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Sammanfattning 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt socialt problem som drabbar kvinnor 

oavsett var de lever. Beräkningar pekar på att var tredje kvinna på jorden har 

utsatts för våld någon gång under sin livstid, och mäns våld leder till 

omfattande konsekvenser. I Sverige har socialtjänsten ett uttalat ansvar att 

stödja de kvinnor som erfarit våld. Socialarbetares förståelse av mäns våld i 

det förebyggande och behandlande arbetet är därför centralt. Avhandlingens 

syfte var att undersöka vilken kunskap och vilka diskurser som vägleder 

socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor. Tre frågeställningar har 

väglett analysen: 1) Vilka diskurser framträder i Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor?, 2) Vilka kunskapsbehov 

finns i socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och hur tillgodoses 

dessa?, 3) Hur tolkar socialarbetare mäns våld mot kvinnor? Resultatet av 

avhandlingens specifika frågeställningar presenteras i fyra artiklar. 

En viktig utgångspunkt för avhandlingen är att den utgår från kritiska 

teorier. Kritiska perspektiv handlar om att se till hur tillskrivna 

ojämlikhetsaspekter som t.ex. kön, etnicitet och klass påverkar livsvillkoren 

för kvinnor som utsatts för våld. Avhandlingen har ett feministiskt och 

intersektionellt perspektiv. Avhandlingen bygger på två delstudier. För att 

kunna besvara avhandlingens specifika frågeställningar har både kvalitativa 

och kvantitativa studier tillämpats. I den första delstudien används 

kvalitativa metoder och empirin består av fem utbildningsmaterial som 

publicerats av Socialstyrelsen. De inkluderade materialen handlar om våld 

mot kvinnor i de grupper Regeringen menar är särskilt sårbara för våld: 

kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med funktionsnedsättning, 

kvinnor med utländsk bakgrund, äldre kvinnor samt kvinnor som utsatts för 

hedersrelaterat våld. Resultatet från delstudie ett presenteras i artikel I och II. 

Empirin i den andra delstudien utgörs av enkätdata som inhämtats från 

socialarbetare verksamma i socialtjänsten i tre svenska kommuner med olika 

demografi och geografisk placering. Enkäten besvarades av 153 socialarbetare. 

Resultatet från delstudie två presenteras i artikel III och IV. I analysarbetet har 

jag använt mig av teorier och metoder med olika epistemologiska och 

ontologiska antaganden. I den kvalitativa studien har empirin analyserats 

med hjälp av Carol Bacchis policy approach What’s the Problem Represented 

to be? (WPR), och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA). I den 

kvantitativa studien genomfördes deskriptiva statistiska analyser med 

Pearson’s chi-squared och Fisher’s exact tests (IBM SPSS, Version Nr. 25.0).  
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Analysen av utbildningsmaterialen visar att mäns våld framställs i 

könsneutrala termer (våld i nära relationer och hedersrelaterat våld). Våldet 

beskrivs som ett relationsvåld och/eller familjevåld. Utbildningsmaterialen 

problematiserar inte mäns överordning och de fäster inte heller någon 

särskild vikt vid strukturella orsaker, i synnerhet osynliggörs svenska män 

som förövare. Istället redogörs för kvinnors situation och svårigheter på ett 

sätt som innebär att våldet kan förstås som ett individuellt problem för vissa 

heterosexuella kvinnor, och specifika grupper av kvinnor. Framställningarna 

leder till uppfattningen att kvinnan behöver agera för att komma tillrätta med 

individuella problem eller tillkortakommanden för att få våldet att minska 

eller upphöra. Samtidigt framställs kvinnor som utsatts för mäns våld delvis 

utan agens.  

När de handlingar som uppfattas som våld avgränsas och kopplas 

samman med en viss typ av relation där våldet utövas (våld i nära relationer), 

eller till underliggande orsaker (så kallat hedersrelaterat våld), får detta 

följder. Bland annat kan det leda till uppfattningen att vissa former av våld är 

allvarligare och att personer från det svenska samhället tolkas som jämställda 

och goda. Till skillnad från personer med bakgrund i andra länder. Detta med 

konsekvensen att allt våld inte uppmärksammas.  

Analysen visar vidare att förebyggande åtgärder har en undanskymd roll. 

Kunskapen och diskurserna centrerar kring behoven bland kvinnor och vissa 

grupper (t. ex. äldre), och de svårigheter dessa kan uppleva på grund av våld. 

Dessa framställningar fäster vikt vid våldets konsekvenser. När individuella 

egenskaper och sociala förhållanden sätts i förgrunden osynliggörs att våldet 

är ett strukturellt problem, grundat i patriarkala strukturer och ideologier.  

Vidare framkommer att materialen lyfter fram särskilda kvinnor som offer. 

Främst de kvinnor i de grupper som Regeringen menar är särskilt utsatta för 

våld. Kategoriseringen av specifika kvinnor utifrån deras livssituation och 

utpekandet av dem som ”särskilt utsatta” riskerar att leda till att grupperna 

tolkas som avvikande och kollektiva offer. Detta gäller framför allt 

uppdelningen av svenska och utländska kvinnor. Sammanfattningsvis visar 

resultatet att utbildningsmaterialen osynliggör grundproblemet, fäster vikt 

vid våldets konsekvenser och kollektiviserar kvinnor.  

Medan utbildningsmaterialen kretsar kring kvinnan, inriktas 

socialarbetarnas förståelse av våldet kring aspekter hos mannen. Faktorer 

som mäns mentala hälsa, behov av kontroll, uppväxtförhållanden och 

ursprung lyfts fram som orsaker till att män utövar våld. Trots att 

socialarbetarna har lång arbetslivserfarenhet, hög utbildning samt deltagit i 
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fortbildning, visar avhandlingen att majoriteten av socialarbetarna saknar en 

strukturell förståelse av våldets orsaker.  

Avhandlingen har visat att det finns ett behov av ett skifte i förståelsen av 

mäns våld mot kvinnor. När könsidentiteter osynliggörs och den 

dominerande diskursen är könsneutral förstärks ojämlikheten mellan kvinnor 

och män och våldet riskerar att fortgå. Det blir svårt att begränsa våldet när 

uppmärksamhet främst fästs vid hur vi ska hjälpa kvinnor som har utsatts för 

mäns våld. När fokus riktas mot offren sätts enbart våldets konsekvenser i 

förgrunden. Avhandlingens resultat kan användas som grund för att 

ifrågasätta och utmana rådande normer och föreställningar i samhället om 

mäns våld mot kvinnor. Avhandlingen ger god grund för fortsatt forskning 

inom området. Exempelvis för att undersöka hur socialarbetare arbetar 

förebyggande för att motverka mäns våld mot kvinnor, samt vilka 

strukturella åtgärder som vidtas i landets kommuner för att stärka kvinnors 

villkor. 
 

Nyckelord: socialt arbete, socialtjänst, socialarbetare mäns våld mot kvinnor, 

diskurs, kunskap, utbildning, policys  
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English summary 

Male violence against women is a global social problem affecting women 

wherever they live. Calculations indicate that, globally, one out of every three 

women has been subjected to violence at some point in their life, and that the 

violence results in serious consequences. In Sweden, government-funded 

authorities are responsible for recognising warning signs and supporting 

women abused by men. Social workers' understanding of male violence is 

therefore a key factor of prevention and treatment. The aim of this thesis was 

to examine what knowledge and discourses guide the social services’ work 

related to male violence against women. Three questions were used to guide 

the analysis: 1) What discourses are evident in the study guides on male 

violence published by the Swedish National Board of Health and Welfare?, 2) 

What knowledge needs do social services have in their work to combat male 

violence against women and how are they met?, 3) How do social workers 

understand male violence against women? The results of the specific 

questions of the thesis are presented in four articles.  

An essential starting point is that the thesis is based on critical theories. 

These perspectives centre around inequality aspects, such as gender, ethnicity 

and social class, and how they affect the living conditions of abused women. 

The thesis has a feminist and an intersectional perspective and is based on two 

studies. In order to answer the specific questions of the thesis, both qualitative 

and quantitative studies have been applied. Qualitative methods are used in 

the first study, and the empirical data consists of five study guides published 

by the National Board of Health and Welfare. The included materials deal 

with violence against women in groups that the Government argues are 

particularly vulnerable to violence, namely women with substance abuse 

problems, women with disabilities, women with a foreign background, 

elderly women and women who have been subjected to honour-related 

violence. The results of the qualitative study are presented in articles I and II. 

The empirical data in the quantitative study consists of survey data obtained 

from social workers working in social services in three Swedish municipalities 

with different demographics and geographical locations. The questionnaire 

was answered by 153 social workers. The results of the quantitative study are 

presented in articles III and IV. In the analysis, I used theories and methods 

with different epistemological and ontological assumptions. In the qualitative 

study, I used Carol Bacchi's policy approach What’s the Problem Represented 

to Be? (WPR), and Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA). 

In the quantitative study, descriptive statistical analysis, Pearson's chi-
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squared and Fisher's exact tests were performed in IBM SPSS (version no. 

25.0).  

The analysis of the study guides shows that male violence is framed in 

gender-neutral terms (violence in close relationships and honour-related violence). 

The violence is described as a problem in relationships and/or as violence in 

families. The study guides do not problematise male superiority, nor do they 

pay particular attention to structural causes. In particular, the notion of 

Swedish men as perpetrators is imperceptible. Instead, attention is on women. 

Women’s situation and difficulties are described in a way that leads to an 

understanding that the violence can be understood as an individual problem 

for some heterosexual women and specific groups of women. A consequence 

of this framing is that the woman needs to take action to solve individual 

problems or shortcomings, in order to reduce or end the violence. At the same 

time, women subjected to violence by men are portrayed without agency to 

some extent.  

When defining acts perceived as violence, linking them to a certain type of 

relationship in which the violence occurs (violence in close relationships) or 

to underlying causes (honour-related violence) has consequences. Among 

other things, it can lead to the notion that certain forms of violence are more 

damaging, and that people from Swedish society are understood as equal and 

good, unlike people with a different country of origin. A consequence is that 

some violence might get ignored.  

The analysis further shows that preventive measures have a secondary 

role. Knowledge and discourses centre around the needs of women and 

certain groups (e g. elderly) and the difficulties they may experience due to 

violence. This categorisation of specific women based on their needs focuses 

on the consequences of the violence. When individual characteristics and 

social conditions are brought to the forefront, violence as a structural problem 

founded in patriarchal structures and ideologies is concealed. Furthermore, 

the study guides highlight in particular women as victims, especially women 

that the Government considers particularly vulnerable to violence. This 

framing also leads to a division between Swedish and foreign-born women. 

The designation of certain groups as “particularly vulnerable” might lead to 

an understanding that these groups are abnormal and collective victims. This 

relates in particular to the division of Swedish and foreign-born women. In 

summary, the results show that the study guides obscure the main problem, 

pay attention to the consequences of violence and collectivise women.  

While the study guides put women in the foreground, the understandings 

of social workers centres on factors related to men. Men’s mental health, need 
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for control, childhood experiences and origin are highlighted as reasons why 

men abuse women. Although social workers have long work experience, high 

education and have participated in continuing education, the thesis shows 

that the majority of social workers lack a structural understanding of the 

causes of violence.  

This thesis has shown that there is a need for a shift in the understandings 

of male violence against women. Inequality between women and men is 

reinforced when gender identities are imperceptible and the dominant 

discourse is gender neutral, and the violence may then continue. When 

attention mainly focuses on how we should help women who have been 

subjected to male violence, it becomes difficult to limit the violence. A focus 

on victims of violence means that the consequences of the violence are put in 

the foreground. The results of this thesis can be used as a basis for questioning 

and challenging prevailing norms and conceptions in society about male 

violence against women. The thesis provides a basis for continued research in 

the area, including examining social workers’ violence prevention measures, 

and which structural measures Swedish municipalities have initiated to 

improve women's situation. 

 

Key words: social work, social service, social workers, male violence against 

women, discourse, knowledge, education, policies  
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Förord 

Den här avhandlingen bidrar till diskursen och kunskapen om mäns våld mot 

kvinnor. Troligtvis kommer den som läser avhandlingen att ta till sig vissa 

delar och avfärda andra, och därefter utöka och uttrycka sin egen kunskap 

över hur våld mot kvinnor bör förstås. Likafullt är det min förhoppning att 

avhandlingen ska kunna ge insikt i hur normativa och förgivettagna 

framställningar av problemet osynliggör män som förövare, och strukturella 

orsaker. Jag hoppas att avhandlingen kan uppmuntra till ett kritiskt 

förhållningssätt till de diskurser och kunskap som används i det sociala 

arbetets praktik. Det är något som kommer att gynna alla, och inte enbart de 

kvinnor som utsatts för mäns våld. För att begränsa våld mot kvinnor krävs 

nya sätt att tänka kring problemet. 

 

 

Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt 

nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. 

 

  Albert Einstein (Citat & Ordspråk, 2019). 

 

 

 

Östersund, december 2019 

 

Helena Hoppstadius 
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1 

I. Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande globalt socialt problem som 

förekommer i alla länder, grupper, regioner, och samhällsklasser. Våld utgör 

ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och trygghet (Johnsson-Latham, 

2005), och beräkningar pekar på att var tredje kvinna på jorden har utsatts för 

våld någon gång under sitt liv (European Union Agency for Fundamental 

Right, 2014; Johnsson-Latham, 2005; World Health Organization, 2014). 

Sammantaget visar forskning att våld främst begås av män, framförallt vad 

gäller sexuellt våld och sexuella trakasserier (European Union Agency for 

Fundamental Right, 2014), och 38 procent av alla mord på kvinnor globalt sett 

har utförts av kvinnans partner (World Health Organization, 2019).  

I Sverige och i andra länder har bristande jämställdhet mellan män och 

kvinnor lyfts fram som en orsak till våld. Trots att Sverige kommit långt i 

jämställdhetsarbetet inom områden som arbete, utbildning, hem- och 

omsorgsarbete (Statistiska centralbyrån, 2018) utsätts kvinnor i Sverige för 

våld i lika hög utsträckning som kvinnor i länder (European Union Agency 

for Fundamental Right, 2014). Brottsoffermyndigheten undersökte under 

tidigt 2000-tal i vilken omfattning kvinnor boende i Sverige mellan 18 och 64 

år blivit utsatta för fysiskt våld, sexuellt våld, hot om våld, kontrollerande 

beteende och sexuella trakasserier. Resultaten presenterades i rapporten 

Slagen dam (Brottsoffermyndigheten, 2001). Av rapporten framgår att 46 

procent av de deltagande kvinnorna uppgav att de utsatts för våld av en man 

någon gång efter sin 15-års dag. Liknande våldsmönster råder även i övriga 

nordiska länder, detta beskrivs som den nordiska paradoxen av vissa forskare 

(Gracia & Merlo, 2016). Det paradoxala är att kvinnor som lever i länder som 

kommit långt i jämställdhetsarbetet utsätts för våld i samma utsträckning som 

länder som inte kommit lika långt i jämställdhetsarbetet. Oavsett var kvinnor 

lever och hur deras livsvillkor gestaltar sig, riskerar de därmed att utsättas för 

våld. Många kvinnor är också rädda för att utsättas för våld och undviker att 

vistas ute ensamma sena kvällar (Brottsförebyggande rådet, 2019a). Det är 

emellertid inte okända gärningsmän som utgör den största risken för 

kvinnors säkerhet generellt sett. Den farligaste platsen där de grövsta 

våldsbrotten sker är i kvinnors egna hem, av en man de känner. Det vanligaste 

våldet mot kvinnor globalt sett är dock inte våld i dess extremaste former 

såsom mord, utan vad som skulle kunna kallas vardagsvåld (Heimer & 

Sandberg, 2008). Det handlar om mindre grovt fysiskt och psykiskt våld eller 

förtryck, som hot och hån och liknande, som kvinnor utsätts för i sin hemmiljö, 

i vardagliga sammanhang.  
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I Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor 2017–2026 (Skr. 2016/17:10), är ambitionen att samhället aktivt 

och systematiskt ska arbeta för att öka upptäckten av kvinnor utsatta för våld. 

Olika myndigheter har ett uttalat ansvar att uppmärksamma kvinnor som 

utsatts för våld och genom Regeringens strategi ska det finnas ett samarbete 

mellan olika myndigheter, så som Socialtjänsten, hälso- och sjukvården, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket för att 

uppmärksamma dessa kvinnor (Socialstyrelsen, 2019d). Alla myndigheter har 

dock inte samma ansvar i den här frågan. Socialtjänst, hälso- och sjukvård och 

rättsväsendet har ett mer långtgående ansvar jämfört med myndigheter som 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket (ibid.).  

God kunskap om mäns våld mot kvinnor bland professionella inom dessa 

myndigheter är därför av stor vikt. Den myndighet som har ett direkt 

lagstadgat ansvar inom detta område är de kommunala Socialnämnderna, 

vilket framgår av socialtjänstlagens 5 kap. 11 § (SFS 2001:453 [Cit. SoL]). I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 

(SOSFS 2014:4) förtydligas hur Socialnämnden, via socialtjänsten, ska arbeta 

med dessa frågor. Av råden framgår att socialtjänstens personal bör ha 

kunskap om våld och andra övergrepp, samt förmåga att omsätta 

kunskaperna i det praktiska arbetet. Personal som handlägger dessa ärenden 

bör även ha socionomexamen i de fall ärendena avser vuxna som utsatts för 

våld. Utöver kunskap om mäns våld mot kvinnor menar Regeringen att det 

ska finnas en bred kunskap och insikt bland professionella om risken att 

människor särbehandlas på grund av ojämlikhetsaspekter som kön, sexuell 

läggning, ålder, funktionsnedsättning, utländsk och socioekonomisk 

bakgrund med mera. Detta för att de som söker stöd inte ska bemötas och 

behandlas ojämlikt (SOU 2018:47). Professionella behöver även bli medvetna 

om risken att deras agerande påverkas av normer och värderingar i samhället 

(ibid.). Det finns med andra ord höga krav på att socialarbetare inom 

socialtjänsten ska ha relevant kunskap om mäns våld mot kvinnor, men även 

om kvinnors individuella livsvillkor för att klara av det arbete de är ålagda 

att utföra.  

