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Sammanfattning 

Studiens syfte var att analysera hur Nationellt Råd för Kvinnofrid (NRK) valt att beskriva 

brottsoffer och gärningspersoner i ett urval av de skrifter som de gav ut mellan år 2000 och 

2003. NRK verkade som ett rådgivande organ åt den dåvarande socialdemokratiska 

regeringen och skrifterna har än idag ett visst inflytande över politiken och kanske främst i 

frågor rörande kvinnofrid. Frågeställningen löd: hur skildras offer och gärningspersoner i 

skrifterna? 

          Tidigare forskning visar att framställningen av brottsoffer i till exempel media ligger i 

linje med Nils Christies resonemang kring idealiska offer. En av skrifterna som NRK gett ut 

heter Världen sämsta brottsoffer, där NRK bland annat drar en parallell till just Christies 

idealiska offer. Studiens teoretiska utgångspunkt blev därför Christie, för att se huruvida NRK 

skildrar brottsoffer och gärningspersoner utifrån Christies resonemang samt på vilket sätt det 

sker. Ett genusperspektiv anlades också, utifrån hegemonisk maskulinitet och normativ 

femininitet i ett försök att ge Christies resonemang ytterligare en dimension.  

         En kvalitativ innehållsanalys gjordes av fyra utvalda skrifter, analysen baserades främst 

på teman formulerade utifrån Christies resonemang kring idealiska offer respektive 

gärningspersoner, samt några teman som jag själv formulerat.   

         Analys och resultat visar att offer och gärningspersoner inte helt beskrivs i linje med 

Christies resonemang, vilket inte stämmer överens med tidigare forskning. Offer beskrivs 

utsättas för våld i hemmet, vilket sker frekvent. De beskrivs vidare känna skuld och skam och 

har svårt att bli trodda. En del offer som lider av till exempel missbruksproblematik ser inte 

sig själva som offer eftersom de i andra stunder är gärningspersoner. Gärningspersonerna 

beskrivs som beräknande, rationella och att de har makt och kontroll. De beskrivs även dra sig 

för att söka hjälp för sina problem. Ur ett genusperspektiv beskrivs gärningspersonerna allt 

som oftast som hegemoniskt maskulina, medan offren beskrivs i linje med det normativt 

feminina, med några få undantag.  
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1. Inledning och bakgrund 

År 1998 kom Kvinnofridspropositionen (Proposition 1997/98:55) som innebar en skärpt 

lagstiftning gällande våld mot kvinnor, bland annat tillkom brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade även förslag på 

andra åtgärder, utöver skärpt lagstiftning, som exempelvis att utsatta kvinnor skall bli bättre 

bemötta samt att förebyggande åtgärder skall vidtas. Bakgrunden till detta är att partnervåld är 

utbrett i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) finns det undersökningar som tyder 

på att uppskattningsvis uppemot 25 000 kvinnor misshandlas (av en man) per år i Sverige, 

men att mörkertalet är stort.
1
    

         År 2000 inrättade den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett rådgivande organ 

vid namn Nationellt Råd för Kvinnofrid (hädanefter NRK), som verkade år 2000-2003. NRK 

leddes av dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg och arbetet bestod bland annat 

av att agera rådgivare åt regeringen i frågor rörande misshandlade kvinnor. Utöver det 

fungerade NRK även som ett forum för diskussion och idéutbyte mellan regeringen, forskare 

och organisationsföreträdare rörande våld mot kvinnor.
2
 De gav under dessa tre år ut nio 

skrifter rörande våld, och då främst om kvinnomisshandel där kvinnan misshandlas av en 

man. Endast en av skrifterna rör våld i samkönade relationer.
3
  

         Skrifterna innehåller allt från korta berättelser om misshandel och kartläggning av olika 

former av kvinno- och mansorganisationer, till förslag på hur olika instanser kan förbättra 

insatserna för berörda parter. Den sista skriften som utgavs är en sorts slutrapport av NRK:s 

arbete och ger också råd till regeringen om hur ett fortsatt arbete för att stävja partnervåld bör 

ske.  

         Det är några år sedan rådgivningsorganet verkade men eftersom de varit rådgivande åt 

en regering har de haft inflytande över bland annat jämställdhetspolitiken och kanske till och 

med bidragit till lagändringar och dylikt. I propositionen Socialtjänstens stöd till utsatta 

kvinnor (Proposition 2006/07:38), från nuvarande alliansregeringen, tar man vara på NRK:s 

förslag på åtgärder. Det råder därmed ingen tvekan om att NRK både har haft, och kanske än 

idag har, en viss inverkan över bland annat politiska frågor gällande kvinnofrid.  

         Frågan är vad för syn på brottsoffer och gärningspersoner som förmedlas i dessa 

skrifter? Det var en fundering som dök upp när jag läste om NRK för första gången och 

bläddrade igenom några av skrifterna. Jag fastnade särskilt för både titeln och ett citat från 

                                                           
1
 Brottsförebyggande rådet (Brå), Våld mot kvinnor i nära relationer. En kartläggning. Rapport 2002:14: s. 6  

2
 Man slår! Vad gör man?  

3
  http://www.nck.uu.se/Publikationer/Skrifter_fran_Nationellt_rad/ hämtad 2010-09-12 
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skriften Världens sämsta brottsoffer. Om mäns våld mot missbrukande kvinnor och psykiskt 

funktionshindrade kvinnor. Skriften handlar om våldsutsatta kvinnor som är hemlösa, 

missbrukande kvinnor och kvinnor med funktionshinder. NRK skriver att ”[d]essa kvinnor 

utgör sällan några ’ideala’ brottsoffer och saknar idag nästan helt möjlighet att skydda sig mot 

våld från närstående”.
4
 Det är Nils Christies resonemang kring ideala offer som åsyftas och 

kortfattat innebär uttrycket personer som lättast uppnår legitim brottsofferstatus.
5
 Citatet kan 

tolkas som att kvinnor måste vara så kallade ”ideala” offer för att få hjälp. Titeln Världen 

sämsta brottsoffer indikerar att det även torde finnas ”bra” offer.  

         Bilden av det ideala offret har antagligen ett visst inflytande över olika praktiker, som 

till exempel kvinnojourers, medias, socialtjänstens. Dessa verksamheter påverkas av 

offerbeskrivningar och konsekvensen blir att stereotypa bilder av offer reproduceras.
6
  

          Bo Nilsson, universitetslektor vid Umeå universitet, menar att även media har en 

ensidig syn på brottsoffer, och att man dessutom utmålar dessa som förlorare. Det finns en 

förväntan på brottsoffer och att de skall uppträda på ett visst vis som ofta påminner om 

Christies resonemang.
7
 Veronica Burcar nämner i sin avhandling Gestaltningar av 

offererfarenheter att ett återkommande problem när brottsoffer och gärningspersoner 

beskrivs, i till exempel media och politiska sammanhang et cetera, är att när bilden av dem 

ofta reproduceras och manifesteras blir det svårt att föreställa sig andra typer av offer och 

gärningspersoner, även om dessa sannolikt finns. Den stereotypa bilden är att kvinnan är offer 

och mannen är gärningsperson.
8
 I den bilden ingår också ytterligare allmänna föreställningar 

om vem som är ett ”äkta” offer och vilka som inte är det.
9
  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att med utgångspunkt i Christies resonemang om idealiska offer och idealiska 

gärningsmän, undersöka hur Nationellt råd för Kvinnofrid (NRK) framställer offer och 

gärningspersoner i sina skrifter och att problematisera dessa framställningar. Frågeställningen 

lyder: 

Hur skildras offer och gärningspersoner i NRK:s skrifter? 

                                                           
4
 Råd för Kvinnofrid s. 9 

5
 Se vidare teoriavsnittet 

6
 Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (2001). ”Inledning”. I: Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red). Det 

motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur s. 16 
7
 se Nilsson i Tiby, Eva (2004). ”Offer för homofobiska brott”. I: Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl-Åke & 

Hägglund, Bo (red.) . Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm: Jure Förlag AB 
8
 Se Burcar, Veronika (2005). Gestaltningar av offererfarenheter. Samtal med unga män som utsatts för brott, 

Sociologiska Institutionen, Lunds universitets. 15 samt Åkerström & Sahlin (2001) s. 15 
9
 Burcar (2005) s. 18 
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1.2.1 Begrepp och avgränsningar 

Materialet från NRK berör endast våld i hetero- och homosexuella relationer, för att använda 

NRK:s egna termer. Det betyder att våld i andra typer av relationer inte diskuteras. Eftersom 

NRK främst arbetade med frågor rörande våld mot kvinnor faller det sig som så att skrifterna 

mestadels rör mäns våld mot kvinnor. Skrifterna tenderar även att fokusera på offer, och då 

främst kvinnor som offer.  

1.3 Tidigare forskning 

Det jag har sökt efter i tidigare forskning är sådant som rör konstruktioner och skildringar av 

brottsoffer och gärningspersoner, i till exempel olika medier. Det finns en del studier som 

berör detta och några av dem och deras resultat kommer att presenteras nedan. Dock har de 

flesta fokus på brottsoffer, det visade sig nämligen vara svårt att hitta studier som berörde 

konstruktioner av gärningspersoner. Dels kan det bero på att det är ett outforskat område, eller 

att jag sökt på fel ord och fel ställen, dels kan det också vara ett resultat av att mycket fokus 

numera ligger på brottsoffer. Har bland annat sökt på orden: konstruktioner, skildringar, offer, 

gärningsmän, gärningspersoner, beskrivning(ar), framställning och uttryck. De databaser 

som användes var Artikelsök, DiVA, LIBRIS, Mediearkivet samt Google. Främst handlar 

forskningen om brottsoffrens egna upplevelser, men också om vilka föreställningar som finns 

kring brottsoffer.
10

 En typ av brottsoffer som numera uppmärksammas i stor utsträckning är 

våldsutsatta kvinnor, tidigare låg mycket fokus på män som brottsoffer. Att kvinnor 

uppmärksammas nu för tiden kan förmodligen förklaras av kvinnorörelsernas framväxt.
11

  

         Bo Nilsson, som nämndes kort ovan, har skrivit en bok som heter Brottsoffer. 

Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur. Boken bygger på intervjuer med 

ett flertal personer som utsatts för brott om deras tankar kring offerskap, hur det är att vara 

brottsoffer och vilka föreställningar människor har kring brottsoffer.
12

 Ett kapitel i boken 

berör hur offerskap konstrueras i offentligheten, där Nilsson tar avstamp i 

medierapporteringen rörande offer. Både tidningar, organisationer och vetenskapliga texter 

ligger till grund för rapporteringen. Nilsson frågar sig vilka ”föreställningar om offerskap 

(re)produceras i medier och den allmänna debatten?”
13

 vilket kan kopplas till den här studiens 

syfte som är att studera NRK:s skildring av brottsoffer och gärningspersoner. Nilsson menar 

                                                           
10

 Åkerström & Sahlin (2001) s. 7f 
11

 Se vidare Tham, Henrik (2001). ”Brottsoffrets uppkomst och framtid”. I: Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid 

(red). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur s. 27f 
12

 Nilsson, Bo (2003). Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur. Umeå: Boréa 

Bokförlag s. 122 
13

 Ibid., s. 81 
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att offer ses som en social och kulturell kategori och att kategorin sedan ”bestämmer” hur 

offret skall känna och agera, vilket sker i interaktion med omgivningen.
14

 Detta får liknas vid 

en så kallad viktimiseringsideologi, som består av oreflekterad kunskap, kunskap som tagits 

förgiven och som gör att det är enkelt att kategorisera offer. Det är den 

viktimiseringsideologin som vanligen uttrycks i medier, litteratur och böcker för självhjälp.
15

 

I boken illustreras detta med en berättelse om en ung tjej som brottas med bilden av hur ett 

våldtäktsoffer borde agera och känna jämfört med hur hon själv hanterar det faktum att hon 

utsatts för en våldtäkt. Hon väljer att inte se sig själv som ett våldtäktsoffer, och vill gå vidare 

medan hennes omgivning förväntar sig att hon skall lida svåra psykiska och fysiska men.
16

 

Det finns alltså ”krav” på hur ett offer bör vara och agera för att uppnå legitim status som 

offer, personer som ”avviker” från mönstret kan känna både skuld och skam över detta.
17

     

      Christina Ericson visar i Kvinnor som brottsoffer och lagöverträdare i kriminalpolitiska 

motioner 1971-2000 hur ofta kvinnor omnämns i motioner, samt hur och på vilket sätt de 

omnämns. Ericson menar att beskrivningarna av kvinnor som brottsoffer ofta ligger nära Nils 

Christies det ”idealiska offret” i och med att de beskrivs i termer av svaga, skuldfria offer. 

Däremot beskrivs kvinnorna inte som ”idealiska gärningsmän”, snarare är det tvärtom enligt 

Ericson.
18

 Även examensarbetet Pressen bild av offer och gärningsmän vid elva vansinnesdåd 

mellan 2003-2007 pekar åt samma håll. Det är en kvalitativ studie av artiklar, gjord av Mikael 

Svensk, där resultatet visar att offer och gärningspersoner allt som oftast framställdes i linje 

med Christies modell för idealiska offer och gärningsmän.
19

 Kopplar man dessa resultat till 

Nilssons tankar om en viktimiseringsideologi blir resultatet, enligt mig, att det verkar finnas 

en gängse uppfattning inom politiken och media om hur kvinnor som brottsoffer bör vara. 

Enligt Ericson beskrivs kvinnliga gärningspersoner också annorlunda i motionerna gentemot 

den ”vanliga” bilden av hur gärningspersoner beskrivs som, till exempel en beräknande 

person med egen fri vilja. Kvinnliga gärningspersoner blir i högre utsträckning offer (för 

omständigheterna etc.), än vad männen blir.
20

  

                                                           
14

 Ibid., s. 81f 
15

 Ibid. 
16

 Ibid., s. 118 ff 
17

 Ibid., s. 120f 
18

 Ericson, Christina (2005). Kvinnor som brottsoffer och lagöverträdare i kriminalpolitiska motioner 1971-

2000. En analys i ljuset av tre feministiska perspektiv. Rapport 2005:4. Kriminologiska institutionen, 

Stockholms universitet s. 6 & 120f  
19

 Svensk, Mikael (2008). Pressens bild av offer och gärningsmän vid elva vansinnesdåd mellan 2003-2007. 

Examensarbete 15 hp. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet s. 16, 34 
20

 Ericson (2005) s. 120 
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 Malin Åkerström, professor i sociologi, har skrivit Coola offer. Unga mäns balansering av 

brottsofferidentiteten som handlar om män och deras upplevelser av att vara brottsoffer. Det 

är ovanligt att män uppmärksammas som brottsoffer över huvudtaget, vanligast är att män 

uppmärksammans som gärningspersoner.
21

 Åkerström däremot uppmärksammar män som 

brottsoffer och när hon intervjuar dem visar det sig att respondenterna använder sig av skratt 

och ironi när de intervjuas, kanske som ett försökt att avdramatisera händelsen. Detta gör 

respondenterna för att uttrycka en önskad identitet och inte nödvändigtvis en identitet som 

offer. De egenskaper som förknippas med en brottsofferidentitet går ofta stick i stäv med den 

bild av maskulinitet som finns. Uppenbarligen upplever en del män problem med 

offeridentiteten, troligen för att det vanligaste är att kvinnor uppmärksammas som 

brottsoffer.
22

  

       Jenny Karlsson och Tove Pettersson har tillsammans genomfört fokusgruppsintervjuer 

med 15-16-åringar, intervjuer som mynnade ut i rapporten  Fokusgruppsintervjuer med 

ungdomar om genus och våld. Konstruktioner av gärningspersoner och offer. Det är 

egentligen två studier, den ena handlar om vilka föreställningar som finns bland ungdomar om 

flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott, medan den andra handlar om vilka 

föreställningar ungdomar har av flickor och pojkar som utsätts för våld.
23

 Studierna berör 

alltså konstruktioner av både gärningspersoner och offer, vilket är relevant för mitt arbete. 

Synen på flickor som gärningspersoner visade att ungdomarna i studien ser detta som något 

ovanligt, något ”sjukt” i jämförelse med synen på pojkar som gärningspersoner, där det 

framstår som mer ”normalt” med våldsamheter. Särskilt pojkar emellan. Det framkommer 

också att flickor som gärningspersoner kan anses vara ”maskulina”.
24

 Vidare diskuteras att 

pojkar som inte ”ger igen” vid våldsamheter ses som aningen ”svaga”, i jämförelse med de 

som ”ger igen”. Ungdomarna är dessutom överens om att det är ”fegt” av pojkar att slå 

flickor, eftersom flickor är ”svagare”. Vem som är ett offer bestäms av huruvida offret får 

sägas vara svagare än någon annan, det vill säga ”ett offer är någon som av olika anledningar 

ses som svagare i förhållande till gärningspersonen”, som Karlsson uttrycker det.
25

 

                                                           
21

 Åkerström, Malin (2007). ”Coola offer”. I: von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (red.) Brott i välfärden. Om 

brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet s. 427 
22

 Ibid. 
23

 Karlsson, Jenny & Pettersson, Tove (2003). Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld. 

Konstruktioner av gärningspersoner och offer. Rapport 2003:2. Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet  
24

 Ibid., s. 24ff 
25

 Ibid., s. 43 
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2. Teoretiska perspektiv 

Analysen av studiens frågeställningar kommer att göras utifrån två teoretiska perspektiv, dels 

utifrån Christies tankemodell om det ”idealiska offret” och dels utifrån ett genusteoretiskt 

perspektiv där jag använder mig av två centrala begrepp; normativ femininitet och 

hegemonisk maskulinitet.   

         Eftersom NRK själva nämner att till exempel funktionshindrade och missbrukande 

kvinnor inte kan ses som ”ideala” offer, så är det av intresse att undersöka om övriga 

beskrivningar av offer och gärningspersoner i skrifterna stämmer, eller inte stämmer, överens 

med ideala offer och ideala gärningsmän, därav den teoretiska utgångspunkten. 

         Christie saknar dock ett uttalat genusperspektiv enligt mig, varför jag valt att använda 

mig av Raewyn Connells (tidigare känd som Robert William Connell) tankar om hegemonisk 

maskulinitet samt Ingrid Landers syn på den normativa femininiteten. Med detta hoppas jag 

alltså kunna komplettera med ett genusperspektiv till Christies tankemodell. Samtliga av 

dessa tankemodeller och teorier får sägas vara socialkonstruktivistiska, det vill säga att 

brottsoffer, gärningspersoner och genus ses som sociala konstruktioner, vilket kommer prägla 

studien.
26

    

2.1 Det idealiska offret 

Att vara ett idealiskt offer handlar inte om synen på sig själv som offer, inte heller åsyftas de 

som har enklast att bli offer (kanske på grund av exempelvis rånrisk på arbetet). Det som 

menas med idealiska offer är snarare de personer som lättast uppnår legitim offerstatus.
27

 

Vilka är det då som kan sägas lättast uppnår den statusen? Christie har listat några egenskaper 

hos ett idealt offer: offret skall vara svagt, offret skall dessutom vara upptaget med en 

respektabel aktivitet och befinna sig på en oklanderlig plats. Samt att gärningsmannen är ond 

och okänd för offret.
28

  Ett exempel på ett idealiskt offer skulle kunna vara en äldre dam, som 

på väg hem från sin syster blir nerslagen, hotad och rånad av en man i medelåldern. Offer som 

är sjuka eller mycket unga, det vill säga svaga, blir lättare idealiska offer än till exempel en 

medelålders överförfriskad man på krogen.
29

  Oklanderlig plats är för Christie en plats som 

offret inte kan kritiseras för att vara på, exempelvis på en gata dagtid.
30

 Befinner sig personen 

i en folktom gränd under kvällstid är det således inte en oklanderlig plats, då offret bidrar till 

                                                           
26

 Sohlberg, Peter och Sohlberg, Britt-Marie (2008). Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod. 

