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Sammanfattning 

Syftet med den aktuella pilotundersökning var att få en djupare förståelse för mäns syn på offerskap 

genom att studera hur män framställer sig själva som offer för våld och om detta kan förklaras 

utifrån brottsofferteorier. För att studera detta har jag formulerat följande frågeställning: Hur 

framställer sig män som blivit utsatta för misshandel som offer i rätten? För att besvara 

frågeställningen valde jag att använda mig av en kvalitativ metod som bygger på observationer och 

detta grundar sig i en hos mig konstruktivistisk syn på hur kunskap produceras. Min infallsvinkel 

var naturalistisk vilket innebär att jag vid rättegångarna intog en dold forskarroll; detta för att inte 

påverka deltagarna med min närvaro. Jag observerade sex domstolsförhandlingar där 

brottsrubriceringen var misshandel av normalgraden med en man som misshandlat en annan man. 

Observationerna genomfördes vid Stockholms tingsrätt och Södertörns tingsrätt och männen som 

observerades var i 20-45 – års åldern. Den teoretiska utgångspunkten har varit Christies idealiska 

offer samt teorin om det motsträviga offret. Det idealiska offret handlar om hur ett offer ska vara 

och bete sig för att lättast få full legitim status som offer medan det motsträviga offret handlar om 

personer som när de utsatts för ett brott inte vill anmäla brottet eller som ändrar sig och tar tillbaka 

sin anmälan.  

 

I resultatet framkom att det finns skillnader mellan hur män, som utsatts för ett juridiskt liknande 

brott, ser på sig själva som offer samt att det i vissa fall förekom skillnader i det som målsägaren sa 

och vad hans kroppsspråk avslöjade. I de rättegångar jag observerade hade misshandeln ägt rum 

mellan två män som var obekanta för varandra, även kallat gatuvåld. Fyra av de målsägande 

männen ansåg sig inte vara offer men menade att våldet varit oprovocerat och onödigt och några 

menade att det var något man skulle kunna ta. Två av målsägarna framställde sig däremot som offer 

i sina egna redogörelser för händelsen men av olika anledningar. Den ena målsägaren polisanmälde 

händelsen först när han fått reda på allvarligheten i de skadorna han fått var.  Det vanligaste vid 

gatuvåld är att misshandeln äger rum i anslutning till krogen eller en hemmafest och att det är två 

unga män i 20 års åldern, av samma etniska bakgrund som hamnar i konflikt och det är oftast en ren 

slump vem som blir målsägare och vem som blir den tilltalade. I fem av de sex rättegångarna jag 

observerade skedde misshandeln i anslutning till krogen där antingen den ena eller båda parterna 

konsumerat alkohol. Jag konstaterade att ingen av de målsägande männen kunde klassas som ett 

idealiskt offer till hundra procent. En av de målsägande männen passade mer överens med 

egenskaperna för det motsträviga offret.    
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1. Inledning  

Viktimologin (läran om offer) klev in på den kriminologiska arenan i slutet av 1900-talet vilket 

medförde att det började ske en förändring inom forskningen. Under lång tid hade brottslingen och 

brottet varit i fokus (Heber, 2008, sid 1) men nu tog brottsoffret allt större plats. Under senare delen 

av 1900-talet började kvinnorörelser bidra till att brottsoffren synliggjordes och framförallt synen på 

kvinnorna som utsatts för våldtäkter debatterades (Lindgren et al, 2001, sid 60). I Sverige 

genomfördes en utredning och resultaten redovisades 1976 men utredningen fick kritik för att ha 

framställt kvinnorna som medhjälpare i sin egen våldtäkt (Lindgren, et al, 2001, sid 60-61). Idag 

finns det ungefär 160 kvinno- och tjejjourer i Sverige men endast 7 mansjourer och de fokuserar på 

att hjälpa män vid vårdnadstvister, skuldbeläggning och andra familjeproblem (Svenska 

mansjourers riksförbund, 3/5-11). 1995 genomförde Brottsoffermyndigheten en undersökning om 

arbetet med brottsoffer (Lindgren, 1997, sid 15-16). Det visade sig att det fanns 289 projekt som 

hade brottsoffer som fokus, 227 av dessa fokuserade sig enbart på kvinnor och barn som utsattes för 

sexuella övergrepp. De andra projekten vände sig till anhöriga och specifika grupper som 

tillexempel invandrare eller handikappade och 41 projekt fokuserade på vardagsbrottslighet. Inget 

av dessa 289 projekt hade män och pojkars offererfarenheter som huvudtema (Lindgren, 1997, sid 

15-28).  

 

Varje år görs cirka 30 000 polisanmälningar om misshandel mellan obekanta
1
 (Brå, 2009, sid 6); 

även kallat gatuvåld. Det vanligaste är att det rör sig om mindre grov misshandel och att de 

inblandade parterna är berusade män i 20-års åldern med samma etniska bakgrund (Brå, 2009, sid 

20ff.). De unga männen som utsätts får sällan allvarliga skador och uppsöker sällan sjukhus för 

dessa samt att det ofta är unga män som inte missbrukar narkotika och som tidigare är ostraffade 

som slåss (Brå, 2009, sid 6). Risken att utsättas för misshandel är något som de flesta män är väl 

medvetna om under sin uppväxt och att det är något som man nästan kan räkna med. Trots att unga 

män (16-24 år) är den mest brottsutsatta gruppen så oroar de sig i mindre utsträckning för att 

utsättas för våld eller känner sig otrygga när de är ute ensamma på kvällen än andra grupper (Brå, 

2011, sid 27).  

 

I forskningen såväl som allmändebatten så framställs män framförallt som gärningsmän, det kan det 

bero på att det är fler män som begår brott samt att den stereotypa gärningsmannen stämmer bättre 

in på den stereotypa bilden av män (Burcar, 2005, sid 17). Det är viktigt att komma ihåg att det 

finns mer än en offerbild men ändå finns det en tendens att idealisera offren. Kvinnan som blir 

                                                           
1
 När gärningsman och offer inte känner varandra 
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våldtagen av en okänd man eller ett barn som blir misshandlat av sina föräldrar är ”lätta” att se som 

offer som förtjänar sympati till skillnad från den unge killen som är ute på krogen och dricker 

alkohol och blir nerslagen av en bekant (Burcar, 2005, sid 18). 

 

Idag leder ungefär 15 % av de polisanmälda misshandelsfallen till personuppklaring, det vill säga 

att gärningsmannen identifieras (Brå, 2009, sid 26). Uppklaringsnivån handlar om alla 

misshandelsfall och inte enbart fallen av misshandel mellan obekanta. Uppklaringsnivån är låg och 

detta omfattar inte all misshandel som män utsätts för på eller i anslutning till krogen. Mörkertalet 

antas vara så stort som två tredjedelar av alla misshandelbrott (Brå, 2009, sid 19). Enligt officiell 

statistik så är det män som är de vanligaste offren för fysiskt våld (Brå, 2011, sid 27). Trots detta så 

finns det väldigt lite skrivet om vilken inverkan detta våld har på männens liv efter misshandeln. 

 

1.1 Problemformulering & frågeställning  

Män som brottsoffer är inte något som det talas speciellt mycket om i det offentliga rummet utan 

fokus har istället legat på kvinnor som offer för mäns våld. För att kunna hjälpa män att hantera sina 

känslor och erfarenheter efter att ha utsatts för ett brott så måste man först studera och förstå hur 

män framställer sig som offer. Genom att studera hur män ser på sig själva som offer så kan man 

försöka förändra synen på brottsoffer. 

 

Mitt syfte med undersökningen är att få en djupare förståelse för mäns syn på offerskap efter att ha 

utsatts för ett brott och jag ville i denna pilotundersökning studera hur män framställer sig själva 

som offer för våld och hur detta kan kopplas till brottsofferteorier. Jag kommer i min undersökning 

utgå ifrån frågeställningen: Hur framställer sig män som blivit utsatta för misshandel som offer i 

rätten?  

1.2 Avgränsningar 

I det här arbetet har jag valt att endast fokusera på rättegångar där både den tilltalade och 

målsäganden är män och där brottsrubriceringen har varit misshandel av normalgraden
2
. 

Anledningen är att det är vanligare med misshandel av normalgraden än att brottet rubriceras som 

grovt (Brå, 2009, sid 19).  Männen som målsägare var i 20-45 - års åldern. Ålderskillnaden mellan 

männen kan bidra till olika syn på offerskap då en man som är 45 år kanske ser på utsatthet och 

offerskap på ett annat sätt än en 20-åring samt att misshandel kan ha ägt rum på olika ”arenor”. 

Genom att endast studera män som blivit utsatta för misshandel av normalgraden så utesluts andra 

                                                           
2
Brottsbalken  3:5: Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller 

henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år. 
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brott där synen på offerskap kan vara annorlunda. En man som blivit slagen ser antagligen sig själv 

mindre som ett offer än en man som blivit knivhuggen.  

 

I undersökningen har jag avgränsat mig till att endast använda observationsstudier som metod för 

att jag inte ville påverka deltagarna med min närvaro. Hade jag genomfört intervjuer finns risken att 

männen skulle gett de svar de tror att jag som forskare vill ha och medvetet undvikit att framställa 

sig som offer (Bryman, 2002, sid 128-129). 

Då min undersökning endast är en pilotstudie med sidbegränsning så har jag valt att endast studera 

män som offer utifrån offerteorier. Studier om män som brottsoffer brukar förklara männens 

reaktioner utifrån maskulinitetsteorier (se t.ex. Burcar, 2005) men har av ovan nämnda skäl valt att 

bortse från dessa.  

 

2. Definitioner 

2.1 Brottsoffer 

Brottsofferbegreppet är relativt nytt i det svenska språket och användes för första gången i början av 

1970 - talet (Lindgren et al, 2001, sid 27). Det finns olika definitioner om vilka som ska få kalla sig 

brottsoffer. Vissa är mer generella medan andra är mer begränsade. I den juridiska definitionen 

begränsas brottsoffren till de personer som i juridisk mening utsatts för en brottslig handling. 