Förutom att våld är en realitet för många kvinnor, är våld även en kulturell, 

social och tidsbunden konstruktion. Det innebär att samhälleliga 

framställningar och förståelser om vad som betraktas som våld, och vad som 

anses orsaka våld skiftar över tid och i olika kontexter. Ett exempel är 

förståelsen av mäns våld mot kvinnor som historiskt sett betraktats som ett 

individuellt och privat problem (Wendt, 2002), men som numera ses som ett 

allvarligt samhällsproblem, och det mest akuta och största hindret för ett 

jämställt samhälle (Regeringen, 2018; 2019). Eftersom mäns våld mot kvinnor 
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är ett problem som berör många samhällsområden, finns det skilda 

uppfattningar om våldets innebörder och konsekvenser. Olika 

samhällsaktörer gör anspråk på att skildra förklaringar, och insatser. En sådan 

form av kunskapskonstruktion är lagstiftning och de diskurser som 

framträder i dessa, andra exempel är det sätt media framställer våldsutövare 

och offer (Burman, 2010; Ljungwald, 2011; Lorentzen, 2008; Törnqvist, 2017; 

Wendt, 2002). Det innebär att det finns kunskap som utgör olika 

referensramar för hur mäns våld mot kvinnor kan förstås.  

Kunskap och diskurser om mäns våld mot kvinnor är dock inte 

värderingsfria och objektiva. Kunskap avspeglar alltid någons eller några 

människors syn på en företeelse eller ett problem och kan medverka till att 

reproducera olika former av makt och dominansförhållanden i samhället (van 

Dijk, 2004), se exempelvis Steens (2003) rapport Mäns våld mot kvinnor – ett 

diskursivt slagfält. Hur våld konstrueras är heller inte någon neutral process. 

Konstruktionen påverkas av samhällets tidigare förståelser och diskurser om 

våld. Dessa är ofta bestämda av auktoriteter, beslutsfattare och andra 

personer med maktpositioner (Burr, 2003). Tolkningsföreträdet innebär att 

politiska representanter och den förda politiken har möjlighet att påverka vad 

som lyfts fram som ett samhällsproblem, och hur det ska åtgärdas. De har 

även makt att utesluta vissa benämningar och förändra innebörden av andra. 

Bland annat visar Holmberg, Enander och Lindgren (2015) att begreppet 

könsmaktsordning exkluderats i Regeringens arbete med anknytning till mäns 

våld mot kvinnor. De pekar även på att politikens innehåll omdefinierats och 

att benämningen mäns våld mot kvinnor blivit ett paraplybegrepp som sätter 

individen i centrum. Mäns våld mot kvinnor förstås med andra ord mer som 

ett individuellt, än som ett strukturellt problem. Holmberg och kollegor (2015) 

menar att begreppsförskjutningen är ett led i en individualiserad 

jämställdhetpolitik som försvårar möjligheterna att förändra 

könsmaktsstrukturer i samhället. Inriktningen mot att uppmärksamma 

individuella villkor leder även till att åtgärder på strukturell nivå förbises. 

Dock är könsaspekten inte den enda maktaspekt som påverkar kvinnors 

situation. Även ålder, social klass och etnicitet är aspekter som kan leda till 

ojämlika maktförhållanden, och de kan leda till ökad risk för våld.  

Kunskap om mäns våld och våldets orsaker har med andra ord stor 

betydelse för sociala myndigheters praktik. När det gäller kunskap, har jag 

valt att betrakta kunskap utifrån Pamela Trevithicks (2008) modell. Se Figur 

1. Hon delar kunskap i tre överlappande delar; praktisk, teoretisk och faktisk 

kunskap. Praktisk kunskap innebär att inhämta och använda kunskap, samt 

kunskapsproduktion. Teoretisk kunskap innefattar teorier som dels belyser 

förståelse av människor, situationer och händelser, dels teorier som 
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analyserar det sociala arbetets syfte, roll och uppgift, samt teorier som 

relaterar det sociala arbetets praktik. Lagar, regelverk, policys och 

information relaterad till specifika personliga och sociala problem samt till 

grupper av personer, betraktas som faktisk kunskap (ibid.). Genom att 

studera hur Socialstyrelsen presenterar kunskap i deras utbildningsmaterial 

om mäns våld mot kvinnor, och undersöka vilken kunskap och diskurser 

socialarbetare i socialtjänsten tar del av, samt skapar, kan avhandlingen 

synliggöra vilka diskurser som sannolikt påverkar det sociala arbetets praktik. 

 

Figur 1. Ramverk för socialarbetares kunskapsbas (Trevithick, 2008, s. 1217) 

Syfte och frågeställningar  

Avhandlingens syfte är att undersöka vilken kunskap och vilka diskurser som 

vägleder socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor.  

Centrala frågeställningar för avhandlingen är:  

1. Vilka diskurser framträder i Socialstyrelsens utbildningsmaterial om 

mäns våld mot kvinnor? (artikel I och II) 

2. Vilka kunskapsbehov finns i socialtjänstens arbete med mäns våld 

mot kvinnor, hur tillgodoses dessa? (artikel III). 

3. Hur tolkar socialarbetare mäns våld mot kvinnor? (artikel IV). 

 

För att kunna besvara avhandlingens frågeställningar har jag använt olika 

metoder för empiriinsamling och analys. Avhandlingen består av två 

delstudier. I den första, som är kvalitativ och teoretiskt driven analyseras 

diskurser i Socialstyrelsens utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor. 

Den andra delstudien som är av kvantitativ karaktär undersöker utifrån olika 

maktperpektiv socialarbetares utbildning, kunskapsbehov och uppfattningar 
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om mäns våld mot kvinnor. Studien baseras på enkätdata från 153 

socialarbetare som arbetar i socialtjänsten i tre svenska kommuner med olika 

demografi och geografisk placering. I den kvantitativa studien genomfördes 

deskriptiva statistiska analyser, med hjälp av Pearson’s chi-squared och 

Fisher’s exact tests.  

I avhandlingens kvalitativa studie används analysmetoder med en 

socialkonstruktivistisk grund, men med olika ontologiska anspråk: Carol 

Bacchis policy approach What’s the Problem Represented to be? (WPR), och 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA). Metoderna har dels ett 

poststrukturellt perspektiv, och dels ett kritiskt realistiskt perspektiv. Ett 

poststrukturellt perspektiv utgår från antagandet att kunskap är något som 

skapas, medan ett realistiskt synsätt betraktar kunskap som något reellt. 

Eftersom texter kan tolkas på flera olika sätt, möjliggör en kombination av 

metoder en analys av utbildningsmaterialen ur två skilda perspektiv. 

Analysen kan på så sätt dels synliggöra hur problemrepresentationer i 

texterna skapar alternativa sätt att betrakta problemet med mäns våld mot 

kvinnor (till skillnad mot det som uttrycks explicit i texterna). Dels kan 

analysen demaskera underliggande budskap i texterna, då även sådant som 

ideologier är verkligt. Sammanfattningsvis innebär detta att avhandlingens 

studier använder sig av olika epistemologiska och metodologiska 

utgångpunkter vilket jag redogör vidare i kapitel V. 

Centralt i avhandlingen är dess kritiska ansats. Den kritiska forskningen 

riktar sin uppmärksamhet mot sådant som utövar förtryck, som exempel 

processer, institutioner, sociala praktiker, relationer, situationer och 

händelser. Kritisk forskning syftar även till att bidra till förändring genom att 

medvetandegöra både organisationer och professionella om samhällsförtryck, 

maktstrukturer och kvinnors utsatthet (Young, 2003). Avhandlingen är en 

sammanläggningsavhandling. Kappan är skriven på svenska för att det ska 

göra avhandlingen mer lättillgänglig för svenska socialarbetare och andra 

intresserade läsare. Medan avhandlingens fyra artiklar är skrivna på engelska 

för att bidra med kunskap inom ett internationellt forskningsfält. I korthet 

avser avhandlingens första artikel att undersöka hur mäns våld mot kvinnor 

benämns, förklaras och definieras i fem utbildningsmaterial om mäns våld 

mot kvinnor. Materialen har publicerats av Socialstyrelsen. Den andra 

artikeln syftar till att undersöka hur kvinnor som utsatts för mäns våld 

framställs ur ett intersektionellt perspektiv i ovan nämnda 

utbildningsmaterial. Syftet med artikel tre är att undersöka socialarbetares 

upplevda kunskapsbehov om mäns våld mot kvinnor, och hur 

socialarbetarna utökar sin förståelse om mäns våld. Den avslutande artikeln 

utforskar hur socialarbetare tolkar och förstår mäns våld mot kvinnor. 
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Kappans disposition 
Efter denna inledning, i vilken jag avsett att lyfta fram avhandlingens syfte 

och sammanhang, redogör jag för våldets omfattning och hur våldet 

framställts i svensk politisk diskurs i Kapitel II. Även delar av samhällets 

åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor beskrivs. I fokus är policys 

ämnade det sociala arbetets praktik, samt kommunernas arbete. I Kapitel III 

redogör jag för tidigare forskning rörande kunskap och diskurser om mäns 

våld mot kvinnor i socialt arbete. I Kapitel IV ges en redovisning av 

avhandlingens teoretiska ramverk. I Kapitel V presenteras vald metodologi, de 

olika delstudiernas design och valda analysmetoder. I Kapitel VI förs en 

avslutande diskussion i relation till de samlade resultaten som presenteras i 

avhandlingen.  
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II. Mäns våld mot kvinnor – 

omfattning, framställningar och 

insatser 

 

Uppdelningen av kvinnor och män i två skilda kategorier påverkar hur 

samhället är organiserat, och det har lagt grunden till de sociala, ekonomiska 

och politiska ordningarna (Hirdman, 1988). Mäns överordnade position 

innebär att män generellt sett är priviligierade och befinner sig i en 

maktposition i förhållande till kvinnor. Mäns våld mot kvinnor kan tolkas 

som det yttersta uttrycket för könsmaktsordningen. I föreliggande kapitel 

redogörs först för hur våldet definieras i Sverige. Efter detta redogörs för 

våldets omfattning och konsekvenser, nationell och internationellt. Därefter 

ges exempel på hur våldet har tolkats över tid i det politiska systemet. 

Avslutningsvis beskrivs policys om mäns våld mot kvinnor, samt 

socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor.  

Våldets omfattning och konsekvenser 
I en svensk kontext definieras våld mot kvinnor på följande sätt av 

Socialstyrelsen (2019a). 

 

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan 

vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är 

det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för 

våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, 

sexuellt och psykiskt våld.  
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Följande exempel ges på handlingar som betraktas som våld;  

 

Fysiskt Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i 

håret, slagen eller sparkad.  

Sexuellt  

 

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella 

handlingar, alternativt sexuella handlingar som 

den utsatte inte vågar säga nej till. 

Psykiskt  

 

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. 

Även våld eller hot om våld mot husdjur kan 

räknas till den psykiska utsattheten.  

Social utsatthet 

 

Frihetsinskränkningar som isolering genom att 

bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller 

att delta i sociala aktiviteter.  

Materiellt/ekonomisk 

utsatthet 

Personliga tillhörigheter slås sönder eller 

förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part 

i en nära relation förmås skriva under papper 

som får negativa konsekvenser för densamme. 

Människor som är beroende av andra personer 

för vård och omsorg i vardagen kan även 

utsättas för vanvård eller försummelse, som 

undanhållande av medicin eller att inte få 

tillräckligt näringsriktig kost. 

 

Vad som avses som våld är därmed tydligt definierat (t.ex. fysiskt och 

psykiskt våld) men definitionerna kan omfatta olika våldshandlingar. 

Därutöver används benämningen hedersrelaterat våld för att beskriva våld 

mot kvinnor. Enligt Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer, definieras våldet på följande sätt:  

 

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av 

flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till 

kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och 

kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som 

avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. 

Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och 

kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av 

begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis 
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klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som 

utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema 

form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, 

inklusive dödligt våld (Skr. 2007/08:39, s. 12). 

 

Av definitionen framgår att våldet till främst centreras kring kontrollen av 

kvinnor, framförallt flickors och kvinnors sexualitet. Vad gäller ordet ”heder”, 

har det många innebörder som skiljer sig över tid, mellan olika sammanhang 

och kulturer (Baianstovu, 2017; Schlytter & Rexvid, 2016). För att inte 

generalisera det så kallade hedersrelaterade våldet sätter jag benämningen 

inom citationstecken (”hedersrelaterat våld”) samt benämner våldet som så 

kallat hedersrelaterat. 

I Sverige utsätts många kvinnor för mäns våld och kriminalstatistik visar 

att vissa brott mot kvinnor tenderar att öka, däribland misshandel, grov 

kvinnofridskränkning och våldtäkt (Brottsförebyggande rådet, 2019b). År 

2018 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor/flickor till 

37 600. De flesta (80 %) av dessa brott hade begåtts av en bekant person till 

kvinnan. Grov kvinnofridskränkning avser brott då en man utövar upprepat 

och grovt våld mot en kvinna, som han är eller har varit gift med, eller som 

han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 

förhållanden. Under 2018 anmäldes 871 sådana brott. Samma år anmäldes 

även 7 440 våldtäktsbrott mot kvinnor/flickor, och 92 procent av de anmälda 

brotten om sexuellt ofredande mot vuxna avsåg sexuellt ofredande av 

kvinnor, vilket motsvarade 5 540 anmälda brott (ibid.). Det är dock svårt att 

veta exakt hur många kvinnor som utsätts för mäns våld eftersom 

definitionen av våld och sättet att mäta skiljer sig åt mellan studierna.  

Mäns våld mot kvinnor leder till en mängd negativa hälsokonsekvenser, 

vilket är väldokumenterat nationellt och internationellt. I en illustration visar 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO], 2013, s. 8) att 

förutom de direkta fysiska skadorna kan våldet leda till många andra 

negativa följder, se Figur 2. 
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Figur 2. WHO:s illustration över möjliga hälsokonsekvenser på grund av 

interpersonellt våld 

 

I figuren illustreras hur fysiskt våld kan leda till direkta skador, med allt 

från blåmärken till allvarligare kroppsskador som frakturer och tandskador, 

samt skador i underliv och gynekologiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2006a). 

Som framgår kan fysiskt våld även påverka den psykiska hälsan allvarligt, 

bland annat till följd av att kvinnor utsätts för mäns kontroll. Bristande 

självförtroende, ilska, rädsla, osäkerhet, oro, skam och skuld, kan generera 

olika former av stressreaktioner (European Union Agency for Fundamental 

Right, 2014). Psykiskt våld och stress, samt rädsla, kan med andra ord vara 

indirekta vägar in i psykisk ohälsa. Stress kan även resultera i fysiska 

hälsoeffekter och andra funktionella besvär, som spridningen av cancer och 

virusinfektioner. Det kan även påverka hjärta och blodtryck (World Health 

Organization, 2013).  

Översikten synliggör också att olika former av våld kan leda till döden. 

Enligt Brottsförebyggande rådets undersökning mördades i genomsnitt 17 

kvinnor per år av en närstående i Sverige mellan 1990 och 2004 

(Brottsförebyggande rådet, 2007). Därutöver både överväger och försöker 

kvinnor även att ta sina egna liv på grund av det våld de erfarit (Chan, Straus, 
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Brownridge, Tiwari & Leung, 2008; Devries et al., 2011; Dufort, Stenbacka & 

Gumpert, 2015).  

Följden av de fysiska och psykiska skador kvinnor åsamkats på grund av 

våld, innebär ett omfattande vårdbehov. De kan även behöva praktisk hjälp 

och stöd. Beroende på kvinnans behov kan hon söka professionell hjälp 

exempelvis inom socialtjänsten, hälso- och sjukvård, polisen och ideella 

kvinnojourer (Allen, Bybee & Sullivan, 2004; Ekström, 2014; Ekström, 2017; 

Helmersson, 2017; Shamai, 2000). Stöd från professionella har många positiva 

effekter. Olika stödinsatser kan stärka kvinnors självkänsla och 

självförtroende, de kan vara avgörande för beslut om uppbrott från 

våldspräglade relationer och även vara av stor vikt i en rättsprocess (Ekström, 

2014; Häggblom & Möller, 2007; Pajak, Ahmad, Jenney, Fisher & Chan, 2014; 

Shamai, 2000).  

Dock visar tidigare forskning att många kvinnor undviker att söka, och ta 

emot hjälp, även om de erfar allvarliga konsekvenser (Dufort, Gumpert & 

Stenbacka, 2013; Ekström, 2014). Det kan finnas flera orsaker till detta. Till 

exempel visar Dufort et al. (2013) i en jämförande studie att äldre kvinnor inte 

söker stöd i samma omfattning som yngre kvinnor, och kvinnor med högre 

utbildning söker stöd mer sällan än de med lägre utbildning. Andra studier 

indikerar att kvinnor undviker att söka hjälp på grund av deras bristande 

förtroende för myndigheter och offentliga yrkesutövare. Kvinnor vittnar om 

professionellas ignorans, dåliga bemötande samt bristande förmåga att 

tillgodose deras behov (Bhuyan, 2008; Ekström, 2014; Häggblom & Möller, 

2007; Pajak et al. 2014; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). Det 

bemötande kvinnorna upplever kan tvinga dem, i strävan efter att få stöd och 

hjälp, att agera som det "ideala offret” (Bhuyan, 2008). Det innebär att 

kvinnorna kan anta olika offerdiskurser, i vilka de framställer sig som 

maktlösa och svaga. Det bemötand kvinnor möts av kan också leda till att 

kvinnor tar på sig ansvaret för våldet (Leisenring, 2006).  

