av erkännande är 
historiskt föränderliga. Förändringar i samhället ofta är resultatet av en kamp för erkännande 
mellan olika sociala grupper (Heidegren 2009, s. 8). Sammanfattningsvis rymmer dessa tre 
dimensioner hur erkännandeformen ser ut mellan individer, hur erkännandeordningar styr 
vilka grupper som blir erkända i samhället samt att erkännandeordningarna är föränderliga. 

I redogörelsen för teorin om erkännande och missaktning förekommer tre former av 
erkännande: mänskliga primärrelationer, rättsligt erkännande samt social uppskattning 
(Heidegren 2009, s. 28ff). Mänskliga primärrelationer är den mest grundläggande formen av 
erkännande och innebär att individen etablerar en positiv självbild genom att skapa balans 
mellan sin självständighet och sin emotionella bindning till andra individer (Heidegren 2009, 
s. 28). Denna form av erkännande sker i individens tidiga år i livet och öppnar vägen för en 
positiv självrelation. Det rättsliga erkännandet handlar om vem som blir erkänd som en 
fullvärdig samhällsmedlem. Denna form av erkännande har en historisk dimension då de som 
blir erkända som moraliskt tillräkneliga rättspersoner förändras i takt med samhällets 
utveckling (Heidegren 2009, s. 29f). Social uppskattning är en form av erkännande som, även 
den, har en historisk dimension. Den som är socialt uppskattad är erkänd i sin individualitet 
genom bejakande, uppmuntrande och värdesättande. Historiskt sätt handlar det om att 
samhället gått från en hierarkisk ordning till en individualiserad sådan, vilket har möjliggjort 
social uppskattning av den enskilde individen (Heidegren 2009, s. 30f).  

I redogörelsen förekommer även tre former av missaktning: fysiska övergrepp, rättsberövande 
samt förnedring och kränkning (Heidegren 2009, s. 32). Det fysiska övergreppet är den mest 
elementära formen av missaktning då det får världen av framstå som en osäker plats. Denna 
typ av missaktning kan sägas vara motsatsen till kärlek (Heidegren 2009, s. 32). 
Rättsberövandet är en form av missaktning som riktas mot individens sociala integritet. 
Rättsberövandet sker ofta på gruppnivå (kön, etnicitet etc.) och gör att individer inte känner 
sig som fullvärdiga samhällsmedlemmar (Heidegren 2009, s. 32). Förnedring och kränkning 
är en form av missaktning som har ett brett spektrum, då det handlar om stigmatisering av 
individer och grupper. Detta sker genom att tillskriva dessa individer och grupper ett mindre 
värde och därför inte uppskatta dem som de är (Heidegren 2009, s. 32f).  

Genom det rättsliga erkännandet och social uppskattning kan bilden av den maskulina 
mannen reproduceras. Män kan sägas skapa sig en identitet utifrån det de blir erkända för 
samt hålla sig från det som skulle kunna göra att de blev missaktade. Vad som blir erkänt är 
historiskt föränderligt vilket gör att maktrelationer, genusordningar och hierarkier som 
existerar även de är föränderliga. 

4.5 Sammanfattning 
Genom institutionaliseringar kan det hegemoniska ramverket fortsätta påverka hur en 
maskulin man ska vara. Vad som blir erkänt är däremot konstant föränderligt och påverkas av 
förändringar i samhället samt av samhällsdiskurser. Denna förändringsdimension i 
erkännandet kan sägas ha betydelse för hur ramverket för en hegemonisk maskulin man ser ut. 
Det finns flera strategier och verktyg som används för upprätthållandet av den hegemoniska 
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maskuliniteten och de som beskrivits ovan är användandet av ett maskulint manuskript, 
erkännande samt missaktning. Dessa tre verktyg är inte bara med i upprätthållandet av 
patriarkatet utan även i upprätthållandet av en ojämn maktbalans mellan de olika 
maskuliniteterna, där vissa maskuliniteter blir överordnade andra.   
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer en kort presentation av de huvudförhandlingar som observerats samt 
det domslut som använts i analysen. Vidare kommer det insamlade materialet att analyseras 
med hjälp av tidigare forskning och teorier som presenterats. Analysen är utformad i 
tematiska rubriker; mannens kropp, missnöje med svar, minnet samt ett maskulint brottsoffer 
och ska ge svar på studiens frågeställningar. Observationerna kommer att beskrivas som 
huvudförhandling ett, huvudförhandling två och så vidare och domsluten kommer beskrivas 
som domslut ett och domslut två. 

