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Sammanfattning  

De flesta brottsoffer som utsätts för våldtäkt är kvinnor enligt statistik, men i undersökningar 
har det visat sig att andelen utsatta män är större än vad man har trott. Det finns 

kunskapsluckor kring detta ämne vilket gör det angeläget att studera. Syftet med studien är att 
belysa och analysera det befintliga kunskapsläget gällande hur polisen och våldtäktsutsatta 
män förhåller sig till varandra. De frågeställningar som denna uppsats behandlar är hur det i 
forskningslitteraturen beskrivs att polisen förhåller sig till våldtagna män samt vice versa. 

Genom att studera databasers innehåll undersöks kunskapsfältet noggrant för att se vad som 
finns tillgängligt kring ämnet. De huvudsakliga upptäckterna är att det förekommer negativa 

attityder och bemötanden från polisens sida samt att förtroendet för polisen hos 
våldtäktsutsatta män generellt är lågt, och att majoriteten väljer att inte ta kontakt med polisen 

av olika anledningar. Analys av resultaten utgår från ett genus- och jämställdhetsperspektiv 
samt ett existentiellt krisperspektiv. 
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1.Inledning 
 
 
Våldtäkt är ett allvarlig övergrepp som förekommer i hela världen. Problemet med våldtäkt 
och andra sexualbrott har uppmärksammats i större utsträckning under de senare decennierna. 
Ett uttryck för detta är att Förenta Nationernas säkerhetsråd har beslutat om särskilda 
överenskommelser som ska styra hur organisationen ska kunna förhindra sexuellt våld mot 
civila i väpnade konflikter (FN, 2000).  
 
Det är svårt att få en exakt bild av hur många våldtäkter som faktiskt sker. Detta på grund av 
att få brott anmäls samt att andelen uppklarade våldtäktsfall är relativt få. Dessutom frias 
många tilltalade i rätten vid våldtäktsmål (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2015). Enligt The 
American Law Institute i USA är våldtäkt troligtvis det mest underrapporterade våldsbrottet 
(Capers, 2011). Viktigt att understryka är att antalet anmälda våldtäkter inte är ett mått på den 
faktiska våldtäktsbrottsligheten (BRÅ, 2015). BRÅ (2015) visar i nationell statistik att det i 
Sverige anmäldes omkring 1,4 miljoner brott under 2014, varav omkring 20 000 anmälningar 
berörde just sexualbrott. Vidare påvisar BRÅ att av dessa 20 000 anmälningar rörde omkring 
6700 våldtäkt. Anmälningar av våldtäkt utgjorde således 0,5 procent av alla anmälda brott 
totalt samt en tredjedel av alla anmälda sexualbrott i Sverige under år 2014.  
 
Av de våldtäkter som anmäls är majoriteten riktade mot kvinnor. Dock tyder resultat från 
självrapporteringsstudier på att utsattheten för sexualbrott, som exempelvis våldtäkt, 
egentligen är något mer jämnt fördelad mellan könen än vad anmälningsstatistiken visar 
(BRÅ, 2015). Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] gjorde år 2012 en 
självrapporteringsstudie med ett riksrepresentativt urval av 10 000 män i åldrarna 18 till 74 år, 
där mäns utsatthet för sexuellt våld efter 18 års ålder undersöktes. Resultaten visade att en 
procent av männen blivit påtvingade samlag eller liknande inklusive försök och utnyttjande, 
då de befunnit sig i ett tillstånd där de inte haft möjlighet att försvara sig. Fem procent av 
männen hade utsatts för sexuellt övergrepp genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld och 
femton procent hade utsatts för sexuellt våld inklusive förnedring och trakasserier (NCK, 
2014). 
 
Män som utsätts för våldtäkt är ett ämne som uppmärksammas och talas mindre om än 
kvinnor som utsätts för samma brott. Det finns föreställningar om att våldtäkt inte är ett brott 
som sker mot män eller att våldtäkt mot män är något som endast förekommer i 
fängelsemiljöer. Det är dock ett felaktigt antagande eftersom våldtäkt mot män sker även 
utanför fängelsemurar (Capers, 2011). Forskning om våldtäkt mot män anses av vissa forskare 
ligga många år efter forskning om våldtäkt mot kvinnor och det finns föga information om 
våldtäkt mot män ens ses som ett problem av samhället på grund av dess tabustämpel (Jamel, 
Bull & Sheridan, 2008).  
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Våldtäktsoffer löper stor risk att drabbas av psykiska besvär i form av exempelvis ångest och 
depression. Därtill är det vanligt att våldstäktsoffer utför självmordsförsök (White & 
Yamawaki, 2009). Sjukvården är ett exempel på en instans som ofta möter våldtäktsoffer. 
Lindberg (2015) beskriver att det finns en svaghet i det svenska sjukvårdssystemet vad gäller 
män som blivit utsatta för våldtäkt. Studien som baseras på intervjuer med olika professioner 
inom sjukvården i Sverige visar att flera sjukhus inte har någon specifik plan för hur 
behandlingen av denna målgrupp ska ske. Lindberg problematiserar de normer som spelar in i 
behandlingen av män utsatta för våldtäkt och pekar på att detta kan få betydelse för både 
anmälningsbenägenhet och det bemötande som de utsatta männen får.  
 
En annan instans som möter manliga våldtäktsoffer är polisen. Polisen är viktiga för personer 
som har blivit våldtagna eftersom de ofta är offrens första kontakt med rättsystemet vid en 
anmälan. Polisen har även en betydande roll i arbetet med utredningen av våldtäktsmål och 
för utfallen av dessa (Javaid, 2015). I samband med utredning och lagföring av våldtäktsbrott 
ställs stora krav på att polisen har kunskap om och insikt i brottsoffrets utsatta situation. Det 
är viktigt att polisen bemöter brottsoffret med kunskap, insikt och respekt (NCK, 2016). Detta 
dels för att kunna skapa ett förtroende- och tillitsfullt samarbetsklimat mellan polisen och den 
våldtäktsutsatta, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt polisarbete där strävan är att 
alla våldtäktsbrott kommer till polisens kännedom och kan klaras upp. Det är också av stor 
vikt utifrån ett brottsofferperspektiv då våldtäktsutsatta män är en särskilt sårbar grupp.  
 
För att undvika ytterligare utsatthet och upprepad viktimisering av våldtäktsutsatta män har 
polisen en viktig uppgift att så långt möjligt underlätta brottsoffrets psykosociala 
återhämtning. För detta syfte är det viktigt att polisen tydligt signalerar kunskap, förståelse, 
värderingar och attityder som inger trygghet och respekt hos män som utsatts för våldtäkt. I 
ett rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att brottsoffer blir bemötta på ett respektfullt sätt och 
får upprättelse genom stöd från polisen. Det ingår i FN’s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna (1948) att alla människor har samma rätt till skydd enligt lagen, 
oavsett kön. Brottsoffer ska bli betrodda och kunna anmäla brott oavsett vem de är.  
 
För att utveckla ett mer effektivt polisiärt utredningsarbete och ett bättre brottsofferarbete är 
det angeläget att befintlig kunskap om hur poliser och våldtäktsutsatta män förhåller sig till 
varandra lyfts fram och används. Hur den samlade kunskapen i dag ser ut inom detta område 
är oklart.   

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa och analysera det befintliga kunskapsläget gällande hur 
polisen och våldtäktsutsatta män förhåller sig till varandra. 
 

1.2 Frågeställningar 
Hur beskrivs polisens förhållningssätt gentemot våldtäktsutsatta män i forskningslitteraturen? 
Hur beskrivs våldtäktsutsatta mäns förhållningssätt gentemot polisen i forskningslitteraturen? 
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2. Begrepp och definitioner 
 
 

2.1 Historisk syn på våldtäkt i Sverige 
Knutagård (2015) förklarar att tills en lagändring skedde i Sverige år 1984 löd definitionen av 
våldtäkt enligt svensk lag att en man tvingade sig på en kvinna. Således kunde inte en man bli 
våldtagen enligt lagen innan denna ändring tillkom och en kvinna kunde heller inte vara 
förövare enligt den äldre definitionen av detta brott. 1984 blev definitionen av våldtäkt 
könsneutral (Knutagård, 2015). Begreppet våldtäkt har dessutom utvidgats från att endast 
innefatta samlag till att även innefatta annan jämförbar handling med en person utan samtycke 
(NCK, 2016). 
 
Om offret druckit sig berusad på alkohol och inte kunnat försvara sig räknades det fram till 
mars 2005 inte som våldtäkt. Då krävdes att offret blivit drogad av gärningsmannen eller att 
gärningsmannen tvingat i offret alkohol. Den 1 april 2005 tillkom en lagändring som gjorde 
att det numera är lika allvarligt att förgripa sig på en person som på egen hand druckit sig 
kraftigt berusad som på en nykter person. För att stärka skyddet för våldtäktsoffer ytterligare 
skärptes sexualbrottslagstiftningen 1 juli 2013 genom att bestämmelsen om våldtäkt 
utvidgades så att den även omfattade fall där offret reagerat med passivitet (NCK, 2016). 
 
 

2.2 Våldtäktsbegreppet enligt svensk lagstiftning idag 
I den svenska lagstiftningen behandlas våldtäkt i det sjätte kapitlet, Brottsbalken (SFS 
1962:700). I 1 § första stycket står förklarat att våldtäkt är när någon genom misshandel eller 
annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning, tvingar en annan person till samlag 
eller att utföra eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar 
går att jämföra med samlag. Våldtäkt är även att genomföra ett samlag eller en sexuell 
handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag med en person genom att 
otillbörligt utnyttja att personen på grund av allvarlig rädsla, sömn, medvetslöshet, 
substanspåverkan, kroppsskada, fysisk eller psykisk sjukdom eller som på annat sätt befinner 
sig i en särskilt utsatt situation. Straffskalan för våldtäkt är fängelse i lägst två och högst sex 
år. Om våldtäkten kan anses som grov är straffskalan istället lägst fyra och högst tio år. 
Våldtäkten kan anses som grov om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art, om det varit 
flera gärningsmän eller om särskild hänsynslöshet eller råhet visats när brottet begicks (SFS 
1962:700). 
 