Våldet är också ett samhällsproblem som innebär omfattande 

samhällsekonomiska konsekvenser. Det handlar om direkta kostnader i form 

av socialtjänst, rättsväsende och hälso- och sjukvård, men också om indirekta 

kostnaderna i form av produktionsbortfall och ideellt arbete. De 

samhällsekonomiska kostnaderna är svåra att bedöma, men enligt 

Socialstyrelsens beräkningar kostar våldet det svenska samhället mellan 2 

695–3 300 miljoner kronor per år utifrån 2006 års beräkningar (Socialstyrelsen, 

2006). Enligt Världsbanken innebär minskad produktivitet och minskade 

intäkter (för både offer och förövare) den högsta samhällskostnaden på global 

nivå (Skaperdas, Soares, Willman & Miller, 2009). 
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Förståelsen av mäns våld mot kvinnor i det politiska 
systemet  
Mäns våld i äktenskapet har historiskt sett varit accepterat och våldet har 

betraktats som ett individuellt problem förlagt i den privata sfären. Ett visst 

mått av våld ansågs normalt. Mannen förväntades att använda våld mot både 

sin hustru och andra underställda i hushållet. En av de faktorer som ansågs 

bidra till att mannens våld, förutom hans rätt att utöva våld, var mannens 

alkoholbruk (Eriksson, 2010b; Jansson, 2002; Liliequist, 2011). År 1864 

förlorade män rätten att utöva våld inom äktenskapet, men det innebar dock 

inte att allt våld förbjöds. Mannen hade fortfarande rätten att förgripa sig 

sexuellt på sin hustru, och inte förrän långt senare (1965) kriminaliserades 

våldtäkt inom äktenskapet (Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Wendt (2002) visar i sin studie hur våldtäkt och kvinnomisshandel 

hanterats under 1900 talet i svensk politik. Från att ha setts som ett 

individuellt problem inom äktenskapet under 1930-talet och framåt, började 

våldet betraktas som ett socialt och juridiskt problem under 1970- och 1980-

talen. Dock förklaras våldet fortfarande utifrån individuella orsaker. 

Mannens alkoholmissbruk, och dåliga uppväxtförhållanden kunde enligt 

detta perspektiv leda till kontrollförlust och maktlöshet. Under samma period 

börjar våldet att förstås som ett jämställdhetsproblem, som relateras till 

ojämlikhet i ekonomiska och sociala villkor. Wendt (ibid.) menar vidare att 

det var först i mitten av 1990-talet, med utredningen om Kvinnofrid (SOU 

1995:60), som mäns våld mot kvinnor började tolkas som ett problem grundat 

i mäns överordning och kvinnors underordning i svensk offentlig politik. 

Leander (2006) argumenterar att benämningen mäns våld mot kvinnor 

användes i kvinnofridsreformen just för att synliggöra kvinnor som offer, och 

män som förövare, men att i övrigt saknade denna reform ett enhetligt 

perspektiv på våldets orsaker och konsekvenser. Vissa (Nilsson, 2009) hävdar 

att en orsak till varför könsperspektivet inte fick något större gehör under lång 

tid (1975-2000) beror på att flera av de teorier som skulle bidra med 

förklaringar och förståelser av våldet var orienterade inom den rådande 

könsordningen, och att ett könsperspektiv uppfattades som orättvist mot män. 

Istället förklarades våldet med andra perspektiv. Så som medicinska, 

psykologiska och socialpsykologiska (ibid.). Samma tendens till 

osynliggörande av mäns överordnade position och strukturella faktorer 

framträder i Ekströms studie (2012) av sex propositioner om mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer.  

Helmersson (2017) som analyserat den statliga utredningen Våld i nära 

relationer: En folkhälsofråga (SOU 2014:49) samt annat offentligt tryck på 2000-

talet, konstaterar att maktobalansen mellan könen omnämns samtidigt 
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osynliggörs förövarens kön och våldet ofta konstrueras som något som 

drabbar en viss typ av kvinnor. Hon menar vidare att publikationerna utgår 

från en ambivalent könsmaktsanalys, och att denna står sida vid sida med 

andra perspektiv. 

I takt med att synen på orsakerna till mäns våld mot kvinnor förändrats, 

har svensk lagstiftning skärpts för att värna kvinnors generella rättigheter, 

och för att skydda kvinnor mot mäns våld. Därutöver har politiska åtgärder 

vidtagits nationellt och internationellt. Exempel på dessa förändringar 

framgår av Figur 3. Numera är det övergripande målet i den svenska 

jämställdhetspolitiken att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sitt eget liv. Målet antogs 2006 utifrån propositionen Makt att 

forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (Prop. 

2005/06:155). Jämställdhetspolitiken konkretiseras i sex delmål. Enligt dessa 

delmål ska kvinnor och män ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets 

alla sektorer. De ska även ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt 

arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Vidare ska kvinnor och 

män, flickor och pojkar, ha samma möjligheter och villkor när det gäller 

utbildning, studieval och personlig utveckling. De ska ta samma ansvar för 

hemarbetet och ha samma möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska dessutom ha samma förutsättningar 

för en god hälsa, samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Slutligen ska 

mäns våld mot kvinnor upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 

ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Skr. 2016/17:10, s. 70-84). 
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Figur 3. Hållpunkter i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor 

(Statistiska Centralbyrån, 2018, s. 6-11) 

Policys om mäns våld mot kvinnor  
De åtgärder den politiska makten i ett samhälle vill genomföra fastslås i lag, 

annan författning eller i policys. Policys är den förda politikens reella 

sakinnehåll och kan definieras som en åtgärd, ingripande och handling (eller 

icke-handling) för att lösa ett visst problem. Policys inom olika områden 

uttrycks vanligtvis i handlingsplaner, åtgärder, program och strategier som 

antagits av Regeringen eller lagstiftaren (Bengtsson & Melke, 2014; Knill & 

Tosun, 2012). Policys belyser hur den politiska makten vill att ett specifikt 

problem ska uppmärksammas och åtgärdas, och förtydligar samhällets 

ansvar. De kan även fungera som en ram för framtida intentioner inom ett 

visst område, samt tjäna som mål för sociala visioner. Policys kan på så sätt 

1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru. 

1965 Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras. 

1980 Sverige undertecknar FNs konvention om av skaffande av 

diskriminering av kvinnor (CEDAW).  

1982 Misshandel på enskild plats faller under allmänt åtal. 

1993 FN:s generalförsamling antar en deklaration om avskaffande 

av våld mot kvinnor. 

1998 Kvinnofridslagstiftning. Ändring i brottsbalken. Lag med 

förbud mot könsstympning av kvinnor. Jämställdhetslagen 

skärps avseende sexuella trakasserier. 

2000 Nationellt råd för kvinnofrid inrättas. 

2003 Ändring i lagen om besöksförbud. Besöksförbud kan avse det 

gemensamma hemmet. 

2005 Ny sexualbrottslagstiftning. 

2007 Regeringen lägger fram en handlingsplan för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 

våld i samkönade relationer. 

2011 Sverige undertecknar Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet. 

2013 Sexualbrottslagstiftningen skärps. Fler fall av sexuella 

utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt. 
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bidra till att maktförhållanden kan omförhandlas, exempelvis genom att 

synliggöra att det framför allt är män som utsätter kvinnor för relationsvåld 

(Antonio, Berard & Holzscheiter, 2011; Murray & Powell, 2009). Policys får 

därmed både en praktisk och symbolisk betydelse eftersom de är centrerade 

kring ett verkligt "problem", samtidigt som de symboliskt kan representera 

och påverkar samhälleliga uppfattningar och värderingar (Krizsan & Popa, 

2010; Murray & Powell, 2009; Schneider & Ingram, 1990). Sevenhuijsen (1997) 

konstaterar följande; 

 

By establishing narrative conventions, authoritative repertoires of 

interpretation, argumentation, and communication, they confer in 

systematic ways power upon preferred modes of speaking and judging 

and upon ways of constituting moral and political subjectivity 

(Sevenhuijsen, 1997, s. 50).  

 

Citatet illustrerar en central aspekt, nämligen att policys kan påverka hur 

individer och sociala grupper ser på sig själva, och hur ett problem kan förstås. 

Beskrivningar av problem är dock ingen neutral process. De har kommit till 

genom medvetna val och bedömningar och dessa beskrivningar får olika 

slags innebörder och konsekvenser beroende på vem som formulerar dem, 

och i vilken kontext de formuleras (Bacchi 1999). Genom att texter 

strukturerar vår förståelse av världen kan policys påverka enskilda individer 

och grupper på flera sätt beroende på hur policytexter beskriver sociala 

problem.  

Därutöver kan innehållet i policys innehålla motstridiga förklaringar och 

definitioner av ett problem (Dunn, 1981). De kan även vara formulerade så att 

utfallet leder till kontraproduktiva och oönskade effekter. Det är något som 

framkommit i tidigare studier av policys om mäns våld mot kvinnor. 

Exempelvis visar dessa studier att policys begränsar tillgången till stöd för 

kvinnor som utsatts för mäns våld (Anitha, 2010; Bhuyan, 2008; Burnett, Ford-

Gilboe, Bergman, Ward-Griffin & Wathen, 2015; Chan, K. & Chan, F., 2003; 

Choi & Byouns, 2014; Shirwadkar, 2004). En annan situation är när policys 

negligerar förövaren (män) och istället fokuserar på att uppnå säkerhet för 

kvinnor. Inte sällan genom att kvinnan förväntas lämna en destruktiv relation 

och hemmet. Sådana uttryckssätt förutsätter att alla kvinnor som utsätts för 

våld vill lämna relationen, även om många kvinnor bara vill att våldet ska 

upphöra (Hearn & McKie, 2010). En fråga som lyfts i rättsliga, och andra 

diskurser är varför kvinnor inte lämnar de män som utsätter dem för våld 

(Mahoney, 1991; Steen, 2003). Sådana frågor indikerar att kvinnorna har 

resurser och kan agera självständigt och därmed valfriheten att lämna 
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relationen. En sådan förståelse kan leda till att materiella, strukturella och 

kulturella hinder till varför de stannar förbises. En annan konsekvens är att 

ansvaret för våldet förläggs på enskilda kvinnor, som betraktas som 

medansvariga för våldet (Burman & Chantler, 2005; Mahoney, 1991). Vidare 

finns exempel på hur policys osynliggör en strukturell förståelse av våldet. 

Detta genom att bortse från ojämlikhetsaspekter som exempelvis kön, klass, 

etnicitet. Hur de samverkar och påverkar kvinnors livsvillkor. Det bidrar till 

att människor framställs på ett stereotypt sätt (Jordan-Zachery, 2009; 

Lombardo & Rolandsen Agustín, 2012; Roggeband & Verloo, 2007; Volpp, 

2005). När framställningar i policys fokuserar på skillnader mellan människor 

till exempel utifrån kultur, etnifieras problemet och skapar en distinktion 

mellan ”oss” och ”dem”. Det vill säga mellan kvinnor från 

majoritetssamhället och kvinnor med utländsk bakgrund (Roggeband & 

Verloo, 2007).  

I Sverige har arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor funnits på 

den politiska agendan under lång tid. Ett arbete som granskats i olika 

rapporter och utredningar, exempelvis i rapporten Patriarkalt våld som hot mot 

mänsklig säkerhet – en kartläggning av åtgärder mot patriarkalt våld och förtryck, 

särskilt i hederns namn, mot kvinnor och homo- och bisexuella samt transpersoner 

(Johnsson-Latham, 2005). I rapporten konstaterar utredaren att det patriarkala 

våldet har åtgärdats på flera samhällsnivåer de senaste 10–15 åren, och att 

merparten av insatserna både nationellt och internationellt inriktas på våldets 

grövsta och mest extrema uttryck så som dödligt våld. Att mäns överordning 

ligger bakom mindre extrema former av våld och förtryck som det 

vardagsvåld som drabbar kvinnor världen över, oavsett klass och etnicitet, är 

dock något som förbisetts. Johnsson-Latham (2005) konstaterar att insatserna 

främst inriktats mot att stärka regelverk, handlingsplaner och riktlinjer, och 

åtgärder för att bistå den som utsatts för våld. Däremot saknas förebyggande 

åtgärder och insatser för att uppmärksamma så kallat vardagsvåld.  

Sedan 2007 har arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

intensifierats i och med att Regeringen antog Handlingsplan för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer (Skr. 2007/08:39). Genom handlingsplanen och dess åtgärder visar 

Regeringen åt vilket håll de vill att samhället ska förändras, och de säger något 

om vilka uppfattningar och argument som har legitimitet i det offentliga 

rummet. Det vill säga vilka diskurser som har företräde. Handlingsplanen 

inkluderar flera aktörer, däribland Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, 

Länsstyrelserna och Ungdomsstyrelsen. Regeringen ville genom de olika 

insatserna ge förutsättningar för en långsiktig ambitionshöjning inom 

området på alla samhällsnivåer. Det gäller statliga myndigheter, såväl som 
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landsting och kommuner. Handlingsplanen omfattade sex insatsområden: 

ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt 

kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till 

våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. Insatsområdena 

konkretiserades i totalt 56 åtgärder. Vissa hade redan beslutats, och vissa kom 

att utvecklas och precisera av Regeringen efter hand. En av åtgärderna (åtgärd 

tre) avsåg att förbättra kunskapsstödet till socialtjänsten i deras arbete med 

kvinnor som utsatts för våld och barn som bevittnat våld. Ett uppdrag som 

gavs till Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en 

bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Myndighetens 

arbete beslutas av riksdag och Regering. I arbetet ingår bland annat att 

utveckla statistik, regler, kunskap, föreskrifter, allmänna råd med mera. En 

viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens arbete är att alla ska ha tillgång till 

god vård och omsorg oavsett vem man är, och var man bor i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019a). När Socialstyrelsen presenterar sitt arbete relaterat 

till vålds- och brottsrelaterade frågor på sin hemsida framhålls att de bland 

annat arbetar för att socialtjänsten ska uppmärksamma brottsoffer och deras 

närståendes rätt till stöd och hjälp. De utvecklar även kompetensstöd till 

kommuner och ideella organisationer för att kvinnor som utsatts för våld, 

barn som bevittnat våld, och personer som utövar våld ska få stöd och hjälp 

på ett jämlikt och rättssäkert sätt. Andra områden omfattar sex mot ersättning, 

barn som är utsatta för människohandel eller exploatering, samt våld mot 

äldre (Socialstyrelsen, 2019b). Även i Regeringens handlingsplan tydliggörs 

att Socialstyrelsen ska bistå kommunerna i deras arbete med kvinnor som 

utsatts för våld, bland annat genom att publicera kunskapsstöd om de 

grupper Regeringen menar är särskilt sårbara för våld. Av handlingsplanen 

framgår följande: 

 

Syftet med uppdraget är dels att stödja kommunerna vid 

tillämpningen av lagen men även att möta behovet av 

kunskapsstöd till socialtjänstens personal på detta område och 

att finna former för att kontinuerligt sprida information om 

befintlig kunskap, metodutveckling, erfarenhet samt goda 

exempel. I uppdraget poängteras att stödet till socialtjänstens 

personal ska möta behovet av att göra deras arbete individuellt 

anpassat och tillgängligt för samtliga som är i behov av stöd, t.ex. 

kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med 

funktionshinder, kvinnor med utländsk bakgrund, äldre kvinnor 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/kompetensstod/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/kompetensstod/
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samt kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld (Skr. 

2007/08:39, s. 16-17).  

 

Av utdraget framgår att syftet bland annat var att sprida kunskap till 

socialtjänstens personal för att kvinnor som utsatts för våld ska få det stöd de 

är i behov av. Särskilt lyfts de grupper Regeringen menar är särskilt utsatta: 

kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med funktionshinder, kvinnor 

med utländsk bakgrund, äldre kvinnor samt kvinnor som utsatts för så kallat 

våld. Brottsförebyggande rådet (2010) menar att handlingsplanen varit 

betydelsefull i arbetet med att förebygga våld, och stödja de kvinnor som 

utsatts för våld. En stor del av de åtgärder som vidtagits är insatser för att 

utbilda olika personalkategorier som möter våldsutsatta i sitt arbete. 

Socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor 
År 2007 förtydligades kommunernas ansvar för stöd till brottsoffer och deras 

anhöriga i SoL, särskilt när det gäller kvinnor som utsatts för våld, och barn 

som bevittnat våld (Socialstyrelsen, 2009). SoL utgör en ramlagstiftning och 

är därmed inte detaljreglerad. Det betyder att socialtjänstens personal ska 

utgå från varje enskild individs unika situation i sitt arbete, samt ta 

omkringliggande samhällskontext i beaktande. Enligt SoL ska samhällets 

socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva 

deltagande i samhällslivet. Vidare framgår att socialtjänsten hänsynstagande 

till människans ansvar för sin och andras sociala situation skall inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser samt bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1 § SoL). 

Att lagstiftaren använder ”skall” tydliggör att kommunerna inte själva kan 

välja om de vill utföra sådana uppgifter eller ej. Därutöver framgår av 2 kap. 

1 § SoL, att varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område, och 

att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp de behöver. 

2001 blev ansvaret för dem som utsatts för våld ett uttalat ansvarsområde 

för socialtjänsten, i samband med att SoL (2001:453) kompletterades med en 

särskild bestämmelse om socialtjänstens ansvar för brottsoffer (5:11 SoL). Av 

lagrummet framgår att socialtjänsten är ansvarig att stödja dem som utsatts 

för våld. Vidare framgår att det är socialnämndens uppgift att verka för att 

den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Samtliga 

brottsoffer, oavsett ålder och kön omfattas av bestämmelsen, men enligt 5 kap. 