5.1 Presentation av huvudförhandlingar och domslut 
5.1.1 Huvudförhandling ett 
Huvudförhandling ett har brottsrubricering grov misshandel. Både målsägande och tilltalad är 
av manligt kön. Den tilltalade varken nekar eller erkänner brott då denne inte minns 
någonting. Målsägande och tilltalad känner ej varandra. 

5.1.2 Huvudförhandling två 
Huvudförhandling två har brottsrubricering misshandel. Både målsägande och tilltalad är av 
manligt kön. Målsäganden beskriver att han inte betraktar det som skett som en misshandel 
och den tilltalade nekar till brott. Målsägande och tilltalad är bekanta. 

5.1.3 Huvudförhandling tre 
Huvudförhandling tre har brottsrubricering misshandel. Målsägande är i detta fall man medan 
den tilltalade är kvinna. Den tilltalade erkänner att hon utsatt målsägande för misshandel men 
ifrågasätter graden av allvarlighet. Målsägande och tilltalad har eller har haft nära kontakt. 

5.1.4 Huvudförhandling fyra 
Huvudförhandling fyra har brottsrubricering misshandel m.m. Detta mål har två manliga 
tilltalade och fyra manliga målsägande. De tilltalade nekar till misshandeln. Alla tre 
målsäganden hördes under huvudförhandlingen. Målsägande och tilltalade är bekanta. 

5.1.5 Huvudförhandling fem 
Huvudförhandling fem har brottsrubricering misshandel. Både målsägande och tilltalad är av 
manligt kön. Tilltalade varken nekar eller erkänner brott då denne inte minns någonting. 
Målsägande och tilltalad är ytligt bekanta. 

5.1.6 Domslut ett 
Dom slut ett har brottsrubricering misshandel. Både målsägande och tilltalad är av manligt 
kön. Målsägande och tilltalad är bekanta. 

5.1.7 Domslut två 
Domslut två har brottsrubricering misshandel m.m. Både målsägande och tilltalad är av 
manligt kön. Tilltalad och målsägande känner varandra. 
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5.2 Mannens kropp 
I materialet är mannens kropp ett framträdande tema. Beskrivningar av mannens kropp och 
hänvisningar till och ifrågasättande av den fysiska styrkan eller svagheten är vad som kommer 
beskrivas nedan. 

I huvudförhandling två uppger målsäganden att han inte vill betrakta det som skett som 
misshandel, då han menar att han var med på vad som hände och att det var en lek och ett sätt 
att träna på. Till bevismaterialet som presenteras under förhandlingen hör en videoinspelning 
från brottsplatsen, en läkarundersökning gjord direkt efter incidenten samt vittnen som varit 
närvarande under den påstådda misshandeln. Alla i salen får ta del av bevismaterialet innan 
åklagarens förhör med målsäganden startar. Under förhöret med målsäganden använde sig 
åklagaren av bevismaterialet för att hänvisa till fysiska skador som åsamkats i samband med 
den anmälda misshandeln. Citatet nedan beskriver hur åklagaren ifrågasätter målsägandens 
beskrivning av den påstådda misshandeln: 

Det är lite ensidig träning då i så fall. Eftersom det bara är han som slår dig menar jag. Du 
blödde lite efter incidenten, står det här. Kommer du ihåg det? 

Målsäganden nekar blodet och menar att det måste vara någonting annat som synts, möjligtvis 
smuts. Genom att hänvisa till målsägandens blod försöker åklagaren få målsäganden att 
erkänna att ett brott begåtts mot honom, alltså att få målsäganden att se sig själv som ett 
brottsoffer. En tolkning av oviljan från målsägandens sida att se sig själv som offer kan vara 
att målsäganden internaliserat en bild av hur andra tycker att en maskulin man ska vara, alltså 
att de tycker att en man borde vara ett icke-idealiskt brottsoffer (Christie 2001). 
Internaliseringen har skett genom de institutionaliseringar som genomsyrar samhället och 
skapar en syn på hur mannen respektive offret ska vara. Oviljan att bli betraktad som ett offer 
kan även komma från en rädsla att bli utsatt för sanktioner från sin omgivning om han går från 
den bild av manlighet som finns runt omkring honom (Connell 2005). 