Ett samlag kan vara oralt, analt eller vaginalt. Det som kan räknas till “annan sexuell 
handling” är att övertala offret att onanera, föra in föremål, finger eller knytnäve i underliv 
eller anus, att könsdelar kommer i beröring med varandra eller handlingar som är 
samlagsliknande men där direkt beröring hindras av exempelvis kläder (NCK, 2016).  
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2.3 Våldtäktsbegreppet i några andra länder 
I Storbritannien tillkom år 1994 en mer könsneutral definition av lagen gällande våldtäkt 
(Jamel et al., 2008). I The Criminal Justice and Public Order Act blev anal våldtäkt för första 
gången kriminaliserat i Storbritannien (Javaid, 2015). År 2003 tillkom ytterligare en 
lagändring i Storbritannien där även oral penetration lades till i definitionen av våldtäkt 
(Jamel et al., 2008). Dessa förändningar i lagen markerade att våldtäkt även mot män är ett 
brott, vilket bidrog till att våldtäktsutsatta män fick en större anmälningsbenägenhet än innan. 
Efter att dessa lagändringar tillkom ökade nämligen polisanmälningar av våldtäktsbrott mot 
män i Storbritannien (Javaid, 2015). Enligt den tidigare definitionen som The Federal Bureau 
of Investigation (FBI, 2014) hade av våldtäkt kunde män i USA inte våldtas. Våldtäkt 
definierades då som “en påtvingad sexuell akt gentemot en kvinna mot hennes vilja”. I början 
av år 2013 ändrades denna definition så att den inkluderar alla oavsett kön (FBI, 2014).  
 
Det finns länder där en definition av våldtäktsbrottet liknande den äldre svenska fortfarande 
gäller, Knutagård (2015) tar Israel som ett exempel. I Kanada finns ingen lag mot våldtäkt, 
däremot definieras brottet tillsammans med sexuellt våld. USA har ingen nationell lag mot 
våldtäkt, det är upp till varje stat att skriva sina egna lagar kring detta. I Ryssland har de så 
kallade “anti-gay”-lagarna som stadgades år 2013 gjort det i stort sett omöjligt att anmäla ett 
våldtäktsbrott mot en man vilket bidrar till att det är svårt att undersöka ämnet “våldtäkt mot 
män” i detta land. Det finns ingen internationell överenskommelse om vad en våldtäkt 
egentligen är vilket gör också den svenska definitionen problematisk (Knutagård, 2015). 
 
 

2.4 Sexuellt tvång 
Om någon genom tvång genomför en sexuell handling som inte uppfyller kraven för våldtäkt 
kan denne dömas för sexuellt tvång. En skillnad mellan våldtäkt och sexuellt tvång är att om 
den sexuella handlingen kan anses som allvarligt kränkande är det en våldtäkt. Om den 
sexuella handlingen däremot inte kan anses som allvarligt kränkande är det istället sexuellt 
tvång. Sexuellt tvång kan ge fängelse i högst två år och grovt sexuellt tvång kan ge fängelse i 
lägst sex månader och högst sex år (SFS 1962:700). 
 
 

2.5 Sexuellt utnyttjande 
Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning innebär att gärningspersonen förmår en 
person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen 
befinner sig i en beroendeställning till gärningspersonen. En beroendeställning kan uppstå 
genom exempelvis anställningsförhållande, ekonomisk relation eller narkotikamissbruk. 
Straffet för detta brott är fängelse i högst två år (SFS 1962:700).�
�
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2.6 Reflektioner  
Eftersom definitionen av vad en våldtäkt egentligen innebär varierar beroende på land och 
kontext, är det svårt att ge ett entydigt svar på frågan om vad våldtäkt är. Det kan tänkas att 
det som i Sverige definieras som sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande i vissa länder 
definieras som våldtäkt och vice versa. Detta gör det viktigt att vara medveten om det faktum 
att det finns olika begrepp och definitioner i litteraturen och att det finns en gråzon kring vad 
begreppet våldtäkt kan anses innebära. I denna studie används många internationella studier 
vilket gör att det inte alltid är våldtäkt utifrån svensk lagstiftning som det skrivs om. Så länge 
begreppet våldtäkt (på engelska: rape) har använts i den litteratur som studerats har vi i denna 
studie ansett texten som relevant och valt att inte ifrågasätta definitionen av begreppets 
användning. 
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3. Bakgrund 
 
 

Våldtäkt mot män är ett av de minst diskuterade brotten i samhället. Dessutom tros 
våldtäktsutsatta män uppleva brottet de utsatts för som ännu mer förnedrande än vad kvinnor i 
samma situation gör. Synen på män som våldtäktsoffer påverkas av normer och 
föreställningar om mäns sexualitet. Män anstränger sig generellt mer än kvinnor för att 
kontrollera sina känsloyttringar, som ett resultat av samhällets stereotypa föreställningar. En 
av dessa föreställningar är att det är omanligt att uttrycka känslor även när man upplever stark 
fysisk eller psykisk smärta (Pino & Meier, 1999). 
 
Det finns starka föreställningar även vad gäller våldtäkt mot män. Ett exempel på detta är att 
både våldtäktsutsatta män och de män som våldtar andra män alltid är homosexuella. Ett annat 
exempel handlar om njutning, där män alltid anses vara redo för och villiga till att ha sex, och 
att män därför skulle njuta av att bli våldtagna (Sleath & Bull, 2010). Manliga våldtäktsoffer 
kan mötas av misstänksamhet på grund av att bilden av mannen som offer inte stämmer 
överens med den traditionella bilden i samhället av mannen som “självständig och stark” 
(Scarce, 2001). Det finns en generell syn på män som sexuellt dominerande och fysiskt starka 
vilket försvårar möjligheten att se män som potentiella våldtäktsoffer. Därtill finns ett 
manlighetsideal där män förväntas kunna försvara sig mot en våldtäkt (NCK, 2016).  
 
I en studie bland universitetsstudenter visade det sig att 16 procent av de tillfrågade männen 
någon gång under sitt vuxna liv blivit tvingade eller pressade till att ha sex mot sin vilja. De 
flesta av dessa hade blivit tvingade genom psykiska påtryckningar, men även fysiskt tvång 
hade använts i en fjärdedel av fallen. I majoriteten av dessa fall var förövaren en kvinna. Det 
finns dock en bild i samhället om att en kvinna inte kan tvinga en man till sex på grund av 
stereotypa föreställningar i samhället som menar att kvinnor är sexuellt passiva och att 
männen är de som tar initiativ till sex (Davies, 2002). Davies (2002) problematiserar dessa 
stereotypa föreställningar i samhället gällande män respektive kvinnor och deras sexualitet. 
Författaren förklarar att dessa kan göra det svårare för samhället att förstå hur en kvinna kan 
tvinga en ovillig man till sex mot dennes vilja eller att en man skulle vara ovillig till sex när 
möjligheten till sex finns. Vidare menar Davies att vissa män under våldtäkten kan bli sexuellt 
upphetsade, ibland även få utlösning, vilket bidrar till att det kan bli ännu svårare för dem att 
anmäla våldtäkten och hävda att samtycke inte funnits. 
 
Av de personer som misstänktes för våldtäkt i Sverige år 2014 utgjorde män omkring 98 
procent och kvinnor omkring två procent (BRÅ, 2015). Självrapporteringsstudier visar att 
bland män som utsatts för våldtäkt var förövaren oftast en aktuell eller tidigare partner, en 
arbetskamrat, en bekant eller någon för mannen okänd person. Vidare rapporterade männen 
oftast att förövaren var en kvinna, men vissa uppgav även att förövaren var en man (NCK, 
2014). Män som våldtar andra män tenderar enligt statistik att vara vita och heterosexuella i 
åldrarna 20 till 25 år när de begår brottet. Varför män våldtar andra män tycks inte handla om 
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passion, lust och sexuella begär utan snarare om en vilja att övermanna, förnedra och få makt 
över sitt offer. Vad gäller män som våldtas av andra män tenderar dessa att vara mellan sena 
tonår och 30 års ålder. Studier visar att homosexuella män oftare är utsatta för våldtäkt än 
heterosexuella män (Scarce, 1997). NCK (2016) betonar att hatbrott mot homosexuella ofta 
har inslag av sexuellt våld.  
 
White och Yamawaki (2009) skriver om sin studie där studenter fick svara på frågor kring 
våldtäkter och attityder kring detta brott. I resultatet visade det sig att deltagarna oftare 
förminskade allvaret i våldtäkt mot män i de fall där offret var homosexuell än där offret var 
heterosexuell. Författarna beskriver att det även visade sig att deltagarna oftare lade skulden 
på offret i dessa fall. De deltagare som hade mer bestämda åsikter gällande traditionella 
könsroller visade sig vara de som i allra störst utsträckning förminskade allvaret i brottet och 
skuldbelade offret i de fall där våldtäktsoffret var homosexuell. De deltagare som var män 
skuldbelade oftare offret än de svarande som var kvinnor (White & Yamawaki, 2009).�
 
 

3.1 Media 
I tidningar och i nyhetssändningar är inslagen om våldtäkter mot män mycket sällsynta. De 
fall som tas upp handlar just om svårigheter kring brottets uppklarande och det stora 
mörkertal som finns, vilket torde snarare försvåra för än uppmuntra de män som utsatts för 
våldtäkt att polisanmäla. Citypolisen i Stockholm tror att mörkertalet för våldtäkter mot män 
är ännu större än vad mörkertalet för våldtäkter mot kvinnor är (Sydsvenskan, 2006). 
Uppklaringsstatistiken för våldtäktsbrott är allra minst när det handlar om män som blivit 
utsatta, endast fem procent av alla anmälda fall blir lösta (Hallandsposten, 2015). Lotti 
Hellström, överläkare på akutmottagningen för våldtagna män och pojkar på Södersjukhuset i 
Stockholm, menar att studier visar på att våldtäkt mot män är vanligare än man tror och att 
den kroppsliga och psykiska hälsan påverkas mer för denna målgrupp än andra grupper i 
samhället (Norra Skåne, 2015). Majoriteten av den mediarapportering som handlar om 
våldtäkter beskriver dock mannen som förövare och inte som brottsoffer. �
 
 

3.2 Polisens arbete vid anmälan av våldtäkt 
Sexualbrott är ett samlingsbegrepp där bland annat våldtäkt ingår. Inom polisen i många 
svenska län finns särskilda brottsutredare vars arbetsuppgift är att arbeta med just sexualbrott. 
Dessa brottsutredare ska ha stor erfarenhet av arbete med dessa typer av brott. När en anmälan 
om en misstänkt pågående våldtäkt inkommer skickar polisen omedelbart en patrull till 
platsen. Detta gäller även om den anmälda våldtäkten skett för en kort tid sedan. Polisen söker 
då efter förövaren och efter eventuella spår, ibland tas hjälp av polishundar framför allt då 
våldtäkten skett utomhus (Polismyndigheten, 2016).  
 
När en polisanmälan gjorts förhör polisen brottsoffret. Ett första förhör hålls ofta på plats i 
samband med anmälan och sedan vid ett senare tillfälle hålls ett mer ingående och 
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kompletterande förhör. Finns det vittnen som sett, hört eller fått berättat för sig vad som hänt 
håller polisen förhör även med dessa. Om det finns en gärningsperson som är skäligen 
misstänkt för våldtäktsbrottet griper eller anhåller polisen denne. Polisen tar då den misstänkte 
gärningsmannens kläder i beslag, tar DNA-prov och håller förhör med denne 
(Polismyndigheten, 2016). 
 