(Rättegångsbalken 20:8).  Den sociologiska definitionen är bredare och inkluderar bland annat 

stater, miljön och djur. Den psykologiska definitionen är den enda som i första hand omfattar hur 

individen själv uppfattar och tolkar det inträffade (Lindgren et al, 2001, sid 29). 

Brottsofferbegreppet har genom åren utvecklats och involverar idag inte enbart de personer som 

faktiskt utsatts för ett brott utan även vittnen och de som hört talas om brott (Heber, 2008, sid 1). 

Beteckningen brottsoffer omfattar en mycket heterogen grupp
3
 men brukar refereras till som en 

homogen grupp
4
. Jag kommer i det här arbetet att använda mig av begreppen offer när jag talar om 

de personer som blivit utsatta för misshandeln samt i förklaringen om hur de ser sig själva. Med 

brottsoffer menar jag de som i juridisk mening är offer men som inte nödvändigtvis ser sig själva 

som offer.  

 

3. Tidigare forskning 

Forskningen om offer och offererfarenheter har genom åren fokuserats på mäns våld mot kvinnor 

samt våld mot HBT – personer (homo-, bi- eller transexuella personer). När det gäller forskning om 

män som offer finns det inte lika mycket skrivet. I studierna konstateras det att män upplever 

                                                           
3
 Heterogen grupp = När ett objekt (i det här fallet brottsoffer) består av skilda komponenter 

4
 Homogen grupp = När ett objekt är alltigenom lika och enhetligt 
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mindre oro för att utsättas för brott än kvinnor men anledningen till detta undersöks inte närmare. 

Fokus blir återigen på kvinnorna och varför de upplever en så stor rädsla (Stanko & Hobdell, 1993, 

sid 400-404). Inom forskningen finns det en uppfattning om att män känner en motvilja att se sig 

som offer och eftersom allmändebatten accepterar detta, att män inte passar som offer, så har den 

viktimologiska forskningen fokuserats på kvinnors offererfarenheter (Stanko & Hobdell, 1993, sid 

400). Jag sökte även utländsk forskning men den största delen av forskningen är fokuserad på våld 

mot homosexuella män samt våld i fängelser.  

3.1 Assault on men 

Stanko och Hobdells undersökning från 1993 belyser de problem som funnits inom forskningen när 

det gäller män som offer och den inverkan detta har på deras liv. Enligt dem så har inte bara de som 

studerat viktimologin negligerat maskulinitet utan även kriminologer har generellt bortsett från ett 

grundläggande faktum att män utsätts för mest brott. Män är överrepresenterade bland förbrytare, 

offer samt de rättsliga instanser som inom de organ som ska upprätthålla lag och ordning. 

Undersökningen har genomförts genom intervjuer med 33 män som kontaktades genom Hobdells 

kontakter inom polisen (Stanko & Hobdell, 1993, sid 403). 

 

Stanko och Hobdell menar att livsstilsteorin och rutinaktivitetsteorin är de mest avancerade 

teorierna för att beräkna risken att utsättas för brott. Ju mer tid en person spenderar utanför huset på 

platser som saknar kapabla väktare men har motiverade gärningsmän desto mer ökar risken att 

utsättas för brott (Stanko & Hobdell, 1993, sid 401). Män som utsatts för brott brukar tala om 

händelsen som ”fair” eller ”unfair”. Om två män hamnar i en konfrontation på krogen så är det 

”fair” då båda männen slåss på samma premisser och inte ofta ser sig själva som offer. Däremot om 

den ena mannen drar fram en kniv så har reglerna ändrats och förutsättningarna är ”unfair” och 

männen kan lättare se sig som offer eftersom situationen var orättvis (Stank & Hobdell, 1993, sid 

405).   Män som utsätts för fysiskt våld har en förmåga att lägga skulden för brottet på någon eller 

något annat då det blir lättare att acceptera offerrollen medan kvinnor brukar ta på sig skulden för 

sin utsatthet (Stanko & Hobdell, 1993, sid 413). Enligt Stanko och Hobdell så ser manliga offer på 

sin utsatthet genom en ”male frame”, genom vilken viktimisering och offerskap ses som något som 

drabbar någon svag och hjälplös. ”Male frame” menar författarna är att männen förklarar sina 

känslor och reaktioner på brottet i relation till att vara man.  

 

Stanko och Hobdells undersökning har varit mycket användbar i min egen undersökning då de tar 

upp de problem som har funnits inom kriminologin när det gäller män som offer. Det är viktigt att 

komma ihåg att den är från 1993 så man måste vara medveten om att forskningen kan ha förändrats 
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och utvecklats. Jag anser dock att deras studie är relevant för min undersökning samt att många av 

de problem de tar upp återfinns i Veronica Burcars avhandling från 2005.  

 

3.2 Gestaltningar av offererfarenheter 

I sin avhandling har Veronica Burcar genomfört tre studier med olika metoder för att få en bredare 

förståelse om maskulinitet, manlighet och offererfarenheter. En av studierna innebar att Burcar 

genomförde samtalsintervjuer med 10 män i 17-20 års åldern i Skåne som blivit utsatta för 

misshandel av en eller flera personer i deras egen ålder under det senaste året (Burcar, 2005, sid 25). 

Utöver samtalsintervjuerna med de unga männen genomförde Burcar även en traditionell intervju 

med två socialsekreterare samt en analys av tidningsartiklar som berör brottsoffer. 

 

Burcar konstaterar i sitt arbete att allmänheten oftast blev väldigt förvånad över hennes 

forskningsområde då man förväntar sig att forskningen om män ska handla om deras roll som 

gärningsmän och inte offer (Burcar, 2005, sid 162).  Syftet med hennes studie var att 

uppmärksamma framförallt unga män som brottsoffer genom att förmedla deras historier med 

speciellt fokus på hur de unga männen i samtalsintervjuerna utifrån maskulinitet konstruerar en 

identitet och om offret som mannens motsats utgör ett dilemma (Burcar, 2005, sid 162). Burcar 

konstaterar att de unga männen framhäver sin egen styrka och kompetens som då stämmer bättre 

överens med de manliga attributen än med offeridentiteten. Trots att de unga männen 

avdramatiserade och tonade ner händelserna så menar Burcar att det var tydligt att de var 

brottsdrabbade individer.  Ingen av de unga män som ingick i hennes samtalsintervjuer hade varit i 

kontakt med någon brottsoffersorganisation. Vissa menade att de hade tillräckligt med stöd hemma 

medan andra motsatte sig idén helt. De menade att de hade berättat för sin familj och sina vänner 

vad som hänt men att de inte kände något behov av att prata om händelsen (Burcar, 2005, sid 169).  

 

De vanligaste känslorna som de unga männen upplevde var ilska och rädsla. En del uttryckte det 

med termer som ”livrädd” medan andra valde att referera till händelsen som att ”man ska inte göra 

en så stor sak av det”.  Undersökningen visar att män ogärna vill ta på sig offerrollen och att en 

polisanmälan inte är en självklarhet. Om det skedde en polisanmälan så gjordes denna oftast efter 

påtryckningar från föräldrar eller att männen ansåg att det var ”det rätta” och att det var deras plikt 

att anmäla (Burcar, 2005, sid 170). Denna avhandlig har varit väsentlig för min egen undersökning 

då den studerar hur män ser på sig själva i förhållande till att vara man och offer. Undersökningen 

visar inte bara hur männen ser på sig själva utan även hur samhället ser på män som offer.  
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3.3 Coola offer 

Malin Åkerström har gjort en sekundär analys av Burcars intervjuer och genom att komplettera min 

tidigare forskning med hennes analys får jag en bred grund att stå på för att senare analysera mina 

egna resultat och skönja eventuella likheter i resultaten. Åkerström har gått tillbaka till Burcars 

undersökning och genomfört en ny analys av intervjuerna. Hon studerar djupare hur de unga 

männen framhåller att de blivit utsatta för ett brott och vissa gånger blivit skadade men de betonar 

att ”det är lugnt” (Åkerström, 2007, sid 428). När man studerar män som brottsoffer brukar man 

uppfatta de två identiteterna som oförenliga med varandra. Männen i materialet lyckas att presentera 

sig som både offer och män. De unga männen brottas med att vara manliga vilket är förenligt med 

styrka och handlingskraft medan offer står för svaghet och passivitet. Den kulturella bilden av 

manlighet som inom forskningen kallas hegemonisk maskulinitet innebär att vara stark, aktiv, 

kompetent samt att klara av att lösa problematiska situationer (Åkerström, 2007, sid 430). 

Under intervjuerna framträdde de unga männen som offer när de pratade om gärningsmännens 

provokationer och initiativ och manlighetsdiskursen framträdde när männen förklarade hur de 

försvarat sig (Åkerström, 2007, sid 432). Skadorna tonas manligt ner medan andra vittnar om hur 

skadorna faktiskt inte var så bagatellartade. Genom att kategorisera sig som både offer och 

gärningsmän så kan de framställa sig som svaga men även starka och kompetenta (Åkerström, 

2007, sid 432). Som jag nämnt tidigare så finns det inom kriminologin en uppfattning om att män 

inte vill uppfatta sig själva som offer men Åkerströms undersökning visar att så inte är fallet. De 

anser sig inte vara offer fullt ut, men de tar ändå på sig offerrollen när de pratar om hur 

gärningsmännen initierat våldet (Åkerström, 2007, sid 432). När de unga männen väljer att 

framställa sig som offer är de tydliga med att klargöra att de inte är ansvariga, de betonar det 

oprovocerade och oväntade i händelsen.  

De undersökningar som jag har valt att använda mig av har alla ett genusperspektiv. Även om jag 

inte utgår ifrån ett genusperspektiv så anser jag att de valda undersökningarna varit relevanta för 

min undersökning. Förutom att studera offerskap i förhållande till genus så studerar 

undersökningarna även hur män framställer sig själva som offer och den delen har varit viktig för 

min egen undersökning. Min studie syftar inte till att förklara varför män framställer sig som offer 

eller inte utan hur de stämmer överens med brottsofferteorier.  