Mäns fysiska styrka är en av de viktigaste faktorerna kopplade till männens identitet som 
maskulin man (Stanko & Hobdell 2003). Utifrån idén om mannen som stark kan åklagarens 
förhör med målsäganden under huvudförhandlingen tolkas som ett försök till att förminska 
målsägandens manliga sida genom att hänvisa till skador som sägs ha uppkommit under 
misshandeln. Genom förminskandet av den manliga sidan hos målsäganden blir offerrollen 
mer  framträdande,  om  man  utgår  ifrån  att  begreppen  ”man”  och  ”offer”  innehållsligt  är  
oförenliga (Burcar 2005, Svensson 2004, Sundaram 2005). Sammanfattningsvis kan alltså 
åklagarens frågor om målsägandens blod under huvudförhandling två tolkas som ett försök till 
att få målsäganden att betrakta sig själv som ett brottsoffer. 

Under åklagarens förhör med målsägande under huvudförhandling tre frågar åklagaren 
målsäganden om de fysiska skador som skulle kunna ha uppkommit i samband med den 
påstådda misshandeln.  

Åklagare: Syntes några skador, något du uppsökt läkare för?  
Målsägande: Nej 
Åklagare: Det gick alltså över av sig självt. Tog du smärtstillande då? 
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Målsägande: Nej 
Åklagare: Och det blev inga märken som var framträdande? 

I huvudförhandling tre medger målsäganden att han har blivit utsatt för en misshandel. 
Åklagaren ställer då frågor både kring hur målsäganden fysiskt försvarade sig gentemot 
slagen och vilka fysiska skador som uppkommit efter angreppet. Frågorna om de skador som 
möjligen uppstått efter misshandeln är ställda på ett sätt som ska få målsäganden att verka 
fysiskt svag om denne svarade  ”ja”,  vilket  gör  att  sättet  frågorna  är  ställda  på  tillsammans  
med svaret  ”nej” är ett bejakande av målsägandens manlighet. Bejakandet sker genom 
upprätthållandet av den manliga målsägande som fysiskt stark man. Att målsäganden skulle 
betraktas  som  svag  om  denne  svarade  ”ja”  på  frågorna  betonas  även  av  att  den  tilltalade  i  
denna huvudförhandling är en kvinna. En kvinna betraktas i större utsträckning som en icke-
idealisk gärningsperson, vilket då gör att den manliga målsägande som ett icke-idealiskt offer 
förminskas som maskulin man (Christie 2001).  

Under både huvudförhandling ett och huvudförhandling fyra ställer åklagaren liknande frågor 
om målsägandens kropp i samband med de påstådda misshandelstillfällena. Frågorna utgår 
från att målsäganden är fysiskt stark och fortfarande står upp efter att de blivit utsatta för slag 
eller  sparkar,  så  istället  för  att  fråga  ”ramlade  du?”  frågar  åklagaren  ”Men  du  står  upp,  du  
ramlar  inte?”.  Frågorna ställs här som om det finns en underliggande tanke om att 
målsäganden  borde  svara  ”ja” vilket framkommer både genom hur frågan är ställd och av 
åklagarens ansiktsuttryck och kroppsspråk vilka båda förmedlar ett menande uttryck. Under 
dessa huvudförhandlingar fanns inga videoinspelningar vilket gör att misshandelsscenarierna 
endast förklarats muntligt. Citatet nedan är en fråga från åklagarens förhör med målsäganden 
under huvudförhandling ett där åklagaren undrar om målsäganden fortfarande står upp efter 
att denne blivit utsatt för våld mot sitt huvud och sin kropp. 

Men du står upp, du ramlar inte?  

Citatet nedan är från huvudförhandling fyra där åklagaren frågar en av de tre målsäganden i 
detta mål om en annan målsägande stod upp efter att denne blev sparkad i magen. 

Men han står upp efteråt?  