Viktigt att tänka på är att den beskrivning av polisens arbete vid ett våldtäktsbrott som ges 
ovan utgår från ett scenario i den bästa av världar, där polisen i princip kan fånga förövaren på 
plats eller där anmälan kommer in väldigt kort efter att brottet skett, då många spår 
fortfarande kan finnas kvar. Det är därför angeläget att komma ihåg att många våldtäktsbrott 
polisanmäls långt efter att våldtäkten begåtts, vilket kan göra att polisen har andra 
förutsättningar vid utredning av brottet.  
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4. Metod 
 
 

4.1 Förförståelse 
Vår egen förförståelse av ämnet är att våldtäkt mot män generellt är något som sällan samtalas 
om i samhället, och än mindre verkar det talas om hur polisen och våldtagna män förhåller sig 
till varandra. Det är ett ämne vi sällan varken hör, läser eller själva talar om. Våldtäkt mot 
män förekommer till viss del i media, men främst i filmer och TV-serier där det oftast är män 
i fängelser som utsätts för våldtäkt av andra män och där de utsatta männen inte får stöd eller 
hjälp från fängelsepersonal. I media i övrigt talar man oftast om våldtäkt från ett perspektiv 
där offret är en kvinna och förövaren en man. Vår tro är att det i samhället finns en bild av att 
män inte blir våldtagna. 
 
 

4.2 Forskningsdesign 
Denna studie är en kunskapsöversikt. I en kunskapsöversikt är informationskällan den 
litteratur som finns på området och det är denna som undersöks. En kunskapsöversikt är bra 
att göra om det exempelvis saknas en överblick på ett område eller om syftet med 
kunskapsöversikten är att påvisa luckor i kunskapen. Precis som i den traditionella kvalitativa 
forskningsprocessen formuleras frågeställningar även i kunskapsöversikten. Därefter görs som 
vanligt datainsamling och analys. När en kunskapsöversikt skrivs bör man tänka på att inte 
bara räkna upp all litteratur som hittats. Istället för att göra en ytlig inventering av 
litteraturläget bör den strukturerat visa kunskapsläget och innehålla en efterföljande analys 
(Backman, 2016). Denna studie är utformad på det sätt som beskrivits. 
 
 

4.3 Vetenskapsfilosofisk design 
Denna kunskapsöversikt har influenser från hermeneutiken. Den hermeneutiska cirkeln syftar 
på tolkningen av en text där man först tyder texten i enskilda delar och därefter gör en 
helhetstolkning av den. Med hjälp av valda teorier kan enskilda delar sorteras ut och 
analyseras (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009). Den hermeneutiska cirkeln i denna 
kunskapsöversikt kan identifieras genom att två teman har formulerats, där varje tema 
analyserats för sig. Därefter har dessa analyser utmynnat i slutsatser som besvarar studiens 
syfte och frågeställningar. Den hermeneutiska cirkeln har applicerats i denna studie dels för 
att skapa en struktur i själva arbetet med resultat, analys och slutsatser men också för att 
läsaren senare skall kunna följa studiens gång på ett strukturerat sätt.   
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4.4 Utformning av teman 
De två teman som finns i denna studie har arbetats fram på följande vis. Först lästes den 
utvalda litteraturen noggrant igenom. Därefter delades litteraturen upp i två delar, där den ena 
delen bestod av litteratur som besvarade den första frågeställningen (“hur beskrivs polisens 
förhållningssätt gentemot våldtäktsutsatta män i forskningslitteraturen?”) och den andra delen 
bestod av litteratur som besvarade den andra frågeställningen (“hur beskrivs våldtäktsutsatta 
mäns förhållningssätt gentemot polisen i forskningslitteraturen?”). En del litteratur passade in 
på båda frågeställningarna, och placerades därför i båda kategorierna. Efter denna uppdelning 
var gjord kunde gemensamma nämnare i litteraturen i respektive del identifieras. Det visade 
sig att bland den litteratur som besvarade den första frågeställningen handlade denna främst 
om attityder och bemötande, därav fick det första temat benämningen “attityder och 
bemötande”. Det andra temat fick benämningen “förtroende och anmälningsbenägenhet” med 
anledning av att denna litteratur handlade främst om just detta. 
 
 

4.5 Metod för litteratursökning 
Det empiriska material som använts i denna studie är i huvudsak hämtat från olika databaser. 
Vissa sökord har gett ett synnerligen stort antal träffar och eftersom studien haft en 
tidsbegränsning har en bedömning gjorts att det inte vore rimligt att läsa igenom alla 
publikationer som hamnat i sökresultaten. Alla sökresultat har inte varit relevanta för studiens 
syfte. Vid sökning i Google Scholar har resultaten bestått av tusentals publikationer där det 
inte har varit praktiskt genomförbart att läsa igenom abstrakt från alla enskilda resultat vilket 
har bidragit till att en större utsortering har gjorts. Långt ifrån alla publikationer har funnits 
tillgängliga i fulltext, trots att de förekommit i sökresultaten.  
 
De första sidorna av sökresultaten har översiktligt granskats, eftersom de enligt databasen 
ansetts som de mest relevanta utifrån de sökord som använts. De resultat som framkommit 
efter ett antal sidors bläddrande har ansetts vara irrelevanta. Efter att de cirka tio första 
sidorna med tio resultat per sida sökts igenom uppnåddes vanligtvis “mättnad” i bemärkelsen 
att det inte förekom fler publikationer som kunde bidra till studien. Titlar och abstrakt har 
legat till grund för urvalet av publikationer. Studiens syftet är relativt snävt och det har funnits 
få publikationer som behandlat just män som blivit utsatta för våldtäkt. De få publikationer 
som enligt titlar och abstrakt har varit relevanta för denna studie har granskats närmare och 
därefter antingen tagits med eller exkluderats, beroende på om dess innehåll har bidragit till 
att besvara studiens syfte.  
 
I varje databas har en fritextsökning gjorts, vilket innebär att enstaka ord har använts för att få 
fram relevanta resultat. På grund av att ämnet är mycket ovanligt och de olika databasernas 
tekniska förutsättningar har ämnessökningar inte varit aktuella. Därefter har resultaten 
sorterats efter relevans. Sökorden har trunkerats, vilket betyder att ett tecken (*) i slutet av 
ordet lagts till vilket gjort det möjligt för sökmotorer att hitta alla böjningsformer och ändelser 
av det aktuella ordet. Utöver att använda databaser som sökverktyg har även myndigheters 
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hemsidor varit behjälpliga. Därutöver har empiriskt material funnits genom tips från 
handledaren, men även genom att gå via referenslistor i olika publikationer. �
�

 

4.6 Söktabeller  
Nedan presenteras använda sökord, sökresultat och antalet utvalda publikationer i så kallade 
söktabeller. Databaserna uppdateras ständigt vilket gör att sökresultaten kan variera mellan 
olika datum som sökningen görs, därför står siffrorna med reservation för att sökresultat kan 
förändras över tid. Alla sökningar är gjorda i mars 2016.  
 
 
 

4.6.1 Databas 1: Google Scholar 
Avgränsningar var att inte ta med citat och patent1 i resultaten, då dessa två val kunde göras 
till vänster om sökresultaten. Antal resultat på sökningen anges inte specifikt av Google 
Scholar, utan endast en ungefärlig avrundning, därav “cirka” under kolumnen “Totalt antal 
funna”.   
 
 
Sökord Totalt antal funna 

(cirka) 
Antal utvalda 
(n=3) 

rape* 1 010 000  
male rape* 564 000  
male rape* police 210 000  
male rape* police victim* 145 000 1 
male rape* police victim* report* 126 000  
male rape* police victim* report* 
process* 

108 000  

våldtäkt* 4900  
våldtäkt* män 4720  
våldtäkt* män polis 2580 2 
våldtäkt* män polis offer 2150  

 
 
 
 

                                                
1 Patent kan förklaras som ensamrätten till en uppfinning. Patent samt ansökningar om dessa kan sökas via Google Scholar, men är inte 
relevanta att ta med i den sökning som gjorts i denna studie. 
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4.6.2 Databas 2: Sage Journals 
Alla tidsskrifter och alla typer av publikationer inom databasen har valts ut i sökresultaten, 
med avgränsning till att endast visa de publikationer som fanns tillgängliga i fulltext. 
 
Sökord Totalt antal funna Antal utvalda (n=4) 

rape* 29 831  
male rape* 16 309  
male rape* police 6 994  
male rape* police victim* 5 807  
male rape* police victim* report* 5 441  
male rape* police victim* report* process* 4 468 4  

 
 

 
4.6.3 Databas 3: Lunds Universitet 
Sökresultat från Lunds Universitets hemsida. Då många intressanta resultat från de andra 
databaserna pekade mot publikationer som fanns tillgängliga via Lunds Universitet valdes 
även denna. Hela hemsidan har genomsökts. Alla sökresultat har inte varit relevanta och 
urvalen har baserats på titlar och abstrakt som behandlat studiens syfte och frågeställningar. 
Bland resultaten förekom många uppsatser och examensarbeten, vilket har gjort att inte alla 
resultat var relevanta.  
 
Sökord Totalt antal funna Antal utvalda (n=1) 
våldtäkt 1378  
våldtäkt polis 717  
våldtäkt polis män 675 1 

 
 
 

4.6.4 Summering 
Totalt har 8 publikationer valts ut genom databassökning. Då publikationerna kan förekomma 
på fler än en databas, har den första databasen där publikationen framkommit valts ut som 
ursprungskälla. De databaser som sökts igenom men inte gett några relevanta resultat 
alternativt innehållit samma publikationer i resultaten som redan valts ut är InfoSoc, Ebsco 
(alla delar), DIVA, GENA, Scopus, LIBRIS och SwePub. I mediearkivet Retriver fanns därtill 
flera intressanta dagstidningsartiklar på sökorden “våldtäkt mot män”. Dagstidningsartiklarna 
har använts i avsnittet “media” under “bakgrund”. 
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5. Teori 
 

 
5.1 Genus- och jämställdhetsperspektiv 
Genus och kön blandas ofta ihop trots att det finns skillnader mellan begreppen. Genus är ett 
begrepp inom språkvetenskapen, alltså någonting som samhället har skapat genom språket. 
Kön handlar främst om biologiska faktorer. Genus brukar kallas “det sociala könet” (Piuva & 
Karlsson, 2012) och handlar om förväntningar, föreställningar, idéer och handlingar som 
skapas utifrån det biologiska könet. I begreppet genus innefattas det antagande som pekar på 
att det finns kulturella och sociala mönster för vad som är manligt respektive kvinnligt och 
förväntningar på hur man ska vara som man respektive kvinna. I boken “Populärmusik från 
Vittula”, utgiven år 2000, skriver Mikael Niemi att det värsta för en man i Tornedalen är att 
vara “knapsu”. Att vara knapsu innebär i princip att vara omanlig. Denna syn på män med 
oskrivna regler kring vad som räknas som manligt är inte unikt för Tornedalen, den finns 
överallt i samhället (Josefson, 2005). 
 