3.5 Alkohol 

Polisen prioriterar vilka händelser de ska åka på och det kan konstateras att när misshandeln 

involverar två män så brukar detta prioriteras av polisen. Detta beror till stor del på att det våld som 

män utsätts för oftare är grövre än det våld som kvinnor utsätts för av främlingar (Brå, 2009).  
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De allra flesta män som utsätts för misshandel råkar ut för det på krogen eller på en fest där det 

konsumeras alkohol. Oftast har både den som senare blir målsägare och den tilltalade druckit vid 

tillfället för misshandeln. Vid gatuvåld är det ibland en ren slump vem som blir offer och vem som 

blir gärningsman (Lindgren el al, 2001, sid 32-33). När människor dricker alkohol ökar risken för 

aggressivt beteende då självkontrollen reduceras samt förmågan att tänka på konsekvenserna av ens 

handlingar minskar (Myers, 2008, sid 347-348).  

 

Risken att utsättas för misshandel ökar när man rör sig där det konsumeras alkohol (Brå, 2009, sid 

21-22). I de fall där målsäganden varit berusad vid händelsen prioriterar polisen ärendet mer sällan 

om inte våldet skiljer sig markant från en misshandel där målsäganden varit nykter (Brå, 2009). 

Alkohol gör inte bara så att självkontrollen reduceras utan det leder även till kortsiktigt tänkande på 

grund av att hjärnan inte klarar av att processa lika mycket information som i nyktert tillstånd 

(Passer et al, 2009, sid 262).  

 

Anledningen till att jag valt att ha med alkohol som tidigare forskning är för att jag anser att den har 

relevans för min undersökning när det gäller hur män framställer sig själva som offer vid en 

rättegång. Om målsägaren varit onykter vid tillfället för misshandeln så kan detta komma att 

påverka hur männen ser på sig själva som offer. I och med att de konsumerar alkohol så minskar 

självkontrollen och risken för att utsättas för eller utsätta någon annan för misshandel ökar. Risken 

är högre i områden där det konsumeras alkohol. Att de konsumerat alkohol vid tidpunkten för 

händelsen kan resultera i att männen inte anser sig vara offer och klandrar sig själva för det 

inträffade.  

4. Teori 

Jag har i min undersökning valt att utgå ifrån två teorier för att tolka och analysera mina resultat. 

Anledningen till att jag valt dessa två är för att jag anser att de ger den bästa utgångspunkten. 

Genom att använda mig av idealiska offret får jag en utgångspunkt för att studera och analysera hur 

män framställer sig själva som offer i förhållande till det idealiska offret. Det motsträviga offret är 

de som inte vill samarbeta med utredarna och som inte polisanmäler brottet (Lindgren et al, 2001, 

sid 34). En man anses inte vara ett idealiskt offer utan anses mer vara ett motspänstigt offer något 

som bidrar till problematiken att få legitim offerstatus. Ett brottsoffer ska vara svagt och 

försvarslöst, något som inte stämmer överens med bilden över hur en ”riktig” man ska bete sig.  
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4.1 Idealiska offret 

Begreppet det idealiska offret handlar inte om de personer som mest ser sig själva som offer inte 

heller handlar det om de personer som löper störst risk för att viktimiseras eller oftast blir det (Nils 

Christie, 2001, sid 47). Det idealiska offret är istället som Nils Christie exemplifierar den gamla 

damen som är på väg hem från sin sjuka syster när hon blir överfallen av en stor stark man som 

använder hennes pengar till droger (Christie, 2001, sid 48). Det idealiska offret handlar om de 

personer som när de utsätts för ett brott har lättast att få full legitim status som offer. För att klassas 

som ett idealiskt offer ska personen inte kunna ifrågasättas om varför han eller hon var på den 

platsen där brottet skedde, vara svagt och gärningsmannen stor och stark (Christie, 2001, sid 48).  

 

Det idealiska offrets motsats kan enligt Christie vara den unga mannen som är ute och dricker på en 

tvivelaktiv bar och som blir rånad av några bekanta. I det här fallet med den unga mannen finns det 

utrymme för moraliska ansvarskrav; det vill säga han borde inte ha befunnit sig på baren och han 

borde inte druckit sig berusad. Om den som utsatts för ett brott inte betraktas som ett offer riskerar 

personen att trots psykiska, fysiska och ekonomiska skador att få ett sämre skydd eller inget skydd 

alls på grund av att personen faller utanför schablonbilden av brottsoffer (Lindgren et al, 2001, sid 

32). Den unga mannen kan ha allvarligare skador, hans pengar kan vara mer värda för honom än för 

den gamla damen men han kan aldrig konkurera med henne om statusen som idealiskt offer 

(Christie, 2001, sid 48).  

 

Nils Christie har även gjort en uppdelning mellan idealiska offer, verkliga offer och skrämda offer. 

Oftast är det inte de idealiska offren som faktiskt blir utsatta för brott utan enligt alla studier är det 

mannen som är på krogen som blir offer medan de idealiska offren är mycket rädda för att bli offer 

(Christie, 2001, sid 57). Många av de verkliga offren är inte rädda och det kan bero på att de har en 

bättre uppfattning om de faktiska riskerna medan den gamla damen får sin information från 

massmedia och blir uppskrämd.  

 

Problematiken med att klassas som ett idealiskt offer är att man ska vara tillräckligt stark för att bli 

hörd men samtidigt måste man vara tillräckligt svag för att inte bli ett hot mot andra viktiga 

intressen. Om ens styrka blir ett hot mot andra försvagas grunden för den allmänna och offentliga 

sympati som förknippas med statusen av att vara ett offer (Christie, 2001, sid 50-51).  

Christie ger exemplet på den misshandlade frun som med åren närmat sig statusen som idealiskt 

offer. Hon är inte där än men hon är på god väg. Rent teoretiskt menar han att det skulle vara 

möjligt för kvinnan att få fullständig status som idealiskt offer men ställer sig fundersam till om det 

borde ske. Problemet med den misshandlade kvinnan och en eventuell status som idealiskt offer är 
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att ju mer oberoende kvinnor blir desto bättre är det för dem att hävda en offerstatus men i samma 

veva så blir de mer materiellt oberoende och varje anspråk på offerstatus ses som mindre trovärdigt 

(Christie, 2001, sid 50-51). Mannen har på samma sätt problem med att få status som ett idealiskt 

offer då de anses vara så oberoende och starka för att kunna försvara sig själva.  

 

4.2 Det motsträviga offret 

De personer som vill anmäla att de har utsatts för ett brott, som inte kan klandras för att vara på 

platsen där brottet ägde rum och som står fast vid sin historia hela vägen till rättegång och som har 

rättsintyg på skadorna utgör inget större problem för en åklagare och polis. Däremot de offer som är 

motsträviga och som inte vill samarbeta, som tar tillbaka sina tidigare lämnade uppgifter gör det 

mycket svårare för polis och åklagare att gripa den skyldige och ställa denne inför rätta (Lindgren et 

al, 2001, sid 34). Unga män som varit ute på krogen och festat och som råkat ut för en misshandel 

ser det inte alltid som en självklarhet att polisanmäla det inträffade (Burcar, 2005, sid 170) och 

klassas därmed som motsträviga offer. Alla fall där det inte finns idealiska offer ställer högre krav 

på de professionella aktörerna. Du ska inte behöva vara ett idealiskt offer för att få rätt till hjälp och 

skydd. Om ett brottsoffer uppträtt provocerande på något sätt eller befunnit sig på en olämplig plats 

ska inte utgöra en straffrihetsgrund för gärningsmannen (Lindgren, 2001, sid 34). 

    

Inom den tidiga viktimologiska forskningen har man överfört forskningsresultat från 

undersökningar om våldtagna kvinnor till att gälla alla brottsoffer. Problemet med att försöka skapa 

en ”brottsofferstereotyp” på det här sättet är att det kan skapa snedvridna bilder om hur ett ”riktigt” 

offer ska reagera. Om offren inte reagerar enligt normen kan de känna sig utanför och udda 

(Lindgren et al, 2001, sid 35).   

5. Metod 

Jag har genomfört observationer av rättegångar med brottsrubriceringen misshandel på Södertörns 

tingsrätt samt Stockholms tingsrätt där målsägandena har varit män som blivit utsatta för en 

misshandel av en annan man.
5
 Längden på rättegångarna har legat mellan 1½ timme – 3 timmar. 

 

Min infallsvinkel vid observationerna var naturalistisk vilket innebär att man som forskare försöker 

minimera de störningar eller intrång som de artificiella datainsamlingsmetoderna medför (Bryman, 

2002, sid 47). Det innebar att jag vid rättegångarna försökte göra mig så osynlig och tyst som 

möjligt för att inte påverka de berörda parterna. Den naturalistiska infallsvinkeln strävar efter att 

                                                           
5
 Målnumren finns tillgängliga för opponent, handledare och examinatorer.   



15 
 

samla in data i naturliga situationer och miljöer istället för under konstgjorda förhållanden (Bryman, 

2002, sid 46) vilket stämde bra överens med det jag ville studera. Det kan diskuteras om en 

rättegång kan anses som en naturlig miljö men jag anser att den kan klassificeras som sådan då den 

följer samma struktur i alla brottsmål och på så sätt blir naturlig. En kvalitativ undersökning i 

kombination med den naturalistiska infallsvinkeln ger enligt mig den bästa möjligheten för att 

studera om män ser sig själva som offer vid rättegången efter en misshandel. Datainsamlingen 

består av observationer från sex rättegångar där målsäganden har varit en man som misshandlats av 

en annan man. För att kunna studera hur män uppfattar och framställer sig själva under rättegången 

har jag valt att använda mig av deltagande observationer. 