Citatet nedan är från huvudförhandling fyra där åklagaren frågar samma målsägande om 
denne stod upp efter att han blivit skallad av den tilltalade. 

Var du beredd på skallningen? Inte alls? Men du står upp efteråt?  

Genom åklagarens frågor i alla dessa tre huvudförhandlingar ”hjälper”  åklagaren 
målsäganden att hålla sig inom den hegemoniska maskulinitetens ramverk vad gällande 
representationen av den manliga kroppen som stark, även om målsäganden själv ser att han 
blivit brottsutsatt (Connell&Messerschmidt 2005) eftersom en fysiskt stark kropp är en stor 
del av den hegemoniska maskulinitetens representation. Att åklagaren framhäver att 
målsäganden är en fysiskt stark man är därför ett sätt att skapa och framställa honom som en 
maskulin man snarare än ett brottsoffer under huvudförhandlingarna. Detta skulle även kunna 
betraktas som erkännande av mannen i form av social uppskattning (Heidegren 2009). Genom 
uppmuntran av mannens fysiska styrka erkänns denne som maskulin man. 
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Frågorna om mäns kroppar och den fysiska styrkan skulle även kunna tolkas som att 
åklagaren använder  sig  av  ett  ”maskulint  manuskript”  för  att  skapa  målsäganden  som  en 
brottsutsatt maskulin man istället för att skapa målsäganden som brottsoffer (Nilsson 1999). 
Detta maskulina manuskript är en retorisk strategi som är med i skapandet av målsäganden 
som maskulin man, där åklagaren tillskriver målsäganden egenskaper utifrån dennes 
biologiska kön, alltså den fysiska styrkan (Burcar 2005). Åklagaren ser inte till hur 
målsäganden ser sig själv utan har förväntningar på hur denne ska agera utifrån att han är 
man. Dessa förväntningar åklagaren har på målsäganden kan tolkas som outtalade idéer om 
hur en man ska agera utifrån ett hegemoniskt maskulint ramverk. Detta ramverk skapar 
retoriska verktyg, som det maskulina manuskriptet, och hjälper till i skapandet av de manliga 
målsägande som maskulina män. 

I domslut ett där en man misshandlat en annan står detta under tingsrättens bedömande: 

[…]styrkt  att  [namn]  har  utdelar  flera  knytnävsslag  mot  huvudet  på  [namn].  […]  Han  har  
därefter sparkat [namn] i huvudet när denne låg försvarslös på marken. Tingsrätten anser dock 
inte att gärningen är sådan att den ska bedömas som grov.  

Tanken med detta citat är att föra fram frågan om huruvida samma situation med en kvinnlig 
målsägande skulle bedömas som grov eller inte. Citatet från domslut ett förklarar hur en 
misshandel inte betraktas som grov, trots oväntade slag i ansiktet samt sparkar mot huvudet 
när målsäganden låg på marken. En tolkning av detta domslut är att de som varit med i 
beslutandet av domen har påverkats av att målsägande är av manligt kön och att de därför 
tillskrivit målsäganden egenskaper utifrån dennes biologiska kön (Burcar 2005). Den 
förutfattade meningen att en man ska kunna stå upp för sig själv, både fysiskt och psykiskt 
skulle kunna ha påverkat graden av allvar i domen (Stanko  & Hobdell 1993, Howard 1984). 
Om man utgår från att det finns en dikotom könsuppfattning och att denna är med i skapandet 
av vår identitet som antingen stark man eller svag kvinna kan detta citat tolkas som att samma 
gärningsbeskrivning mot en kvinnlig målsägande skulle bedömts som grov (Nilsson 1999, 
Burcar 2005). 

5.3 Missnöje med svar 
Under huvudförhandlingarna kunde det utläsas av åklagarens kroppsspråk, språk och 
förhållningssätt att denne ifrågasatte målsägandens agerande, förståelse och iakttagelser på ett 
mer negativt än neutralt sätt. Att ifrågasättandet tolkas som negativt och inte neutralt är på 
grund  av  tonfall  som  var  nedstämt  och  på  så  vis  ”missnöjt”  samt  rörelsemönster  i  form  av  att  
åklagaren tittade ner och höjde på ögonbrynen i samband med målsägandens svar på frågor 
och skakande på huvud i samband med målsägandens svar på frågor. Det förekom även 
suckanden mellan frågor och svar som kan tolkas som missnöje med det målsäganden 
uttryckt. 