Eftersom denna studie fokuserar på de utsatta männen som grupp är det angeläget att 
analysera resultaten utifrån ett genusperspektiv för att undersöka hur stor betydelse det har för 
offren att vara just män. Det är angeläget att analysera hur de föreställningar som finns om 
män har betydelse vad gäller hur våldtäktsutsatta män och polisen förhåller sig till varandra. 
Analysen inbegriper även ett jämställdhetsperspektiv eftersom det finns kopplingar mellan 
genus och jämställdhet. Josefson (2005) poängterar att jämställdhet handlar om jämlikhet 
mellan män och kvinnor. Vidare understryker författaren att jämställdhet i Sverige innebär att 
män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
 
 
 

5.2 Existentiellt krisperspektiv 
Existentialismen beskrivs som ett samlingsnamn för olika läror som pekar på att individens 
subjektivitet och dess existens i denna stund är det gemensamma. Kierkegaard brukar räknas 
som dess upphovsman, medan Sartre beskrivs som dess huvudsaklige utvecklare (Helleday & 
Berg Wikander, 2007). Några begrepp som anses som viktiga i detta perspektiv är friheten, 
valet, ångesten, ansvaret och det autentiska livet som allt detta innebär (Helleday et al., 2007).  
 
Det som skiljer människor och ting åt är dess essens, alltså dess natur, enligt Sartres 
existensteori. Begreppet essens förklaras som synen på att människan är en förnuftig varelse 
vars existens inte har någon given avsikt utan skapar detta helt själv genom det liv människan 
lever. Frihet i existensteorin betyder att människan är dömd till frihet, alltså måste alla 
individer göra val under livets gång. Genom de val som människan gör skapar hen också sig 
själv och att inte välja blir således också ett val. Ångesten kommer eftersom det är svårt att 
förstå och förutsäga konsekvenserna av de val som vi gör i våra liv och just medvetenheten 
om vår frihet och alla dess valmöjligheter ger oss ångest. Att välja sitt liv innebär ett stort 
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ansvar inte bara för individen själv utan också för mänskligheten i stort. Sartre menade att 
genom att välja sitt liv blir livet autentiskt (Helleday et al., 2007). 
 
Med begreppet kris råder det inte full enighet om vad som egentligen ingår i termen, men den 
beskrivning som här kommer att behandlas är krisen som en själslig chock där människan 
tappar orienteringen och skakas om ordentligt (Jacobsen, 2000). Frankl (2006) menar att om 
en människa kan ge sitt lidande en mening kan denne medverka till att själva lidandet tappar 
sin kraft. Jacobsen (2000) betonar att i det existentiella perspektivet hör kriserna till våra liv 
och att kunna hantera dessa motgångar ger oss ytterligare en dimension i vårt levande. 
Författaren menar att de existentiella tänkarna ser kriser som en nystart med nya möjligheter 
som dock måste passera genom det smärtsamma.   
 
I analyserna med ett existentialistiskt perspektiv kommer fokus att ligga på krisen som en del 
av livet och någonting som vi kan ta lärdom av (Jacobsen, 2000). Cullberg (1992) beskriver 
de fyra faser som krisen kan kännetecknas av som chocken, reaktionen, bearbetningen och 
nyorienteringen. Jacobsen (2000) påpekar att det är viktigt att vi inte lägger allt fokus på de 
olika faserna eftersom de överlappar varandra och en alltför statisk syn på faserna kan stjälpa 
mer än hjälpa de drabbade. Cullbergs kristeori är lätt att applicera och anses av många 
författare som en klassisk systematik av krisens förlopp. Därför kommer denna att finnas med 
i den analytiska genomgången av den litteratur som tas upp i denna uppsats.  
 
Det är angeläget att studera hur våldtäktsutsatta män samt de poliser som möter dem förhåller 
sig till varandra utifrån dessa teorier om att vara existerande människor i samhället. Då denna 
studie handlar om just detta ömsesidiga förhållningssätt känns det viktigt att ta med det 
existentiella krisperspektivet. Det är relevant att analysera kring den kris som brottsoffer 
utsatta för våldtäkt hamnar i och polisens agerande gällande dessa människor.   
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6. Resultat och analys 
 

Nedan presenteras en kort summering av publikationer som resultaten i denna studie baseras 
på. Summeringen presenteras i en översiktstabell i bokstavsordning utifrån författare.  
 

6.1 Översiktstabell 
Författare, År, 
Land 

Typ av studie Syfte Huvudfynd 

Burcar, 2005, 
Sverige 

Intervjuer med tio 
brottsutsatta män i 
åldern 17 till 21 år. 

Att analysera 
narrativ av 
erfarenheter från 
unga män som har 
varit utsatta för rån 
eller överfall. 

Det finns en del misstro mot 
rättssystemet allmänt bland 
brottsoffer, och bland de 
intervjuade fanns en 
tveksamhet inför att anmäla 
brottet till polisen på grund 
av detta. De unga män som 
hade varit inblandade i 
domstolsförhandlingar hade 
positiva upplevelser av 
detta, men i kontakt med 
polisen hade flera negativa 
upplevelser av bemötandet.   

Davies, 2002, 
Storbritannien 

Litteraturstudie. Att studera 
forskningslitteratur
en om förekomsten 
och effekter av 
sexualbrott 
gentemot män.  

Effekter av sexualbrott mot 
vuxna män är ofta 
allvarliga. Reaktioner mot 
manliga sexualbrottsoffer 
beror både på offrets 
sexuella läggning och 
förövarens kön. Få 
våldtäktsbrott mot män 
kommer till polisens 
kännedom. På grund av att 
få män polisanmäler 
våldtäkt ser polisen inte 
brottet som ett stort 
samhällsproblem. Bland de 
män som polisanmält 
våldtäkt fanns både positiva 
och negativa upplevelser av 
polisens bemötande. 
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Evertsson, 
2011, 
Sverige 

Dogmatiska studier 
av rättskällor 
(doktriner, domar, 
förarbeten och 
lagtexter) och 
statistik. 

Att ta reda på 
varför mörkertalet 
är så stort vid 
våldtäkt, det vill 
säga varför det 
anmäls så få 
jämfört med vad 
som tros ske. 

Förtroendet för polisen när 
det handlar om 
benägenheten att anmäla en 
våldtäkt är låg bland män. 
Skam, okunskap och rädsla 
gör att många avstår från att 
anmäla. Sexualbrottslagen 
uppdateras kontinuerligt för 
att minska mörkertalet.  

Jamel, Bull & 
Sheridan, 2008,  
Storbritannien 

Semistrukturerade 
frågeformulär där 
de svarade bestod 
av 19 poliser, 34 
manliga 
våldtäktsoffer och 
120 kvinnliga 
våldtäktsoffer. 

Att undersöka hur 
polisens arbete med 
manliga 
våldtäktsoffer 
upplevs av både 
polis och 
brottsoffer, samt 
vad som anses 
viktigt i arbetet 
med brottsoffren. 

Det finns en misstro till 
rättssystemet även från 
polisens sida. Denna misstro 
verkar påverka polisens 
arbete med våldtäktsoffren. 
Viktigt att polisen får bra 
utbildning i arbete med 
manliga våldtäktsoffer. 
Även viktigt med god 
kommunikation mellan 
polisen och de brottsutsatta.  

Javaid, 2015,  
Storbritannien 

Litteraturstudie. Att undersöka 
forskningslitteratur
en kring hur 
polisen hanterar 
manliga 
våldtäktsoffer samt 
manliga 
våldtäktsoffers 
upplevelse av 
polisen. 

Det finns inom polisen 
negativa attityder och 
föreställningar gällande 
våldtäkt mot män. Manliga 
våldtäktsoffers upplevelser 
är varierande, vissa är 
negativa och vissa är 
positiva. Polisen är benägna 
att misstro eller beskylla 
manliga våldtäktsoffer. 

Knutagård, 
2009, Sverige 

Kvalitativa 
intervjuer med 18 
män som har blivit 
utsatta för våldtäkt 
av män.  

Att förstå män som 
har blivit utsatta för 
våldtäkt av andra 
män samt att tolka 
deras upplevelser 
av våldtäkten och 
deras agerande 
därefter.  

Männen upplevde 
svårigheter att prata om det 
som hade hänt, då de inte 
visste vilka ord de skulle 
använda sig av för att 
beskriva. Det försvårade 
anmälningsprocessen eller 
ens förstå vad de hade blivit 
utsatta för. Samhället i stort 
är enligt studien för 
homofobiskt för att en 
våldtagen man ska kunna bli 
tagen seriöst av polisen. 
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Lee, Lee & Lee, 
2012, USA 

280 poliser fick 
besvara ett 
frågeformulär. 

Att studera 
attityder gentemot 
och föreställningar 
kring våldtäkt.  

Om polisen överhuvudtaget 
erkänner ett brott som just 
våldtäkt är om polisen själva 
tror att målet skulle ha en 
rimlig chans att nå framgång 
i en rättssal. Många 
våldtäktsoffers tidigare 
sexuella beteende tycks ofta 
spela stor roll vid polisens 
fastställande om förövarens 
handling anses som våldtäkt 
eller ej. 

Whatley & 
Riggio, 1993, 
USA 

Experiment med 
160 deltagare. 

Att undersöka vad 
som kan göra att 
skulden läggs på 
våldtäktsoffer. 

Vid våldtäktsbrott händer 
det att omgivningen 
beskyller offret genom 
antydningar om att offret 
skulle vara medansvarig för 
våldtäkten. Denna syn på 
våldtäktsoffer verkar 
genomsyra hela samhället, 
där polisen ingår, och. När 
den våldtäktsutsatte är 
man  tycks det vara ännu 
vanligare att man betraktar 
denne som medskyldig till 
det som han blivit utsatt för. 

 
 
 

Nedan presenteras studiens resultat i de två temana “attityder och bemötande” samt 
“förtroende och anmälningsbenägenhet” med en efterföljande analys till respektive tema. 
 