Stockholm: Liber AB.  s. 250, 252 
27

 Christie, Nils (2001). “Det idealiska offret”. I: Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (red). Det motspänstiga 

offret. Lund: Studentlitteratur s. 4 
28

 Christie (2001) s. 48 
29

Ibid. 
30

 Ibid. 
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sin egen utsatthet. Exempel på respektabel aktivitet kan vara att ta hand om sina 

familjemedlemmar,
31

 hjälpa sin sjuka granne, och enligt mig borde även jobba räknas som en 

respektabel aktivitet. För många låter det här troligtvis som en schablonbild av ett offer, vilket 

kan skapa problem då många människor kanske blir stämplade som brottsoffer trots att de 

själva inte identifierar sig med den bilden.
32

 Det kan också bli tvärtom, att människor som 

utsatts för brott inte riktigt uppfyller ”kraven” och därmed inte får legitim status som 

brottsoffer.
33

 Christie tar upp problematiken kring misshandlade kvinnor, att de ofta inte anses 

vara idealiska offer. Förklaringen till det är mycket komplex men sammanfattningsvis kan 

man säga att det beror på att mannen är den som definierar situationen. Christie skriver bland 

annat ”[d]et ligger i linje med mäns världsåskådning och intressen att inte se en hårdhänt 

behandling av en samboende som något som skapar offer”.
34

 Jag tolkar det som att Christie 

menar att den bild som fanns förr av kvinnomisshandeln inte ger några idealiska offer 

eftersom den bilden inbegriper att kvinnan uppträtt ”felakigt”, provocerande eller på annat sätt 

motsatt sig mannen. Vilket inte ett ”äkta” idealiskt offer gör. Dessutom kan inte den 

misshandlade kvinnan vara ett idealiskt offer eftersom hon känner gärningspersonen, om man 

ska tolka Christie ordagrant. Dock går utvecklingen framåt påpekar Christie och menar att 

gifta kvinnor närmar sig en sådan status.
35

 Jag vill dock påpeka att det numera är några år 

sedan Christie skrev om idealiska offer och det är möjligt att han för ett annorlunda 

resonemang idag. 

         Det finns även en sjätte egenskap som ett idealiskt offer bör ha, nämligen tillräckligt 

inflytande. Offret skall själv kunna uppmärksamma sitt fall samt kunna hävda sin legitima 

offerstatus. Således innebär det att stå upp för sig själv samt att inte bli ifrågasatt av allt för 

många.
36

 Det finns också icke-idealiska offer, offer som således saknar någon eller några av 

de ovanstående egenskaperna.
37

  

         Idealiska offer är inte nödvändigtvis samma personer som faktiskt löper störst risk att 

utsättas för brott, däremot är de ofta rädda för att bli utsatta för brott och därmed bli offer.
38

  

                                                           
31
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33
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2.1.1 Den idealiska gärningsmannen  

Ett idealiskt offer förutsätter en idealisk gärningsman, enligt Christie.
39

 Dessa två påverkar 

varandra och ju mer idealiskt det ena är, desto mer idealiskt blir det andra. Våldsbrottslingar 

är ofta inte idealiska gärningsmän, eftersom de ofta känner offret. Många gärningsmän är 

dessutom ofta offer själva, och vice versa, exempelvis vid krogslagsmål. Där kan personen 

både slå och bli slagen. Dessa blir varken idealiska offer eller idealiska gärningsmän. 

Följaktligen finns det även icke-idealiska gärningsmän.
40

 Följden av det här resonemanget blir 

att det idealiska offret ”bestämmer” vem som är den idealiska gärningsmannen. Klart är i alla 

fall att en idealisk gärningsman inte liknar sitt offer, snarare tvärtom. Christie skriver att 

gärningsmannen är ”moraliskt svart”, medan offret är vit. Gärningsmannen är farlig och har 

ett övertag gentemot offret, samt kommer från ett ställe långt bort, det vill säga 

gärningsmannen känner inte sitt offer sedan tidigare.
41

 Ovan skrev jag att den äldre damen 

som blir rånad och nerslagen av en medelålders man är ett idealiskt offer. Gärningsmannen i 

det exemplet får sägas vara en idealisk gärningsman; han är yngre och starkare än sitt offer, 

han känner inte sitt offer utan har valt ut henne närmast på måfå. Han ger sig på henne när 

hon minst anar det. Att råna en äldre, försvarslös kvinna indikerar enligt mig att 

gärningsmannen är ”moraliskt svart”.  

2.2 Normativ femininitet 

Normativ femininitet är ett uttryck hämtat från Ingrid Lander och kan kortfattat sägas 

beskriva vilket genus som ”görs” för kvinnor, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.
42

 Det 

vill säga hur en kvinna ”bör” vara. Grunden för genuskonstruktioner är de strukturella 

handlings- och tankemönster som finns för ”kvinnor” respektive ”män”. Normativ femininitet 

handlar om de förväntningar, kulturella och historiska sådana, som finns för kvinnor. Dessa 

blir till en sorts norm för kvinnors agerande.
43

 Det kan till exempel handla om att kvinnor 

anses vara omvårdande, i motsats till männen som anses vara kreativa och nydanande.
44

 

Lander definierar inte exakt vad normativ femininitet innebär, men Tove Pettersson har i en 

studie gjort en sammanfattning av några egenskaper som ofta tillskrivas kvinnor respektive 

män som jag tycker passar in: kvinnor ses som till exempel underordnade, svaga, irrationella 
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och attraheras av män et cetera medan männen å sin sida ses som raka motsatsen, det vill säga 

överordnade, starka, rationella och attraheras av kvinnor med mera.
45

 Det är nästan nidbilder 

av kvinnor och män, enligt mig. 

         Vidare skriver Lander att i konstruktionen av femininitet ingår ett element av normalitet. 

Exempelvis kan kvinnor som begår brott uppfattas som ”avvikande” och ”dåliga” kvinnor. 

Det finns även förväntningar på kvinnor att de skall uppträda, tala och föra sig ”rätt”. Det är 

det ”normala” som är agendan.
46

   

         Dessa förväntningar och mönster reproduceras om och om igen, inte bara i det dagliga 

livet utan även i media, populärkultur, politik et cetera. Det handlar som sagt om 

konstruktioner av genus och de bilder av femininitet som förmedlas.
47

 Det är bland annat 

dessa bilder som skall studeras i NRK:s skrifter. 

2.3 Hegemonisk maskulinitet 

 Raewyn Connell har skrivit om hegemonisk maskulinitet. Det är en dynamisk process och 

handlar om olika former av maktrelationer, både mäns inbördes relationer, men även 

relationen till kvinnor. Med hegemonisk åsyftas i det här fallet den dynamik som gör att 

gruppen ifråga (männen) vinner och upprätthåller en viss makt i samhället. I praktiken innebär 

det att kvinnorna är underordnade männen, men också att vissa män är underordnade andra 

män. Hegemonisk maskulinitet är inte på något sätt varken statiskt eller någon form av 

definition, det är som sagt en dynamisk process som i sig bygger på kulturella ideal och 

institutionell makt.
48

 Connell skriver att ett av hegemonins kännetecken är ”hävdandet av 

auktoritet”, dock inte nödvändigtvis genom våld.
49

 Utöver hegemonisk maskulinitet finns 

även underordnad och delaktig maskulinitet, vilket beror på att alla människor inte platsar i 

den dominerande maskuliniteten. Enligt Connell är homosexuella män underordnade 

heterosexuella män, genom olika praktiker, och därför hamnar homosexuella män i 

”kategorin” underordnad. Men det finns även vissa heterosexuella män som platsar i samma 

kategori, av olika orsaker.
50

 Det finns män som försöker leva upp till den hegemoniska 

maskuliniteten, men som inte riktigt lyckas fullt ut. Däremot lyckas de ändå dra nytta av mäns 

överordnade position gentemot kvinnor, Connell menar att dessa män endast är delaktiga i 

                                                           
45

 Pettersson, Tove (2003). ”Våld som iscensättning av femininitet?”. I: Lander, I., Pettersson, T. & Tiby, E 

(red.), Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: 

Studentlitteratur s. 143 
46

 Lander  (2003) s. 39 
47

 Lander (2003) s. 33, 41f 
48

 Connell, Robert William (numera Connell, Raewyn) (2003). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos AB s. 100f 
49

 Ibid., s. 101 
50

 Ibid., s. 102f 



16 

 

den hegemoniska maskuliniteten och därmed faller de under delaktig maskulinitet. Det 

gemensamma för dessa två icke-dominerande maskuliniteter är att det är det feminina som 

leder till utestängandet.
51

   

         Pettersson listade några av de egenskaper som ofta tillskrivs män; överordnade, starka, 

rationella och attraheras av kvinnor
52

, som nämndes ovan. Dessa tycker jag passar bra in i 

hegemonisk maskulinitet, så som jag tolkar den, även om hegemonisk maskulinitet handlar 

om mycket mer än definitioner.    

2.4 Reflektioner över Christies resonemang samt genusteoretiska begrepp 

Jag tolkar det som att Christie med gärningsman åsyftar just en man som begått ett brott, i de 

allra flesta fall. I den här studien kommer jag inte att använda ordet gärningsman i 

fortsättningen, utan gärningsperson. Detta främst för att göra personen genusneutral. Jag är 

medveten om problematiken kring det och att jag med detta riskerar att urholka Christies 

resonemang kring idealiska och icke-idealiska gärningsmän. Skulle jag använda gärningsman 

istället för gärningsperson medverkar jag till ett upprätthållande av föreställningar som jag 

egentligen vill problematisera, utifrån mitt socialkonstruktivistiska perspektiv. 

         Som nämnts tidigare saknar Christie ett uttalat genusperspektiv vilket jag tror skulle 

kunna ge ytterligare en dimension till ideala offer och ideala gärningspersoner. Som 

resonemanget lyder nu är mitt första intryck att kvinnor är offer medan män är 

gärningspersoner, vilket troligtvis beror på de underliggande föreställningar om femininteter 

och maskuliniteter som finns i hans resonemang. Men det har också med min förförståelse att 

göra.  

         Man bör även ha i åtanke att en del personer inte vill se sig själva som offer över huvud 

taget, varken som idealiska eller icke-idealiska offer. Men den diskussionen tas inte i den här 

studien.  