Under åklagarens förhör med målsäganden under huvudförhandling ett var många frågor 
riktade mot målsägandens förståelse, eller oförståelse gentemot situationen. Framför allt om 
varför målsäganden inte förstod vad som höll på att hända. I citatet nedan framkommer att 
målsäganden inte ville öppna sin dörr när någon var utanför då denne var medveten om sin 
fysiska underlägsenhet. Målsäganden öppnade fönstret istället för att kunna se vem som 
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bankade på dörren. Åklagaren frågar då om målsäganden inte förstod att personen utanför var 
våldsam och ifrågasätter på så vis målsägandens agerande i situationen. 

Åklagare: Varför öppnade du inte dörren? 
Målsägande: Jag är gammal nu  
Åklagare: Så du öppnade fönstret istället? När du kommer ner förstår du inte då? Att någon är 
våldsam utanför? 

Resultatet av åklagarens ifrågasättande av målsägandens agerande blir att denne betraktas som 
ett  brottsoffer,  snarare  än  en  man  som  är  ”brottsutsatt”,  då  ett  ”idealiskt  brottsoffer”  är  någon  
som är svagare än förövaren och även någon som är oförstående för situationen. 
Ifrågasättandet kan även förknippas med målsägandens ålder då målsäganden i detta fall är en 
man  över  sjuttio  år.  En  man  över  pensionsåldern  blir  klassificerad  som  ett  ”idealiskt  
brottsoffer”  medan  en  man  under  pensionsåldern  fortfarande  betraktas  som  ett  ”icke-idealiskt 
brottsoffer”.  (Christie  2001).  Oförståendet och åldern tillsammans skulle här kunna utgöra 
synen och skapandet av målsäganden som brottsoffer. 

Under huvudförhandling ett förekommer även frågor om målsägandens iakttagelser av 
gärningspersonen: 

Åklagare: Ser du vart personen tar vägen? 
Målsägande: Nej 
Åklagare: Och du ser inte heller vart [vapnet] tog vägen? 
Målsägande: Nej 
Åklagare: Nähä. Okej. 

Användandet av orden ”nej” (”nähä) och  ”okej”  efter att målsäganden svarat att denne inte 
visste var genomgående under hela förhöret i huvudförhandling ett. Orden sades på ett 
nedlåtande vis vilket gav åhöraren intrycket att åklagaren var missnöjd med målsägandens 
svar. Detta bidrar  till  åklagarens  skapande  av  målsäganden  som  ”brottsoffer”  om  man  utgår  
från  att  begreppen  ”man”  och  ”brottsoffer”  är varandras motsatspar, då bilden av en maskulin 
man är någon som är stark, ansvarstagande, självständig samt innehar kontroll och förståelse 
(Burcar 2005, Sundaram et al. 2004. Stanko & Hobdell 2003, Connell 1995). Bilden som 
skapas av åklagarens frågor om målsäganden är tvärt om från vad en maskulin man beskrivs 
som. 

Under både förhandling ett och fyra ifrågasätter åklagaren målsägandens iakttagelser på så vis 
att ett missnöje med målsäganden kan intolkas. Detta sker genom följande sätt att ställa 
frågorna på:  ”Och  du  ser  inte  heller…”,  ”Vet  du  vem  det  är  som  ger  honom  den  då? Ser du 
inte heller…?  Och  du  ser  inte  heller…?”  ”Men du  vet  inte..?”.  Ett missnöje med målsäganden 
skulle kunna tolkas som att åklagaren haft förväntningar på att målsäganden ska vara någon 
som  innehar  kontroll  och  kunskap,  alltså  en  ”man”.  Genom  åklagarens  frågor  och  visade  
missnöje  skapas  istället  målsäganden  som  ”brottsoffer”. 