 

Jag ville i min undersökning undersöka hur män framställer sig själva som offer för våld vid en 

misshandelsrättegång. För att göra detta på bästa sätt valde jag att inta en dold forskarroll vilket 

innebär att jag inte informerade de inblandade parterna om varför jag var där (Bryman, 2002, sid 

446). Att jag var en åhörare som inte hade med målet att göra var för de flesta uppenbart men varför 

jag var där och observerade och vad jag observerade visste de inte. Att inta en dold eller hemlig 

forskarroll underlättade genomförandet av studien men bidrog till en del etiska aspekter då jag inte 

informerade deltagarna om att jag genomförde en undersökning samt att jag inte kunde få ett 

samtycke från de observerade (Bryman, 2002, sid 446-447). För att kunna studera det jag ville så 

var observationsstudier den lämpligaste metoden genom att jag inte påverkar rättegången och 

förhoppningsvis inte de inblandades reaktioner heller då en rättegång följer vissa regler oavsett om 

det finns åhörare i salen eller inte. Jag diskuterar mer ingående de etiska aspekterna med 

undersökningen under rubriken ”etik”. 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I det här arbetet har jag utgått från hermeneutiken och socialkonstruktivism. Jag valde att använda 

mig av hermeneutiken då den fokuserar på förståelse och tolkning (Sohlberg & Sohlberg, 2001, sid 

53-54) och det passar bra in på min undersöknings syfte och metod. Förförståelsen blir 

utgångspunkten för tolkningarna av världen och det är tolkningarnas uppgift att överbygga 

skillnaderna som uppstår över tid, rum och kultur (Sohlberg & Sohlberg, 2001, sid 54). I min 

undersökning har min egen förförståelse varit av vikt och genom att använda hermeneutiken så blir 

detta även en central utgångspunkt. Då jag valde att använda mig av observationsstudier som metod 

så ligger stor vikt vid att tolka och förstå det man studerar och jag anser därför att hermeneutiken 

passar bra in i mitt arbete.    
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Inom samhällsvetenskap finns en mängd olika fenomen som kan sägas vara socialt konstruerade. 

Det kan handla om genus (maskulinitet och femininitet), status, trosföreställningar och världsbilder 

(Sohlberg & Sohlberg, 2001, sid 218) Socialkonstruktivismen menar att all kunskap är konstruerad i 

en social interaktion mellan människor ansåg jag att den passade mycket bra in i min undersökning. 

Att studera hur män framställer sig själva som offer vid en rättegång anser jag vara socialt 

konstruerat då männen i interaktion med andra skapat sin identitet och den kanske inte 

överensstämmer med offrets. Inom socialkonstruktivismen är språket av central betydelse, inte 

enbart för den kunskap som vi får utan att språket är kunskap (Langemar, 2008, sid 188). 

  

Genom att utgå ifrån socialkonstruktivismen kan jag studera hur män framställer sig själva som 

offer och hur denna framställning är en socialkonstruktion. Min förförståelse inför pilotstudien 

bygger framförallt på iakttagelser jag gjort genom åren när jag varit ute på krogen och fester där det 

har uppstått bråk mellan killar. Flera gånger har man bevittnat händelser på krogen eller på hemma-

fester som i juridisk mening skulle klassificeras som misshandel, ibland även grov misshandel men 

som inte anmäls till polisen då killarna inte anser det vara så farligt. Killarna har menat att det varit 

bråk, ett slagsmål uppstod, alla fick skador och att när slagsmålet var slut så var också osämjan 

borta och de ansåg inte att någon var ett offer.    

 

5.2 Urval 

Urvalet i min undersökning bestod av rättegångar där både den målsägande och den tilltalade var 

män och där brottsrubriceringen var misshandel av normalgraden. 

 

Av bekvämlighetsskäl valde jag att endast använda mig av Stockholms och Södertörns tingsrätt. 

Dels för att det är de tingsrätter som ligger närmast min bostad samt att det endast är de som lägger 

ut sitt schema på tingsrätternas hemsida. Det innebär att jag gjorde ett bekvämlighetsurval för att 

göra det lätt för mig att hitta de rättegångar som var relevanta för min undersökning (Bryman, 2002, 

sid 114).  Detta kan dock ha påverkat mitt urval då jag kan ha missat vissa populationer som skulle 

finnas vid andra tingsrätter. Det kan också vara så att misshandel är mer förekommande under vissa 

helger som Valborg och midsommar. Om så är fallet så missar jag de rättegångarna då det generellt 

brukar ta ett halvår från händelsen till rättegången (baserat på de rättegångar jag varit på). Fördelen 

med de två tingsrätterna jag valde att använda mig av är att de är två av Sveriges största tingsrätter. 

Stockholms tingsrätt får många av de fall av krogmisshandel som förekommer då många krogar 

ligger inom deras område. Södertörns tingsrätt å andra sidan har ett stort upptagningsområde.  
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Att jag valde att endast använda mig av misshandel av normalgraden kan ha påverkat resultaten av 

mina observationer då en man som blivit utsatt för grov misshandel borde uppfatta offerrollen på ett 

annat sätt än den som utsatts för misshandel av normalgraden. På samma sätt tror jag att en kille 

som utsatts för ringa misshandel har en annan syn på sin situation. Vilken grad av våld man har 

utsatts för borde påverka hur männen ser på sig själva som offer eller inte. När det gäller fysiskt 

våld så kan det se väldigt olika ut och händelserna kan skilja sig åt trots att brotten har samma 

juridiska rubricering (Brå, 2008).  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

För att kunna studera hur män uppfattar sig själva efter en misshandel så valde jag att sitta med som 

åhörare under rättegångar där en man blivit utsatt för misshandel av en annan man oavsett var den 

ägt rum. Det svåra med undersökningen har varit att finna rättegångar med rätt könsfördelning. Alla 

undersökningar som gjorts om vilka som utsätts för fysiskt våld visar att män är överrepresenterade 

som offer (Brå, 2011, sid 27). Därför trodde jag att det även skulle spegla sig i misshandels - 

rättegångar men så var inte fallet. De flesta rättegångarna med brottsrubriceringen misshandel hade 

en kvinnlig målsägande.  

 

För att förhindra att jag skulle åka till tingsrätten i onödan så granskade jag schemat för den aktuella 

veckan och valde ut de rättegångar som hade rubriceringen misshandel. Därefter använde jag 

målnumret och ringde tingsrätten för att få reda på om den tilltalade samt målsäganden var män. 

Tingsrättens schema brukar publiceras på hemsidan veckan innan. Det uppstod problem när 

tingsrätterna inte lade upp sitt schema i tid och då åkte jag oftast till Södertörns tingsrätt (då den 

ligger närmast min bostad) vid nio på morgonen och studerade dagens schema och pratade direkt 

med informationsdisken för att få reda på könsfördelningen i målet.  

 

För att finna litteratur som var relevant för studiens syfte så har jag använt mig av sökmotorerna 

LIBRIS, artikelsök och Stockholms biblioteks sökmotor. Det var dock svårt att finna lämplig 

litteratur genom dessa sökmotorer. De flesta böcker, artiklar och avhandlingar som stämde överens 

med sökorden handlade om homosexuella mäns erfarenheter av våldtäkter eller kvinnors 

offererfarenheter.  De sökorden jag använda för att finna litteratur var; male victims, victims of 

crime, crime victims, assault on men, brottsoffer, män som brottsoffer och viktimisering. Jag 

genomförde sökningar på både svenska och engelska för att få så bred överblick av forskningen 

inom området som möjligt. När jag fann någon litteratur som var användbar för min studie så 
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använde jag mig av den studiens källor. Detta medförde att jag fann information som jag annars 

hade missat.  

 

Det finns olika sätt att skriva ner sina fältanteckningar när man genomför observationsstudier 

beroende på vilken typ av observation man använder sig av och vad det är man undersöker. Jag 

valde att göra mina fältanteckningar under rättegångarna för att kunna skriva ner citat och lättare få 

med information som var av vikt för min undersökning. Hade jag skrivit ner mina fältanteckningar 

efter rättegången hade de inte blivit lika djupa och jag hade inte kunnat ha några citat med då jag 

antagligen skulle ha glömt dem under tiden. Det är möjligt att mina resultat blev påverkade av att 

jag skrev mina fältanteckningar under rättegången då det blir väldigt tydligt för alla inblandade att 

jag är där och observerade. Jag tror dock inte att jag skrev fältanteckningar var något som 

påverkade de inblandade eftersom de inte visste vem jag var eller vad jag var där för att studera. 

Rättegången följer en viss ordning och händelserna ska fram och jag tror att personerna inte 

framställde sig på ett annat sätt bara för att jag förde mina anteckningar.  Det jag strävade efter att 

notera var eventuella uttalanden som skulle kunna tala för eller emot att männen ser sig själva som 

offer samt hur de rörde sig (kroppsspråk), om de såg till exempel oroliga, rädda eller likgiltiga ut. 

Jag skrev även ner vart misshandeln ägt rum och vilket våld målsägaren utsatts för och vilken skada 

som målsägaren ådragit sig då detta blir en bakgrund att analysera resultaten utifrån. Jag kommer 

sedan att använda mina fältanteckningar för att ge exempel på hur männen framställde sig själva för 

att ge läsaren en tydligare bild av hur mina fältanteckningar såg ut. Efter avslutat arbete kommer 

fältanteckningarna att förstöras då jag inte har någon användning för dem samt för att ingen ska 

kunna identifiera de inblandade personerna  

 

För att analysera mina fältanteckningar har jag valt att använda mig av en tematisk analys. Tematisk 

analys innebär att man analyserar och tolkar sina insamlade data utifrån olika teman. Dessa teman 

kan vara väldigt konkreta och deskriptiva eller abstrakta och tolkande (Langemar, 2008, sid127-

129).  Det finns olika varianter av den tematiska analysen men jag har valt att använda mig av den 

teoristyrda. Den teoristyra tematiska analysen har sin utgångspunkt i teorier och tidigare forskning 

och har ett bestämt fokus som man vill inrikta sin studie på. Resultaten diskuteras sedan i relation 

till den teoretiska utgångspunkten (Langemar, 2008, sid 130-131).  