         De två begrepp jag valt för genusperspektivet får sägas representera ”typiska” bilder av 

femininitet(er) och maskulinitet(er). De begreppen tillsammans med Christies ”typiska” bild 

av offer och gärningspersoner gör att jag riskerar att bidra till reproduceringen av ”typiska” 

offer och gärningspersoner, men också vad som anses vara ”kvinnligt” och ”manligt”. Det är 

omöjligt att undvika, men dessa föreställningar problematiseras dock i analys och resultat.  
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3. Metod  

I detta kapitel förklaras materialet mer ingående samt hur urvalet av skrifterna gjorts och 

vilken metod som använts. Även studiens validitet, reliabilitet och etiska aspekter diskuteras 

här. En kvalitativ innehållsanalys kommer att användas och tillvägagångssättet kommer att 

presenteras nedan.  

3.1 Material och urval  

Materialet består av fyra skrifter som getts ut av NRK mellan år 2000 och 2003. Sammanlagt 

gav NRK ut nio skrifter under dessa år. Man slår! Vad gör man? är namnet på den skrift som 

handlar om mäns våld mot kvinnor, där fokus ligger på förövaren. Skriften är närmast en 

kartläggning av befintliga resurser, till exempel mansjourer, för våldsamma män, samt ger 

förslag på framtida förbättringar. Men den berör också våldet och våldets uppkomst et cetera. 

Den valdes eftersom gärningspersoner är underrepresenterade bland skrifterna i och med att 

fokus ligger på kvinnor som brottsoffer. Världens sämsta brottsoffer heter skriften som tar 

upp ”mäns våld mot missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade”. Skriften valdes 

först och främst för sin titels skull, eftersom den indikerar en uppdelning mellan ”bra” och 

mindre bra offer, vilket kan vara av intresse för studien. Skriften beskriver bland annat 

problemet med att i vissa fall både vara offer och gärningsperson, samt om svårigheterna att 

som offer göra sig hörd när man är missbrukare och/eller psykiskt funktionshindrad. Den ger 

också en inblick i hur polis och sjukvård ibland ser på en del socialt marginaliserade grupper 

och innehåller även berättelser från personer som utsatts för våld. Kvinna slår kvinna. Man 

slår man handlar om homosexuell partnermisshandel och innehåller dels berättelser från 

våldsutsatta personer, dels förklaringar till våldets uppkomst. Den handlar även om 

problematiken kring att söka och få hjälp eftersom våld i samkönade relationer inte är särskilt 

uppmärksammat. Skriften valdes bland annat i ett försök att ge ytterligare en dimension till 

den bild som finns av partnervåldet, en typ av våld som jag annars uppfattar som 

heteronormativt.  Den sista skriften jag valt ut är NRK:s slutrapport, Råd för Kvinnofrid till 

regeringen, och fungerar som en sammanfattning av tidigare utgivna skrifter, men där fokus 

ligger på att komma med råd om förbättring inom ett antal områden.  

         Tanken med de utvalda skrifterna var de skulle bidra med olika skildringar av 

brottsoffer och gärningspersoner, åtminstone tre av dem är inriktade på våld i olika typer av 

relationer. Syftet med samtliga skrifter var som sagt att uppmärksamma problem med 

partnervåld samt att komma med förslag på förbättringar för att öka kvinnofriden. 
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Sammantaget är de fyra skrifterna på ca 70 sidor. Urvalet är en form av bekvämlighetsurval 

och således ett icke-sannolikhetsurval.
53

  

3.2 Om kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys får sägas vara bäst lämpad för studien, vilket är en relativt vanlig 

form av kvalitativ analys.
54

 Det är dock vanligare att använda sig av en kvantitativ 

innehållsanalys, där man kvantifierar till exempel olika ord, teman och företeelser i texten 

utifrån ett specificerat kodschema.
55

 Det lämpar sig inte för den här studien eftersom syftet är 

att ta reda på hur offren beskrivs, och hur detta tar sig uttryck i texten.
56

 Detta möjliggör 

också en djupare och vidare analys av texten. Det som eftersöks i texterna är oftast det 

manifesta, det som står explicit. Men det finns även sådant som endast impliceras i texten och 

detta är bland annat vad som kan fångas upp med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Det 

bästa för studien vore att kombinera dessa två, och att försöka finna både det explicita och det 

implicita i skrifterna.
57

 Tanken var att leta efter olika teman, som utgår från studiens 

teoretiska perspektiv men också egna teman rörande beskrivningar av brottsoffer och 

gärningspersoner. I resultat- och analysdelen kommer citat från skrifterna att få illustrera 

dessa olika teman, som sedan åtföljs av min egen tolkning och analys av citaten.
58

  

         Man bör ha i åtanke att bakom varje dokument som skall analyseras står en författare 

som har velat säga något med sin text. Skrifterna från NRK är inte objektiva, de är exempelvis 

utgivna med stöd från dåvarande regeringen vilket dessutom innebär att det sannolikt ligger 

en politisk agenda bakom.
59

  

         Ytterligare en reflektion är att min egen förförståelse spelar in när jag tolkar materialet, 

till exempel kanske jag söker efter ”felaktiga” teman, för att jag själv godtyckligt ansett att de 

passat in och så vidare. Det jag ser och läser in i texten är inte säkert att någon annan ser, 

eftersom det kan råda olika tolkningar.
60

 Ett sätt att försöka undvika problemet är att använda 

olika tolkningstrategier,
61

 alternativt styra tolkningen med hjälp av till exempel en teori. I den 

här studien skall analysen främst göras utifrån de egenskaper som Christie tillskriver offer och 

gärningspersoner, i ett försök att undvika en alltför godtycklig analys. Dock tycker jag inte att 
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Christies egenskaper, mina teman vill säga, räcker till för att kunna besvara frågeställningen 

ordentligt. Därför har jag valt att utöka temana och föra in egna teman vilka beskrivs i nästa 

avsnitt. 

        Syftet med studien var dock att se hur och på vilket sätt författarna bakom skrifterna 

väljer att beskriva brottsoffer och gärningspersoner. Studien har en socialkonstruktivistisk 

ansats. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” svar på frågeställningen, utan det handlar om min 

tolkning av NRK:s skildringar av offer och gärningspersoner. NRK skildrar inte verkligheten 

och någon objektiv sanning, istället bidrar de genom sina skrifter med en skapad bild av 

verkligheten. 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis läste jag samtliga nio skrifter utgivna av NRK men bedömde att fyra stycken 

fick räcka med tanke på studiens storlek, dessa fyra beskrevs kort ovan. De skrifter som 

valdes ut lästes ett antal gånger och sedan började jag formulera teman. Merparten av temana 

utgår från Christies resonemang om idealiska offer och idealiska gärningspersoner, eftersom 

det var studiens teoretiska utgångspunkt. Jag har inte tagit hänsyn till det genusteoretiska 

perspektivet i det här stadiet, utan det genusteoretiska perspektivet används för att analysera 

texterna. Eftersom jag läst skrifterna ett antal gånger innan jag formulerade teman visste jag 

att det fanns ett par saker som ofta återkom i texterna, men som inte skulle fångas upp med 

hjälp av Christies resonemang. Således valde jag att formulera några egna teman, som en 

komplettering. Temana rörande offer var svag, aktivitet, plats, relation till gärningspersonen 

och offerstatus, dessa var utifrån Christie. Mina egna teman var våld i vardagen samt skam 

och skuld. Temana rörande gärningspersoner var ond/elak, makt och kontroll samt söka hjälp. 

Det sistnämnda temat har jag formulerat själv. När temana var klara började jag med att läsa 

skrifterna igen och fokuserade på brottsoffer, markerade med färgpennor i texten där det 

handlade om brottsoffer. Sedan läste jag skrifterna igen, men koncentrerade mig på de redan 

markerade områdena, och i de områdena markerades de olika temana som dök upp. Samma 

procedur gjordes sedan för gärningspersoner. Efter att ha markerat för samtliga temana lästes 

skrifterna återigen med fokus på temana och att hitta representerande citat att återge i 

resultatredovisningen.  
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3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet är huruvida man mäter det man avser att mäta, medan reliabilitet handlar om 

pålitligheten i mätningarna.
62

 För en kvalitativ analys kan validitet till exempel handla om 

huruvida rätt teman har plockats ut. I innehållsanalyser, kanske främst kvantitativa sådana, 

kan validiteten riskera att bli låg om man till exempel inte sätter orden i sitt rätta 

sammanhang, rätt kontext, det vill säga de riskerar då att bli ”lösryckta”.
63

 Det undviks i en 

kvalitativ analys där kontexten ofta fyller en viktig funktion i analysen. I och med att jag 

använder mig av Christies teoriram i analysen hoppas jag undvika en alltför subjektiv analys, 

även om inte studien strävar efter att återge någon objektiv sanning.  

       Reliabilitet för den här studien handlar om vilken tolkningsstrategi som använts och hur 

noggrann textläsningen varit. God reliabilitet innebär att studien skall kunna genomföras av 

någon annan och samma resultat skall framkomma.
64

 Eftersom den här studien bygger på 

mina egna tolkningar av materialet, om än med hjälp av en teoriram, är det tänkbart att andra 

skulle kunna komma fram till andra resultat. Det här innebär att studien riskerar låg 

reliabilitet, men jag har försökt motverka detta genom att till exempel noga beskriva 

tillvägagångssättet och därmed uppnå god genomskinlighet.    

3.4 Etik  

Studiens syfte har som sagt varit att studera hur NRK skildrar brottsoffer och 

gärningspersoner, även om det i senare kapitel kanske framstår som att studien ifrågasätter 

brottsoffer och gärningspersoner. Det gör jag inte. Det som möjligen ifrågasätts är den bilden 

av brottsoffer och gärningspersoner som skildras i skrifterna. Det har aldrig varit meningen att 

förringa brottsoffer eller dra alla gärningspersoner över en kam. Jag är även medveten om att 

jag genom min studie riskerar att bidra till reproduceringen av bilden av brottsoffer och 

gärningspersoner, men det är oundvikligt i den här typen av studie. Bilden av brottsoffer och 

gärningspersoner kommer dock att ifrågasättas, diskuteras och analyseras i ett försök att 

nyansera bilden av dem. 

4. Analys och resultat 

Resultaten från skrifterna presenteras nedan tillsammans med en analys av dem, dessa 

illustreras med hjälp av citat från skrifterna. Analysen utgår till stor del från studiens två 
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teoretiska utgångspunkter, nämligen Christies tankemodell kring idealiska offer respektive 

gärningspersoner, integrerat med ett genusperspektiv. 