Åklagarens visade missnöje kan även tolkas som en missaktning av målsäganden som individ 
(Heidegren 2009).Tolkningen kan göras då åklagaren visar att målsäganden inte duger som 
han är utan visar missnöje med vad han säger och hur han agerat. Missnöjet skulle även kunna 
tolkas som ett resultat av den stigmatisering som följer fysiska övergrepp (Heidegren 2009). 
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Då målsäganden blivit utsatt för ett fysiskt övergrepp, alltså blivit missaktad av en annan 
människa, har denne blivit stigmatiserad. Åklagarens missnöje med målsägandens svar skulle 
därför kunna bero på denna stigmatisering. Om man utgår från det hegemoniska ramverket, 
att män ska vara överordnade, leder då missnöjet med svaren till att målsäganden missaktas 
ytterligare av åklagaren då han blir utsatt för en mild grad av kränkning och förnedring genom 
ifrågasättandet av hans fysiska styrka, och därför även hans maskulinitet (Connell & 
Messerschmidt 2005, Heidegren 2009). Om man utgår från att begreppen man och brottsoffer 
är varandras motsatser gör missaktningen av målsäganden som man att målsäganden skapas 
som brottsoffer genom det visade missnöjet (Burcar 2005). 

5.4 Minnet 
I materialet var frågor om målsägandens minne ett framträdande tema. Ett bra minne kan 
kopplas ihop med förståelse på det sätt att någon som kommer ihåg mycket har mer lagrad 
information. Någon med mer lagrad information kan fatta beslut med större förståelse om det 
som händer runt omkring denne. En man med ett bra minne och på så vis stor förståelse kan 
därför sägas tillhöra  kategorin  ”maskulin  man”,  då  förståelse  är  en  del  av  beskrivningen  av  
hur en maskulin man ska vara. Om man utgår  från  att  kategorin  ”brottsoffer”  är  motsatsen  till  
”maskulin  man”  är  någon  med  sämre  minne, och därför mindre förståelse, mer benägen att 
betraktas som ett idealiskt brottsoffer (Burcar 2005, Christie 2001). 

Under huvudförhandling ett hänvisar åklagaren till ett polisförhör som ägde rum direkt efter 
den påstådda misshandeln och menar att målsäganden lämnat andra uppgifter där än han gör 
under förhöret under huvudförhandlingen. När målsäganden då svarar att han inte kan komma 
ihåg allt, lämnar åklagaren det spåret med citatet nedan. 

Minnet sviker ibland, det har jag full förståelse för 

Tonfallet, ansiktsuttrycket och kroppsspråket tydde på att åklagaren inte alls menade det hen 
sa, vilket betonades ytterligare med en suck innan nästa fråga ställdes.  

Även åklagaren under huvudförhandling fem hänvisar till ett polisförhör som hållits i 
samband  med  anmälan,  och  använder  sig  här  av  uttrycken  ”Och  du  minns  alltså  inte[…]?  Och  
du  minns  inte  heller  […]?” vilket, ännu en gång påvisar ett missnöje gentemot målsägandens 
minne. Åklagarens sätt att uttrycka sig på gör att bilden av målsäganden som en förstående 
maskulin man förminskas och att bilden av målsäganden som brottsoffer lyfts fram. 

5.5 Ett maskulint brottsoffer  
Under huvudförhandling ett skapade åklagaren målsäganden som både maskulin man och 
brottsoffer i samma förhör. Skapandet av målsäganden som maskulin man skedde genom ett 
bejakande av dennes fysiska styrka då åklagaren tar för givet att målsäganden är stark nog att 
stå upp efter ett slag mot sig. Bejakandet av målsägandens fysiska styrka framkommer i 
nästkommande  citat:  ”Men  du  står  kvar  på  fötterna,  du  ramlar  inte?”.  Senare  under  samma  
förhör kan åklagaren tolkas vara nedlåtande gentemot målsäganden och dennes svar. Detta 
nedlåtande grundar sig i missnöje med målsägandens minne. Som tidigare utvecklat är minnet 
kopplat  till  förståelse,  och  om  man  utgår  från  att  begreppen  ”man”  och  ”brottsoffer”  är  
varandras motsatser kan någon som är oförstående betraktas som ett idealiskt brottsoffer. 
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Skapandet av målsäganden som både maskulin man och brottsoffer under samma 
huvudförhandling och förhör sker även i huvudförhandling tre, fyra och fem. Upplägget är 
detsamma då åklagaren först bejakar målsäganden som en fysiskt stark man för att sedan visa 
missnöje och nedlåtande och därför skapa målsägande som brottsoffer.  