11 § andra stycket ska kvinnor och barn särskilt beaktas. Kommunernas 
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ansvar gäller även närstående till dem som utsatts för våld. Detta ansvar 

förtydligas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer (SOSFS 2014:4). Av råden framgår att socialnämnden utifrån 11 kap. 

1 § SoL har ett ansvar att utreda ärenden i följande situationer: när vuxna och 

barn utsatts för våld, i ärenden som gäller vuxna som utsatts för våld, i 

ärenden då den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra 

övergrepp av sin partner, eller i ärenden då den som är under 18 år och har 

utsatts för så kallat hedersrelaterat våld. I dessa fall bör socialnämnden utreda 

behovet av stöd och hjälp akut, våldets karaktär och omfattning, våldets 

konsekvenser för den som utsatts för våld, hur de som utsatts för våld 

hanterar sin situation, hur dennes nätverk ser ut, och om stöd behövs i 

föräldraskapet. Socialnämnden ska även utreda behovet av stöd och hjälp på 

både kort och lång sikt (SOSOF 2014:4, 5 kap.). Vidare framgår att 

socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter 

ska ställa frågor om våld, för att kunna identifiera de som utsatts för våld och 

barn som bevittnat våld. Nämnden bör se till att de metoder som används för 

att ge hjälp och stöd har utformats med utgångspunkt i bästa tillgängliga 

kunskap. Därutöver bör nämnden vid planering av verksamheten, samt i 

enskilda ärenden beakta de särskilda behov som de som utsatts för våld kan 

ha. Detta utifrån följande faktorer: ålder, funktionsnedsättning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, att hon eller han 

tillhör en nationell minoritet, att hon eller han har en utländsk bakgrund, 

missbruk och beroende, eller då det föreligger risk för ”hedersrelaterat” våld. 

För att stärka stödet till kvinnor som utsatts för våld, och barn som 

bevittnat våld, har landets kommuner kunnat söka statliga utvecklingsmedel 

till olika projekt. En uppföljning av dessa visade att de flesta projekten 

relaterade till våld mot kvinnor i allmänhet, och mot barn som bevittnat våld. 

Insatserna tenderar att i hög grad riktas mot vissa grupper så som äldre 

kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och missbruk- och 

beroendeproblem, samt kvinnor med utländsk bakgrund. Andra insatser har 

inriktats mot våld mot kvinnor i samkönade relationer och till behandling av 

våldsutövare (Socialstyrelsen, 2012). Många statliga myndigheter har bedrivit 

fortbildning om mäns våld och har på sätt tagit hänsyn till de 

kompetensområden som framgår av Regeringens handlingsplan. Det saknas 

dock kartläggningar om kommunernas arbete, det är därför oklart om 

kommunerna genomfört fortbildning om mäns våld mot kvinnor (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2013a ; Nationellt centrum för kvinnofrid, 2013b). I 

Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55) 

konstateras dock att, trots förändringar genomförts i arbetet med våld mot 

kvinnor, kvarstår det brister hos flera myndigheter. Bland annat lyfter 
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utredningen fram att det är en brist på strategisk styrning och att arbetet mot 

våld ofta utförs vid sidan av ordinarie arbete. Det påtalas även att kortsiktiga 

insatser och finansiering präglar satsningar på området, att utbildning om 

våld saknas på de flesta relevanta lärosätenas grundutbildningar, samt att det 

finns kunskapsbrister som måste åtgärdas. Vidare pekar de på att förvaltning 

och implementering behöver stärkas, att utvärderingar och förebyggande 

insatser saknas samt att arbete inom området mäns våld mot kvinnor och att 

så kallat hedersrelaterat våld och förtryck inte prioriteras av chefer på lokal, 

regional och nationell nivå (ibid.). 

Vad gäller kommunernas arbete menar Ekström (2018) att de har svårt att 

införliva arbetet med mäns våld mot kvinnor i kommunernas befintliga 

organisationsstruktur, och att arbetet påverkas av kommunens organisering 

och specialisering. Flera granskningar tyder på att det finns brister i 

kommunernas arbete. Exempelvis visar Inspektionen för vård och omsorgs 

(Inspektionen för vård och omsorg, 2014) granskning att 50 av 60 

kommuner/stadsdelsnämnder har brister i deras arbete med kvinnor som 

utsatts för våld, och barn som bevittnat våld. Kommunerna har bland annat 

otillräckliga kunskaper om våldets omfattning, innebörd och konsekvenser. 

En slutsats i utredningen var att många kommuner behöver utveckla arbetet 

med särskilt sårbara grupper såsom äldre och funktionsnedsatta kvinnor, 

samt kvinnor med missbruksproblem- eller beroende, kvinnor med 

funktionsnedsättning, hbt-personer (homosexuella, bisexuella och 

transpersoner) samt ”hedersrelaterat” våld. Ytterligare granskningar av 

kommunernas arbete visar brister som kan påverka tillgången till stöd och 

skydd för dem som utsatts för våld (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). 

Exempelvis finns det brister i nämndernas utredningar, och 

förhandsbedömningar av vuxna som utsatts för våld. Många av 

kommunernas nämnder saknar personal, och befintlig personal saknar 

nödvändig kompetens (Inspektionen för vård och omsorg, 2019). Vidare har 

det framkommit att kommunerna saknar specifika handlingsplaner för att 

möta de särskilda behov som kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna 

kan ha (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 
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III. Framställningar, förståelser och 

kunskap om mäns våld mot 

kvinnor - en forskningsöversikt  

 

Mäns våld mot kvinnor är ett område som studerats ur skilda perspektiv både 

nationellt och internationellt. Ett stort fokus har fästs på kvinnors situation 

och våldets konsekvenser. Andra studier har undersökt politiska och 

juridiska aspekter, och olika professioners arbete med anknytning till mäns 

våld mot kvinnor. Detta kapitel kommer initialt att presentera forskning om 

hur mäns våld framställs i policys som adresserar våld mot kvinnor. Därefter 

går jag igenom forskning som visar hur socialarbetare förstår mäns våld mot 

kvinnor. Dessa studier utgår till största del från forskning som undersökt 

erfarenheter bland professionella socialarbetare med ett bredare uppdrag än 

att enbart stödja kvinnor som utsatts för mäns våld. Jag har gjort denna 

avgränsning för att den tidigare forskningen ska kunna relateras till 

avhandlingens resultat. Vidare redovisar jag tidigare studier om 

socialarbetares kunskap och kunskapsinhämtning. I denna del ingår 

forskning om vilka faktorer socialarbetare anser har bidragit till att öka deras 

kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Eftersom jag har funnit få sådana 

studier som adresserar kunskap om mäns våld har jag även inkluderat studier 

som undersöker kunskapsinhämtning hos de som arbetar med barn och familj 

i en svensk kontext. Avslutningsvis redogörs för tidigare studier om 

socialarbetares utbildning om mäns våld mot kvinnor. Översikten syftar till 

att synliggöra forskningsluckor inom området. I genomgången inkluderas 

såväl internationella som nationella studier.  

Framställningar och inramningar av mäns våld 
Mäns våld definieras på skilda sätt nationellt och internationellt. Vissa av 

definitionerna fäster inte någon specifik vikt vid mäns våld mot kvinnor, som 

exempelvis Världshälsoorganisationens (World Health Organization, 2019) 

definition, medan andra synliggör könsaspekten, så som Förenta Nationerna 

definitions:  

 

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen 

kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller 
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godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga 

eller privata livet (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019). 

 

FN:s definition tydliggör att könsrelaterat våld kan komma till uttryck 

genom olika våldshandlingar, och att våldet inte enbart är förlagt i den privata 

sfären. Definitioner och begrepp kontextuella. De kan åsyfta olika former av 

våld beroende på var de används: i media, kriminalstatistik, policys eller i 

andra sammanhang. De är även kontextuella på så sätt att innebörden kan 

skifta mellan länder och olika kulturer (se t.ex. Murray & Powell, 2009). Om 

skilda innebörder av begrepp och definitioner negligeras finns risken att 

kvinnor betraktas som en homogen grupp, med samma behov och 

erfarenheter, oberoende av kvinnornas bakgrund och levnadsförhållanden 

(Grewal, 1999). Framställningar av våld mot kvinnor är därför viktiga, inte 

bara för att det avgör hur våldet förklaras och förstås, utan också för att 

definitionen av våldshandlingar, t.ex. fysiskt våld, påverkar statistiken över 

olika våldsbrott (Itzin, 2000). Benämningar som: misshandel, våld och 

övergrepp antyder fysiskt våld, medan benämningen kränkning kan vara 

svårare att definiera. Andra begrepp visar tydligare vilket våld som avses, 

exempelvis fysiskt våld (Hearn & McKie, 2008). 

Även benämningar av mäns våld mot kvinnor är viktiga då det säger 

något om vem som inkluderas eller exkluderas i våldshandlingen. 

Exempelvis omfattar termerna familjevåld och våld i hemmet: 

familjemedlemmar, tidigare partner, personer som delar hushåll och/eller 

andra närstående (oavsett kön), i en Australiensisk kontext (Murray & Powell, 

2009), medan termen familjevåld främst åsyftar barn i Kanadensiska policy 

dokument (Nixon och Tutty, 2009). I den senare har kvinnor inte någon 

framträdande plats, och de framställs dessutom som medansvarig för det våld 

deras barn utsätts för. I Bulgarien, Kroatien, Ungern, Polen och Rumänien 

används benämningen våld i hemmet, och i deras policys inkluderas förutom 

kvinnor, även barn, äldre, och personer med funktionsnedsättning (Krizsan 

& Popa, 2014). I Sverige har termen familjevåld använts i bland annat 

våldskommissionens slutbetänkande. Detta för att beskriva individers och 

familjers sårbara situation på grund av våld mot kvinnor (Wendt, 2002). 

Termen familjevåld förlägger våldet bland familjemedlemmar, medan 

termen våld i hemmet antyder att våldet utförs i den privata sfären, 

benämningarna indikerar med andra ord i vilket sammanhang våldet 

förekommer (Pratt, 2000). En följd av att betona hemmet är att våld bland par 

som inte bor tillsammans, eller våld utanför hemmet förbises (Hearn & McKie, 

2008). Vidare kan en betoning på hemmet som en fast plats leda till att kvinnor 

som saknar en fast bostad negligeras (Meth, 2003). Ytterligare konsekvenser 
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är att våldet riskerar att tolkas mindre allvarligt eftersom benämningarna kan 

associeras med människors privatliv (Bacchi, 1999; Hearn & McKie, 2008).  

I en internationell kontext benämns våld ofta med könsneutrala termer: 

domestic violence, family violence, interpersonal violence, intimate (partner) violence, 

marital violence, conjugal violence, coercive control och spouse/spousal violence 

(Hearn & McKie, 2008). Benämningarna visar i vilken typ av relation våldet 

utförs, det vill säga i parrelationer, äktenskap och familjer, men de säger inget 

om vem som utsätter vem för våld. Endast ett fåtal benämningar tydliggör 

kvinnan som offer. I dessa begränsas dock våldet till äktenskapet genom 

benämningarna: wife abuse och wife battering (ibid.). Likafullt osynliggör dessa 

förövarens kön. Könsneutrala perspektiv framställer ofta våld symmetriskt. 

Det kan leda till uppfattningen att det är lika sannolikt att både män och 

kvinnor utsätts för våld, och att de upplever våldet på liknade sätt (Dobash, 

Russell & Dobash Emerson, 2004; Nixon & Tutty, 2009). Könsneutrala 

benämningar osynliggör med andra ord att det framför allt är män som 

utsätter kvinnor för våld. Den mest relevanta benämningen är enligt Hearn 

och McKie (2008) mäns våld mot kända kvinnor (men’s violence to known 

women). De menar att denna synliggör att problemet är mäns våld. Dessutom 

inkluderas inte bara mannens partner eller tidigare partner som offer, då 

benämningen inkluderar alla kvinnor som är kända för förövaren, exempelvis 

kvinnliga vänner, mödrar och andra familjemedlemmar (ibid.). Dock 

osynliggör en sådan benämning okända mäns våld mot kvinnor.  

Mäns våld mot kvinnor benämns även som så kallat hedersrelaterat våld. 

Vissa menar att termen är problematisk då det är oklart vad begreppet 

representerar. ”Heder” har många innebörder vilka ofta förknippas med 

respekt och värdighet, vilket kan leda till att ”hedersvåld” kan framstå som 

försvarbart (Eshareturi, Lyle & Morgan, 2014; Gill & Brah, 2014). Vidare kan 

benämningen resultera i att utlandsfödda kvinnor tolkas på ett dikotomt sätt, 

beroende på hur kvinnorna agerar när de utsatts för så kallat hedersrelaterat 

våld. Antingen riskerar kvinnorna att tolkas som offer på grund av kulturella 

skillnader (om de stannar i familjen), eller som aktiva individer (om de lämnat 

sina familjer) på grund av våld (Carbin, 2014). 

Det är inte bara på det sätt som våld mot kvinnor benämns, och vilka som 

inkluderas eller inte, som påverkar förståelsen av våld mot kvinnor. Centralt 

är också problemets inramning. Det vill säga den teoretiska förståelsen av 

våldshandlingen. Hur ett problem är inramat påverkar vad som lyfts fram 

eller inte. Inom området mäns våld mot kvinnor är sättet att definiera våldet 

i policys ofta utgångspunkten för representation av vad som anses vara ett 

problem (Hearn & McKie, 2010). Eftersom familjeperspektiv ofta utgår från 

att orsaken till våldet är dysfunktionella relationer eller individer, inriktas 
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åtgärderna mot dessa. Det leder till att orsaksförklaringar och perspektiv 

grundade i strukturellt förtryck och patriarkala orsaker förbises (Nixon & 

Tutty, 2009; Pratt, 2000). Dock menar vissa att policys som benämner våld mot 

kvinnor i könsneutrala termer ändå kan utgå från ett könsperspektiv. Vilket 

exempelvis kan ses i policys i vissa länder i central- och öst Europa där 

könsperspektivet framträder implicit (Krizsan & Popa, 2014; Murray & 

Powell, 2009; Hearn & McKie, 2008). Ett könsperspektiv tydliggör att våld 

framför allt begås av män och att det oftast är kvinnor som utsätts för mäns 

våld. Sådana perspektiv försöker komma till rätta med underliggande 

ojämlikhetsproblem i samhället (Murray & Powell, 2009; Roggeband, 2012).  

En studie av finländska policys om ”hedersrelaterat” våld visar att 

orsakerna till våldet dels relaterades till bristande jämlikhet mellan könen, och 

dels till kulturella orsaker. Det så kallade hedersrelaterade våldet framställdes 

som en konsekvens av maktrelationer i patriarkala familjer, männens 

bakgrund, och samhälleliga och sociala orsaker i kvinnornas ursprungsländer 

och invandrarsamhällen (Hong, 2014). Vissa anser att så kallat hedersrelaterat 

våld bör tolkas som en form av könsrelaterat våld, medan andra motsätter sig 

detta. De menar att ”hedersrelaterat” våld inte kan jämföras med 

relationsvåld, och därför måste hanteras separat (Gill, 2010; Gill & Brah, 2014: 

Idriss, 2017). I Storbritannien inkluderas det så kallade hedersrelaterade 

våldet i policys som adresserar våld i hemmet. I dessa policys fästs 

uppmärksamhet mot kulturella aspekter och våldet blir en fråga om 

integration (Eshareturi et al., 2014). Liknande resultat framkommer i Balkmar, 

Iovanni och Pringles (2010) studie. De menar att ”hedersrelaterat” våld har ett 

speciellt fokus i Sverige, och att våldet framstår som en fråga om integration 

eller brist på detta.  

Socialarbetares förståelse av mäns våld mot kvinnor 
Olika faktorer som tid, historiska händelser, och dominerande diskurser 

påverkar hur socialarbetare bemöter dem som behöver samhällets skydd och 

stöd. Det finns med andra ord inte en sorts socialt arbete, däremot finns det 

en global definition som förtydligar vad som avses med socialt arbete. 

Definitionen godkändes av IFSW:s och IASSW:s generalförsamlingar i juli 

2014. Den svenska översättningen lyder: 

 

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk 

disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social 

sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och 

frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social 

rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för 
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mångfald är centrala principer för socialt arbete. Med 

utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, 

humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att 

involvera människor och påverka strukturer, för att möta 

utmaningar i livet och öka välbefinnandet. 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). 

 

Definitionen visar att det sociala arbetet ska främja människors livsvillkor 

och att teorier för socialt arbete är centrala för att socialarbetarna ska kunna 

stödja både enskilda personer och påverka strukturer. Detta är något som 

även framgår av Tillitsdelegationens huvudbetänkande (SOU 2018:47). 

Tillitsreformen handlar om att utveckla formerna för den statliga styrningen 

av myndigheter, detta genom att balansera behovet av kontroll med 

förtroende för medarbetarnas professionella kunskap och erfarenhet. I 

huvudbetänkandet poängteras att det behövs en bred kunskap och insikt 

bland professionella i olika myndigheter om risken att människor 

särbehandlas, på grund av ojämlikhetsaspekter som kön, sexuell läggning, 

ålder, funktionsnedsättning, utländsk och socioekonomisk bakgrund. Detta 

för att stödsökande inte ska bemötas och behandlas ojämlikt. Dessutom 

behöver professionella bli medvetna om risken för att deras eget agerande 

påverkas av normer och värderingar i samhället. Delegationen menar att 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella bidrar till bättre 

bemötande, att insatser breddas, samt att ny kunskap kan öka förståelse av 

problemets art (ibid.).  