4.1 Konstruktioner av offer 

Enligt Christie skall offret ha följande egenskaper för att vara ett idealt offer: svagt, upptaget 

med någonting respektabelt samt befinna sig på oklanderlig plats. Offret skall dessutom 

kunna hävda sin brottsofferstatus och gärningspersonen skall vara ond och okänd för offret.
65

 

Konstruktionen av gärningspersoner presenteras och analyseras vidare i nästa avsnitt, där 

även två teman rörande både offer och gärningspersoner presenteras.    

4.1.1 Unga personer och sjuka kvinnor beskrivs som svaga offer 

 Till svaga offer kan bland andra äldre, sjuka och unga personer räknas.
66

 Speciellt en av 

skrifterna berör svaga offer och det är Världens sämsta brottsoffer. Bara titeln i sig tycker jag 

signalerar någon form av ”extra utsatthet”. Att ha ett psykiskt funktionshinder torde räknas 

som att vara ”svag”, enligt Christie. ”Hon utsattes också för sexuella övergrepp av okända 

män som drog fördel av hennes tillstånd”
67

 samt ”[d]et där hon försökte säga, om hur han 

tvingar henne till det ena och det andra, det kommer aldrig någon att tro på. Vem tror på en 

tokkärring?”
68

 är två citat som beskriver hur det finns sjuka, svaga personer som utsatts för 

våld i skrifterna. Jag tolkar ”tokkärring” som att det handlar om en psykiskt sjuk kvinna. Det 

senare citatet visar också på hur svårt det kan vara att bli trodd, sannolikt eftersom personen 

lider av ett psykiskt funktionshinder.  

         Unga personer, barn i våldsutsatta relationer i det här fallet, kan också ses som 

brottsoffer: ”[b]arn som idag lever i våldets omedelbara närhet, drabbas även de av mäns våld 

mot kvinnor. Barnen utgör ofta vittnen, men är också att betrakta som brottsoffer”
69

, skriver 

NRK exempelvis. Ur ett genusperspektiv innebär ”svag” sannolikt att det handlar om en 

kvinna, eftersom ”svag” vanligtvis är en egenskap som tillskrivs kvinnor enligt den normativa 

femininiteten.
70

 Inom hegemonisk maskulinitet finns inte mycket utrymme för män som anses 

”svaga”, då handlar det i sådana fall om underordnad maskulinitet, eftersom svag kan anses 

vara en feminin egenskap.
71

 NRK:s beskrivningar handlar om kvinnor som inte blir trodda 

samt en kvinna som anses vara en ”tokkärring”. Det senare bygger på underliggande 

föreställningar, eller snarare fördomar om sjuka kvinnor. Att inte bli trodd eller bli kallad för 
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”tokkärring” är inga egenskaper som i sig hör till normativ femininitet, men en sjuk kvinna 

torde räknas som ”svag”.   

       I övriga skrifter tycker jag mig dock inte ha funnit några beskrivningar av offer som 

uttalat svaga. Skrifterna nämner unga personer och sjuka kvinnor som offer, men inga 

beskrivningar av offer som svaga. 

 4.1.2 Respektabel aktivitet på oklanderlig plats 

Exempel på respektabla aktiviteter kan vara att ta hand om familjemedlemmar,
72

 hjälpa 

grannen, jobba et cetera. Med oklanderlig plats syftar Christie på en plats som offret inte kan 

kritiseras för, som till exempel på en gata under dagtid.
73

 Platser som offer däremot kan 

kritiseras för är mörka gränder et cetera.  

         Ett av få exempel på en aktivitet i skrifterna, dock strax innan själva våldsamheten, är 

när våldsutsatta Liselotte berättar om en biltur med sin partner Pia och det hela slutar med att 

Pia slår sönder bilen: ”innan jag hinner svara, kommenderar Pia: ’stanna bilen för i helvete’. 

Jag körde in vid en rastplats.[…] Hon fick tag på ett par stora stenar. Och så började hon 

slå”.
74

 Upptakten till våldsamheten börjar under tiden Liselotte kör bil, det går att diskutera 

huruvida bilkörning är en respektabel aktivitet eller ej, men det är i alla fall inte en aktivitet 

som Liselotte på något vis kan klandras för. Bilen i sig torde dessutom vara en oklanderlig 

plats. 

       Fler exempel på aktiviteter följer, som till exempel: ”[p]å gatan ligger en ung kvinna och 

skriker, böjd över henne står en man och sparkar. Hela hennes ansikte är uppsvullet, det rinner 

blod från näsan och hon ser sliten ut. Mannen skriker könsord och drar och sliter i henne”.
75

 

Hade den här kvinnan varit ute och handlat julklappar åt sjuka barn i city och sedan blivit 

påhoppad av en man så hade jag nog sagt att hon var upptagen med en respektabel aktivitet, 

på en oklanderlig plats. Så är dock inte fallet, eftersom kvinnan är missbrukare och likaså den 

man som slår henne. Det ger en annan dimension till beskrivningen och frågan är om inte 

personer med missbruksproblematik får svårare att sägas ägna sig åt respektabla aktiviteter 

och befinna sig på oklanderlig plats. ”Jag anmälde inte en enda. Jag var ju själv kriminell, 

därför kunde jag ju inte vara ett brottsoffer”
76

 är ett av citaten från skrifterna som beskriver 

hur våldsutsatta, och personer med missbruksproblematik, kan resonera. Prostitution torde 

inte heller vara en respektabel aktivitet, utifrån Christies resonemang. Det framgår dock inte 
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om händelsen i följande citat från skriften skett på en oklanderlig plats eller ej. Citatet handlar 

om en prostituerad kvinna som sökt hjälp hos en kvinnojour för att få stöd med att göra en 

polisanmälan: ”[h]on vill anmäla att hon blivit våldtagen. Polismannen förklarar för 

stödpersonen att han måste prata med sin chef eftersom han är osäker på om den gärning som 

den prostituerade kvinnan vill anmäla är att anse som ett brott”.
77

 Detta troligen eftersom 

kvinnan är prostituerad. Citatet ifråga kan vara ett exempel på hur polisen i skriften tycker sig 

se ett icke-idealiskt offer,
78

 dock får citatet också sägas vara ett extremfall i skrifterna. I några 

av de här citaten framställs kvinnorna som offer, fast med olika typer av problematik, vilket 

leder till att det kan bli svårare att se platserna och aktiviteterna som oklanderliga i och med 

den miljö personerna vistas i. 

         Hemmet räknas sannolikt som en oklanderlig plats enligt Christie, för vart annars kan 

människor söka skydd? Hemmet beskrivs dock inte som någon ofarlig plats som följande citat 

visar: ”hemmet är för många kvinnor en farlig plats att vistas på. Hemmet är en plats för våld, 

sexuella övergrepp och psykisk tortyr”,
79

 samt ”[h]ot och våld i nära relationer utförs 

vanligtvis inom hemmets väggar”.
80

 Ett ytterligare exempel är följande: ”[f]örsta 

knytnävslaget mot mig personligen kom samma kväll då vi blivit sambo. Jag hade suttit inlåst 

i Pias villa hela dagen”.
81

 Sista citatet handlar om när den våldsutsatta personen (Liselotte, 

som nämnts tidigare) flyttar in i Pias villa, därför väljer jag att tolka det som att villan även är 

Liselottes hem. Hade det varit endast Pias hem kanske inte platsen hade räknats som 

oklanderlig, då hade Liselotte befunnit sig hemma hos, och inte med, gärningspersonen. I 

vanliga fall torde hemmet räknas som en oklanderlig plats, enligt Christie. Men, för personer 

som är utsatta för partnervåld kanske inte hemmet längre räknas som en oklanderlig plats? 

Detta eftersom att offret delar hem med gärningspersonen. Jag väljer dock att tolka hemmet 

som en oklanderlig plats, främst eftersom offret inte kan klandras för att vistas där, eftersom 

han/hon bor där. Således får skrifterna sägas peka på att många personer utsätts för 

partnervåld i hemmet, som räknas som en oklanderlig plats. 

         Olika vårdinrättningar torde räknas som oklanderliga platser, men enligt NRK sker det 

våldsamheter även där: ”[u]pprepade gånger har hon blivit utsatt för våld och övergrepp, 
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också i vården. En läkare har tafsat henne på brösten när han skulle lyssna på hjärtat. 

Nattpersonal har försökt utnyttja henne sexuellt, andra har slagit henne.”
82

  

         De flesta våldsutsatta i de här skrifterna beskrivs varken som missbrukare eller 

prostituerade, men de har ändock inte ägnat sig åt respektabla aktiviteter innan eller under 

dådet. I alla fall inte så uttalat som i Christies resonemang.
83

 Däremot beskrivs de flesta ha 

befunnit sig på en oklanderlig plats. 

         När Christie skriver att offret bör ha ägnat sig åt en respektabel aktivitet, som att ta hand 

om familjemedlemmar, signalerar det enligt mig att offret ifråga är en kvinna eftersom den 

normativa femininiteten påstår att kvinnor är omhändertagande.
84

 Det har dock inte funnits 

några uttalade exempel på att offren har ägnat sig åt respektabla aktiviteter. Däremot beskrivs 

ett offer ha ägnat sig åt det motsatta, nämligen en mindre respektabel aktivitet som 

prostitution. Prostituerade kvinnor anses inte normativt feminina, detta eftersom många bland 

annat ägnar sig åt brottslig aktivitet och kvinnor som ägnar sig åt brott ses ofta som ”dåliga” 

kvinnor.
85

 Prostitution i sig är inte ett brott, men det livet prostitution ibland medför kan 

tänkas innehålla till exempel droger, stöld med mera.  