5.4 Etik 

Genom att jag valde att genomföra min undersökning med en dold forskarroll genom en dold 

observation så uppstod en del etiska problem. Den dolda observationen strider mot grundläggande 

etiska regler, framförallt mot samtyckeskravet och informationskravet. Då jag genomförde 
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undersökningen i det dolda så blev deltagarna aldrig tillfrågade om de ville ingå i undersökningen 

och det bryter direkt mot samtyckeskravet. Då undersökningsdeltagarna inte visste om att de 

studerades blev de inte heller involverade i undersökningens resultat även om de kanske hade velat 

det (Bryman, 2002, s. 44). 

 

Genom att använda mig av observationer som metod så bryter undersökningen också mot 

informationskravet då deltagarna inte fick information om att det genomfördes en undersökning. De 

fick inte heller information om studiens syfte och metoden som skulle användas eller vilka resultat 

jag hoppades uppnå genom mina observationer. Att deltagarna inte blev informerade kan anses vara 

en kränkning av den personliga integriteten då det under rättegångar framkommer personlig och 

eventuell känslig information om de inblandade parterna. Genom att få ta del av information som 

presenterades om de inblandades bakgrund, sexuella erfarenheter, läggning och psykisk hälsa så 

uppstod en känsla av intrång av personernas privata liv (Bryman, 2002 sid, 281, 446, 440). I 

Sverige finns det en lag som säger att alla rättegångar ska vara offentliga om inget annat föreskrivs 

(Rättegångsbalken 5:1–5:3) så gjorde jag ett intrång i den inblandades personliga sfär. För att 

förhindra att någon känslig information om de inblandade skulle komma ut använde jag mig av 

anonymitets och konfidentialitetskravet (Bryman, 2002, sid 448). Vissa fakta måste jag presentera 

för att förklara hur männen framställt sig själva men jag avslöjar ingen information som direkt 

skulle leda till att personerna skulle kunna identifieras. För att uppfylla dessa krav så bra som 

möjligt innehåller mina fältanteckningar endast mina iakttagelser och observationer under 

rättegångarna samt målnumren. Även om mina fältanteckningar inte innehåller någon personalia om 

de inblandade parterna så är rättegångsprotokollen offentliga och all privat information finns i 

dessa. Jag valde dock att utelämna all information som skulle kunna leda till att personerna 

identifierades (Bryman, 2002, sid 448).   

5.5 Validitet och reliabilitet 

Inom kvantitativ forskning utgör reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att bedöma kvaliteten i 

undersökningen. Inom den kvalitativa forskningen har det däremot varit diskussion om hur 

relevanta dessa begrepp är (Bryman, 2002, sid 257). Definitionen av validitet rör framförallt 

mätning, något som inte är den kvalitativa forskningens främsta intresse. En observationsstudies 

främsta intresse är att studera förekomsten av ett givet beteende i en social miljö och därför anser 

många att validitet och mätning inte är av stor betydelse inom denna forskningsmetod (Bryman, 

2002, sid 57). Kvalitativa forskare har assimilerat begreppen validitet och reliabilitet utan att ändra 

begreppens betydelse men där mindre vikt läggs vid mätningar för att göra dem tillämpliga även på 
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kvalitativa undersökningar. Detta eftersom begreppen är av central betydelse för en undersöknings 

trovärdighet och replikerbarhet.  

 

Mason (i Bryman) menar att validitet handlar om forskarens förmåga att observera, identifiera och 

mäta det som avses (Bryman, 2002, sid 257). Mason förhåller sig till de kriterier som finns inom 

den kvantitativa forskningen men anpassar och utvecklar begreppen så att de passar den kvalitativa 

forskningen. En studies reliabilitet handlar om att en annan forskare ska kunna återskapa 

undersökningen vid ett senare tillfälle. LeCompe och Goetz har delat in reliabilitet i extern och 

intern reliabilitet. Med extern reliabilitet avses om en viss undersökning går att replikera (Bryman, 

2002, sid 257). Att replikera en kvalitativ undersökning är problematiskt då det inte går att frysa en 

social miljö. För att replikera en observationsstudie krävs det att den nya forskaren utför sina 

observationer i samma sociala miljö som den ursprungliga forskaren befann sig i. Även om en 

forskare skulle vara intresserad av att replikera min undersökning så skulle det inte gå. Mina 

observationer går inte att replikera och även om den nya forskaren skulle göra liknande 

observationer på samma tingsrätter som jag genomförde mina på så skulle miljön bli liknande men 

inte samma. Även om det skulle vara samma målsägare i den nya forskarens rättegångar så skulle 

antagligen inte målsägaren framställa sig på samma sätt. Om den nya forskaren inte befinner sig i 

en liknande social miljö som den ursprungliga forskaren kommer han inte kunna jämföra sina 

resultat då resultaten kommer bestå av olika data (Bryman, 2002, sid 257).  

 

Enligt LeCompe och Goetz är den interna reliabiliteten framförallt viktig när man är flera forskare i 

samma undersökning (Bryman, 2002 sid, 257). För att få en hög intern reliabilitet måste forskarna 

diskutera hur de ska tolka det de ser och hör. Den interna reliabiliteten kan anses vara hög i min 

undersökning eftersom jag som ensam forskare tolkar mina resultat lika vid alla rättegångar. Idag 

spelas vissa delar av rättegångarna in såsom förhör med målsägande, tilltalade och vittnen. Genom 

dessa inspelningar så går det att ”frysa” delar av den sociala miljön i vilken jag genomfört min 

undersökning men det är svårt för en ny forskare att återskapa studien endast utifrån dessa 

inspelningar. Då jag tolkat kroppsspråket såväl som det talade språket så kan en ny forskare inte 

studera kroppsspråket mer än när målsägaren berättar. Om en forskare skulle vilja upprepa min 

undersökning skulle de inspelade förhören kunna vara en utgångspunkt för att vända sig till samma 

målgrupp och på så sätt kunna integrera ursprungsundersökningen med den nya. 

 

Även om det har diskuterats om validitet är av vikt för kvalitativa undersökningar så anser jag att en 

diskussion om det ändå är relevant för den aktuella undersökningen. LeCompe och Goetz delar 

även upp validitet i två begrepp, intern- och extern validitet (Bryman, 2002, sid 257-258). Inom den 
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kvalitativa forskningen tenderar den interna validiteten att bli en styrka genom forskarens intensiva 

närvaro och delaktighet.  

6. Resultat 

Jag valde att utgå ifrån det idealiska offret och det motsträviga offret för att få bästa möjliga grund 

för min undersökning. Utifrån dessa teorier kan jag konstatera att jag har fått resultat som kan 

kopplas till teorierna i olika utsträckning. Studiens resultat baserar sig på sex rättegångar och 

kommer att redovisas utifrån gemensamma teman. 

 

Alla rättegångar bestod av en domare (ordförande i rätten), tre nämndemän, en protokollförare, en 

åklagare samt en försvarare. I några av rättegångarna var vittnen kallade och ibland fanns det även 

ett målsägarbiträde för att sköta eventuella skadeståndsyrkanden. I alla rättegångar utom en skedde 

misshandeln på krogen eller i anslutning till en utekväll där alkohol konsumerats av en part eller av 

båda parterna.  

 

Informationen som jag tar upp under respektive fall och teman varierar i omfattning. I vissa av 

rättegångarna kommer informationen delas upp under olika teman. Omfattningen av informationen 

som presenteras är beroende på hur mycket jag skrev ner i mina fältanteckningar.  Jag försöker så 

långt mina fältanteckningar tillåter mig att redogöra för samma saker under alla rättegångar men 

detta kommer att ske i olika omfattning och på olika sätt.  

6.1 Brottsoffer men inget offer 

I fyra av de rättegångar jag besökte var det tydligt att männen inte ville se sig själva som offer. Det 

gemensamma för målsägarna förutom oviljan att se sig som offer var att alla rättegångarna 

involverade unga män i 20-30 - års åldern och att misshandeln ägde rum i anslutning till krogen 

eller på vägen hem efter krogbesök. De målsägande männen ansåg inte att det var deras fel att 

bråket uppstått och att våldet varit oprovocerat. Trots att våldet varit oprovocerat och att de 

tillfogats smärta och lidande av den tilltalade så såg de sig inte som offer. En av målsägarna sa att 

”jaa, men lite ska man ju tåla”. 

 

Den första målsäganden arbetade som bartender på utestället där misshandeln ägt rum vilket bidrog 

till att han var nykter vid tillfället något som alltid är en fördel om man vill betraktas som ett 

idealiskt offer. Misshandeln ägde rum efter ett derby och det var mycket människor ute som firade 

eller kanske dränkte sina sorger. Det kommer fram ett gäng killar som vill komma in på krogen men 

som nekas av vakten på grund av att de är för fulla. Samtalet spårar ur och killen som senare blir 
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målsägande kommer ut för att hjälpa till och blir då slagen i ansiktet. Vid rättegången menar han att 

det är sådant som händer på jobbet och att man ska kunna ta lite stryk; ”det var ju bara några 

smällar”.  I den här rättegången fanns det stora skillnader i kroppsstorlek mellan den tilltalade och 

målsäganden, något som inte förekom i någon av de andra rättegångarna. Målsägaren var kort och 

tunn medans den tilltalade var lång och muskulös. I den här rättegången så försökte målsägaren 

upphäva rättegången genom att säga att den tilltalade inte var den som misshandlat honom. Alla 

tidigare bevis som åklagaren yrkade på såsom att han pekat ut den tilltalade på kvällen för 

misshandeln genom att ge polisen gärningsmannens bankomatkort som tillhörde den tilltalade talar 

för att den tilltalade faktiskt var person som misshandlade honom. När polisen gripit den tilltalade 

gjorde målsägaren ännu en identifiering av att det var rätt person.  