Socialarbetares förståelse av mäns våld mot kvinnor och de handlingar 

som betraktas som våld är centrala. Det kan påverka deras bedömningar om 

vem som ska få hjälp och stöd (Wathen, Harris, Ford-Gilboe & Hansen, 2015). 

Enligt tidigare forskning betraktar Brittiska socialarbetare att bli slagen och 

knuffad som våld. Även sex under tvång, verbal aggression, hot om våld 

uppfattas som våld samt mäns kontrollerande beteende (Heffernan, Blythe & 

Nicolson, 2014). Studier i San Diego och Israel tyder på att socialarbetare har 

svårt att betrakta emotionellt våld, som en våldshandling (Jones & Gros, 2000; 

Yechezkel & Ayalons, 2013), och forskning i Sverige visar att dessa 

socialarbetare inkluderar fysisk, sexuell, emotionell och ekonomisk utsatthet 

som våld (Bengtsson-Tops, Saveman & Tops, 2009; Coutts, 2017). Vilka 

handlingar som tolkas som våld kan påverkas av socialarbetares 

uppfattningar om kvinnor. Bland annat indikerar forskning bland engelska 

och israeliska socialarbetare att våld mot äldre inte tolkas lika allvarligt som 

våld mot yngre kvinnor (Mclaughlin, Robbins, Bellamy, Banks & Thackrays, 

2018; Yechezkel & Ayalons, 2013). Uppfattningar om vilka handlingar som 
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betraktas som våld kan även skilja sig åt mellan olika professioner. 

Exempelvis inkluderade socialarbetare psykiskt våld som en våldshandling i 

större omfattning jämfört med yrkesverksamma i rättsväsendet (Johnson, 

Sigler & Crowley, 1994). Andra betraktade oftare knuffar, att insistera på sex, 

och att kvinnan inte tillåts ha kontakt med släktingar som våldshandlingar i 

jämförelse med poliser (Tam & Tang, 2005). I Tam och Tangs studie 

inkluderade manliga socialarbetare fler handlingar som våld jämför med 

kvinnliga socialarbetare.  

Det är inte bara socialarbetares uppfattningar om våld som är av vikt, även 

deras teoretiska förståelse om mäns våld kan vara avgörande för hur våldet 

uppmärksammas. Teorier om orsakssamband kan även påverka hur våldet 

förstås, och hur det ska förebyggas och åtgärdas (Cunningham, Jaffe, Baker, 

Dick, Malla, Mazaheri & Poisson, 1998; Crabtree-Nelson, Grossman & Lundy, 

2016). Forskning som undersöker hur socialarbetares tolkar våldets orsaker 

tyder på att våldet tolkas ur olika perspektiv. Exempelvis betraktar vissa 

socialarbetare i USA våld som ett samhällsproblem grundat i strukturella 

orsaker, exempelvis sexism (Postmus & Merritt, 2010), medan andra 

amerikanska socialarbetare avfärdar strukturella förklaringar. Dessa förklarar 

istället våldet utifrån psykologiska och kulturella förklaringar (Jones & Gross, 

2000). Andra studier pekar på att socialarbetare i England utgår från att 

individuella aspekter hos mannen, och interpersonella faktorer ligger till 

grund för mäns våld. Så som mäns alkoholbruk, och behov av kontroll. Andra 

menar att våldet beror på att männen själva bevittnat våld under uppväxten 

(Heffernan et al. 2014). Liknande resultat framträder i en amerikansk kontext, 

där våldet ses som en konsekvens av mäns kontrollbehov, dåliga humör och 

dåliga impulskontroll. Våldet förklaras här även med mannens alkohol- och 

drogmissbruk, ångest och psykisk sjukdom samt uppväxtförhållanden 

(Collins, 2016).  

Forskning i ett svenskt sammanhang indikerar att de som arbetar med 

behandling av våldsutövande män betraktade mäns behov av makt och 

kontroll, samt traditionella könsroller som orsaker till varför män använder 

våld (Edin, Lalos, Högberg & Dahlgren, 2008). Detta står i kontrast till 

uppfattningarna bland de socialarbetare som stödjer våldsoffer i Mattssons 

(2013) studie. Dessa socialarbetare uttryckte tveksamhet till att använda 

feministiska strukturella perspektiv. Även Helmerssons (2017) studie tyder 

på att svenska socialarbetare använder olika perspektiv för att förklara mäns 

våld. I hennes studie utgick socialarbetarna från både ett könsmaktperspektiv 

och ett relationellt perspektiv. 

Studier pekar också på att det finns vissa könsskillnader i hur mäns våld 

förstås. Manliga socialarbetare tenderar att förlägga ansvaret hos kvinnan i 
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större omfattning (Eisikovits, Griffel, Grinstein & Azaiza, 2000; Wolfteich & 

Clines, 2013). En något större andel kvinnliga socialarbetare anser att 

mannens alkohol och drogbruk orsakar våld, och fler män anser att mäns 

erfarenheter av våld under barndomen orsakar våld i vuxen ålder (Collins, 

2016). Även i svenska studier framkommer vissa könsskillnader. Tidigare 

nämnd studie av Mattsson (2013) visade att de kvinnliga socialarbetarna till 

skillnad från männen, kombinerade strukturella feministiska perspektiv med 

andra perspektiv, medan männen företrädesvis utgick från relationella 

perspektiv.  

Socialarbetares kunskapsbehov och kunskapskällor 
Forskning visar att socialarbetare har olika inställning till att arbeta med 

frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Vissa har svårt att se sig själva som en 

resurs i mötet med dem som utsatts för våld (Ljungwald & Svensson, 2007; 

Payne, Carmody, Respass & Hoofnagle, 2006). Somliga anser att ansvaret för 

kvinnorna ligger hos någon annan (Tilden, Schmidt, Limandri, Chiodo, 

Garland & Loveless, 1994). Andra negligerar frågan helt (Humphreys, 1999). 

Det kan också handla om att socialarbetare känner sig dåligt rustade i fråga 

om kunskap och färdigheter, men också att ansvaret för denna typ av ärenden 

är oklart definierade (Lundberg & Bergmark, 2018; McLaughlin et. al., 2018; 

SOU 2014:71).  

För att utföra sitt arbete behöver socialarbetare utveckla och ha olika 

former av kunskap. Dessa kunskaper kan vara praktiska, konkreta och 

tekniska, men även abstrakta och teoretiska (Mattsson, 2017). Flera studier har 

undersökt inom vilka områden socialarbetare behöver kunskap om mäns 

våld mot kvinnor. I en amerikansk studie framkom att socialarbetare behöver 

förbättra förmågan att identifiera våld. De önskar även mer kunskap om 

externa aktörer som arbetar inom fältet, och hur de ska kunna samarbeta med 

dessa (Renner, 2011). I andra studier framkommer att socialarbetare i 

Storbritannien behöver mer kunskap om mäns våld generellt, samt hur 

riskbedömningar genomförs (Kwhali, Martin, Brady & Zrown, 2016). 

Liknande behov återfanns bland socialarbetare i Turkiet. De behövde känna 

till mer om relationsvåld och om religiösa aspekter i relation till våld 

(Dolunay-Cug, Toplu-Demirtaş & Murray, 2017). Andra områden där 

socialarbetare i USA anser att de behöver utökade kunskaper är ärenden som 

involverar immigranter och personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar, samt våldsutövare (Murray et al. 2016).  

För att fördjupa den professionella kompetensen inom området framstår 

akademisk utbildning och arbetslivserfarenhet som mest givande (Danis, 

2004; Forgey, Allen & Hansen, 2014; Neff, Patterson & Johnson, 2012; Renner, 
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2011; Tower, 2003). Även handledning lyfts fram som en viktig kunskapskälla, 

däremot tycks inte interna policys och manualer (Flora & Argyroudi, 2019), 

forskningsartiklar och information på internet användas i någon större 

utsträckning (Iversen & Heggen, 2015). Iversen och Heggen (ibid.) lyfter dock 

fram att högutbildade socialarbetare värdesätter forskningsartiklar, böcker 

och externa informationskällor i högre grad jämfört med kollegor med lägre 

utbildning. Svenska socialarbetare fördjupar sitt kunnande främst genom 

professionell erfarenhet och erfarenhetsutbyte med kollegor, och mer sällan 

genom forskning (Avby, Nilsen & Ellström, 2017; Mattsson, 2017). Även 

handledning, (Ekström, 2018) arbete i team (Mattsson, 2017) och det 

standardiserade riskbedömningsverktyget FREDA lyfts fram som en viktig 

källa till kunskap (Skillmark, 2017). Vidare tycks också finnas skillnader 

mellan olika sektorer när det gäller socialarbetares kunskapsinhämtning. 

Verksamma inom hälsovård förlitar sig mer på handledning och utbildning 

inom arbetsplatsen, och är mer informationssökande, jämfört med 

socialarbetare inom kommunal verksamhet (Björkenheim, 2007).  

Utbildning om mäns våld mot kvinnor 
En sammanställning om effekterna av utbildning tyder på att utbildning kan 

ha positiva effekter (Choi & An, 2016). Det har bland annat framkommit att 

socialarbetares självförtroende i mötet med dem som utsatts för våld ökat 

efter utbildning, samt att de upplevt förbättrad förmåga att tillhandahålla 

stöd. Andra studier argumenterar för att utbildning om mäns våld ökat 

socialarbetares förmåga att uppmärksamma våld (Danis, 2004; Payne & 

Triplett, 2009; Pomeroy, Parrish, Bost, Cowlagi, Cook & Stepura, 2011). I flera 

studier hävdas att utbildning bidragit till ökad förståelse för våldets orsaker, 

samt att socialarbetare upplevt att de har bättre förutsättningar att hantera 

våldsrelaterad ärenden i arbetet med kvinnor och barn som utsatts för våld, 

men även med våldsutövare (Saunders & Anderson, 2000; Pomeroy, et al. 

2011; Szilassy, Carpenter, Patsios & Hackett, 2013). Fördjupade kunskaper 

kan även bidra till att socialarbetare utreder ärenden grundligare för att 

uppmärksamma eventuellt våld, att de oftare upprättar säkerhetsplaner och 

initierar relevant stöd och insatser (Forgey, Badger, Gilbert & Hansen, 2013). 

Annan forskning tyder på att socialarbetare oftare anmäler när någon utsätts 

för våld, efter att de deltagit i utbildning (Renner, 2011; Saunders & Anderson, 

2000). Utbildningsinsatser har även ökat socialarbetares förståelse för 

kvinnors situation (Mills & Yoshihama, 2002). Andra argumenterar för att 

ansvaret för våldet inte läggs på kvinnan i samma utsträckning som tidigare 

efter att socialarbetarna deltagit i utbildning (Saunders & Anderson, 2000). I 

ett svenskt sammanhang menar Lundberg och Bergmark (2018) att utbildning 
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om våld i nära relationer ökar sannolikheten att socialarbetarna ska ställa 

frågor om våld till dem de möter i sitt arbete.  

Trots att forskning indikerar att utbildningsinsatser kan förbättra 

socialarbetares förutsättningar att uppmärksamma våld etc. visar forskning 

att många socialarbetare saknar relevant utbildning. Både vad gäller 

akademiska studier och fortbildning. Bland annat visar tidigare studier i USA 

och Turkiet att mer än hälften av deltagarna saknar utbildning om mäns våld 

(Danis, 2004; Campbell, Raja & Grining, 1999; Dolunay-Cug, Toplu-Demirtaş 

& Murray, 2017). Liknande förhållanden har framkommit bland svenska 

socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen (Lundberg & Bergmark, 

2018). De tidigare studierna visar att den utbildning socialarbetarna deltagit i 

inriktats mot olika områden, och då främst utbildning om sexuellt våld och 

våld i hemmet (Danis, 2004; Dolunay-Cug, Toplu-Demirtaş & Murray, 2017; 

Renner, 2010),  

I Sverige började Stockholms universitet, som första Svenska universitet 

att ge utbildning inom socialt arbete 1921. I och med högskolereformen från 

1977 etablerades även socialt arbete som ett akademiskt ämne. 

Socionomutbildningen är en bred och generell utbildning som numera ges på 

flera platser i Sverige, de flesta har socialt arbete som huvudområde men med 

olika inriktningar (Egeltoft, 2009). Att socionomutbildningen är central i 

socialt arbete tydliggörs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). I föreskriften framgår att de som arbetar 

med ärenden som avser vuxna som utsatts för våld bör ha socionomexamen. 

I råden lyfts även fram att de som handlägger och följer upp övriga ärenden 

som gäller enskilda bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot 

närstående, de bör även kunna omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet 

(ibid.). Föreskrifterna kan tolkas som att Socialstyrelsen anser att 

socionomexamen borgar för kunskaper om våld mot kvinnor. Dock har de 

flesta socionomutbildningarna under lång tid saknat obligatoriska kurser om 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2010; SOU 2014:49; SOU 2015:55). Den utbildning som genomförts 

inom området har också skiljt sig åt mellan lärosätena, bland annat i 

omfattning och innehåll (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). 

Universitetskanslersämbetet [UKÄ] (2015) har kartlagt hur mänskliga 

rättigheter och mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i olika 

professionsutbildningar, däribland socionomutbildningen. I UKÄs rapport 

konstateras att undervisning om mäns våld mot kvinnor ges i viss 

utsträckning och att endast ett fåtal av lärosätena har lärandemål för 

undervisningen om mäns våld mot kvinnor i socionomutbildningarna. Först 

i slutet av 2016, när Sveriges regering beslutade att flera svenska 
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professionsutbildningar är ålagda att undervisa om mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer, blev undervisning om mäns våld mot kvinnor åter 

igen obligatoriskt inom socionomutbildningen (Skr. 2016/17:10). Ändringen 

trädde i kraft i juli 2018 i högskoleförordningen.  

Sammanfattning 
Översikten visar att mäns våld framställs i könsneutrala termer i policys som 

adresserar mäns våld mot kvinnor. I dessa framställs våldet som ett problem 

förlagt i den privata sfären. Strukturella perspektiv har inte någon 

framträdande plats, och sådana perspektiv tycks även vara av underordnad 

vikt i socialarbetarnas tolkningar av våldets orsaker. Istället dominerar 

individuella och relationella orsaker. Översikten visar att det finns 

kunskapsluckor om mäns våld. När det kommer till de kunskapskällor 

socialarbetarna använder sig av för att inhämta kunskap om mäns våld mot 

kvinnor visar studierna att professionella erfarenheter och utbildning skattas 

som viktiga kunskapskällor. 

Översikten visar att forskningsfältet är relativt välbeforskat. Det finns en 

del forskning om hur våld mot kvinnor framställs, socialarbetarnas förståelse 

av våld, utbildning inom området, och behovet av fördjupad kunskap. 

Översikten visar också att det finns en hel del forskning inom området i 

Sverige. Fortfarande saknas emellertid forskning om i vilken utsträckning 

socialarbetare i socialtjänsten tagit del av både utbildning och Socialstyrelsens 

policydokument för att öka sin kunskap om mäns våld mot kvinnor, efter att 

Regeringen antog Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 

2007/08:39). Det behövs även mer forskning om hur socialarbetare inom 

socialtjänsten uppfattar mäns våld mot kvinnor. 
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IV. Teoretiskt ramverk 

Centralt för avhandlingen är att den utgår från kritiska teorier. Kritiska 

perspektiv handlar om att se vad tillskrivna ojämlikhetsaspekter som t.ex. kön, 

etnicitet och klass får för konsekvenser i människors liv (Creswell, 2013). 

Avhandlingen utgår från ett feministiskt och intersektionella perspektiv, och 

dessa vägleder analyserna. Med stöd av ett feministiskt perspektiv möjliggörs 

analyser av studiens empiri utifrån manlig makt och kvinnors underordning. 

En makt djupt rotad i ekonomiska, religiösa och sociala förtryckande 

strukturer i samhället som upprätthålls av patriarkala normer och 

värderingar, av både män och kvinnor (Allen, 2013). Kvinnor är dock ingen 

homogen grupp, de har individuella och unika livsvillkor och erfarenheter. 

Tack vare intersektionella perspektiv kan jag se bortom kategorin kvinnor och 

i analysen undersöka hur ålder, social klass, funktionsnedsättning, etnicitet, 

alkohol- och drogmissbruk, sexuell läggning och kön konstruerar bilden av 

kvinnor. Det möjliggör en analys av hur ojämlikhetsaspekter lyfts fram. Det 

vill säga om ojämlikhetsaspekter framställs som aspekter av kvinnors 

identiteter, eller om de framställs som ojämlikhetsaspekter som har grund i 

strukturella maktförhållanden. Studier av utbildningsmaterial kan därmed 

säga något om hur kvinnor som utsatts för mäns våld konstrueras i offentliga 

diskurser. Det kan även säga något om hur mäns våld mot kvinnor framställs. 

Utöver detta kan jag reflektera om dessa diskurser, likväl om socialarbetarnas 

uppfattningar av mäns våld främjar kvinnors situation. 

En utgångspunkt i avhandlingen är att kunskapsproduktion är en form av 

maktutövning, och att denna makt skapas både diskursivt och via 

samhällsstrukturer och makthierarkier. Det teoretiska ramverket bygger 

därmed på en socialkonstruktivistisk grund. En viktig del i det 

socialkonstruktivistiska synsättet är att det uppmanar till en kritisk hållning 

till förgivettagen kunskap och dominerande synsätt (Burr, 2003). 

Socialkonstruktivism är ett ontologiskt ställningstagande och i avhandlingen 

utgår jag från Burrs (2003) syn på socialkonstruktivism. Från detta perspektiv 

är kunskap inte något som finns, utan något som skapas genom interaktion 

mellan människor i det dagliga livet. Kunskap får mening i en viss kontext 

och reflekterar alltid någons perspektiv och utelämnar andras. Det innebär att 

det inte finns någon sann verklighet, eller objektiv kunskap (Burr, 2003). 