4.1.3 Offren känner gärningspersonen 

För att vara ett idealiskt offer bör man enligt Christie inte ha någon tidigare relation till 

gärningspersonen.
86

 I och med att skrifterna mestadel berör partnervåld är det självfallet så att 

offret känner gärningspersonen, annars skulle det inte handla om partnervåld. ”[D]en 

våldsutsatte lever med förövaren (sover med fienden*)”.
87

 Följande citat handlar om våld mot 

äldre kvinnor: ”[f]örövaren är vanligen en familjemedlem, make eller son”.
88

 ”Den som slog, 

tvingade och psykiskt bröt ned henne var hennes käresta; Pia”,
89

 ett citat som kommer från 

berättelsen om Liselotte och Pia, som nämnts tidigare. Slutligen en beskrivning som berör 

prostituerade ”[d]e flesta upplever våld som en normal del i livet. Det gäller framför allt det 

våld som män som de lever tillsammans med står för. De reagerar starkare på det våld som de 

utsatts för av sina sexköpare”.
90

  

         Det finns även beskrivningar som handlar om personer som blivit våldsutsatta av 

gärningspersoner de inte känner, som citatet ovan påvisar, men det handlar då inte längre om 
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partnervåld: ”[j]ag har blivit indragen i rum av väktare som örfilade upp mig och sparkade 

mig och kallade mig för knarkarluder”
91

 samt ”[h]on berättar om hur kvinnorna kommer till 

dem (Klaragården) med historier om hur de blivit utsatta för misshandel av sina män, väktare 

och prostitutionskunder”.
92

 Sista citatet beskriver alltså både kända och okända 

gärningspersoner. Jag tolkar det som att väktare och prostitutionskunder är okända för offret, 

vilket de egentligen inte behöver vara men det står inget annat så jag utgår från det. Även om 

de våldsutsatta inte direkt känner gärningspersonerna ifråga, behöver det inte alltid handla om 

totalt okända personer för dem. Sexköpare exempelvis, det kan handla om personer som de 

prostituerade har träffat ett antal gånger tidigare. Tolkar man Christie ordagrant innebär 

förmodligen okänd gärningsperson en person som plötsligt dyker upp från tomma intet och 

begår en brottslig handling. Den beskrivningen har jag inte funnit i skrifterna, det närmaste 

skrifterna kommer en sådan beskrivning är i sådana fall de som handlar om att bli 

misshandlad av väktare.   

Enligt Christie är gärningspersonen troligen en man, som nämndes tidigare finns det en 

inbyggd maskulinitet i hans resonemang kring gärningspersonen (eller hans gärningsman). 

När det handlar om väktare och sexköpare som misshandlar går det inte att skönja huruvida 

det handlar om kvinnor eller män, även om min förutfattade mening säger mig att det handlar 

om män. Hade väktaren eller sexköparen varit kvinna hade det förmodligen stått så i skriften, 

detta eftersom båda dessa har någon form av inbyggt genus i ”rollen”. Skulle detta inbyggda 

genus utmanas skulle de förmodligen skrivas ut i skriften. Vill återigen dra en parallell till de 

underliggande föreställningar om maskuliniteter och femininiteter som finns. Att som väktare 

misshandla en kvinna och att köpa sex låter för mig som att det handlar om män, även om det 

inte stämmer in på hegemoniskt maskulina attribut. Sammanfattningsvis beskrivs kvinnor 

mestadels som offer i skrifterna medan män mestadels beskrivs som gärningspersoner, 

dessutom beskrivs dessa två känna till varandra sedan tidigare. Det senare är en konsekvens 

av att skrifterna berör just partnervåld. Att parterna känner varandra sedan tidigare går stick i 

stäv med Christies bild av ett idealiskt offer, däremot stämmer det att kvinnor oftast beskrivs 

som offer medan män mestadels beskrivs som gärningspersoner. 
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4.1.4 Offren misslyckas med att hävda sin offerstatus  

Att kunna hävda sin offerstatus är en av egenskaperna ett idealiskt offer har, enligt Christie.
93

 

Som offer skall man själv vara så pass mäktig att man kan uppmärksamma sin egen situation. 

Beskrivningar från skrifterna handlar bland annat om svårigheterna med att bli sedd och 

accepterad som brottsoffer, av olika orsaker: ”[j]ag anmälde inte en enda. Jag var ju själv 

kriminell, därför kunde jag ju inte vara ett brottsoffer. Ena stunden utsatte jag andra för brott 

och i nästa stund blev jag själv utsatt”.
94

 Citatet är från en kvinna som är sprutnarkoman och i 

och med att hon är både brottsoffer och gärningsperson ses hon förmodligen inte som ett 

idealiskt offer. ”En missbrukande kvinna ses som ’knarkare’ inte som misshandlad”
95

, skriver 

NRK i sin slutrapport. Att hävda sin brottsofferstatus när man är missbrukare är troligen näst 

intill omöjligt, just på grund av missbruket. Kanske för att folk ser missbrukaren och inte 

offret. Offer för omständigheterna möjligen, men inte som ett brottsoffer. Den första frågan 

kvinnan i citatet fick när hon vände sig till akuten på grund av att hon blivit ”sönderslagen” 

var följande: ”[v]ad har du tagit för droger?”
96

 och det citatet beskriver just den 

problematiken. Missbruket är det primära medan våldet ses som sekundärt. Offer för 

partnermisshandel i samkönade relationer har också problem att hävda sin offerstatus: 

”Partnermisshandeln, när den utövas av en man mot en annan man, uppfattas felaktigt 

som en boxningsmatch: parterna uppfattas vara jämstarka, de uppfattas vara överens 

om reglerna och båda villiga att slåss. Att våldet i själva verket är lika ensidigt som när 

en heterosexuell man slår sin hustru, blundar omgivningen för. Partnermisshandeln i 

lesbiska förhållanden är utsatt för en liknande trivialisering. Eftersom det är en kvinna 

som utövar våldet, betraktas det inte som lika allvarligt”.
97

 

 

Citatet tycker jag befäster de normer som finns kring vad som anses vara kvinnliga och 

manliga attribut. Män som slåss går en boxningsmatch, kvinnor som slåss är inte särskilt 

allvarligt eftersom de inte är särskilt starka (i förhållande till män?). I citatet saknas tydliga 

brottsoffer och gärningspersoner, situationen beskrivs mer som en jämställd 

”boxningsmatch”. Dock påpekar NRK själva att det handlar om just en trivialisering. 

Skrifternas beskrivningar av våld i samkönade relationer innebär svårigheter för offren att 

hävda sin status.  Följande citat visar ytterligare prov på detta och beskriver hur en man 

misshandlas av sin partner och lyckas fly:  
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”sprang jättechockad ut, och så kom en polisbil förbi, och jag rödgråten och blåslagen, 

jag visste ju inte hur jag såg ut. Jag stoppade polisbilen och berättade för dem vad som 

hänt och de trodde inte på mig, gå hem och lägg dig och vila sa de”.
98

  

 

Polisen hade med all sannolikhet agerat annorlunda om det varit en kvinna som rusat ut och 

bett om hjälp efter att ha blivit slagen av sin olikkönade partner. Kanske hade det dock sett 

annorlunda ut om kvinnan bett om hjälp eftersom hon blivit slagen av sin samkönade partner?  

Skrifterna beskriver i alla fall att både sjukvård och polis har svårt att ta offer på allvar, i dessa 

fall handlar det om offer från socialt marginaliserade grupper. Således misslyckas dessa offer 

i skrifterna att hävda sin status. 

         ”En betydande del av skulden läggs på brottsoffret, medan tystnaden breder ut sig vad 

gäller förövarens ansvar som utövare av våldet” 
99

, enligt NRK. Det här är troligen ett 

problem för många, det vill säga att offren tar på sig skulden för det inträffade, det innebär 

sannolikt att de inte vill hävda sin status som brottsoffer. En anledning kan vara att offret 

känner gärningspersonen, med tanke på att offret ibland skuldbeläggs, precis som uppsatsens 

titel indikerar: ”sova med fienden”. Det är svårt att hävda sin brottsofferstatus om många 

människor runt om kring hävdar att offret är delaktig i sin egen utsatthet genom att just sova 

med fienden. I skrifterna saknas beskrivningar av brottsoffer som lyckats hävda sin 

brottsofferstatus.  

         Att kunna hävda sin brottsofferstatus, enligt Christies beskrivning, låter för mig som en 

hegemoniskt maskulin egenskap, om det inte vore för att det handlar om offer. Män bör inte 

vara offer enligt hegemonisk maskulinitet, däremot bör de kunna hävda sig.
100

 Enligt den 

normativa femininiteten torde kvinnor passa bra som offer, men däremot är det problematiskt 

för kvinnor att hävda sig, även om det gäller som brottsoffer.
101

 Att hävda sig som offer blir 

därmed aningen motsägelsefullt utifrån en genusaspekt. Skrifterna beskriver att vissa män har 

svårt att hävda sin status, till exempel så ignorerade polisen en blåslagen man som 

misshandlats av sin pojkvän. Detta eftersom de männen utmanar den hegemoniska 

maskuliniteten. Några av kvinnorna i skrifterna har inte kunnat hävda sin status på grund av 

att de är missbrukare och/eller även gärningspersoner, men det har nog inte endast med 

normativ femininitet att göra. Troligen hade missbrukande män gått samma öde tillmötes.  
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4.2 Konstruktioner av gärningspersoner 

Christie skriver att gärningspersonen skall vara stor och ond samt okänd. Huruvida 

gärningspersonen beskrivs som okänd eller ej har redan diskuterats i ovanstående avsnitt och 

kommer således inte att tas upp igen. Två teman rörande gärningspersoner tillkommer och det 

är makt och att inte söka hjälp. Ytterligare teman är att våldet blir ”vanligare” med tiden och 

att offret känner skuld och skam, vilket är teman som rör både offer och gärningspersoner. 

4.2.1 Gärningspersoner beskrivs som beräknande och rationella  

En idealisk gärningsperson beskrivs som ond av Christie och är dessutom ”moraliskt svart” 

och har ett övertag gentemot offret.
102

 I skrifterna skildras gärningspersonerna ofta som 

rationella och planerande i sitt sätt, till exempel genom följande citat ”i de flesta fall av 

mannens misshandel av kvinnan han lever med så planerar han misshandeln”
103

, sedan följer 

en beskrivning av hur våldet kan planeras; ”drar för gardiner så att ingen skall se […] vrider 

upp volymen på radion […] lindar händerna.”
104

 I följande mening finner man”[d]et är med 

andra ord inte frågan om häftigt uppblossande, okontrollerbar aggressivitet utan medveten, 

avsiktlig misshandel”.
105

 Sista citatet är ”enligt sentida forskning är majoriteten av alla 

våldtäkter planerade”.
106

 Här beskrivs gärningspersonen som aggressiv, planerande och 

rationell. Aggressiv eftersom gärningspersonen misshandlar, beräknande och rationell 

eftersom denne väljer sina tillfällen och beskrivs vilja undvika att skadorna skall synas på 

offret.  