 

6.2 Attityder och bemötande 
Polisen är en yrkesgrupp som möter många våldtäktsoffer och de är viktiga både i 
våldtäktsoffers rehabliteringsprocess och gällande utfallen i våldtäktsmål. Dessutom är 
polisen våldtäktsoffrens första kontakt i rättsystemet (Javaid, 2015). Jamel et al. (2008) har 
gjort en studie om poliser i London med specialutbildning inom våldtäktsfall där det lämnades 
ut frågeformulär till både poliser samt manliga och kvinnliga våldtäktsoffer med frågor 
gällande polisens mottagande av polisanmälan vid våldtäkt och den efterföljande processen. 
Studiens resultat visade bland annat att brist på förtroende gentemot rättssystemet 
förekommer bland polisen vilket i sin tur påverkar våldtäktsoffrens förtroende för polisen. 
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Lee, Lee och Lee (2012) påpekar att en faktor kan påverka om polisen överhuvudtaget 
erkänner ett brott som just våldtäkt är om polisen själva tror att målet skulle ha en rimlig 
chans att nå framgång i en rättssal. Jamel et al. (2008) skriver att ett våldtäktsoffer uttryckte 
sig enligt följande: 
 

“De (polisen) sa till mig att de inte kunde hindra mig från att ta fallet till rätten,  
och att eftersom chansen att nå ett lyckat åtal var så låg kände de att jag ödslade 
deras tid.” (Jamel et al., 2008, s. 499) 

 
Vid våldtäktsbrott tenderar omgivningen att beskylla offret genom antydningar om att offret 
skulle vara, åtminstone delvis, ansvarig för våldtäkten. Denna syn på våldtäktsoffer tycks 
genomsyra hela samhället, där polisen ingår, och när det är män som blivit utsatta för våldtäkt 
verkar det vara ännu vanligare att man betraktar offret som medskyldig till det som han blivit 
utsatt för (Whatley & Riggio, 1993). Polisen är mer benägna att se våldtäkt mot män som en 
bagatell och att skuldbelägga eller misstro brottsoffret än vid samma brott när det sker mot 
kvinnor (Javaid, 2015). Jamel et al. (2008) skriver om våldtäktsusatta män som upplevt att 
polisen bemött dem med antaganden om deras sexuella läggning och med påståenden om att 
männen skulle vara prostituerade. Författarna skriver därtill att vissa av dessa män till och 
med  upplevt att polisen skrikit åt dem. Det finns dock våldtäktsutsatta män som tvärtom haft 
positiva upplevelser av polisen. I dessa fall har männen upplevt att de blivit trodda och att 
kommunikationen från polisen varit god. Därtill har polisen i dessa fall upplevts som lyhörda 
(Javaid, 2015).  
 
För att skydda brottsoffer i våldtäktsmål finns så kallade rape shield laws i flera länder, bland 
annat USA. Rape shield laws ska hindra att polisen utsätter brottsoffret för korsförhör och 
ifrågasättande kring sitt sexliv och tidigare sexuella beteende. Det finns dock många länder 
som ännu inte infört denna typ av skyddslag för våldtäktsoffer, däribland Sydkorea. Det gör 
att många brottsoffers tidigare sexuella beteende ofta spelar en stor roll vid polisens 
fastställande om förövarens handling anses som våldtäkt eller inte (Lee et al., 2012).�
�

Abdullah-Khan (2008) beskriver en studie där man frågat poliser som vid tillfället arbetade på 
Metropolitan Police Service, polismyndigheten i Storbritannien, om vad de ansåg om våldtäkt 
mot män. Resultaten visade att ungefär hälften av poliserna ansåg att våldtäkt mot män är ett 
viktigt arbete för polismyndigheten. Nästan lika många poliser ansåg således att det inte är 
det. Dock menade de flesta att arbetet med och bemötandet av brottsoffer är likvärdigt 
oberoende av brottsoffrets kön. Dessutom ansåg de flesta att traumat för offret är likvärdigt 
oavsett brottsoffrets kön. De allra flesta poliser trodde att män är mindre anmälningsbenägna 
än kvinnor. Hälften av poliserna menade att det är homosexuella män som är förövare i 
våldtäktsbrott mot män (Abdullah-Khan, 2008). 
 
I samhället i stort finns stereotypa föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. 
Polisen är inte opåverkade av samhället och även om de ser sig själva som neutrala i sitt 
arbete med brottsoffer så är det oundvikligt att polisen speglar samhället och därmed de 
föreställningar och normer som finns i detta samhälle. Exempel på dessa föreställningar kan 
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vara att våldtäkt mot män inte existerar och att våldtäkt mot män är ett homosexuellt brott. 
Våldtäkt mot män kopplas ofta till anal penetration, vilket av vissa kopplas till att vara mindre 
maskulin, vilket i sin tur av vissa kopplas till homosexualitet. Homofobi är något som visat 
sig förekomma inom poliskulturen och många manliga våldtäktsoffer har upplevt just detta. 
Det är dock inte bara homosexuella män som blir utsatta för våldtäkt, även heterosexuella 
män blir utsatta för samma brott (Javaid, 2015). 
 
I Storbritannien har polisiära åtgärder vidtagits för att arbetet med både kvinnliga och manliga 
våldtäktsoffer ska förbättras. Bland annat har polisen utformat rum speciellt anpassade för 
våldtäktsoffren där förhör och medicinska undersökningar kan ske. Dessa rum ligger ofta 
geografiskt placerade långt ifrån polisstationen och de poliser våldtäktsoffren får träffa är 
specialutbildade i att hantera våldtäktsfall, även våldtäktsfall där offret är en man. Dock är 
majoriteten av dessa specialutbildade poliser kvinnor, vilket blir problematiskt i de fall där 
våldtäktsoffer efterfrågar att få träffa manliga specialutbildade poliser (Javaid, 2015). Studier 
har visat att det för många våldtäktsoffer är betydande om de får träffa en manlig eller 
kvinnlig polis och att det är viktigt att ta hänsyn till våldtäktsoffrens kön och behov och 
bemöta dem därefter (Jamel et al., 2008). Jamel et al. skriver vidare att i deras studie visade 
det sig att våldtäktsoffer oavsett kön upplevt att polisen tagit för givet att de ville träffa en 
kvinnlig polis med anledning av att de kvinnliga poliserna ansetts vara mer “ömsinta och 
vårdande”.  
 
För att förändra och förbättra polisens bemötade mot manliga våldtäktsoffer är det viktigt att 
ifrågasätta samhället i stort vad gäller stereotypa föreställningar, ignorans och 
missuppfattningar gällande våldtäkt mot män. Detta eftersom polisen är en del av samhället, 
och genom att förändra samhällets föreställningar kan också polisens föreställningar 
förändras. Det är dock även av vikt att polisen får mer utbildning och medvetenhet gällande 
hantering av våldtäktsutsatta män (Javaid, 2015). 

 
 
 
6.2.1 Analys av “attityder och bemötande” 
 
6.2.1.1 Analys av “attityder och bemötande” ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv 
Efter att ha studerat litteraturen om polisens förhållningssätt gentemot våldtäktsutsatta män är 
det tydligt att genus beskrivs ha en stor inverkan. Javaid (2015) påpekar att polisen oftare 
skuldbelägger och misstror våldtäktsoffret samt bagatelliserar denne när offret är en man 
jämfört med när offret är en kvinna. Litteraturen hävdar att det finns skillnader i attityder och 
bemötade gentemot våldtäktsoffer som grundar sig i vilket kön offret tillhör. Detta går emot 
principen om jämställdhet eftersom våldtäktsutsatta män, eftersom litteraturen indikerar att 
våldtäktsutsatta män inte har samma rättigheter och möjligheter som våldtäktsutsatta kvinnor. 
Dock påpekar Javaid (2015) att det även finns manliga våldtäktsoffer som har positiva 
upplevelser av polisen. Det indikerar att inte alla manliga våldtäktsoffer bemöts sämre utifrån 
att de är just män.  
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Det tycks finnas en grund i det som Josefson (2005) skriver gällande att män inte förväntas 
visa smärta. Alla människor bär på olika föreställningar som är mer eller mindre fördomsfulla. 
Det kan tyckas att som samhällsmedborgare ska man kunna förvänta sig av poliskåren att 
denna är professionell och objektiv. Litteraturen hävdar att polisen inte alltid är just detta. 
Josefson (2005) understryker att om en man inte passar in i mallen för “manlighet” möts han 
av ogillade eller hån från framför allt andra män. Om det är som Josefson (2005) skriver kan 
det kan vara så att manliga poliser i egenskap av att de är just män, bemöter våldtäktsutsatta 
män på ett negativt sätt på grund av att de utsatta männen inte anses passa in mallen. Frågan 
är då om kvinnliga poliser enligt litteraturen skulle vara mindre dömande gällande vad som är 
“manligt” och att kvinnliga poliser därmed skulle vara bättre på att bemöta dessa utsatta män.  
 
Det finns forskning som visar att vi värdesätter det som upplevs som manligt mer än det som 
upplevs som kvinnligt. Enligt denna forskning skulle detta skapa ett orättvist samhälle och en 
genushierarki där män generellt skulle vara överordnade kvinnor (Josefson, 2005). 
Litteraturen tecknar dock en av att när det handlar om våldtäktsoffer anses männen 
underordnade kvinnor av polisen. Polisen verkar enligt litteraturen inte ta brottet på lika stort 
när det är män som är utsatta och männen tycks bli bemötta på ett mer negativt sätt.  
 
Abdullah-Khan (2008) visar att majoriteten av poliserna i studien menade att bemötandet av 
brottsoffer är detsamma oberoende av offrets kön, samtidigt som författaren även visar att 
nästan hälften av poliserna inte ansåg att våldtäkt mot män skulle vara ett viktigt arbete för 
polisen. Det finns en motsägelse i detta, och frågan är om polisen som beskrivits i litteraturen 
verkligen kan bemöta alla brottsoffer likvärdigt om de inte anser alla brott som lika viktiga att 
arbeta med. Om våldtäkt mot män inte ses som lika allvarligt som våldtäkt mot kvinnor kan 
det tänkas leda till att män och kvinnor inte behandlas på ett jämställt sätt av polisen.  
 
Det tycks finnas föreställningar om att våldtäkt mot män är ett homosexuellt brott, vilket 
Javaid (2015) understryker. Det verkar handla om föreställningar både om brottsoffret och 
förövaren där man utgår från att båda parterna skulle vara homosexuella. Litteraturen 
indikerar att det finns en bild av att kvinnor inte skulle kunna våldta män. Det tycks alltså 
finnas föreställningar vid denna typ av brott vad gäller kön och genus där man utgår från att 
männen alltid är förövarna, men inte alla män utan framför allt homosexuella män. Detsamma 
gäller brottsoffret där man verkar utgå från att även han skulle vara homosexuell.  
 
Javaid (2015) tar upp det faktum att polisen i Storbritannien vill förbättra arbetet med både 
manliga och kvinnliga våldtäktsoffer genom specialutformade rum och specialutbildade 
poliser, men att det är problematiskt att majoriteten av de specialutbildade poliserna är 
kvinnor. Detta skulle kunna indikera på att manliga poliser inte lika ofta specialutbildar sig 
inom detta område. Jamel et al. (2008) påpekar att både manliga och kvinnliga våldtäktsoffer 
upplevt att polisen tagit för givet att de velat träffa en kvinnlig polis. Detta med anledning av 
att de kvinnliga poliserna ansetts ha mer ömsinta och vårdande egenskaper, enligt resultatet. 
Allt detta tyder också på att det finns föreställningar utifrån kön, där polisen tillskriver ett 
visst kön vissa egenskaper. I det här fallet tillskriver man kvinnan egenskaper som anses mer 
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lämpade för att möta just våldtäktsoffer. Det kan tänkas att dessa föreställningar indirekt 
hindrar manliga poliser från att vilja arbeta med denna typ av brott, då de inte känner att de är 
lika lämpade som de kvinnliga poliserna. �
 
 
6.2.1.2 Analys av “attityder och bemötande”  ur ett existentiellt krisperspektiv 
NCK (2016) betonar att det är viktigt för polisen att bemöta våldtäktsoffer med kunskap, 
insikt och respekt. Det ställs stora krav på att de yrkesverksamma som möter våldtäktsoffer 
ska kunna sätta sig in i den utsatthet som offren befinner sig i. Däremot visar Jamel et al. 
(2008) att i en studie där frågeformulär delats ut till poliser i London med specialutbildning 
inom våldtäktsfall saknar de yrkesverksamma förtroende gentemot rättssystemet. Om det är 
som författaren påstår att polisen själv inte anser att brottet skulle nå framgång i rättsal kan de 
välja att se brottet som mindre allvarligt (Lee et al., 2012).  
 