 

Den andra målsäganden var ute på krogen med några kompisar och drack alkohol. Att ha druckit 

alkohol när man utsätts för ett brott ska på intet sätt vara en förmildrande omständighet för 

gärningsmannen men genom att dricka så ökar risken för våldshandlingar (Myers, 2008, sid 347-

348) och möjligheten att ses som ett idealiskt offer försvinner och man kan anses vara medskyldig 

till brottet. Målsägarens kompis står ute i en rökruta och pratar med en annan kille (den som senare 

kommer att bli den tilltalade) och målsägaren uppfattar situationen som uppjagad och försöker då få 

med sin kompis därifrån. Den tilltalade blir då irriterad på målsägaren och vänder sin 

uppmärksamhet mot honom, tar tag i målsägarens kläder och skallar honom. Målsägaren verkade 

uttråkad under hela rättegången och i mina fältanteckningar har jag skrivit;  

 

”målsägaren sitter och ser uttråkad ut, suckar och himlar med ögonen under den tilltalades 

redogörelse. Stundvis sitter målsägaren och petar naglarna och pillar på en penna och verkar 

helt ointresserad av den pågående rättegången”.  

 

Trots att han blev skallad och fick en liten tandskada så anser han sig inte vara ett offer men anser 

att våldet var onödigt och oprovocerat. Målsägaren tar sig efter skallningen bort från rökrutan och 

berättar för vakten vad som hänt och polis tillkallas. Målsägaren kan inte klassas som ett idealiskt 

offer då han är ute på krogen och dricker och hade genom att hålla sig borta från dessa situationer 

kunnat undvika misshandeln. Det motsträviga offret är de personer som förändrar sin historia och 

motarbetar rättsprocessen. Målsägaren gjorde inget av detta, han har hållit fast vid sin historia 

genom hela processen och har inte försökt motarbeta utredning genom att ta tillbaka anmälan. 

Målsägaren i det här fallet kan inte anses vara ett idealiskt offer och inte heller ett motspänstigt 

offer men är ändå ett brottsoffer även om han inte framställer sig som ett.  
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Den tredje målsägaren var även han ute på krogen med några vänner när den tilltalade kommer fram 

och börjar kommentera om vad tjejerna i målsägarens sällskap gjorde med ”töntarna”. Målsägaren 

som uppfattar kommentaren ifrågasätter den tilltalade och menar att tjejerna inte är intresserade av 

den tilltalade, något som drar igång en diskussion mellan målsägaren och den tilltalade som slutar 

med att den tilltalade ger målsägaren ett knytnävsslag i ansiktet. När målsägaren får frågan om 

kraften i slaget har jag skrivit i mina fältanteckningar;  

 

”målsägaren verkar tycka att det är svårt att definiera kraften i slaget men menar att han är van 

att få lite smällar från motståndarlaget när han spelar handboll. Han framhäver dock att det 

här inte var ett normalt slag utan att det var så kraftigt att han kunde känna hur hjärnan 

skakade”  

 

När målsägaren berättar om händelsen ser han obekväm ut och ser ut att tycka det är jobbigt att tala 

om händelsen. Målsägaren i den här rättegången var den enda som på frågan om kraften i slaget 

hade något att jämföra med. Han upprepar flera gånger att det var ”otroligt onödigt” av den 

tilltalade att starta bråket och att han under diskussionen sagt att de (i målsägarens kompisgäng) inte 

vill ha något bråk. Som jag nämnt tidigare ska ett idealiskt offer anses vara svagt och i underläge i 

förhållande till gärningsmannen. I den här rättegången så var målsägaren och den tilltalade väldigt 

lika i kroppsbyggnad. Ingen av de målsägande männen som varit ute på krogen när misshandeln 

ägde rum kommer att kunna få status som idealiskt offer då de kunde undvikit misshandeln genom 

att inte vara på krogen.  

 

Den fjärde misshandeln ägde rum på tunnelbanan och även på T-centralens perrong. Både den 

tilltalade och målsägaren hade varit på samma uteställe (utan att veta om det vid tillfället) under 

kvällen. Målsägaren och hans kompisgäng var på väg till en ny krog för att fortsätta kvällens 

festande medan den tilltalade skulle byta till nattbussen och åka hem. Den tilltalade sätter sig i 

samma sätessektion på tunnelbanan eftersom det fanns en ledig plats och frågar målsägarens 

kompis om man kommer in på krogen i shorts, något som målsägaren och hans sällskap uppfattar 

som en provokation och förolämpningar och glåpord börjar hagla från båda sidor. När målsägaren 

och hans sällskap ska gå av vid T-centralen fortsätter bråket och den tilltalade slår till målsägaren 

över näsan. Det här var den enda rättegången där den tilltalade erkände brottet och var villig att 

betala skadeståndsyrkandena dock inte beloppet som avsåg kränkning då den tilltalade menade att 

han agerat efter en provokation från målsägarens sida.  

 

Den tilltalade i ovanstående misshandeln var 28 år gammal och målsägaren kändes äldre i sitt sätt 

och såg på situationen på ett annat sätt än den tilltalade. Det kändes som att målsägaren tyckte att 
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det som hänt var en ung pojkes misstag och att det inte var så farligt. Målsägaren erkände att båda 

sidor slängt glåpord och förolämpat varandra men att det inte fanns någon anledning för våldet som 

uppstod. Som i alla de rättegångar jag studerat så går målsägaren och den tilltalades berättelse isär 

och när den tilltalade berättade sin version så satt målsägaren och skakade på huvudet. När 

målsägaren fick slaget över näsan ramlade han baklänges och var avsvimmad ett tag enligt honom 

själv. Den tilltalade sa dock att målsägaren var på fötter efter bara några sekunder och försökte 

stoppa misshandeln som hans kompisar utsatte den tilltalade för. I mina fältanteckningar från 

rättegången har jag skrivit följande om hur målsägaren agerar under den tilltalades redogörelse; 

 

”målsägaren sitter med armarna i kors och skakar på huvudet och skrattar till lite då och då 

under den tilltalades redogörelse om vad som hänt ungefär som att den tilltalade inte vet vad 

han talar om och att det skulle vara en påhittad historia. När den tilltalade säger att målsägaren 

var på fötter på några sekunder efter slaget skakar målsägaren ännu mer på huvudet och ser 

irriterad ut, han hävdade själv att han inte kom ihåg något av den påstådda misshandeln av 

den tilltalade”.  

 

Trots att det var målsägaren som blivit slagen, fått näsan bruten och fått sytt ett stygn vid näsroten 

så framställde sig den tilltalade mer som ett offer än målsägaren. I den här rättegången hade båda 

männen blivit utsatta för misshandel men det var bara den ena som var målsägare. Den målsägande 

mannen var inte ett idealiskt offer eftersom han varit ute på krogen och druckit, han höll inte på 

med en respektabel aktivitet, han provocerade den tilltalade och han var inte svagare än den 

tilltalade. Målsägaren är inte heller ett motsträvigt offer eftersom han inte motarbetat rättegången. 

 

6.2 Den avvikande mannen 

I en av rättegångarna tog målsägaren på sig offerrollen och ansåg sig vara kränkt och var mycket 

upprörd över att något som detta (en oprovocerad misshandel) kunde ske i Sverige. Mannen var i 40 

års åldern och har varit bosatt i Sverige sedan ett antal år. Både målsägaren och den tilltalade hade 

utländsk härkomst och den bristande svenskan bidrog ibland till missförstånd ibland vilket löstes 

genom att språkbruket anpassades efter de inblandades nivå.  

 

Målsägaren och den tilltalade gick i samma klass för att utbilda sig till fastighetsskötare och när det 

var dags för rast så blir det stopp vid dörren eftersom alla vill komma ut så fort som möjligt.  

Målsägaren blir då knuffad av den tilltalade upprepade gånger vilket leder till att han ramlar ner på 

golvet där han får en spark i ansiktet och sedan en spark vid njuren. Målsägaren hade svårt att hålla 

sig till frågorna under sitt förhör då han gärna ville utveckla och förklara mer än det som åklagaren 

och advokaten frågade om och framförallt framhäva den otroliga kränkning han blivit utsatt för. Det 

var tydligt att målsäganden var mycket upprörd över det som hänt, han pratade fort, högt och 
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hetsigt. Han upprepar flera gånger att ”jag är en snäll människa” och ”varför ska det hända, har jag 

gjort något fel?”. Han menar vidare att våldet var helt oprovocerat och han förstår inte varför det 

hade hänt honom. Det är vanligt att män som blivit utsatta för fysiskt våld framförallt uppvisar ilska 

efter händelsen (Burcar, 2005, sid 180). Då målsägaren hade mycket svårt att endast svara på den 

frågan som ställdes, då ett enkelt svar kunde framställt honom i dålig dager eller göra så att 

händelsen lät mindre allvarlig så blev han allt mer hetsig och upprörd vilket ledde till att domaren 

fick säga till honom flera gånger att endast svara på den ställda frågan. I mina fältanteckningar 

skrev jag: 

 

”Målsägaren är mycket upprörd, viftar med armarna och höjer rösten allt eftersom advokaten 

försöker ställa en ny fråga eller försöker få målsägaren att hålla sig till den reda ställda frågan. 