Sammanfattningsvis framkom att åklagaren under fyra av fem huvudförhandlingar framställde 
den manliga målsägande som både maskulin man och brottsoffer under samma förhör. Detta 
genom att varva frågor och påståenden om mannens kropp som stark med frågor och 
påståenden som fick målsäganden att verka svag och oförstående. Frågorna om mannens 
kropp kopplas samman med beskrivningen av en maskulin man medan frågorna om 
oförståelse kopplas samman med beskrivningen av ett offer.  
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6. Slutsatser 
Många faktorer påverkar hur målsäganden uppfattas under en förhandling. Då åklagaren å ena 
sidan skapar målsäganden som en fysiskt stark man och bejakar manligheten och ger 
erkännande på den kroppsliga nivån, kan åklagaren även tolkas bli besviken när målsägandens 
iakttagelser, agerande och minne inte väger upp till de maskulina idealen. Genom frågor om 
den manliga kroppen skapar åklagaren de manliga målsäganden som maskulina män genom 
att hålla dem inom den hegemoniska maskulinitetens ramverk. Detta görs med hjälp en 
retorisk strategi i form av ett  ”maskulint  manuskript”.  Genom  missnöje  med  de svar åklagaren 
får angående iakttagelser och agerande samt målsägandens minne är åklagaren även med i 
skapandet  av  målsäganden  som  ”brottsoffer”  om  man  utgår  ifrån  att  begreppen  ”man”  och  
”brottsoffer”  är  varandras  motsatspar (Burcar 2005, Svensson 2004, Sundaram et al. 2005). 
Man kan även tolka åklagarens sätt att tala nedlåtande till målsäganden som ett missnöje över 
att männen inte är som åklagarna förväntat sig och att de därför är lägre ner i den maskulina 
ordningen (Nilsson 1999). Genom att uppvärdera männens kroppar ger åklagaren 
målsäganden erkännande som maskulina män medan nedvärderingen av svar kan tolkas som 
ett sätt att missakta dem som detsamma. Bilden som målas upp i den tidigare forskningen och 
i  de  analytiska  utgångspunkterna  om  att  begreppen  ”man”  och  ”brottsoffer”  är  icke-
kombinerbara verkar inte stödjas i de observationer som gjorts i denna studie där de manliga 
målsäganden  skapades  både  som  ”män”  och  ”brottsoffer”  under  samma  förhandling. 
Anledningen till detta diskuteras i nästa kapitel. 
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7. Diskussion  
Citatet nedan ska belysa hur diskursen kring maskulinitet ser ut i samband med den juridiska 
processen och även belysa varför ämnet till denna studie valdes. Citatet ska visa att genus 
påverkar alla statliga processer men att ingen uttalat tar hänsyn till detta. Denna studie ville se 
om och hur åklagarna outtalat påverkats av att målsäganden i misshandelsmål är av biologiskt 
manligt kön. 

Förhör, vittnesmål, läkarkontroller och rättspsykiatriska undersökningar är infiltrerade av genus. 
Maskuliniteter (och femininiteter) är nödvändiga premisser i arbetsrutinerna, men ingenting som 
myndighetspersonerna  uttalat  tar  hänsyn  till.  Att  genus  ”styr”  den  juridiska  processen  är  en  tanke  
som skulle underminera trovärdigheten och objektiviteten (Nilsson 1999, s. 186f) 