Jamel et al. (2008) påpekar också att de manliga våldtäktsoffren kan bli styrda att inte strida 
för sin sak genom bortförklaringar från polisens sida. Ett exempel som författaren tar upp är 
att brottsoffren skulle “ta upp” polisens tid att lösa andra brott. Frågan är då vad poliserna i 
studien istället skulle välja att fokusera på. I kontrast till detta beskriver Frankl (2006) hur 
allvarligt det är om en människa förlorar sin framtidsutsikt vilket enligt Knutagård (2009) 
verkar bli effekten för en individ om den inte får den hjälp och det stöd som denne behöver i 
situationen som brottsoffer. Frankl (2006) påstår att en speciell krisreaktion sker om 
människor slutar tro på sin egen framtid och inte längre bryr sig.  
 
Javaid (2015) påpekar att polisen enligt en studie tenderar att misstro våldtagna män mer än 
kvinnor som blivit drabbade av samma brott. Jamel et al. (2008) menar att polisen tenderar att 
fokusera på männens sexuella läggning istället för vad de faktiskt har blivit utsatta för. 
Whatley och Riggio (1993) visar att det är vanligt att samhället beskyller offret för den 
våldtäkt som har begåtts. Om inte anmälan i sig leder till upprättelse för brottsoffret 
försvinner den del av anmälan som kunde ha lett till en “mening” för brottsoffret och därav 
tappar krisen sin möjlighet till en nystart och förbättring (Jacobsen, 2000).  
 
 
 

6.3 Förtroende och anmälningsbenägenhet 
Vad gäller våldtäkt mot män är det få fall som polisanmäls och ännu färre leder till rättegång 
(Jamel et al., 2008). Det är av stor vikt att brotten anmäls för att våldtäkt mot män som ämne 
ska få mer uppmärksamhet i samhället och för att brottet ska få något slags erkännande om att 
det faktiskt existerar. Hur benägna våldtäktsutsatta män är att anmäla beror mycket på hur de 
upplever att de blir bemötta av polisen under rättsprocessen (Javaid, 2015). Polisanmälan är 
ingen självklarhet (Burcar, 2005). Studier visar att våldtäktsutsatta män generellt är ovilliga 
att göra en polisanmälan av olika anledningar. En orsak till detta kan vara att män har svårare 
att uppfatta och ta till sig att de faktiskt utsatts för en våldtäkt som ska polisanmälas, eftersom 
det finns en allmän bild i samhället om att våldtäkt sker mot kvinnor och inte mot män 
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(Javaid, 2015). Även polisens bemötande och kulturella uppfattningar kan ha betydelse för 
anmälningsbenägenheten. I de intervjuer som Burcar (2005) analyserat visar det sig att de 
manliga brottsoffren anser sig kränkta om polisen inte lyckas finna gärningsmannen och 
väljer att lägga ner utredningen. Författaren menar att det till och med finns de som väljer att 
inte anmäla på grund av misstro till rättssystemet.  
 
Davies (2002) beskriver att polisen inte tar män som utsatts för sexuella övergrepp på allvar. 
Det är svårt att få en klar överblick över hur vanligt sexuella övergrepp mot män egentligen 
är. Väldigt få fall kommer till polisens kännedom och manliga våldtäktsoffer anser att det 
nästan är omöjligt att anmäla brottet de har utsatts för. I en studie i Storbritannien bland 
sexualbrottsutsatta män visade det sig att endast 15 procent hade anmält det brott som de hade 
utsatts för till polisen. Bland 17 män som anmält var det åtta som hade positiva och fem som 
hade negativa upplevelser av mötet med polisen. Författaren är noga med att påpeka att den 
sanna procentandelen som polisanmäler egentligen är mycket lägre bland befolkningen i stort, 
eftersom de allra flesta aldrig eller först flera år senare berättar vad de har utsatts för (Davies, 
2002). Rädslan för ett negativt bemötande från polisen, såsom homofobiska eller anklagande 
åsikter, gör att många väljer att inte anmäla (Davies, 2002). Detta betyder i sin tur att polisen 
inte upplever våldtäkt mot män som ett stort samhällsproblem och en konsekvens blir bland 
annat att förövarna inte blir dömda (Davies, 2002).  
 
En viktig parentes är att även kvinnor ofta är ovilliga att anmäla till polisen om de blivit 
utsatta för våldtäkt, bland annat på grund av skamkänslor samt misstro gentemot polisen 
(Javaid, 2015). Förtroendet för polisen när det gäller anmälningsbenägenhet av sexualbrott 
som våldtäkt är låg bland både män och kvinnor. Det tycks finnas flera anledningar till varför 
kvinnor väljer att inte anmäla våldtäkter. Den juridiska delen gör att flera kvinnor inte anser 
sig eller vet att de har utsatts för våldtäkt, de utgår från deras egna subjektiva bedömning av 
händelsen. Bakgrundsfaktorer som sexualitet, klasstillhörighet eller etnicitet kan också ha 
betydelse för anmälningsbenägenheten. Synen på mäns och kvinnors sexualitet, relation till 
gärningspersonen samt skuldkänslor kan leda till att anmälningsbenägenheten minskar. Om 
offret har varit påverkad av någon substans (till exempel alkohol) samt platsen där brottet 
skett är också betydande faktorer för om händelsen anmäls (Evertsson, 2011).�
�

Dock kan oviljan att polisanmäla just på grund av skamkänslor vara ännu starkare bland män. 
Dessa skamkänslor kan grunda sig i känslor av att inte kunna leva upp till de förväntningar 
som finns på dem som män utifrån samhällets normer om maskulinitet. I en brittisk studie 
bland 40 män som utsatts för våldtäkt visade det sig att endast fem av dessa hade gjort en 
polisanmälan. Av de fem som polisanmälde var det endast en som sade sig ha upplevt att 
polisen var hjälpsamma och engagerade. Resterande fyra hade upplevt polisen som 
ointresserade, osympatiska och homofobiska. Alla fyra ångrade att de berättat för polisen då 
de upplevde att de inte blivit tagna på allvar (Javaid, 2015). 
 
Knutagård (2015) beskriver att den egna skammen gör att de våldtäktsutsatta män som 
definierar sig som HBTQ-personer hindrar dem från att polisanmäla det brott som de har 
utsatts för. Det verkar finnas ett samband mellan bristen på ord från samhället angående 
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brottet och offrens sårbarhet. Om samhället kan sätta ord på själva händelsen och vad offren 
har varit med om torde detta innebära stöd för offren även i andra behov. I Knutagårds (2009) 
studie betonar han att offren har just svårt att sätta ord på det som har hänt.  
 
Knutagårds (2009) studie bygger på ett antal intervjuer med unga män som våldtagits. I detta 
material visar det sig att få intervjupersoner valt att polisanmäla händelsen. I viss mån 
uttryckte flera intervjupersoner en rädsla över att deras sexuella läggning skulle avslöjas om 
de anmälde till polisen i de fall intervjupersonerna var homosexuella (Knutagård, 2009). Även 
Jamel et al. (2008) understryker att i de fall det manliga offret är en homosexuell man som 
utsatts för våldtäkt av sin partner kan en orsak till att inte anmäla vara att mannen ännu inte 
“kommit ut” som homosexuell och är rädd för att göra detta i och med en anmälan.  
 
Hodge och Canter (1998) beskriver att män anmäler endast om de kan försäkra sig i den mån 
det går om att de ska bli betrodda, exempelvis genom att ha tydliga fysiska skador. Författarna 
hävdar även att de män som utsatts för våldtäkt och som är heterosexuella anmäler i de fall de 
kan bevisa att de verkligen är heterosexuella. Vidare skriver författarna att i de fall männen 
som blivit våldtagna är homosexuella och inte kommit ut med detta, anmäler dessa endast om 
de verkligen känner att de kan komma ut med sinläggning. Davies (2002) funderar kring om 
det kan vara så att män bara anmäler vid extrema omständigheter, exempelvis vid grova brott. 
Författaren menar att det är viktigt att polisen är förberedd inför detta typ av brott och att 
polisen behöver vara ordentligt uppdaterad inom området.  
 
Knutagård (2009) problematiserar det faktum att det finns en okunskap i dagens definitionen 
av våldtäkt mot en man i många delar av världen, och jämför denna med den definition av 
våldtäkt mot en kvinna som fanns för flera decennier sedan i Sverige. Författaren menar 
därför att det finns mycket mer att göra kring denna definition, eftersom de manliga 
våldtäktsoffren inte alltid själva förstår att de har blivit våldtagna. Konsekvenserna av 
våldtäkten har i Knutagårds studie visat att männens tillit och förtroende för andra människor 
och samhället har försvunnit. Detta torde vara en av många förklaringar till varför dessa brott 
inte anmäls till polisen. En röst som nämns i Knutagårds intervjuer menar att samhället 
fortfarande är för homofobiskt för att en våldtagen man ska kunna bli tagen seriöst av polisen. 
 
Jamel et al. (2008) understryker att en faktor till att så få män anmäler det brott som de har 
utsatts för beror på att de är rädda för att de ska bli misstrodda. I studien som gjordes om 
polisen i London visade resultaten att anledningar till att manliga våldtäktsoffer väljer att inte 
polisanmäla är rädsla, avsaknad av tro på att polisen kommer att göra något åt saken och 
tvivel över om verkligen skett en våldtäkt.  
 
Vad som får manliga våldtäktsoffer att polisanmäla verkar vara kopplat dels till moraliska 
förpliktelser där man inte vill att det man utsatts för ska hända någon annan och dels till att 
man vill ha någon form av rättvisa. Manliga våldtäktsoffer tycks ha en stark önskan om 
vedergällning. Vänner och familj och uppmuntran från dessa om att polisanmäla förefaller 
också ha en betydande roll vad gäller anmälningsbenägenheten. En ytterligare faktor som ökar 
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anmälningsbenägenheten hos våldtäktsutsatta män är viljan att få ett erkännande om att 
våldtäkten faktiskt var ett brott mot lagen (Jamel et al., 2008). 
 