Det är tydligt att han har svårt att sitta still, gesterna blir större, hetsigare och snabbare under 

hans redogörelse” 

 

Direkt efter misshandeln tillkallades rektorn på skolan och ett beslut togs om att polisen inte skulle 

tillkallas utan att man skulle lösa problemet internt. Målsägaren gick därför hem och efter att ha 

sovit på saken valde han att polisanmäla händelsen. Efter misshandeln sitter målsägaren alltid med 

ryggen mot en vägg så att ingen kan attackera honom bakifrån och han har blivit mer medveten om 

vad personer runt omkring honom håller på med.  Han menar att händelsen har påverkat hans liv 

och han kommer aldrig att vara lika trygg i folksamlingar som tidigare. Det idealiska offret har 

blivit beskrivet som den gamla damen som är på väg hem från sin sjuka syster eller det lilla barnet 

som blir slaget av sina föräldrar. Även en man som ser sig själv som ett offer kommer ha 

svårigheter att få statusen som ett idealiskt offer då män inte anses vara offer, det går inte ihop med 

att vara en man. (Åkerström, 2007, sid 430). Mannen som blivit misshandlad såg sig själv som ett 

offer och passar in på en del av de egenskaper ett offer ska ha för att kunna klassas som ett idealiskt 

offer. För att klassificeras som ett idealiskt offer ska man vara tillräckligt stark för att göra sig hörd 

men inte så stark att man kan skapa problem. Den här målsägaren är inte svag nog för att klassas 

som ett idealiskt offer och det beror inte enbart på att han är man utan på grund av hans egenskaper 

och ställning i samhället. Även den misshandlade kvinnan har idag svårt att få status som det 

idealiska offret då även kvinnor idag anses vara så starka och jämställda mannen att de kan lämna 

äktenskapet om våld förekommer (Christie, 2001, sid 49-50).  

6.3 Skadorna skapar offret 

Det jag konstaterade under mina observationer är att målsägaren inte alltid ser sig själv som ett offer 

men att skadorna kan förändra synen. I en av rättegångarna tog målsägaren på sig offerrollen först 

när han fått reda på hur allvarliga skadorna var. Målsägaren hade haft några kompisar över hemma 

hos sig och den ena tjejen frågar då om hennes pojkvän och hans kompis kan få komma förbi. 
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Målsägaren säger att det är okej så länge de uppför sig och är lugna. När pojkvännen (som senare 

blir den tilltalade) och hans kompis dyker upp konstaterar målsägaren att de är väldigt fulla och 

högljudda. Målsägaren ber dem flera gånger att vara tysta eftersom det var mitt i natten och han inte 

ville få några problem med sina grannar. När den tilltalade sen börjar kalla målsägarens flickvän för 

hora blir målsägaren upprörd och menar att det är dags för den tilltalade och hans kompis att gå.  

Denna uppmaning ignoreras av den tilltalade som kommer och ställer sig några centimeter från 

målsägarens ansikte och undrar om han vill ha bråk. Målsägaren uppfattar situationen som hotfull 

och ger den tilltalade en lätt knuff som gör att han ramlar omkull. När den tilltalade kommit ut i 

hallen ger han målsägaren ett slag som träffar målsägaren rätt över vänster ögat. Målsägaren menar 

att det kändes som att ”hela knytnäven träffade i ögat”. Dagen efter händelsen kunde målsägaren 

inte öppna ögat och inte heller två dagar senare. När han tittade sig i spegeln kunde han inte 

uppfatta någon direkt svullnad och lät det därför vara. När han väl kunde öppna ögat igen kunde han 

endast röra det i sidled, han uppsökte då läkare som kunde konstatera att han fått en fraktur i 

ögonhålan och att en muskel som kontrollerade ögonrörelsen hade fastnat. En operation 

genomfördes för att målsägaren skulle återfå full rörlighet i ögat, något som dock inte skett. Det var 

först när han varit på sjukhus och konstaterat hur allvarliga skador han fått som han valde att 

polisanmäla händelsen. Fram till den punkten ansåg han inte att händelsen var allvarlig nog för att 

polisanmäla. I mina fältanteckningar har jag skrivit följande om målsägarens attityd till brottet; 

 

”När målsägare fick läkarutlåtandet på hur allvarliga skador han ådragit sig polisanmälde han 

direkt händelsen då han ansåg att förutsättningarna var förändrade. På frågan från åklagaren 

om varför han valde att anmäla misshandeln några dagar efter själva händelsen svarar 

målsägaren att han inte ansåg att det var en stor grej, det var inget allvarligt. När han sedan 

efter några dagar fick reda på allvarligheten och att skadorna kan komma att bli permanenta 

handlade det inte bara om ett slag från någon full person utan det skulle påverka hela hans liv. 

Det tyckte målsägaren var mycket allvarligare. Han tyckte då att han var ett offer”.  

 

Målsägaren förändrade sin syn på brottet och sin egen utsatthet efter att han fått reda på hur 

allvarliga skador han fått. Han är inget idealiskt offer då han genom att låta den tilltalade komma 

hem till honom och att det konsumerats alkohol på festen kan klandras för sina aktiviteter. När 

målsägaren konstaterade att skadorna eventuellt kommer vara livet ut ändrades hans attityd från att 

han inte är ett offer till att se sig själv som ett. 

 

Jag uppfattade målsägaren som lugn under rättegången, han var lugn och saklig tittade på den 

tilltalade när denne gav sin redogörelse men jag upplevde det som att han var arg/ledsen över att 

han fått de allvarliga skadorna, speciellt eftersom det bara var ett slag. Jag uppfattade det inte som 

att han gav den tilltalade skulden utan mer uppgiven över det som hänt. Han inte ansåg sig vara ett 
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offer eller insåg att skadorna var så allvarliga innan han undersöktes av en läkare.  Av alla 

rättegångar begärde han det högsta skadeståndsyrkandet på drygt 27 000 kronor.  

6.4 Det outtalade offererskapet 

Under en del av rättegångarna kunde jag uppfatta att det fanns en skillnad mellan det målsägandena 

sa och vad deras kroppsspråk uttryckte. Målsägaren som menade att ”lite ska man ju tåla” gav 

intrycket av att inte vilja se sig själv som offer i sina formuleringar, men min tolkning av hans 

kroppsspråk talade dock ett annat språk.  

 

”Målsägaren sitter och vrider på sig under hela rättegången, ser mycket orolig och rädd ut 

trots att han menar att man ska tåla lite och att det är sådan som händer på jobbet. Får en 

känsla av att han inte riktigt ser så lätt på misshandeln som han vill få det att låta. Han tittar 

upprepade gånger ner på sina händer och han tittar aldrig på den tilltalade, vare sig denne 

pratar eller inte. När han får en fråga från advokaten tittar han på domaren och 

nämndemännen som om han försöker att undvika att ens råka titta på den tilltalade”. 

 

Målsägaren som blivit misshandlad på krogen menade att slaget han fick inte var en normal smäll 

utan att han ”kunde känna hjärnan skaka” framställde sig själv som ett offer i sin redogörelse men 

hans kroppsspråk talade ett annat språk. Efter att målsägaren gett sin redogörelse för 

händelseförloppet och den tilltalade börjar berätta sin version sitter målsägaren och hånler åt den 

tilltalade. Han sitter även med armarna i kors, stirrar på den tilltalade. Det gick inte att uppfatta 

någon form av offerskap hos målsägaren i hans kroppsspråk. Ibland kan män framställa sig själva 

som offer när det pratar om gärningsmannen och hur denne oprovocerat slagit dem (Åkerström, 

2007, sid 432). Målsägaren framställde sig själv som ett offer under sin egen redogörelse men 

denna syn fanns inte när den tilltalade berättade. Om målsägaren tittar den tilltalade rakt i ögonen 

och hånler när denne berättar sin version av det inträffade så är det för mig svårt att uppfatta 

personen som ett offer. Det är uppenbart att personen blivit utsatt för ett brott och på så sätt är ett 

brottsoffer, men förutom det juridiska offerskapet kunde jag inte skönja någon form av offerskap.  

 

I rättegången där målsägaren blivit misshandlad i skolan av en kurskamrat där båda varit nyktra. tog 

målsäganden på sig offerrollen muntligt något som hans kroppsspråk förstärkte. Målsägaren var 

mycket arg och uppretad över det inträffade och hans kroppsspråk var spänt. Han lutade sig fram 

över bordet när han pratade om den tilltalade.  Veronica Burcar konstaterade i sin undersökning att 

det är vanligt att män som utsatts för fysiskt våld uppvisar ilska (Burcar, 2005, sid 180). Så det som 

uppfattades som motsatsen till offerkänslor kan enligt Burcar vara ett uttryck för just ilska.  
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7. Diskussion 

Syftet med min undersökning var att få en djupare förståelse för mäns syn på offerskap genom att 

studera hur män framställer sig själva som offer för våld och om detta kan förklaras utifrån 

brottsofferteorier. Utifrån studiens syfte utformade jag frågeställningen; hur framställer sig män 

som blivit utsatta för misshandel som offer i rätten? Resultaten från mina observationer visar hur 

män som utsatts för en juridisk misshandel av normalgraden ändå kan ha olika uppfattningar om sin 

offerroll och att våldet de utsatts för kan variera i grovhet.  Under rättegångarna upptäckte jag 

faktorer som hade betydelse för hur männen framställde sig själva som offer. Dessa faktorer 

presenterades i resultatet men kan kort sammanfattas till att röra; kroppsspråk, kroppsstorlek, 

kontext och uttalanden. Vissa av rättegångarna uppfattade jag en skillnad mellan det målsägaren 

sade och vad hans kroppsspråk uttryckte ifråga om att se sig själv som ett offer även kontexten och 

åldern visade sig ha betydelse för hur de framställde sig själva som offer. Den teoretiska 

utgångspunkten i arbetet har varit Christies idealiska offer samt det motsträviga offret.  

  

Ur ett samhällsperspektiv så menar Christie att det idealiska offret inte är de personer som oftast ser 

sig själva som offer och inte heller menar han de personer som löper störst risk för att drabbas av 

brott utan de personer som när de utsätts har lättast att få full legitim status som offer (Christie, 

2001, sid 47). I denna studie visar resultaten på att ingen av de målsägande männen kan klassas som 

ett idealiskt offer men i ett av fallen kan inte målsägaren klandras för att vara på platsen där 

misshandeln ägde rum vilket är en del i att kunna klassas som ett idealiskt offer. I detta fall befann 

sig målsägaren i skolan där han utbildade sig till fastighetsskötare när misshandeln ägde rum.  

Resterande målsägare befann sig på platser som kan anses vara klandervärda då det förekom 

alkoholkonsumtion och det påverkar deras möjlighet att passera som idealiskt offer.  