         Det finns också ett citat som skulle kunna tolkas som att det visar det motsatta, nämligen 

att gärningspersonen inte är rationell utan att våldet sker i affekt: ”[v]åld är ett primitivt sätt 

att lösa konflikter, något man tar till för att man inte är benägen eller kapabel att välja bättre 

sätt för att hantera en svår situation”.
107

 Men det kan likväl tolkas som att gärningspersonen 

inte ser någon annan utväg än att ta till våld, efter att ha misslyckats med andra 

tillvägagångssätt. 

         ”Förövarna är alltid i överläge, en snäll och förstående man, en läkare eller annan 

vårdpersonal”.
108

 Gärningspersoner som inte många skulle misstänka, men som ”skyddas” av 

människors (goda) föreställningar om dem. Christie menar att gärningspersonen måste ha ett 

övertag gentemot offret, och föregående citat handlar om en form av övertag. Christie åsyftar 
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troligen gärningspersonens fysiska attribut, att denne skall vara ”större” än offret et cetera. 

Gärningspersonen i citatet har likväl en form av övertag, även om det inte (endast) är av 

fysisk karaktär, utan snarare bygger på ”rollens” (till exempel läkarens) attribut. 

         Gärningspersonerna beskrivs som onda i den meningen att de utövar våld, mot 

oskyldiga personer, enligt mig. De framställs dock inte som skräckinjagande på något vis i 

skrifterna. Att utöva våld mot någon handlar väl också om någon form av övertag gentemot 

den man utövar våldet mot. Ett citat handlar om att gärningspersoner kan ha en form av 

övertag genom att ingen tror något ont om dem, till exempel läkaren ovan.          

Sammantaget visar resultaten att gärningspersonerna inte framställs enligt Christies 

egenskaper ordagrant, de framställs istället som beräknande och rationella. Det kan vara en 

del av att vara ”ond”, men det är sannolikt inte vad Christie åsyftar med ”ond”.  Ond är inte 

heller någon maskulin egenskap. Enda egenskapen som stämmer överens med Christies 

resonemang är övertaget som gärningspersonen har mot offret. Att ha ett övertag kan ses som 

ett maskulint attribut, eftersom de kan sägas vara en egenskap som ingår i ett hävdande av 

(maskulin) auktoritet. Gärningspersonerna i skrifterna beskrivs ofta med egenskaper som 

tillskrivs den hegemoniska maskuliniteten.
109

  

4.2.2 Gärningspersoner har makt och kontroll  

Att ha makt och kontroll över sitt offer är ett tecken på att gärningspersonen har ett övertag. 

Som jag nämnde ovan tycker jag att Christes beskrivning av övertag handlar om fysiska 

attribut, mitt tema handlar snarare om ”psykiskt” övertag genom makt och kontroll. 

         I skriften beskrivs kvinnor ofta som underordnade män: ”[m]äns våld mot kvinnor är det 

yttersta uttrycket för den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män”.
110

 

Även: ”[o]ch sannolikt beror detta just på att kvinnor inte utgår ifrån att de skall ha makt, den 

förgivettagna makten”,
111

  samt ”[m]än behövde hjälp att hantera både sin egen vilsenhet och 

kvinnors strävan mot frigörelse och jämställdhet”.
112

 Följande handlar om ojämlikhetens 

inverkan på partnervåld: ”[p]atriarkala normer tillgrips för att våldet ska kunna ’ursäktas’ och 

bli möjligt att utöva”,
113

  ”Till sist: ”[m]äns våld och övergrepp mot kvinnor är så gott som 

alltid uttryck för makt”.
114

 NRK beskriver det som att män har en förgivettagen makt över 

kvinnor och att den makten ligger till grund för partnervåld. En av skrifterna rör våld i 
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samkönade relationer och i den skriver NRK följande om makt: ”[d]rivkraften bakom de olika 

våldsuttrycken är en och densamma: att upprätthålla makt och kontroll”.
115

 Här skriver NRK 

inte längre att det handlar om mäns makt, utan makt i allmänhet. Vidare: ”[p]å så sätt 

upprätthålls den maktobalans som utgör grunden för alla de parrelationer i vilka det 

förekommer våld”.
116

 I de skrifter som berör våld i olikkönade relationer går NRK relativt 

hårt ut om mäns makt över kvinnor och att det är en av orsakerna till partnervåld. I skriften 

om samkönat våld har de helt enkelt tagit bort delen om att män har makt över kvinnor och 

skriver istället i allmänna ordalag om maktobalans i parrelationer. Här verkar det som att 

NRK:s ursprungliga förklaringsmodell inte räckte till, en förklaringsmodell som troligen var i 

linje med den hegemoniska maskuliniteten och den normativa femininiteten, där män har 

makt över kvinnor.  

         ”Ofta förmås den misshandlade att reducera kontakten med utomstående till ett 

minimum. Förutom att skapa kontroll, bidrar den med tiden allt mer ökade isoleringen till att 

misshandeln går att hålla dold”,
117

 om att gärningspersonen kontrollerar offret. 

Gärningspersoner beskrivs övervaka sina offer, som en del av kontrollen: ”[n]är han slog 

mig…jag hade jätteblåmärken […]. Då visste han att om jag lyckades komma därifrån, skulle 

jag gå till läkaren eller polisen […]. Så då bevakade han varenda samtal.”
118

 Följande citat 

handlar om att skapa kontroll: ”[f]örlöjligande är en flitigt brukad teknik i förhållanden 

präglade av partnermisshandel”.
119

 

         Många av ovan nämnda citat beskriver kvinnor som underordnade män, vilket i det här 

fallet kan översättas till att offer är underordnade gärningspersoner. Den bilden stämmer 

överens med både synen på den normativa femininiteten och den hegemoniska 

maskuliniteten. Som kvinna skall man vara underordnad
120

 och hegemonisk maskulinitet 

innebär per definition att män är överordnade kvinnor.
121

 I den överordningen ingår både 

makt och kontroll. Däremot blir det annorlunda när NRK beskriver maktobalansen i skriften 

rörande våld i samkönade relationer, då framstår texten som ”genusneutral”. Det här är 

intressant ur ett genusperspektiv, dels innebär det att mäns våld mot kvinnor kanske inte 

endast kan förklaras med hjälp av ”patriarkala normer”.
122

 Dels pekar det på vilka starka 

underliggande föreställningar det finns kring vilka som skall anses som gärningsperson 
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respektive offer, samt svårigheterna att avvika från hegemonisk maskulinitet och normativ 

femininitet.       

4.2.3 Gärningspersoner ovilliga att söka hjälp 

”De flesta män drar sig i det längsta för att söka hjälp för känslomässiga problem. Man 

lever efter devisen ’bra karl reder sig själv’ och saknar ofta vana och erfarenhet av att 

fråga efter och ta emot hjälp”.
123

 

Här beskrivs gärningspersonen som ovillig att söka hjälp, samt: ”[a]tt en man frivilligt söker 

hjälp för sin våldsamhet tillhör undantagen. Det krävs […] kännbara konsekvenser av sin 

våldsamhet innan han tar ett sådant steg”.
124

 Det kan tolkas som att män endast söker hjälp 

först när de verkligen måste, kanske till exempel om partnern ställer ett ultimatum eller 

liknande.  

”Merparten av de hjälpsökande männen söker dock för andra problem med äktenskap, 

barn, skilsmässor och relationer. Alla dessa problemområden ser vi som lika angelägna 

att arbeta med, inte minst på grund av möjligheten att förebygga våld”.
125

  

Citatet skildrar män som söker sig till olika kriscenter, speciellt för män. Det impliceras att 

män inte i första hand söker hjälp för våld i partnerrelation, utan för andra problem och att 

partnervåldet uppdagas först senare. Dessutom kan sista meningen tolkas som att män som 

söker för till exempel relationsproblem (utan inslag av våld) ändå betraktas som en potentiell 

framtida utövare av våld. Följande handlar om att söka hjälp men inte få hjälp: ”[m]ånga män 

är dock ovana vid och drar sig i det längsta för att ta kontakt […] känner i många fall inte 

heller att de får den hjälp de behöver när de väl försöker”.
126

                                                

         Beskrivningarna handlar endast om män, vilket inte är konstigt eftersom just den 

skriften citaten kommer ifrån, behandlar mäns våld mot kvinnor. Om män och kvinnor i 

samkönade relationer skriver NRK inget om huruvida gärningspersonerna är intresserade av 

att söka hjälp eller ej, däremot skriver de generellt om att till exempel homosexuella drar sig 

för att söka hjälp: ”[f]ör att homosexuella ska våga söka hjälp behövs också kraftiga 

samhällsåtgärder för att motverka homofobi.”
127

 Det torde även gälla personer i samkönade 

relationer som är i behov av relationshjälp. 

         Samtliga gärningspersoner, som söker/inte söker hjälp, i citaten är män eftersom det inte 

fanns några beskrivningar rörande kvinnor som gärningspersoner i det ämnet. Att söka hjälp 
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beskrivs som ovanligt för män och något de undviker, vilket förmodligen ligger i linje med de 

föreställningar som finns kring hegemonisk maskulinitet där mannen beskrivs som bland 

annat stark och rationell.
128

 Ordagrant betyder det inte att män inte är benägna att söka hjälp, 

men med de underliggande föreställningar som finns kring män får jag nog säga att det inte 

passar in att män söker hjälp i form av till exempel samtalsterapi.  

 

4.2.4 Våld till vardags, skuld och skam 

Två teman som ofta återkom i skrifterna var dels att våldet blir ”vanligare” med tiden, dels att 

offret klandrar sig själv och känner skam. Det intressanta för studien var att se hur brottsoffer 

och gärningspersoner skildras, och i det här fallet hur de skildras i de två kontexterna. Här har 

jag valt att analysera konstruktionen av både offer och gärningspersoner eftersom jag inte 

längre behöver hålla mig till Christies uppdelning av offer och gärningspersoner.  