 
 

6.3.1 Analys av “förtroende och anmälningsbenägenhet” 
 
6.3.1.1 Analys av “förtroende och anmälningsbenägenhet” ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv 
Josefson (2005) poängterar att det överallt i samhället finns rädslor bland män om att verka 
omanliga och att i exempelvis Tornedalen är “knapsu”, som betyder att vara omanlig, det 
värsta en man i Tornedalen kan bli kallad för. Litteraturen tecknar en bild av att 
våldtäktsutsatta män generellt är ovilliga att göra polisanmälan och att det i många fall 
handlar om just denna rädsla för att framstå som omanlig. Hur våldtäktsutsatta män förhåller 
sig till polisen beskrivs enligt litteraturen dels handla om att det finns våldtäktsutsatta män 
som faktiskt blivit negativt bemötta i egenskap av att de är just män som utsatts för detta brott. 
Men litteraturen hävdar även att det handlar om egna föreställningar hos männen där de själva 
värderar att framstå som manliga högt, och i många fall tycks de vara mer benägna att 
upprätthålla bilden av manlighet än att ta hjälp av polisen efter att ha blivit utsatta för 
våldtäkt. 
 
Att män som utsatts för våldtäkt generellt är ovilliga att göra polisanmälan, samtidigt som 
anmälningsbenägenheten enligt Javaid (2015) kan ses som ett mått på hur väl polisens anses 
bemöta dessa offer visar att det finns brister i polisens bemötande av dessa män, vilket skapat 
ett lågt förtroende från de våldtäktsutsatta männen gentemot polisen. Den studerade 
litteraturen beskriver att bemötandet mot dessa män är sämre just på grund av att de är män 
och inte kvinnor som utsatts för våldtäkt. En konsekvens av detta blir att männen inte vänder 
sig till polisen för att få den hjälp de ska ha rätt till. Det verkar enligt litteraturen vara så att 
männen inte upplever att de har samma möjligheter som kvinnor att få hjälp och stöd från 
polisen i samband med våldtäkt.  
 
Javaid (2015) understryker att det finns våldtäktsutsatta män som ångrat att de berättat för 
polisen om vad de blivit utsatta för på grund av att de upplevt polisen som ointresserade, 
osympatiska och homofobiska. Att polisen enligt litteraturen bemöter männen på detta sätt 
indikerar att polisens bemötande inte alltid är jämställt mellan brottsoffer. Just vad gäller offer 
vid våldtäktsbrott tyder mycket av litteraturen på att kvinnorna värderas högre än männen av 
polisen. 
 
Litteraturen tecknar en bild av att det inte inte bara är polisen själva som har en inverkan på 
hur våldtäktsutsatta mäns förhållningssätt gentemot polisen ser ut. Rädslan för att antingen 
framstå som homosexuell eller att komma ut som homosexuell kopplat till homofobi i 
samhället verkar enligt litteraturen göra att många våldtäktsutsatta män väljer att inte vända 
sig till polisen. Detta är något både Davies (2012) och Knutagård (2009) talar om. Samhällets 
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syn på manligt och kvinnligt skapar föreställningar också om sexualitet. De män som inte 
klassas som “riktiga män” klassas som homosexuella män. Att det sedan verkar förekomma 
homofobi i samhället är ytterligare ett problem. Att många av de våldtäktsutsatta männen i 
litteraturen uttrycker rädsla för att framstå som homosexuella indikerar att även de själva bär 
på de föreställningar om manligt och kvinnligt som samhället har skapat.  
 
 

6.3.1.2 Analys av “förtroende och anmälningsbenägenhet” ur ett existentiellt 
krisperspektiv 
Jacobsen (2000) beskriver krisens kännetecken som att uppfattningen av tid och rum för den 
drabbade delvis har brutits sönder, känslor kan växla kraftigt och att tankeverksamheten är i 
full gång men kommer inte fram till några slutsatser. Appliceras detta på en man som har 
blivit utsatt för våldtäkt torde det betyda att det blir mycket svårt för denne att beskriva exakt 
vad som har hänt. Att som brottsdrabbad inte kunna förklara vad denne har blivit utsatt för 
försvårar anmälningsprocessen. Både brottsoffer och polis får svårigheter att nå varandra. 
Detta bidrar till att fler väljer att inte gå igenom denna process och bekräftar den brist på ord 
som Knutagård (2009) beskriver hos det manliga våldtäktsoffret. Burcar (2005) menar att en 
polisanmälan inte är någon självklarhet eftersom det innebär ytterligare en kränkning mot 
brottsoffret om ingen förövare kan kopplas till brottet eller om det inte kan redas ut. I värsta 
fall skulle detta kunna leda till fler svårigheter som gör att brottsoffret inte kan gå vidare i sin 
krisbearbetning.   
 
Frankl (2006) förklarar att när en period av psykisk press plötsligt upphör kan människor 
behöva stöd och hjälp i att hantera samhällets rätt och fel. Vad som är sanning kan bli 
förvrängd hos den som varit utsatt för psykisk press en längre tid. Att vara med om en 
brottsutredning som i slutändan kanske inte leder till någon dömd förövare innebär en enorm 
press på den som utsatts för brott. Om individen, som Javaid (2015) beskriver, ångrar den 
anmälan som gjorts bidrar detta troligtvis till än större psykisk press. Det torde vara en del i 
polisens uppdrag att se till att brottsoffer får ett erkännande om att de gör rätt som anmäler det 
brott som de har utsatts för och inte blir misstrodda, men litteraturen pekar åt ett annat håll. 
Polisen skulle kunna verka preventivt genom bemötande så att ytterligare brott kan förhindras 
att begås av individer som själva varit offer och fått en skev bild av vad som är rätt och fel. 
Frankl (2006) betonar att det inte är accepterat för en individ att handla orätt om denne i sin 
tur har blivit behandlad på ett felaktigt sätt, men om polisväsendet inte kan upprätta 
förtroende hos de som kommer och vill anmäla brott kan individens moraliska tankar riskera 
att förvrängas.  
 
Att som man anmäla en våldtäkt visar sig vara kopplat till det stöd som individen får i sitt 
sociala nätverk och dess egen önskan om en slags upprättelse (Jamel et al., 2008). I detta kan 
vi se den existentiella livskraften, som i sin tur bidrar till ett autentiskt liv, få brottsoffer att 
faktiskt anmäla de brott som de har varit med om (Jacobsen, 2000). Ett fåtal manliga 
våldtäktsoffer i litteraturen förklarar att de väljer att anmäla eftersom de faktiskt vill påvisa att 
de har blivit utsatta för en kriminell handling (Jamel et al., 2008). Därmed lyfter de sig själva 



 

 26 

över händelsen och blir del av ett större sammanhang där de bidrar till att inte acceptera 
sådana handlingar i samhället och inte heller förnekar sig själva (Jacobsen, 2000). 
 
 
 

6.4 Slutsatser om det befintliga kunskapsläget gällande hur 
polisen och våldtäktsutsatta män förhåller sig till varandra 
 

6.4.1 Slutsatser ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv 
Den första frågeställningen var hur polisens förhållningssätt gentemot våldtäktsutsatta män 
beskrivs i forskningslitteraturen. Den bild som framställs i litteraturen är att polisens 
förhållningssätt gentemot våldtäktsutsatta män som något som påverkas av de normer och 
föreställningar som finns i samhället gällande genus. I den studerade litteraturen hävdas att 
det finns skillnader i polisens attityd gentemot och bemötande av manliga våldtäktsoffer som 
grundar sig i vilket kön offret tillhör. Litteraturen beskriver ett förhållningssätt hos polisen 
som många gånger framstår som ogynnsamt för de utsatta männen. Litteraturen tecknar också 
en bild av att manliga respektive kvinnliga våldtäktsoffer inte alltid bemöts på ett jämställt 
sätt av polisen, detta i termer av att våldtäktsbrott med manliga offer hanteras på ett mer 
nonchalant och allmänt mer negativt sätt än våldtäktsbrott med kvinnliga offer. 
 
Den andra frågeställningen var hur våldtäktsutsatta mäns förhållningssätt gentemot polisen 
beskrivs i forskningslitteraturen. Hur våldtäktsutsatta män förhåller sig till polisen gällande i 
vilken utsträckning de vänder sig till polisen och gör polisanmälan, beskrivs i litteraturen ha 
en koppling till hur polisen förhållit och förhåller sig till dessa män. Den studerade litteraturen 
beskriver att negativt bemötande och negativa attityder från polisens sida gör att att männen 
tar avstånd från polisen genom att inte polisanmäla. Hur våldtäktsutsatta män förhåller sig till 
polisen beskrivs även ha att göra med stereotypa föreställningar hos både polisen, männen 
själva och samhället i stort om vad som är manligt. I litteraturen framställs att det verkar 
finnas en rädsla för det som inte anses som manligt. Våldtäktsutsatta män tycks enligt den 
studerade litteraturen inte uppleva att de har samma möjligheter att få hjälp från polisen på 
grund av att de är just män, och därför vänder de sig inte till polisen. Det beskrivs dessutom 
att eftersom det i samhället inte talas om våldtäkt mot just män, är det svårt för männen att 
definiera att de blivit utsatta för våldtäkt, vilket i sin tur gör att de inte vänder sig till polisen. 
 
 

6.4.2 Slutsatser ur ett existentiellt krisperspektiv 
Den första frågeställningen var hur polisens förhållningssätt gentemot våldtäktsutsatta män 
beskrivs i forskningslitteraturen. Davies (2002) menar att polisen inte tar män som utsatts för 
sexuella övergrepp såsom våldtäkt på allvar, vilket är allvarligt med tanke på Jacobsens 
(2000) beskrivning av den existentiella krisens framtida möjligheter. Författaren menar att 
varje människa har möjlighet och ansvar enligt det existentiella förhållningssättet att välja hur 
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man ska gå vidare efter krisen. Polisen har i de fall som har granskats inte tagit 
våldtäktsbrottet mot män på särskilt stort allvar utan har istället ifrågasatt dess äkthet.  
 
Den andra frågeställningen var hur våldtäktsutsatta mäns förhållningssätt gentemot polisen 
beskrivs i forskningslitteraturen. Oavsett omfattningen på en kris har individen enligt 
Jacobsen (2000) alltid möjlighet till en nystart. Författaren talar då om en positiv 
rekonstruktion som betyder att livet vänder efter en sådan kris. De manliga våldtäktsoffren i 
den studerade litteraturen förhåller sig mestadels negativt till polisen eftersom majoriteten tror 
att en anmälan inte kommer att ha någon betydelse för dem själva eller för någon annan. De 
positiva rekonstruktionerna får därmed inte någon plats i offrens liv utan istället kommer 
krisen i värsta fall förbli ett trauma livet ut. Litteraturen tecknar en bild av att våldtäktsutsatta 
män väljer att inte polisanmäla våldtäkten. Om våldtäktsoffret istället väljer att anmäla den 
våldtäkt som denne blivit utsatt för menar Jacobsen att krisen kan ge individen ett nytt djup 
och en ny livssyn som inte funnits där tidigare. Med andra ord gör de män som blir utsatta för 
våldtäkt ett val att inte ta brottet på största allvar när de väljer att inte polisanmäla. Detta kan i 
sin tur ge dem existentiell ångest på grund av det val som de har gjort. De val vi gör i våra liv 
bidrar till existensens dilemma, eftersom vi inte kan se konsekvenserna av vårt handlande i 
förtid. Vi blir därmed författare av vårt eget liv, oavsett vad vi utsätts för under livets gång 
(Jacobsen, 2000). 
 