Slutsatsen i denna studie skiljer sig från tidigare forskning då tidigare forskning visar att 
begreppen ”man”  och  ”brottsoffer”  inte  är  kombinerbara, vilket framkommit i genomgången 
av Karlsson & Petterssons (2003) , Stanko & Hobdells (1993), Burcars (2005) samt 
Svenssons (2004) studier, då detsamma inte framkom i denna studie. I denna studie skapades 
de manliga målsägande som både maskulin man och brottsoffer under samma 
huvudförhandling. En anledning till att slutsatsen i denna studie skiljer sig markant från 
tidigare forskning och teorier kring maskulinitet och brottsoffer kan kopplas till Berger och 
Luckmanns (1966) beskrivning av hur samhället skapas genom mänskliga handlingar. 
Samhället är ständigt föränderligt då vissa handlingar som varit institutionaliserade inte längre 
blir legitimerade av människor vilket resulterar i att nya institutionaliseringar uppkommer. 
Genusdiskursen kan sägas vara en sådan institutionalisering i förändringsskedet. På grund av 
detta ändras människors common sense och saker som är självklara för vissa under denna 
förändringsprocess är därför inte självklara för andra. Tolkningen att samhället skulle kunna 
vara i ett förändringsskede stärks ytterligare av teorin om erkännande och missaktning om 
man utgår från att genusordningen är en form av erkännandeordning. Teorin om erkännande 
och missaktning beskriver att alla gruppers status i samhället är föränderliga och att det är 
erkännandet och missaktningen av grupperna som gör att vissa grupper blir uppvärderade 
medan andra blir nedvärderade (Heidegren 2009). Den dikotoma könsuppfattning som 
genomsyrar, eller har genomsyrat samhället historiskt gör att gruppen män och gruppen 
kvinna står som två motpoler. Historiskt sätt har män stått överordnade kvinnor, vilket är vad 
begreppet hegemonisk maskulinitet beskriver (Connell & Messerschmidt 2005). Gruppen 
män har däremot blivit bortglömda som brottsoffer då de personlighetsdrag som 
innehållsmässigt är knutna till brottsoffer inte passar ihop med de personlighetsdrag som är 
knutna till män (Stanko & Hobdell 1993, Connell 1995). En tolkning av samhället idag skulle 
därför kunna vara att de tidigare beskrivna erkännande- och missaktningsmekanismer som är 
med i skapandet av en samhällsordning just nu är i en förändringsprocess och att gruppen 
manliga brottsoffer är på god väg att kunna bli erkända i sin offerroll.  

En möjlig utveckling av denna studie skulle kunna vara att intervjua åklagare om deras tankar 
om manliga brottsoffer. Detta skulle göra det möjligt att skapa en djupare förståelse för hur 
åklagare betraktar män som brottsoffer. Fortsättningsvis skulle en utveckling kunna vara att 
studera om åklagarens syn på manliga brottsoffer skiljer sig från hur de betraktar kvinnor som 
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brottsoffer. En jämförande studie inom samma problemområde hade skapat en bredare bas för 
en fördjupad förståelse. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Observationsschema 
 
Under huvudförhandlingen: 
 
Beskrivningar – inga värderingar. 
Hela citat. 
 

- Betoningar på ord  
 

- Kroppsspråk (framåtlutad, bakåtlutad mm.) 
 

- Rörelsemönster (stort, litet, vändningar, axlar, huvud) 
 

- Ögonkontakt eller inte 
 

- Ansiktsuttryck  
 
Efter huvudförhandlingen: 
 

- Stämning (innan, efter, under) 
 

- Mina känslor 
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Bilaga 2 

 
Informationsbrev 
 
Hej! 

Mitt namn är Nina Fowler och jag läser till beteendevetare på Örebro universitet. Denna 
termin ska jag skriva min C-uppsats som har i syfte att analysera interaktionen (språk, gester, 
tonfall etc.) i rättssalen mellan åklagare och målsägande. Analysen kommer genomföras med 
hjälp av teorier om offerroller och genus. 

För att få mitt analysmaterial har jag planerat att sitta med på vissa huvudförhandlingar och 
observera. Dessa observationer kommer inte att störa förhandlingen och kommer genomföras 
under v. 48-49. 

Inga datum, namn eller platser kommer anges i uppsatsen, det som kommer finnas med är 
brottsrubriceringen och målsägandens könsidentitet. Du som åklagare är anonym. Materialet 
kommer endast att användas i relation till denna studie. 

Om du har problem med att bli observerad eller vill ha mer information om studien kan du 
kontakta mig via mail (adressen finns nedan). Det finns även möjlighet att ta del av resultatet 
och den slutgiltiga uppsatsen i januari. 

 

Många Vänliga Hälsningar, 

Nina Fowler 
 

 

ninakarenfowler@gmail.com  
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