Vidare innebär det att det sätt vi tolkar och förstår verkligheten påverkas av 

flera faktorer, bland annat hur vi ser på människors identiteter. Identiteter är 

socialt konstruerade. Ett exempel är uppdelningen av människor i olika 

kategorier, som kvinnor och män. Betraktas kategorierna närmare ser vi att 

vissa kategorier är ”omarkerade” medan andra pekas ut som avvikande. Till 
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exempel kopplas ofta genus samman med kvinnor, trots att även män 

omfattas, och kategorierna ras och etnicitet refereras sällan till vita människor. 

En konsekvens av omarkerade kategorier är att de tolkas som en norm 

(Lawler, 2013). Så som män, vita och personer utan funktionsnedsättningar.  

Eftersom kunskap om världen eller en händelse skapas genom interaktion 

mellan människor konstrueras olika diskurser om mäns våld mot kvinnor, 

men även om de kvinnor som utsatts för våld. Dessa diskurser kan påverka 

hur människor uppfattar sig själva och andra. Exempelvis är kategorin kvinna 

sammankopplad med den kvinnliga kroppen, och framställningarna av 

kvinnans identitet utgår ofta från underordning, vilket lett till att det nästan 

är ofrånkomligt att inte definiera kvinnor som offer (Edenheim, 2005). Bilden 

av vem kvinnan ”är” konstrueras i olika diskurser, så som i dagligt tal, media, 

forskning, litterärt och juridiskt etc. Mohanty (1988) menar att kvinnor 

framställs som offer för samma förtryck, och gestaltas som en homogen grupp 

med samma intressen och önskemål i dessa diskurser. Språkliga 

konstruktioner kan därmed vara en form av makt.  

Diskurs, språk och makt  
Begreppet diskurs har olika innebörder inom olika traditioner och i dagligt tal 

betyder diskurs samtal. I en bredare bemärkelse går det att säga att diskurs är 

hur språk används. Det vill säga mänskligt meningsskapande (Burr, 2003). Jag 

betraktar dock diskurser som mer än språk, det är även idéer, övertygelser 

och teorier om världen som använts för att inrama ett problem (Bacchi, 1999). 

Diskurser är centrala för att förstå samhällets relation till människor. Eftersom 

språkanvändning skapar och förändrar sociala strukturer, betraktar jag även 

diskurser som en form av social praktik (Fairclough, 2010; Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). 

I språket är begrepp, kategorier och benämningar viktiga eftersom de 

bildar ett gemensamt ramverk för att människor som delar detta språk och 

kultur ska förstå den verklighet de är en del av (Burr, 2003). Benämningar av 

företeelser är emellertid ingen neutral eller slumpmässig process utan många 

gånger en tillämpning av redan befintliga principer, och en förlängning av 

giltiga “regler” (Spender, 1998, s. 163). Diskurser har också en ömsesidig 

samverkan med samhället. De påverkas av kulturella, sociala och politiska 

aspekter, samtidigt som de påverkar den sociala ordningen och enskilda 

individer. Det innebär att dominerande uppfattningar om mäns våld mot 

kvinnor inom t.ex. politiken kan ha påverkats av historiska förståelser av 

våldet, men även av exempelvis globala konventioner. Den politiska 

diskursen kan i sin tur påverka de kvinnor som behöver stöd. 
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Framställningarna kan därmed se olika ut beroende på historisk och kulturell 

kontext.  

Diskurser är inte bara något som finns, utan något som vi (åter)skapar. När 

exempelvis socialarbetare utbyter erfarenheter med varandra om våldets 

orsaker, skapas en viss diskurs, medan professionella inom hälso- och 

sjukvården skapar andra diskurser. Även om diskurserna om mäns våld har 

beröringspunkter kan de vara fristående från varandra. Det finns därmed 

olika kunskaper, diskurser och sanningar om mäns våld mot kvinnor.  

Alla berörs i någon mån av diskurser om mäns våld. Både kvinnor och 

män omfattas av juridiska aspekter om våld. Samtidigt berör diskurserna om 

mäns våld kvinnor mer explicit. I synnerhet kvinnor som utsatts för våld. 

Kvinnor inkluderas därmed i olika diskurser beroende på vem hon är, den 

samhällskontext hon befinner sig i, och var hon söker stöd. Exempelvis visar 

Burman (2012) att kvinnor som utsatts för våld, och som saknar 

uppehållstillstånd inte omfattas av lagstiftning på samma sätt som svenska 

medborgare. Därutöver kan diskurser påverka hur vi förstår det vi upplever 

och iakttar, och om det upplevs som giltigt eller ej (Foucault, 1993; 2002b). Ett 

exempel är diskurser om vilka handlingar som uppfattas som våld. Beroende 

på hur våld definieras kan det hjälpa (eller hindra) kvinnor att förstå att det 

som de erfarit betraktas som våld. Sådana diskurser kan också ha inverkan i 

det sätt professionella tolkar mäns våld. Ett annat exempel är att juridiska 

diskurser avgör om det våld kvinnan utsatts för är ett brott i juridisk mening 

eller ej.  

Om en viss diskurs får stöd inom olika institutioner, eller i myndigheter 

(den diskursiva praktiken) och sprids, ökar diskursens sanningsvärde 

(Foucault, 1993). Dessutom kan kunskapens sanningsvärde öka om diskursen 

blir allmän och används av andra än de som den egentligen var avsedd för 

(Foucault, 2002b). Om t.ex. en diskurs i vilken våldets orsaker tolkas som ett 

relationsproblem etableras inom en myndighet så som Socialstyrelsen, 

kommer diskursen sannolikt att uppfattas som giltig och vägledande av 

många socialarbetare. När utbildningsmaterial ämnade för socialtjänsten 

även används av andra professioner så som polis, ideella föreningar etc. 

bidrar den breda professionella användningen till att diskursens 

tillförlitlighet ökar.  

Rådande diskurser om mäns våld kan även påverka andra personers 

uppfattningar om våldet. Exempelvis uppfattningen bland allmänheten att 

det är specifika män som utövar våld (Weis, 2001), att visst våld är accepterat, 

eller att män har rätt att kontrollera kvinnor (Bettman, 2009; Weldon & 

Gilchrist, 2012). När vissa diskurser negligeras eller ignoreras kan det leda till 

att dessa diskurser upplevs som irrelevanta och oviktiga och därigenom som 
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osanna (Foucault, 1993). Exempelvis kan osynliggörande av våld utfört av 

vita män från majoritetssamhället leda till uppfattningen att svenska män inte 

utövar våld. Diskurserna konstruerar därmed kvinnor och män på ett visst 

sätt. De synliggör i och med det vissa män och kvinnor, samtidigt som de 

döljer andra. Genom texter och tal utövas därmed en form av makt.  

Makten är dock inte endimensionell. Eftersom kunskap och makt är 

sammanbundna med varandra, menar Foucault att makt inte bara bör 

betraktas som en förtryckande kraft utan även som en positiv kraft (Foucault, 

2002b). ”Motmakten” kommer till uttryck genom motdiskurser (Foucault, 

2002a). När det gäller rådande föreställningar om mäns våld mot kvinnor kan 

en sådan diskurs ifrågasättas och omförhandlas med hjälp av den kunskap 

och diskurser som socialarbetare själva konstruerar om mäns våld.  

 

Analys av diskurser 

Det finns olika diskursanalytiska inriktningar, med skilda filosofiska, 

teoretiska och metodologiska ambitioner. Ofta är teori och metod 

sammanbundna, även om de olika inriktningarna har olika syn på 

diskursbegreppet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I mitt fall handlar det 

om att analysera diskurser i offentliga utbildningsmaterial om mäns våld mot 

kvinnor. Min analys av diskurser har därmed en politiskt teoretiskt inriktning. 

Syftet vid en analys av diskurser är inte att reducera materialet genom att 

skapa kategorier för att finna mönster i den studerade texten. Istället är 

avsikten att undersöka och argumentera både för det som uttalas i texterna 

och det som lämnas outtalat (Alvesson & Sköldberg, 1994; Gill, 2000). Texter 

kan ha både uppenbara och underliggande budskap, exempelvis orsakerna 

till varför kvinnor utsätts för mäns våld. I min analys av diskurser är syftet 

inte att hitta en inre sanning. Istället handlar det om att förstå hur diskurser 

på olika nivåer påverkar vår förståelse av verkligheten.  

För att förstå vad en diskurs vill uppnå behöver diskursens helhet tas i 

beaktande. Vid analys av ett utbildningsmaterial, räcker det därför inte att 

bara studera själva texten. Texten måste ses i dess kontext och historiska 

sammanhang. Detta innebär att omkringliggande diskurser, vilka står i 

relation till den diskurs som analyseras (det vill säga den diskursiva och 

sociala praktiken) inkluderas i analysen (Foucault, 1993). Det betyder att jag i 

mina analyser inte bara utläser vad som framgår explicit av materialen. Jag 

undersöker även vilka antagande diskurserna bygger på, så som 

föreställningar om kvinnor, samt vilka uppfattningar texten förmedlar. 

Vad som fokuseras i analyserna av diskurserna i utbildningsmaterialen 

påverkas vidare av olika kunskapsteoretiska utgångpunkter (Bacchi, 2016). I 
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avhandlingen har jag använt mig av Carol Bacchis approach What´s the 

problem represented to be? (WPR) (Bacchi, 1999), och Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys (CDA) (Fairclough, 1992). Den kunskapsteoretiska 

uppfattningen i WPR och CDA utgår från Foucaults tankegångar om 

historiska analyser av diskurser. Historiska analyser utifrån Foucaults 

perspektiv handlar inte om att gå igenom en mängd texter som formulerats 

under en viss historisk tid. Istället innebär det att de regler som påverkat 

diskursen studeras i en viss kontext under en viss tid (Foucault, 1991). I båda 

angreppssätten är det outtalade centralt. Även om båda metoderna har 

beröringspunkter har de olika vetenskapsteoretiska och metodologiska 

anspråk. WPR har ett poststrukturellt perspektiv och utgår från att diskursiva 

praktiker skapar problemrepresentationer (Bacchi, 1999), medan Faircloughs 

CDA har ett kritiskt realistiskt synsätt där framställningar av problem 

betraktas som en viss aktörs eller grupps uppfattning om hur ett problem 

förstås (Fairclough, 1992; 2010). Genom att kombinera dessa metoder kan jag 

både undersöka hur problem representeras och hur en viss aktör, det vill säga 

Socialstyrelsen, framställer problemet med mäns våld mot kvinnor.  

Eftersom jag betraktar policys som en könad praktik (Bacchi, 2017) får 

WPR en feministisk ansats. Med könad praktik avses inte en yttre 

professionell praktik, det vill säga vad människor gör. Istället avses här en 

inre praktik. Med det menas att kunskap skapas i de diskurser som framträder 

i policys. En viktig del av analysen handlar om att undersöka hur människor 

kategoriseras utifrån kön, men också utifrån antaganden om sexualitet och 

etnicitet. CDA har inte ett uttalat feministiskt perspektiv, men genom att 

kombinera CDA med ett intersektionellt perspektiv kan metoden användas 

för att se hur kvinnor framställs i policys. En skillnad mellan metoderna är att 

i WPR dekonstrueras texter, och målet är att ifrågasätta framställningen av 

problem snarare än att försök åtgärda dem. Avsikten är därmed inte att 

utvärdera policys eller att klargöra vad det ”verkliga” problemet är, eller att 

utveckla passande lösningar (Bacchi, 1999). CDA har en förklarande och 

tolkande ambition vars mål är att belysa brister. Genom att det outtalade tas i 

beaktande synliggörs att allt inte är vad det ser ut att vara, och genom detta 

bidra till förändring (Fairclough, 2010). Jag kan på så sätt synliggöra både 

alternativa problemrepresentationer om mäns våld, samt se vilka 

konsekvenser underliggande ideologier kan leda till. Då jag betraktar policys 

som en könad praktik (Bacchi, 2017) kan framställningarna av mäns våld mot 

kvinnor ifrågasättas och tack vare detta bidra till förändring. Eftersom 

metoderna har olika vetenskapsteoretiska och metodologiska anspråk 

redogör jag för dem var för sig. 
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Carol Bacchis approach What’s the Problem Represented to be? 

Carol Bacchis (1999; 2009) socialkonstruktivistiska approach WPR är en 

metod som gör det möjligt att tänka annorlunda om allmänt accepterade 

framställningar av sociala problem. WPR gör det möjligt att studera hur mäns 

våld mot kvinnor framställs i policys, och om, eller hur framställningarna 

värnar kvinnors situation. Som tidigare sagts kan policys leda till 

kontraproduktiva effekter. Ett grundantagande enligt WPR är att policys 

inrymmer explicita och implicita framställningar av ett problem, så kallade 

problemrepresentationer (framställningen av mäns våld mot kvinnor i 

offentliga policys är en typ av problemrepresentation). Problemet med mäns 

våld beskrivs explicit bland annat då policys uttalar att män är våldsutövare. 

Problem framträder implicit när framställningar istället illustrerar vad som 

kan ligga till grund för våldet. Beskrivningar av problem i 

utbildningsmaterial, utgår alltid från någons tolkning. En tolkning involverar 

i sig alltid bedömningar och val. Det betyder att beroende på hur ett problem 

formuleras kan det få olika följder. Bland annat kan det påverka vad som 

anses borde göras åt problemet. Utifrån detta synsätt betraktas policys inte 

främst som något som förväntas lösa ”problem”, utan istället som något som 

skapar eller till och med utgör ”problem”. Framställningarna i policys om 

mäns våld kan med andra ord bidra till att mäns våld kan fortgå. Därför bör 

begrepp som "våld i hemmet" och "familjevåld" studeras i sin kontext för att 

se hur de är en del av problemrepresentationen (Bacchi, 1999). I föreliggande 

studie har metoden använts för att undersöka om representationer som avser 

att adressera mäns våld mot kvinnor värnar kvinnors situation. Metoden gör 

med andra ord det möjligt att identifiera politiska dimensioner i den text som 

studeras. 

Bacchis policyapproach utgår från ett antal kritiska frågeställningar (se 

exempelvis Bacchi, 1999; 2009) som kretsar kring huvudfrågan; Vad 

representeras som ett problem i en specifik policy eller policys? (t.ex. ”mäns 

våld mot kvinnor”, "jämställdhet mellan könen", " missbruk/beroende" etc.). 

Efterföljande frågor avser att besvara vilka antaganden som ligger till grund 

för problemrepresentationen. Frågorna kan antingen följas enskilt och 

systematiskt, eller så kan ett urval av frågorna tillämpas i analysen. Exempel 

på frågor är: Vilka underliggande förutsättningar eller antaganden ligger till 

grund för representationen av ”problemet” (problemrepresentationen)? Vad 

utelämnas i problemet? Och vilka effekter skapas av denna representation 

av ”problemet”? I metodkapitlet (kap. V) redogörs för de frågor jag ställt i 

analysarbetet. 
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Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys är en teoretisk inriktning och en metodologisk 

utgångspunkt, i vilken analysen syftar till att betrakta och skildra världen, till 

skillnad från teorier som försöker förklara vissa sociala förhållanden eller 

problem. I avhandlingen används metoden för att skildra en diskurs om mäns 

våld mot kvinnor. Syftet är med andra ord inte att förklara varför män utsätter 

kvinnor för våld. Den kritiska diskursanalysen har en socialrealistisk 

kunskapssyn, vilket innebär att den betraktar konkreta sociala händelser och 

abstrakta sociala strukturer som en del av den sociala verkligheten 

(Fairclough, 2010). I analysen är det inte bara språket i sig som står i fokus, 

minst lika viktigt är de diskurser språket resulterar i (Fairclough, 1992; 2010). 

Språket formas av bland annat diskurser, ideologier och texter. Därvidlag är 

texter inga neutrala enskilda enheter. En text eller en diskurs står med andra 

ord aldrig ensam utan får sin betydelse i relation till sin kontext. 

Diskursanalysen sträcker sig med andra ord bortom det synliga och utforskar 

samspelet mellan språk och sociala processer. CDA utgår från att 

maktförhållanden till stor del är diskursiva och vid analyser av diskurser kan 

man undersöka hur makt konstrueras och reproduceras i samhället (van Dijk, 

2001). CDA är särskilt intresserad av beröringspunkter mellan det lokala och 

globala och mellan olika diskurser och samhällsstrukturer. Det vill säga hur 

globala förhållanden som politiska och ekonomiska faktorer påverkar 

enskilda individers livssituation i ett lokalt sammanhang. En kritisk 

diskursanalys är även intresserad av hur innebörder, antaganden och 

ideologiskt ordnade diskurser polariserar människor i "in-groups" (oss) och 

"out-groups" (dem) (van Dijk, 2001). I den analytiska processen har jag tagit 

utgångspunkt i Faircloughs tredimensionella analysmodell (Fairclough, 1992, 

s. 73). Analysmodellen utgör ett ramverk över hur diskurser kan analyseras 

på tre sammanflätande nivåer, som text, som social praktik och som diskursiv 

praktik. Nedan beskrivs de olika nivåerna, och i kapitel V redogör jag hur jag 

tillämpat metoden. 

På textnivån står lingvistiska aspekter i fokus (diskurs som text), och 

textens sammansättning, vokabulär, grammatik och sammanhang studeras 

(Fairclough, 1992), varav modalitet är en del. Modalitet hänvisar till tonen i 

uttalanden i en text, primärt graden av säkerhet i ett påstående. 