I stora drag kan litteraturen peka på, utifrån ett existentiellt perspektiv, att individer verkar, 
oavsett om de är yrkesverksamma som poliser eller om de är män som blivit utsatta för en 
våldtäkt, i första hand tänker på sig själva och deras egen “bekvämlighet” i dessa frågor, utan 
att ta det existentiella ansvaret för samhällets medmänsklighet. Genom att bryta dessa mönster 
och göra som fåtalet enligt dessa resultat faktiskt har gjort, nämligen att ta de våldtagna 
männen på allvar respektive att göra en polisanmälan, lyfts individerna upp till en ny nivå där 
det finns möjligheter till förståelse av en djupare innebörd som inte endast innefattar dem 
själva. Lidandet för brottsoffren får en mening om det i sin tur kan leda till att någon annan i 
samma situation kan bli hjälpt. Polisernas ansträngning att försöka lösa brottet får en större 
mening om de gör allt vad de kan för att hjälpa brottsoffren vilket leder till fler goda 
bemötanden och förhoppningsvis fler uppklarade brott. 
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7. Avslutande diskussion 
 
 

Syftet med denna studie var att belysa och analysera det befintliga kunskapsläget gällande hur 
polisen och våldtäktsutsatta män förhåller sig till varandra. Trots brist på tillgänglig och 
relevant litteratur anser vi att syftet med studien uppnåtts. 
 
Så länge det inte talas om de brott som sker i tystnad kommer de fortsätta att vara tabu för de 
som blir offer för dem men också för samhället i stort. Ju mer det talas om våldtäkt mot män, 
desto mindre tabu torde det således bli kring ämnet. Den studerade litteraturen beskriver att 
det finns stereotypiska föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt i 
brottsofferrollen. En stor del av de studier som granskats under arbetets gång har fokuserat på 
kvinnan som offer och mannen som förövare. Att däremot finna studier där mannen är offer 
har visat sig vara mycket svårt. Under studiens gång har det visat sig att en stor del av de 
publikationer som finns kopplat till ämnet våldtäkt har ett antagande om att kvinnan är det 
svagare könet och många gånger verkar det anses mer intressant att fokusera på kvinnan 
snarare än mannen som våldtäktsoffer.  
 
I ett rättssäkert samhälle bör polisen vara objektiv och bemöta alla offer på ett likvärdigt sätt. 
Det är anmärkningsvärt att den studerade litteraturen beskriver något annat än just detta. 
Litteraturen hävdar att män som våldtäktsoffer inte upplever att de har samma möjligheter 
som kvinnliga våldtäktsoffer att få hjälp från polisen. Om så är fallet tycker vi att detta är 
nedslående. Polisens förhållningssätt gentemot våldtäktsutsatta män och vice versa tycks vara 
medverkande krafter som skapar en så kallad ond cirkel. Om polisen bemöter våldtäktsutsatta 
män negativt och har negativa attityder gentemot dessa leder detta till att männens förtroende 
för polisen sjunker och att färre män vänder sig till polisen för att anmäla, vilket leder tillbaka 
till att polisen inte ser våldtäkt mot män som ett stort problem. De som har störst ansvar i det 
hela bör ändå anses vara polisen, eftersom polisen är en myndighet som finns till för 
medborgarna. Den litteratur som studerats signalerar att det finns mer att göra vad gäller 
polisens arbete med våldtäktsutsatta män.  
 
Gällande litteratursökning har sökning via Google Scholar visat sig vara det mest effektiva 
sättet för att få en snabb överblick av forskningsområdet. Att däremot använda traditionella 
databaser har varit desto mer avancerat och de resultat som funnits där har ofta varit både 
enklare och tagit mindre tid att få fram via Google Scholar. Det markerar en tydlig trend att 
Google har tänkt rätt när det gäller att samla “allt” på ett ställe. Inhämtandet av information 
har varit en balansgång från att använda breda sökord och få enorma mängder av sökträffar 
som inte alltid varit relevanta, till att snäva in området och knappt få några resultat alls på 
sökningarna. Det mesta tyder på att ämnet studien behandlar är mycket sällsynt eftersom det 
har varit problematiskt att inhämta relevant kunskap som inte behandlar endast närliggande 
ämnen. �
�
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Våldtäkt mot män är ett ämne där det finns kunskapsluckor, och det finns stora begränsningar 
gällande hur mycket litteratur som går att finna på ämnet. Viktigt att komma ihåg är att 
studiens resultat baseras på åtta publikationer vilket är ett förhållandevis litet antal. Det går 
endast att dra slutsatser utifrån vad den studerade litteraturen beskriver, vilket inte 
nödvändigtvis speglar samhället i stort. Mycket av det som framkommit i studien är sådant 
som bekräftar de fördomar och den allmänna bild som troligen redan finns i samhället om 
polisen och våldtagna män.  
 
Extern validitet handlar om överförbarhet till andra sammanhang än där studien är gjord. För 
att säkerställa överförbarhet kan man exempelvis använda representativa urval, vilket dock 
kan vara svårt i kvalitativa studier (Malterud, 2014). Svagheter vi kan se med vår studie är 
att  de studier denna kunskapsöversikt baseras på har generellt få deltagare. Till exempel 
bygger en studie (Burcar, 2005) på intervjuer med tio personer, vilket gör att resultaten 
kanske inte är representativa för hela målgruppen. I en annan studie (Knutagård, 2009) har 18 
personer intervjuats, vilket även det är ett förhållandevis litet antal deltagare. I studier där man 
skickat ut frågeformulär (Jamel et al., 2008 & Lee et al., 2012) har mindre än 300 personer 
deltagit. Det hade varit önskvärt med ett större antal deltagare i studierna, för att få 
representativa resultat. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att i studier av ämnet våldtäkt 
mot män kan det vara svårt att finna deltagare på grund av att ämnet är tabubelagt. Detta kan 
vara en anledning till att antalet deltagare i studierna kan tyckas vara lågt. En begränsad 
tidsram har gjort att det inte funnits möjlighet till någon djupare kvalitetsgranskning av 
studierna. Vissa studier är gjorda för ett antal år sedan och den äldsta litteraturen som 
studerats är från år 1993. Det är därför viktigt att ha i åtanke att tider förändras och saker och 
ting kan ha förbättrats, eller försämrats, sedan tiden för studiernas utförande. 
 
Vi har reflekterat kring studiens interna validitet. Intern validitet handlar om att studien ger en 
tillräckligt täckande bild av det vi velat undersöka och om relevanta begrepp använts 
(Malterud, 2014). Vi anser att vi i studien varit medvetna om våldtäktsbegreppet komplexitet, 
och att vi varit tydliga med att belysa detta. Den litteratur som studerats har mestadels handlat 
om våldtagna män och poliser i andra länder än Sverige. I denna studie har ingen hänsyn 
tagits till att olika länder kan ha olika kulturer och även olika väl fungerande rättssystem. 
Eftersom själva begreppet våldtäkt anses svårdefinierat och kan innebära olika saker i olika 
länder kan relevant litteratur saknas i de sökningar som gjorts. Hade mer tid funnits skulle det 
ha varit möjligt att även inkludera alla former av sexuellt våld, vilket troligtvis skulle ge ett 
större resultat. I sökningarna har det förekommit publikationer som inte funnits tillgängliga i 
fulltext. Dessa hade behövt inhämtas på annat vis vilket inte varit aktuellt i denna studie på 
grund av tidsmässiga och ekonomiska begränsningar. Kanske hade ett bredare och annorlunda 
resultat uppnåtts genom att inkludera även dessa.  
 
Intern validitet handlar även om att relevanta metoder för studien används (Malterud, 2014). 
Metoderna för inhämtandet av empiri har redogjorts tydligt under metodkapitlet. Att utforma 
en kunskapsöversikt är ett bra och effektivt sätt att snabbt få grepp om det befintliga 
kunskapsläget. Vad gäller studiens reliabilitet har utrustningen som använts i stort sett endast 
bestått av databaser tillgängliga via internet. Då de allra flesta publikationer finns elektroniskt 
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anser vi att databaserna har varit det bästa instrumentet för att undersöka området. Bland den 
studerade litteraturen finns en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier där intervjuer, 
enkäter, litteraturstudier, studier av rättskällor och experiment ingår. Denna variation bland 
studierna ser vi som en fördel. Olika metoder kan mäta olika saker och genom att studera 
publikationer gjorda på olika vis bidrar detta till att ett brett spektrum av resultat kunnat 
fångas in.  
 
Vi har inte tagit någon hänsyn till etiska aspekter i vår studie eftersom det är en 
kunskapsöversikt som utgår från redan gjorda studier där allt material redan funnits 
tillgängligt. Vi har valt att utgå ifrån att de etiska aspekterna redan tagits hänsyn till vid 
studiernas utförande.  
 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Trots att ämnet kan anses svårt är det viktigt att forskarsamhället fortsätter att engagera och 
fördjupa sig i frågor som rör män som utsatts för våldtäkt eller andra typer av övergrepp. Det 
finns en hel del forskning som berör våldtäkt mot kvinnor men betydligt mindre om våldtäkt 
mot män. Mer svensk forskning om våldtäktsutsatta män vore önskvärt, då just detta tycks 
vara en bristvara när det kommer till detta ämne. Det finns många vägar att gå vad gäller 
studier på ämnet och det mest intressanta vore att få ta del av svenska studier med 
våldtäktsutsatta mäns egna berättelser och erfarenheter kring deras upplevelser av den svenska 
polisen. Det vore därtill intressant att ta del av studier kring den svenska polisens konkreta 
arbetssätt med våldtäktsutsatta män. Vår förhoppning är att detta arbete ska inspirera till 
fortsatta studier inom området för att de män som blivit utsatta ska få sina röster hörda.  
 
 

7.2 Ansvarsfördelning 
I stort har vi båda arbetat med studiens alla avsnitt under skrivandets gång. Ett gemensamt 
ansvar har tagits för allt arbete kopplat till studien. Vissa avsnitt har delats upp mellan oss 
som huvudansvarområden. Lotta Nordlöf har haft huvudansvaret för metod och söktabeller 
samt för det existentiella krisperspektivet i analys och slutsatser. Jonna Franssén har haft 
huvudansvaret för bakgrund och centrala begrepp samt genus- och jämställdhetsperspektivet i 
analys och slutsatser. Resultat och övriga avsnitt har båda ansvarat i lika grad över. 
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