         Det finns ganska många beskrivningar i skrifterna som liknar följande citat ”har blivit 

allt svårare, för den utsatta parten, att upprätthålla en positiv självbild. Hon/han har istället 

börjat göra den misshandlades verklighetsuppfattningar till sin egen”
129

 och ”Liselotte gjorde 

Pias verklighetsuppfattning till sin egen och började tycka att hon faktiskt hade feta fingrar, 

äckliga bröst och andra negativa egenskaper som Pia tillskrev henne”.
130

 Det går att tolka som 

att den utsatta parten sakta bryts ned, blir ”svagare” såtillvida att denne tar till sig 

gärningspersonens åsikter. Gärningspersonen försöker troligen bryta ned offrets 

självförtroende, som en form av verbalt våld. ”Under en period av fyra år präglades hennes 

tillvaro av misshandel, hot, tvång och ett brutet självförtroende”
131

 är ett citat som beskriver 

en vardag med misshandel och att lida av dåligt självförtroende. Fler beskrivningar rörande 

våld i vardagen: ”[a]tt bli slagen varje dag var vardagsmat för Nettan. Om hon inte blev 

slagen kändes det som om något saknades”.
132

 Våld är ett vanligt inslag, likaså skamkänslor 

enligt skrifterna. Bland annat beskrivs olika anledningar till varför brottsoffer inte vill anmäla 

gärningspersoner och där nämns exempelvis ”bristande stöd från omgivningen, 

skamkänslor”.
133

 Nästa citat beskriver bemötandet från till exempel polis och sjukvård: ”ett 

dåligt bemötande istället bekräftar de skam- och skuldkänslor som ofta redan finns hos 
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henne”.
134

 Offren beskrivs alltså skämmas över sin situation, och beskrivs här dessutom som 

”henne”, det vill säga att offret är en kvinna.    

         Självförtroendet för dessa offer beskrivs vara i botten och några av dem tar dessutom på 

sig skulden till det inträffade, som bland annat skildras med hjälp av följande citat: ”[h]an 

utsatte mig för alla typer av kränkningar, sexuellt våld, fysisk och psykisk misshandel. Sakta 

men säkert började jag tro att felet låg hos mig.”
135

 Ett exempel på när offret tar på sig 

skulden för det inträffade, i det här fallet en kvinna som blev slagen för att hon gjort något fel, 

menade hon. Gärningspersonen beskrivs ha brutit ned offrets självförtroende så till en grad att 

offret tar till sig gärningspersonens påstådda uppfattning.  

”Många kvinnor som lever i ett misshandelsförhållande tycker synd om mannen […] 

och får skuldkänslor av tanken på att t.ex. göra en polisanmälan. De har ofta goda skäl 

att vara oroliga för mannens reaktioner på att bli lämnad eller anmäld”.
136

 

Här handlar det inte längre om att enbart känna skuld och skam för det man utsatts för, utan 

även rädsla och obehag inför att polisanmäla gärningspersonen, enligt NRK.      

         Gärningspersonerna beskrivs enligt skrifterna kränka sina partners, utöver det träder det 

fram en bild av att även gärningspersonen kan må dåligt. Att vara ond och våldsam är inte 

hegemoniskt maskulina egenskaper i sig, men att attributen kopplas ihop med män är nog 

vanligare än att man kopplar ihop dem med kvinnor .  

         Att offren undviker att polisanmäla på grund av att de tycker synd om gärningspersonen 

får sägas vara i linje med den normativa femininiteten. Kvinnor beskrivs gärna som 

omhändertagande och att undvika att anmäla kan ses som en form av omhändertagande.  

5. Avslutande diskussion 

Studiens syfte var som sagt att skildra hur NRK framstället offer och gärningspersoner utifrån 

Christies resonemang, frågeställningen löd: hur skildras offer och gärningspersoner i NRK:s 

skrifter? Slutsatsen är att offer oftast beskrivs som kvinnor, och unga personer samt sjuka 

kvinnor beskrivs vara extra utsatta som offer. Vidare beskrivs offer skämmas över sin 

situation och offer som lider av till exempel missbruksproblematik med mera har svårt att bli 

trodda. Personer som lever i samkönade relationer har även de svårt att bli trodda. NRK 

skildrar alltjämt offer i linje med den normativa femininiteten, med några få undantag. 

Gärningspersoner beskrivs oftast som män och dessa är beräknande, rationella och besitter 

makt och de undviker att söka hjälp. Således beskrivs gärningspersoner allt som oftast i linje 
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med hegemonisk maskulinitet. Vissa beskrivningar stämmer bra överens med Christies 

teoriram om ideala offer och ideala gärningspersoner, medan andra beskrivningar stämmer 

mindre bra. Värt att nämna är att NRK beskriver uppkomsten av våld i olikkönade relationer 

med männens makt över kvinnorna i samhället. När de beskriver uppkomsten av våld i 

samkönade relationer beskriver NRK att det beror på en obalans i relationen. 

  

NRK:s beskrivningar av gärningspersoner är mer statiska än deras beskrivningar av offer, det 

finns alltså större utrymme för olika typer av offer än för olika typer av gärningspersoner. Det 

resultatet hade jag inte räknat med då jag hade en tanke om att NRK:s skildringar av offer 

skulle stämma bra överens med det så kallade ”ideala offret”. Däremot stämmer NRK:s 

skildringar av gärningspersoner in någorlunda bra på den ”idealiske gärningspersonen”.  

Tidigare forskning har visat att offer oftast framställs som ideala offer, och att det oftast är 

kvinnor som är offer.
137

 Det stämmer delvis med den här studien eftersom offren i NRK:s 

skrifter inte alltid framställs som ideala offer, men framställs däremot oftast som kvinnor. De 

olika resultaten kan bero på att det är olika typer av material som studerats, kanske är 

exempelvis medias beskrivningar av offer och gärningspersoner mer statiska än till exempel 

beskrivningarna av desamma i NRK:s skrifter.
138

   

Jag har inte funnit så mycket tidigare forskning kring gärningspersoner, men i Jenny Karlsson 

och Tove Petterssons Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld. 

Konstruktioner av gärningspersoner och offer framgick att flickor som gärningspersoner kan 

anses vara ”maskulina”.
139

 I skrifterna beskrevs endast en kvinna som gärningsperson, Pia, 

och hon beskrevs varken med maskulina eller feminina attribut. Däremot reflekterade jag över 

att när jag själv läste avsnitten rörande Pia så hade jag aldrig gissat att gärningspersonen som 

beskrevs var kvinna, om det inte hade varit för att de nämner henne vid namn (ett fingerat 

sådant).  Det verkar vara en stark, underliggande föreställning att gärningspersoner är män. 

Det är i och för sig intressant i sig att NRK så ofta nämner den kvinnliga gärningspersonens 

namn, det gör NRK inte när det gäller män som gärningspersoner.  Det kan bero på olika 

saker, men troligen har gärningsperson starka manliga attribut samtidigt som normativ 

femininitet nästintill omöjliggör att en kvinna kan vara en gärningsperson. NRK måste 

således skriva ut namn för att visa att gärningspersonen är kvinna.   
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När NRK skildrar partnervåld och vilka som beskrivs som offer och gärningspersoner, skriver 

de att i olikkönade relationer har män en förgivettagen makt över kvinnor. Män beskrivs som 

gärningspersoner och kvinnor som offer. Men, när NRK ska skildra våld i samkönade 

relationer verkar det bli problematiskt med både förklaringsmodell, genus och vilka som är 

offer respektive gärningspersoner. Istället för att skriva om förgivettagen makt som en 

förklaringsmodell till det uppkomna våldet skriver NRK att det råder en obalans i 

parrelationen. I ett fall när NRK beskriver våld i samkönade relationer, beskriver de hur en 

man har misshandlats av sin pojkvän och att offret gråter och ber om hjälp hos polisen. Då får 

offret på sätt och vis feminina ”attribut”. Det handlar, som sagt, om underliggande 

föreställningar om genus och vilka som kan och inte kan vara offer och gärningspersoner. Jag 

anser dock att NRK befäster dessa föreställningar istället för att problematiserar detta.  Det 

borde gå att ifrågasätta båda dessa föreställningar och därmed i framtiden lyfta fram att även 

kvinnor kan vara gärningspersoner. Samma problematik finns kring män, män borde med 

tiden kunna beskrivas som offer utan att behöva utmana den hegemoniska maskuliniteten. Här 

vill jag dra en parallell till Åkerströms Coola offer,
140

 där män gärna undviker att identifiera 

sig med offerrollen. NRK:s skrifter har generellt beskrivit få kvinnor som gärningspersoner 

och få män som brottsoffer, vilket förmodligen beror på att skrifterna berör just kvinnofrid.  

  

Om regeringen, kommuner och frivilligorganisationer som arbetar med kvinnofrid och 

liknande får sin bild av till exempel partnervåld från NRK:s skrifter, vad händer med de 

människor som inte passar in de beskrivningarna, de som inte omnämns i NRK:s arbete? Eller 

de som inte passar in i bilden av hur en gärningsperson eller ett offer bör vara och agera?  Det 

borde rimligtvis uppstå konsekvenser av att till exempel kvinnor inte gärna ses som 

gärningspersoner och att män inte gärna ses som brottsoffer. Kanske finns det inte tillräckligt 

med hjälp för dessa personer? De riskerar att bli bemötta ”felaktigt” av vård, polis, 

frivilligorganisationer med flera, eftersom de inte uppmärksammas tillräckligt. 

 

Det skulle vara intressant att i framtiden studera och jämföra beskrivningarna av offer och 

gärningspersoner i olikkönade respektive samkönade relationer, bland annat för att spinna 

vidare på att kvinnor som gärningspersoner ibland beskrivs besitta maskulina egenskaper, 

medan män som offer kan få feminina attribut, det senare kan man hitta i skrifterna. 

Konstruktionen av gärningspersoner över huvud taget borde vara av intresse för framtida 
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forskning, eftersom det verkar vara ett relativt outforskat område. Kanske är det också en av 

anledningarna till varför NRK:s beskrivningar av gärningspersoner är så pass statiska, de 

reproducerar ett mönster utan att ifrågasätta. 
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