Användningen av modala verb och fraser som förmedlar en föreställning 

(Huckin, 1997). Modalitet synliggör både hur verkligheten representeras i en 

text och talarens position. I det material som studerades betraktas 

Socialstyrelsen som talaren. Talaren kan uttrycka sig om ”samma sak” på 

olika sätt. Det får konsekvenser för hur ett påstående uppfattas, exempelvis 

uttrycker följande tre påståenden olika grad av säkerhet att våld mot kvinnor 
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är ett frekvent problem; ”jag tycker att många kvinnor utsätts för 

våld”, ”många kvinnor utsätts för våld”, och ”forskning visar att många 

kvinnor utsätts för våld”. Genom att studera om texten använder kategorisk, 

objektiv eller subjektiv modalitet (se Fairclough, 1992, s. 159), kan man se vem 

som står bakom ett visst uttalande. Kategorisk modalitet innebär att 

uttalanden framställs som universella, det vill säga något som gäller för alla, 

till exempel ”kvinnor som utsätts för våld har begränsade möjligheter”. 

Objektiv modalitet innefattar en maktaspekt eftersom sådana uttalanden inte 

klargör vem som står bakom ett visst uttalande, vilket däremot subjektiv 

modalitet gör, detta illustreras genom följande exempel:  

 

- Många kvinnor utsätts för våld. 

- Brottsförebyggande rådets statistik visar att många kvinnor utsätts 

för våld.  

 

Första uttalandet (objektiv modalitet) framställer uttalandet som ett 

faktum. Det osynliggör vem som anser att många kvinnor utsätts för våld, 

medan det andra uttalandet (subjektiv modalitet) klargör att det framgår av 

Brottsförebyggande rådets statistik. Fairclough betraktar modalitet som en 

beröringspunkt mellan verkligheten och sociala relationer “modality then is 

a point of intersection in discourse between the signification of reality and the 

enactment of social relations” (Fairclough, 1992, s. 160). 

Vad gäller analyser av den diskursiva praktiken, så kan den analyseras på 

flera skilda sätt och nivån innefattar en granskning av processer relaterade till 

hur texter produceras, distribueras och konsumeras (Fairclough, 1992). 

Texters produktion kan studeras genom att analysera vilka andra texter som 

ligger till grund för texten, vilket benämns intertextualitet. En annan form av 

intertextualitet är interdiskursivitet. Interdiskursivitet innebär att det inte 

framgår explicit av texten att den grundas i andra texter. Istället relaterar detta 

till andra samhälleliga diskurser. Kopplingen till andra diskurser kan därmed 

vara mer eller mindre tydliga. Det går till exempel att skriva en text och 

referera till ”den senaste tidens berättelser om sexuella övergrepp i olika 

yrkesgrupper”. Utan att uttryckligen säga det, hänvisar detta till, och tolkas 

av de allra flesta som en referens till #MeToo.  

Hur olika mottagare uppfattar eller tolkar en text, säger något om hur den 

konsumeras. Det är genom den diskursiva praktiken som texter formas och 

samtidigt bildar en social praktik. Därmed fungerar varje kommunikativ 

händelse som en form av social praktik i sig själv, genom att reproducera eller 

ifrågasätta en viss diskurs. Den diskursiva praktiken kan ses som en länk 
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mellan texten och den sociala praktiken, och den diskursiva praktiken ger 

texter deras form, samtidigt som den formas av den sociala praktiken.  

I analysmodellens sista del, den sociala praktiken, är ideologi och makt 

centralt och diskursen sätts in i en större social kontext. Syftet är att undersöka 

vad diskurserna (språket) tillsammans med andra icke diskursiva aspekter 

som exempelvis uppfattningar, normer, värderingar och ideologier uttrycker, 

det vill säga en social praktik. Analysen syftar med andra ord till att förstå 

sambandet mellan texten och den bredare sociala praktiken kring texten 

(Fairclough, 1992). Social praktik kan inte studeras utan de andra två 

nivåerna, och Fairclough (1992, s. 71) menar att:  

 

’discursive practice’ does not here contrast with ‘social practice’: 

the former is a particular form of the latter. In some cases, the 

social practice may be wholly constituted by the discursive 

practice, while in others it may involve a mixture of discursive 

and non-discursive practice  

 

Enligt Fairclough (2010), finns det därmed ingen tydlig avgränsning 

mellan nivåerna eller någon specifik ordning dem emellan, och han menar att 

de kommer att överlappa varandra i analysprocessen. Den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken står därmed inte i kontrast till varandra. 

I analysen är ideologi och hegemoni centralt, då det kan få konsekvenser för 

hur mäns våld mot kvinnor betraktas. Trots att metoden har ett uttalat fokus 

på maktaspekter behöver den kompletteras med andra teorier för att kunna 

göra en feministisk maktanalys. Jag har därför, som tidigare nämnts, 

kombinerat CDA med intersektionella perspektiv. 

Intersektionella perspektiv 
Intersektionellt orienterade forskare menar att ett starkt fokus på jämlikhet 

mellan män och kvinnor lett till att ojämlikhet mellan kvinnor inte 

uppmärksammas (Schömer, 2011), och flera forskare har lyft fram rasifierade 

kvinnors specifika situation (Se t.ex. Collins, 2009; Crenshaw, 1991). Kvinnors 

(och mäns) behov kan skilja sig åt beroende på individens individuella 

situation, om kvinnan är svensk eller immigrerad, om hon har ett arbete eller 

är arbetslös, om hon är fattig eller rik etc. Att ojämlikhetsaspekter kan påverka 

kvinnor som utsatts för våld är något som framkommer av tidigare forskning. 

Till exempel visade en studie att kvinnor som utsatts för fysiskt och sexuellt 

våld under graviditeten var yngre, hade lägre inkomst och utbildning än 

kvinnor som inte hade utsatts för våld (Hedin, Grimstad, Möller, Schei & 

Janson, 1999; Hedin & Janson, 2000). Ett annat exempel är att utlandsfödda 



 

40 

kvinnor löper en ökad risk att utsättas för våld, och att våldet oftare leder till 

döden jämfört med svenska kvinnor, och utländska kvinnor med låg inkomst 

är särskilt sårbara (Fernbrant, 2013; Fernbrant, Essen, Östergren & Cantor-

Graae, 2011).  

Det finns dock en risk med att lyfta fram särskilda grupper, eftersom 

uppdelningen av kvinnor utifrån särskilda egenskaper skapar ”analytiska 

rum”. I dessa rum definieras olika kännetecken för dem som inkluderas i 

rummet, med konsekvensen att fokus fästs på gruppens specifika villkor (De 

los Reyes, 2006). Objektifieringen av kroppen i dominerande diskurser leder 

till att vissa kroppar anses mer värdefulla än andra, vilket skapar en 

hierarkisk ordning där olika kroppar utifrån utseende och funktion 

kategoriseras som mer och mindre värdefulla (Dominelli, 2002; Pease, 2010). 

Molina (2011) menar att kategoriseringens främsta syfte inte är att bekänna 

och skildra människors olikheter. Tvärtom handlar det om att visa hur 

människors olikheter rangordnas i samhället, där ”vi” definieras i motsats till 

”de”. Motsatsförhållanden såsom kvinna/man, rationell/emotionell, 

sinne/kropp har sin grund i västerländska idéer, och som ett resultat av vit 

överlägsenhet och kvinnofientlighet konstrueras hegemoniska kroppar. Om 

den dominerande gruppens definitioner accepteras som det normala och 

universella, leder det till att vissa människor exkluderas, och riskerar att 

diskrimineras (Dominelli, 2002). Dessutom leder uppdelningen av kvinnor i 

väsensskilda kategorier till att kvinnornas önskemål, behov, drömmar och 

problem kan vara gemensamma (De los Reyes & Mulinari, 2005). Trots att det 

finns en risk att lyfta fram särskilda grupper, studeras mäns våld mot 

specifika grupper av kvinnor i avhandlingen. Anledningen är att jag vill 

undersöka hur våldet och kvinnornas livssituation beskrivs ur ett 

intersektionellt perspektiv. Ur ett sådant perspektiv är könsrelaterat våld 

kanske inte det enda, eller primära förtrycket som formar den enskilda 

kvinnans livssituation, Bryson (2003) ger följande exempel; 

 

… a law that gives a woman the right to leave an abusing 

husband is not in itself enough to protect her from marital 

violence, for it is likely to be enforced by a sexist police force 

within a culture in which sexuality and domination are 

inextricably linked, and she is unlikely to have the economic 

resources to maintain herself (Bryson, 2003, s. 197) 

 

Exemplet visar att kvinnors situation kan påverkas av hennes kön, och att 

hennes situation försvåras på grund av hennes sociala klass och 
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maktstrukturer i samhället. Jag betraktar intersektionalitet som ett perspektiv 

att tänka kring maktstrukturer, och i mitt arbete är jag inspirerad av Kathy 

Davis (2008, s. 68):  

  

‘Intersectionality’ refers to the interaction between gender, race, 

and other categories of difference in individual lives, social 

practices, institutional arrangements, and cultural ideologies 

and the outcomes of these interactions in terms of power.  

 

Citatet visar att intersektionalitet fokuserar på hur ojämlika maktrelationer 

interagerar och påverkar människors livssituation. Maktstrukturerna verkar 

på en övergripande och strukturell nivå och de vidmakthålls genom 

människors agerande, tankar och genom olika institutioner. Maktstrukturer 

på samhällsnivå kan vara lättare att uppmärksamma jämfört med 

maktstrukturer på individnivå. På individnivå kan de komma till uttryck 

genom människors agerande som betraktas som normalt, till exempel att 

kvinnor förväntas agera på ett feminint sätt (Mattsson, 2010). Centralt är 

erkännandet att strukturella krafter såsom patriarkat, kapitalism och vit 

överlägsenhet samverkar och skapar en distinktion mellan människor. 

Distinktionen leder exempelvis till att vissa kvinnor privilegieras och andra 

diskrimineras (t ex Crenshaw, 1991; De los Reyes & Mulinari, 2005; Sokoloff 

& Dupont, 2005). Viktiga aspekter i intersektionella analyser är kön, 

sexualitet, klass och etnicitet. En intersektionell analys uppmanar forskare att 

förstå de maktrelationer som ligger bakom sådana kategorier istället för att 

endast behandla dem som statistiska variabler (Mattsson, 2010; Viruell-

Fuentes, Miranda & Abdulrahim, 2012). Det intersektionella perspektivet är 

med andra ord inte likställt med jämlikhet. Jämlikhet handlar om alla 

människors lika värde, och i politiska sammanhang människors lika 

inflytande och lika sociala förhållanden, medan intersektionalitet handlar om 

att se till varje enskild persons unika situation.  

Det intersektionella perspektivet, och intersektionerna mellan olika 

kategorier säger dock inget om hur diskriminering och underordning 

produceras och reproduceras i samhället. Forskare (Anthias, 2013; Carbin, 

2014; Carbin & Edenheim, 2013) menar det finns en risk att kvinnor reduceras 

till kunskapsobjekt genom intersektionella angreppssätt. Därför behöver 

sociala dimensionerna och omkringliggande maktstrukturer i samhället tas i 

beaktande. Även hierarkiska relationer inom bestämda platser, kontexter och 

praktiker behöver uppmärksammas. På grund av att intersektionella 

http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Viruell-Fuentes%2c+Edna+A.+&vl%2813500398UI0%29=creator&vl%2816412103UI1%29=all_items&vl%281UI0%29=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=MIUN&scp.scps=scope%3a%28MITT%29%2cscope%3a%28MITT-WEB%29%2cscope%3a%28MITT-DIVA%29%2cscope%3a%28MITT-SFX%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Viruell-Fuentes%2c+Edna+A.+&vl%2813500398UI0%29=creator&vl%2816412103UI1%29=all_items&vl%281UI0%29=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=MIUN&scp.scps=scope%3a%28MITT%29%2cscope%3a%28MITT-WEB%29%2cscope%3a%28MITT-DIVA%29%2cscope%3a%28MITT-SFX%29%2cprimo_central_multiple_fe
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perspektiv betonar både sociala uppdelningar (t.ex. sociala identiteter) och 

strukturell ojämlikhet utgör intersektionella perspektiv en utmaning (Cho, 

Crenshaw & Mccall, 2013). Därför har jag använt intersektionella perspektiv 

för att betona politisk intersektionalitet. Politisk intersektionalitet innebär att 

synliggöra politisk och strukturell ojämlikhet. Här handlar det om att 

analysera hur kvinnor som utsatts för våld framställs i kunskapshöjande 

dokument. Avsikten är att se om framställningarna skapar en inkluderande 

eller exkluderande diskurs. Jag använder med andra ord inte det 

intersektionella perspektivet för att analysera hur ojämlika maktrelationer 

påverkar kvinnors reella situation, istället använder jag intersektionalitet som 

ett verktyg för att studera hur texter framställer kvinnor som utsatts för våld. 

Som Crenshaw (1991) visat tenderar rasifierade kvinnors erfarenheter att 

representeras antingen inom feministiska eller antirasistiska diskurser. 

Kategoriseringen leder till att icke-vita kvinnor betraktas mindre trovärdiga 

och mer rättslösa. Dessa representationer tar inte hänsyn till att kvinnorna kan 

omfattas av båda dessa diskurser, både kön och etnicitet kan med andra ord 

påverka kvinnors livsvillkor. Sådana diskurser framställer dessutom kvinnor 

och män som homogena grupper (Mattsson, 2010; Mohanty, 1988). 

Förklaringar till varför kvinnor utsätts för mäns våld som endast utgår från 

ett könsperspektiv, är ett exempel på en framställning som saknar ett 

intersektionellt perspektiv, då det prioriterar en aspekt (kön) på bekostnad av 

andra (t.ex. etnicitet) (Christensen & Siim, 2010; Montoya & Rolandsen 

Agustín, 2013). Genom att inte synliggöra hur till exempel begränsad 

ekonomi kan påverka kvinnors livssituation och möjligheter skapas en 

exkluderande diskurs. Exkluderande diskurser tenderar att fokusera på 

specifika grupper av kvinnor, exempelvis immigranter och hänvisar till 

kulturella eller traditionella orsaker till varför kvinnor utsätts för våld 

(Christensen & Siim, 2010; Montoya & Rolandsen Agustín, 2013). 

Inkluderande diskurser å andra sidan, framställer våld mot kvinnor i 

universella termer och ur ett könsperspektiv, det vill säga att våldet ses som 

ett globalt problem som kan påverka alla kvinnor oavsett klass, etnicitet eller 

andra sociala uppdelningar, men att det kan påverka (o)lika kvinnor på 

(o)lika sätt (Bruell, Mokre & Siim, 2012). Inkluderande framställningar tar 

ställning till kvinnans situation utifrån flera samverkande aspekter, och de 

negativa konsekvenser dessa kan leda till. Inkluderande diskurser 

stigmatiserar inte specifika grupper, det beskriver med andra ord inte någon 

speciell grupp (till exempel invandrare) på ett negativt sätt. De 

uppmärksammar de mest sårbara kvinnornas behov och erfarenheter istället 

för att de placeras i periferin. När t.ex. specifika former av våld, som 

tvångsäktenskap eller hedersmord beskrivs, redogörs dessa i relation till våld 
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mot kvinnor och inte som ett problem på grund av kulturella orsaker 

(Christensen & Siim, 2010; Montoya & Rolandsen Agustín, 2013). 

De kvalitativa artiklarna har ett feministiskt perspektiv och är teoretiskt 

styrda. I en av dessa artiklar undersöker jag explicit hur intersektionella 

aspekter synliggörs i studiens empiri. Även de kvantitativa artiklarna 

fokuserar på kvinnors situation, och då främst den artikel som undersöker 

hur socialarbetare tolkar orsakerna till mäns våld mot kvinnor. I denna berörs 

intersektionella aspekter implicit i och med att jag har formulerat frågor kring 

ojämlikhetsaspekter så som etnicitet och kultur för att undersöka om 

socialarbetare utgår från strukturella eller andra orsaker för att förklara mäns 

våld. 
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V. Metod 

Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken kunskap och vilka diskurser 

som vägleder socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor 

Avhandlingen har en flermetodsdesign i vilken jag använt mig av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Genom att kombinera olika metoder kan 

jag få en mer heltäckande förståelse av den kunskap, och de diskurser som 

vägleder det sociala arbetets praktik med mäns våld mot kvinnor. Jag har 

använt mig av kvalitativa metoder för att skapa en djupare förståelse för vilka 

diskurser som framträder i Socialstyrelsens utbildningsmaterial om mäns 

våld mot kvinnor. I analysen har två metodansatser väglett analysarbetet; 

What´s the problem approach (WPA) och Fairclougs kritiska diskursanalys 

CDA. Som jag redogjort för i föregående kapitel har dessa metoder valts för 

att de har olika vetenskapsteoretiska och metodologiska anspråk.  

Eftersom språk och diskurser kan påverka socialarbetares praktiska 

kunskap och uppfattningar om mäns våld mot kvinnor undersöker 

avhandlingen med en kvantitativ ansats socialarbetarnas förståelse och 

föreliggande kunskapsbehov. Uppgifter om socialarbetares utbildning, 

kunskap, uppfattningar och attityder om våld har inhämtats via en 

webbaserad enkät, och empirin har analyserat med statistiska analyser. Se 

Figur 4 för översikt över avhandlingens studier. 

 

Figur 4. Delstudiernas empiriska underlag, analysmetoder, och artikel där 

resultatet redovisas 
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Kvalitativa dokumentstudier  
Språkanvändningen påverkar människor, deras livssituation och livsvillkor, 

därför kan olika kunskapsstöd och de diskurser de genererar påverka hur 

mäns våld mot kvinnor uppfattas. Det är därför viktigt att texter som ger 

anspråk på att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor dekonstrueras och 

analyseras.  