 

Christie menar att ett idealiskt offer ska vara svagt, befinna sig på en icke klandervärd plats och att 

personen är involverad i en respektabel aktivitet medan gärningsmannen ska vara stor och ond. 

Detta stämde endast överens med en av de observerade rättegångarna.  Målsägaren i det fallet var 

en kort, tunn kille som befann sig på jobbet medans gärningsmannen var lång, muskulös och 

berusad. Av dessa skillnader i utseende och aktiviteter som de ägnade sig åt så skulle målsägaren 

mycket väl kunna passa in som ett idealiskt offer. Han är svag i förhållande till gärningsmannen, 

han kan inte klandras för att vara på sitt jobb och han håller på med en respektabel aktivitet, det vill 

säga han arbetar som bartender vid tidpunkten. För att målsägaren ska kunna klassas som ett 

idealiskt offer så måste han först och främst se sig själv som ett offer och eftersom han inte gör det 

och att han under rättegången sitter och minimerar det han utsatts för och bortförklarar det med att 

”lite ska man ju tåla” samt att han menar att den tilltalade inte är gärningsmannen så passar han 
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bättre överens med bilden av det motsträviga offret. Det motsträviga offret är de personer som 

ställer till med problem genom att vägra att samarbeta och som tar tillbaka sina tidigare lämnade 

uppgifter (Lindgren et al, 2002, sid 34). Då målsägaren arbetar i en bar där det förekommer 

alkoholkonsumtion så är risken att utsättas för fysiskt våld högre än om han haft ett kontorsarbete. 

Att arbeta på en krog där det förekommer alkoholkonsumtion bidrar till att han kan klandras för att 

vara på platsen då det är en förhöjd risk för fysiskt våld. 

 

Vid rättegångar som involverar fysisk skada av något slag kommer åklagaren, försvararen eller 

domaren att fråga målsägaren om kraften i slaget/sparken. Detta för att få en uppfattning om hur 

mycket skada våldet orsakat för målsäganden vid tillfället och om till exempel handen varit öppen 

eller stängd. Risken att utsättas för våld är något som de allra flesta unga män är medvetna om men 

det innebär inte att alla varit utsatta för det innan den aktuella händelsen (Brå, 2009, sid 20ff). Jag 

konstaterade dock att det var svårt för männen att gradera hur hård smällen var om man inte hade 

något att jämföra med. I mina observationer så var det endast en målsägare som hade något att 

jämföra med eftersom han spelade handboll och där ofta får motta slag. Jag kunde även konstatera 

att det var stor skillnad mellan olika misshandels fall och den skada som målsägaren fått. De 

personer som fick de allvarligaste skadorna blev ”endast” utsatta för ett knytnävsslag vardera men 

ådrog sig skador som en bruten näsa och en ögonskada. En av målsägarna, mannen som blev 

misshandlad av en kurskamrat i klassrummet fick ta emot både sparkar och slag och han var öm 

efter slagen under en – två veckor men inga allvarliga skador uppstod. När misshandeln hade ägt 

rum var det i många fall vakter, kompisar eller vittnen som snabbt ingrep och särade på de 

inblandade och detta kan ha bidragit till att målsägaren inte slog tillbaka eller att den tilltalade inte 

slog fler slag.  

 

Det fanns skillnader i hur de målsägande männen framställde sig själva vid rättegångarna. Det fanns 

skillnader mellan alla målsägande männen och det våld de utsatts för och de omkringliggande 

omständigheterna. Två av de målsägande männen framställde sig som offer i sina egna redogörelser 

men det var bara en av dessa som själv ansett sig vara ett offer redan från början. Målsägaren som 

ådrog sig en ögonfraktur ansåg sig inte vara ett offer förrän han fick reda på allvarlighetsgraden i 

skadorna. Själva knytnävsslaget som han som han träffades av var inte något som han tänkte 

polisanmäla eller ansåg var allvarligt. Den äldre mannen, som blev misshandlad tyckte redan efter 

misshandeln att han var ett offer och undrade hur sådant våld kunde förekomma i Sverige. Han var 

den ende mannen som var i 40-års åldern och där misshandeln inte ägde rum i samband med 

alkoholkonsumtion. Han är den ende av målsägarna som inte på något sätt kan klandras för att vara 

på platsen där misshandeln ägde rum utifrån Christies idealiska offer (Christie, 2001, sid 48). 
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Målsägaren som jobbade i baren när han blev misshandlad av en av personerna som blivit nekade 

inträde på grund av att de var för fulla kan på ett sätt klandras för det inträffade eftersom han arbetar 

i en bar där folk konsumerar alkohol och risken då är större att något händer (Brå, 2009, sid 21-22).   

 

Målsägaren som arbetade i en bar menade att ”det var bara några smällar” och att det är något man 

får räkna med i jobbet. En förklaring till att vissa av männen såg sig som offer medan andra inte 

gjorde det kan bero på om männen uppfattade situationen som ”fair” eller ”unfair”. Stanko och 

Hobdell menar att män som hamnat i handgemäng inte ser sig som offer så länge som bråket varit 

”fair”. Men om en av parterna dragit fram en kniv så har förutsättningarna ändrats och bråket blir då 

”unfair” och det är lättare för männen att se sig själva som offer (Stanko & Hobdell, 1993, sid 401). 

Hur männen ser på situationen de utsatts för kan påverka om de ser på sig själva som offer eller 

inte. Även om den som senare blir tilltalad inte drar fram en kniv eller dylikt kan målsägaren 

uppfatta situationen som ”unfair” på grund av andra faktorer. Hur man ser på situationen kan bero 

på tidigare erfarenheter, personlighet eller kroppsliga skillnader mellan målsägaren och den 

tilltalade. Gemensamt för alla målsäganden utom en var att de hävdat att våldet varit helt 

oprovocerat. Den ena målsägaren erkände att han provocerat den tilltalade genom att själv uttala 

elakheter men menade att våldet varit onödigt.  

 

Hur män framställer sig själva som offer efter att ha utsatts för en misshandel varierar från individ 

till individ. Att det ändå finns en attityd hos unga män att framställa det som hänt som bagatellartat 

är något som även Åkerström konstaterat. I fyra av de sex rättegångar jag observerade hade polis 

tillkallats direkt efter händelsen men det var oftast vakten eller något vittne som ringde. De 

målsägare som inte blivit misshandlade ute på krogen, det vill säga den äldre mannen som blev 

misshandlad i klassrummet och den unga mannen som hade hemmafest väntade ett tag med att 

ringa polisen. Den äldre mannen tänkte först inte anmäla utan lösa problemet internt men efter att 

ha kommit hem och pratat med familjen så bestämde han sig för att anmäla. Burcar menar att det 

inte är en självklarhet för män att polisanmäla och oftast sker det efter påtryckningar från familj 

eller att man känner att det är det ”rätta” att göra (Burcar, 2005, sid 170). Den unga killen som blev 

misshandlad hemma valde att polisanmäla först när han fick reda på hur allvarliga hans skador var. 

När han fick reda på att han hade en fraktur i ögonhålan och att skadorna kunde vara permanenta 

såg han sig själv som ett offer. Innan hade han inga planer på att anmäla då han ansåg att det inte 

var så farligt.  
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Vid gatuvåld mellan två obekanta, den vanligaste formen av misshandel på och i anslutning till 

krogen är det ofta ren slump vem som blir gärningsman och vem som blir offer. Detta på grund av 

att båda parter är involverade i upptakten till misshandeln (Lindgren el al, 2001, sid 32-33).   

  

Det jag kan konstatera efter mina observationer är att männen har olika syner på offerskap. Burcar 

och Åkerström som utgått ifrån ett genusperspektiv i sina studier menar att ”riktiga” män ska kunna 

ta lite stryk, det hör till att vara man. I min studie kan jag endast uttala mig om hur männen 

framställer sig själva och inte bakomliggande orsaker till detta.  

8. Framtida forskning 

Området om män som brottsoffer har expanderat sedan 1990 talets början. Området har blivit mer 

uppmärksammat och problematiken med att ignorera området har ifrågasatts. Enligt statistik är det 

män som utsätts för våld i störst utsträckning och detta måste uppmärksammas mer inom 

forskningen. På samma sätt som vi fokuserar på kvinnors utsatthet för mäns våld måste vi även 

fokusera på mäns våld mot män. Jag har i min pilotstudie endast valt att utgå ifrån observationer 

och offererfarenheter men det skulle vara intressant att utveckla undersökningen med ett 

maskulinitetsperspektiv samt intervjuer för att få en större förståelse för män och offerskap. Idag 

brottas män med de två identiteterna eftersom offret som är svagt inte passar överens med hur en 

man enligt normen ska vara.  

Jag tycker det är viktigt att fortsätta att expandera forskningsområdet med varierande studier för att 

få en bred kunskap av hur män i alla åldrar och etniciteter ser på sig själva som offer och hur man 

kan hjälpa dem att hantera händelsen och få dem att vilja anmäla brottet.  Genom att börja forska 

mer om män och deras erfarenheter av att vara utsatta för brott så kan en förändring inom offer- och 

maskulinitets diskurser ske. Jag skulle vilja utöka min undersökning till att omfatta ett större antal 

rättegångar från olika städer i Sverige för att studera om det finns skillnader då jag tror att 

attityderna till rättsväsendet och offerskap skiljer sig mellan större och mindre städer och kanske 

även mellan södra och norra Sverige.  Att även studera hur män med olika etniska och kulturella 

bakgrunder och olika åldrar skiljer sig i sin syn på offerskap.  

Idag anser inte unga män att det är en självklarhet att polisanmäla och det är få som varit i kontakt 

med någon brottsofferorganisation (Burcar, 2005, sid 169). Ju mer man studerar området och förstår 

hur män ser på offerskap så kan man förändra och skapa institutioner som hjälper män att hantera 

sina erfarenheter utifrån att vara man.  
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