 

Urval  

En inledande genomsökning av Socialstyrelsens publikationer via deras 

hemsida visade att socialarbetarna har tillgång till ett brett urval av 

publikationer som på olika sätt relaterar till mäns våld mot kvinnor. Det rör 

sig om olika kunskapssammanställningar, rapporter och handböcker. Även 

om dessa typer av publikationer kan bidra till att öka socialarbetares 

förståelse om mäns våld, har jag valt att avgränsa studien till de publikationer 

där det finns ett uttalat syfte att utbilda socialarbetare om mäns våld mot 

kvinnor. Totalt fanns sex utbildningsmaterial med detta specifika syfte. Fem 

av dessa har inkluderats, men inte den sjätte (Socialstyrelsen, 2009a). Detta 

material genomgick en revidering under studiens genomförande och var 

därför inte tillgänglig. De fem inkluderade utbildningsmaterialen, 

publicerades mellan 2011 och 2013, och gäller de grupper Regeringen menar 

är särskilt sårbara och utsatta för våld: kvinnor med missbruks- och 

beroendeproblem, kvinnor med funktionsnedsättningar, kvinnor med 

utländsk bakgrund, kvinnor med hög ålder samt kvinnor som riskerar eller 

har utsatts för ”hedersrelaterat” våld, se Figur 5. Samtliga material har tagits 

fram med anledning av åtgärd tre i Regeringens handlingsplan, Ökat skydd och 

stöd till våldsutsatta (Skr. 2007/08:39). De fem utbildningsmaterialen kan 

därmed betraktas som del av den offentliga diskurs som handlingsplanen 

utgör. Det vill säga hur Regeringen menar att mäns våld mot kvinnor bör 

förstås och hanteras i det sociala arbetets praktik. 
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Figur 5. Inkluderade utbildningsmaterial, delstudie 1 

 

Utbildningsmaterialen är ett stöd och kompetenshöjande material ämnat 

för flera yrkesgrupper, och främst personal inom socialtjänsten. 

Utbildningsmaterialen baseras på rapporter och andra publikationer från 

myndigheter, handlingsplaner från Regeringen och aktuell lagstiftning. 

Vidare består materialen av litteratur och forskning om våld mot kvinnor 

generellt, samt om våld mot kvinnor i respektive målgrupp, främst från en 

svensk kontext. Inom ramen för Socialstyrelsens framtagande av materialen 

har även samtal förts med personer från socialtjänst, hälso- och sjukvård och 

ideella verksamheter samt med några enskilda personer som varit utsatta för 

våld. Materialen ger generell information om våld mot kvinnor, och barn som 

utsatts för våld. Vidare redogör de för samhällets ansvar och olika insatser. 

De ger även vägledning om bemötande och agerande i arbetet med kvinnor 

som utsatts för våld. Särskilt fokuseras aspekter utifrån målgruppernas 

särskilda situation och svårigheter. Valet av empiri är intressant ur den 

aspekten att de förmedlar teorier om mäns våld, och beskriver hur mäns våld 

kan påverka kvinnors livssituation. Texterna ger explicita exempel på 

vetenskapliga teorier som kan användas för att förklara mäns våld. De skapar 

även en implicit diskurs om hur kvinnorna och orsakerna till våldet förstås. 

De delar som avser socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld är 

i fokus för studien. 

 

Analys av diskurser 

I avhandlingen intresserar jag mig för innebörden av det som uttrycks i 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial, syftet är därmed inte att undersöka om 

de studerade utbildningsmaterialen har en specifik approach eller om de till 
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exempel är reaktiva eller proaktiva (jmf. Verloo, 2013). Inte heller i vilken 

omfattning vissa ord och/eller begrepp används, är av intresse. Analysen här 

handlar istället om diskurser relaterade till mäns våld mot kvinnor i socialt 

arbete inom socialtjänsten. Två metoder har väglett analysarbetet, dessa 

presenteras nedan. 

Analys av problemrepresentationer 

För att få en övergripande bild av hur diskursiva processer framträder i 

utbildningsmaterialen analyserade jag texternas språkliga egenskaper genom 

en noggrann läsning av de textavsnitt som beskriver våld mot kvinnor och 

socialtjänstens arbete att stödja kvinnor som utsatts för våld. Med hjälp av 

WPR studerades innebörden av texternas innehåll. Först analyserades hur 

texten är uppbyggd, därefter identifierades hur problemrepresentationerna är 

konstruerade. I analysen av problemrepresentationerna var tre olika aspekter 

i fokus. Den första syftade till att identifiera hur våld mot kvinnor benämns, 

det vill säga vilka ord som används för att beskriva mäns våld mot kvinnor. 

Den andra avsåg att undersöka hur våld mot kvinnor förklaras explicit och 

implicit. Detta innebar att jag studerade om teorier som förklarar våld mot 

kvinnor synliggörs, samt om texternas problemrepresentationer innebär att 

våld mot kvinnor tolkas från ett könsperspektiv eller utifrån andra orsaker. I 

analysen utforskades ord, uttalanden och antaganden, samt interventioner 

som gör anspråk på att adressera problemet. Den sista aspekten innebar att 

jag undersökte hur våld mot kvinnor definieras, det vill säga vilka handlingar 

som inkluderas som våldshandlingar. Läsningen koncentrerades här till ord 

och uttalanden som beskriver våld mot kvinnor. Forskningsfrågorna 

åskådliggörs i Figur 6. Därefter identifierade och reflekterade jag över möjliga 

mönster i dessa framställningar, och vad dessa innebär. Med utgångspunkt i 

materialens explicita framställningar, bildade jag mig en uppfattning om vad 

framställningarna lämnar outtalat. Jag teoretiserade kring det som 

osynliggörs och inte problematiseras i texternas benämningar, inramningar 

och definitioner. Avsikten var att se vilka följder framställningarna kan 

resultera i, och vem som mest troligt kommer att drar nytta av dessa. Detta 

för att ge en bild av hur våld mot kvinnor skulle kunna förstås på ett annat 

sätt. Eftersom jag betraktar policys som en könad praktik, och utgår från 

antagandet att framställningarna i policys kan vara könsgivande, 

heteronormativa, rasifierande etcetera, riktar jag uppmärksamhet mot hur 

ojämlikhet ”görs” för att se om framställningarna främjar kvinnors situation 

eller ej. 

 



 

48 

 
 Figur 6. Forskningsfrågor för att och frågornas syfte, artikel I (WPR) 

Analys av framställningar av kvinnor som utsatts för våld 

Eftersom Faircloughs modell kan ses som ramverk, och i sig inte ger konkret 

vägledning för hur ett empiriskt material ska analyseras har jag har valt att 

utgå från Huckins (1997) strategi. Strategin innebär att empirin ska läsas flera 

gånger. Den inledande läsningen syftar till att få en övergripande uppfattning 

om texten. I efterföljande läsningar ställs kritiska frågor till texten och i denna 

del inkluderas den omkringliggande sociokulturella kontexten i analysen. I 

den grundligare genomläsningen fokuserades de avsnitt i materialen som ger 

information om kvinnor som utsatts för våld, samhällets ansvar, samt de 

kapitel som ger information om hur kvinnor som utsatts för mäns våld bör 

uppmärksammas och stödjas. I kvalitativ forskning är det vanligt att 

forskaren söker efter teman i de texter som studeras (Peräkylä & Ruusuvuori, 

2011), men i den här studien har jag valt att utforma fördefinierade frågor 

utifrån studiens syfte. Detta för att vägleda den grundligare genomläsningen 

och analysen. På textnivån ställdes följande frågor till texten: beskrivs 

intersektionalitet? Uttrycker texten intersektionella dimensioner? Vilka 

modala ord används? På nivån för den diskursiva praktiken ställdes följande 

fråga: vilka diskurser baseras texterna på? I nivån för den sociala praktiken 

ställdes frågan: till vilken diskursiv praktik hör den sociala praktiken? Se 

Figur 7.  
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Figur 7. Översikt över analysnivåer och frågeställningar, artikel II (CDA) 

 

På textnivån analyserades två aspekter av texterna. Först undersökte jag 

om materialen beskriver vad som avses med ett intersektionellt perspektiv, 

och om kvinnors situation och behov framställs ur ett intersektionellt 

perspektiv. I genomläsningen sökte jag efter ord och termer som beskriver de 

sociala ojämlikhetsaspekterna: ålder, social klass, funktionsnedsättning, 

etnicitet, substansmissbruk/beroende, sexuell läggning och kön. Aspekterna 

valdes dels för att synliggöra om kvinnor framställs som heterosexuella, dels 

för att illustrera de aspekter som anknyter till respektive utbildningsmaterial. 

Genomläsningen visade att aspekterna synliggörs på tre skilda sätt. Vissa 

benämns utan att förklaras, andra synliggörs utan att benämnas, och i vissa 

texter förklaras aspekten samtidigt som den benämnts. Följande utdrag är ett 

exempel på hur aspekter benämns utan att förklaras:  

 

Det finns en rad hierarkiska faktorer och samhälleliga 

förhållanden som påverkar människors tillvaro och 

livsvillkor, och som kan vara relevanta för förståelse av 

våld i nära relationer – exempelvis klass, sexualitet, 

etnicitet, nationalitet och ålder (Socialstyrelsen, 2011a, 

s. 25). 

 

Följande exempel från utbildningsmaterialet om så kallat hedersrelaterat 

våld (Socialstyrelsen, 2013d, s. 10) visar hur social klass synliggörs utan att 

benämnas:  

 

Exempel på olika sårbarhetsfaktorer är:  

• socialt och ekonomiskt beroende av närstående eller av samhället 
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I utbildningsmaterialen om äldre kvinnor som utsatts för våld 

(Socialstyrelsen, 2013a, s. 22), beskrivs hur kvinnors etniska bakgrund kan 

påverka deras livssituation under rubriken ”Kvinnor med utländsk 

bakgrund”, därmed både benämns och beskrivs aspekten:  

 

Äldre kvinnor med utländsk bakgrund ses som en 

särskild riskgrupp när det gäller att utsättas för våld. 

Det kan vara svårt att upptäcka att en kvinna är utsatt 

för våld om hon nyligen har kommit till Sverige, har 

bristande kunskaper i svenska språket, har 

traumatiska upplevelser som flykting samt saknar 

släkt och vänner i landet.  

 

För att få en uppfattning i vilken omfattning texterna framställer 

kvinnornas behov och situation utifrån olika ojämlikhetsaspekter, lästes 

texterna ett flertal gånger och här markerades de delar där materialen 

benämner, synliggör och förklarar de olika aspekterna. 

Hur de olika ojämlikhetsaspekter synliggjordes i olika material noterades 

i en tablå. För en översiktlig bild av hur dessa framträder, se Bilaga 1. Därefter 

studerades de textavsnitt som innefattar intersektionella perspektiv. Det vill 

säga de stycken som dels beskriver en aspekt (utan att benämna denna), samt 

de som benämner och beskriver aspekten (se exemplen ovan). Syftet var att 

undersöka om aspekterna framställs som individuella orsaker (egenskaper 

hos kvinnorna), eller som strukturella faktorer. Den andra delen i analysen på 

textnivå innebar en analys av den grammatiska komponenten modalitet. I 

analysen undersöktes vilka modala ord som används. Avsikten var inte att 

jämföra i vilken omfattning texterna använder objektiv, subjektiv eller 

kategorisk modalitet. Istället handlade analysen om att undersöka om 

utbildningsmaterialen synliggör vem som står bakom uttalandena, och om 

uttalandena framställs som allmängiltiga eller ej. I genomläsningen 

markerades textavsnitt som använder modala ord. Exempel från dessa 

textavsnitt valdes för att illustrera hur texterna är framställda. 

Eftersom det framgår explicit av utbildningsmaterialen vem som 

producerat utbildningsmaterialen, till vilka de vänder sig till (socialarbetare, 

polis etc.), och vilka texter som utgör grunden för utbildningsmaterialen 

(forskningsöversikter, lagstiftning och handlingsplaner med mera), har jag 

valt att fokusera på texternas produktion, och dess mer abstrakta 

intertextualitet i min analys av den diskursiva praktiken. Det vill säga 

texternas interdiskursiva inslag. Interdiskursivitet tar tidigare diskurser och 

kunskap om våld mot kvinnor i beaktande, och återger föregående 
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uppfattningar i nuet. Utgångspunkten var lingvistisk och texten lästes för att 

identifiera hur kvinnor som utsatts för våld framställs. Det ger en bild av 

vilken kunskap Socialstyrelsen delger socialtjänstens personal om mäns våld 

mot kvinnor. Uppmärksamhet riktades mot de samhälleliga diskurser dessa 

framställningar bygger på (interdiskursivitet). Som redan påtalats går 

nivåerna i Faircloughs modell in i varandra i analysen. Jag har därför valt att 

göra en samlad analys av den diskursiva och sociala praktiken. Dock 

analyseras inte lingvistiska aspekter i den sociala praktiken utan denna del av 

analysen är av mer generell karaktär. I denna kopplas textens innebörd 

samman med diskurser utanför texterna. Här är ideologier och hegemoni 

centrala. Ideologier är konstruktioner av verkligheten som skapar en viss 

förståelse av sociala identiteter. De skapas av ojämlikhetsaspekter som social 

klass och kön. När diskurser producerar, eller återger sådana 

maktförhållanden är de hegemoniska, eftersom hegemoni är makten över 

samhället som helhet (Fairclough, 1992).  

I analysarbetet markerades de textavsnitt som beskriver kvinnor som 

utsatts för våld i respektive utbildningsmaterial. Textavsnitten 

sammanställdes sedan i separata dokument. Texterna lästes sedan på nytt för 

att lokalisera de mest framträdande diskurserna som materialen genererar 

tillsammans. Därefter teoretiserade jag kring diskurserna i relation till den 

omkringliggande sociokulturella kontexten. Avsikten var att undersöka vilka 

diskurser och ideologier som framträder i texternas framställningar av 

kvinnor som utsatts för mäns våld. Detta för att dra slutsatser om vilken 

kunskap om kvinnor som utsatts för mäns våld som sprids genom materialen.  

Genom att använda diskursanalyser med olika ambitioner har jag kunnat 

undersöka diskurser om mäns våld mot kvinnor i offentliga 

utbildningsmaterial. Anledningen till att jag valt utbildningsmaterial 

publicerade av Socialstyrelsen är att myndigheten har ett uttalat ansvar att 

sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor till bland annat socialtjänstens 

personal. Kombination av kritiska teorier och metoder har gjort det möjligt att 

studera olika aspekter i samma material. Det begränsade urvalet innebär dock 

att annat material om mäns våld mot kvinnor som publicerats av 

Socialstyrelsen har exkluderats. Detsamma gäller även andra generella 

informationsrapporter och kunskapssammanställningar. Trots att dessa 

dokument kan bidra till att höja socialarbetares upplevda kunskap om mäns 

våld mot kvinnor har jag ansett det rimligt att utlämna dessa av två 

anledningar. För det första för att dessa inte är uttalade utbildningsmaterial. 

För det andra är de inte en del av det arbete som syftar till att förbättra 

kunskapsstödet till socialtjänsten i deras arbete med kvinnor som utsatts för 
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våld och barn som bevittnat våld. De material som exkluderats utgår med 

andra ord inte från åtgärd tre i Regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39).  

Kvantitativ enkätstudie - Artikel III och IV 
Syftet med enkätstudien var att undersöka vilka kunskapsbehov svenska 

socialarbetare uppger sig ha, samt hur de förstår mäns våld mot kvinnor.  

 

Utformande av enkät 

Efter att jag läst de utbildningsmaterial som ligger till grund för den 

kvalitativa studien (Socialstyrelsen, 2011a, 2011b; 2013a; 2013b; 2013d) 

utformandes en enkät. Inför genomförandet tog jag även del av 

Socialstyrelsens handbok om våld (Socialstyrelsen, 2011). 

Utbildningsmaterialen valdes för att de har ett uttalat syfte att sprida kunskap 

om mäns våld mot kvinnor. Anledningen att jag även använde handboken 

vid utformandet av enkätens frågor, beror på att utbildningsmaterialen 

hänvisar till denna, om läsaren önskar ytterligare information. Läsningen av 

de sex publikationerna gav förståelse för vilken kunskap myndigheten menar 

att socialarbetare behöver om mäns våld mot kvinnor. Denna kunskap 

kategoriserades och användes som grund vid formuleringen av enkätens 

frågor. Enkäten delades upp i fem frågeområden, varav fyra fokuseras i 

avhandlingen. Det femte frågeområdet har exkluderats då det handlar om 

socialarbetarnas professionella erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. 

Det omfattas därmed inte av avhandlingens syfte. De frågeområden som 

inkluderats är följande:  

 

1. Respondenternas bakgrundsinformation.  

2. Utbildning och kännedom om stödmaterial.  

3. Professionella erfarenheter av arbete med personer som utsatts för 

våld. 

4. Tankar om våld i nära relationer. 

 

I första frågeområdet ställdes frågor om socialarbetarnas bakgrund, vilka 

berörde: könstillhörighet, födelseår och kommun, högsta utbildningsnivå, 

hur länge respondenten arbetat inom socialtjänsten samt inom vilket område 

respondentens arbete är organiserat. I ett fritextfält, gavs respondenterna 

möjlighet att lämna information om deras arbetsuppgifter är inriktat mot 

någon specifik målgrupp.  

I det andra frågeområdet ställdes frågor om när respondenten senast 

deltog i någon form av vidareutbildning om våld i nära relationer, och vilken 
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typ av utbildning de deltagit i. Här gjordes en åtskillnad mellan professionella 

studier och privata studier. Det vill säga om respondenten deltagit i studier 

under arbetstid eller under fritid. Frågorna som ställdes syftade även till att 

få kunskap om vem som arrangerat aktuell utbildning. Arrangörer som 

inkluderades var: ideella föreningar, studieförbund, högskola/universitet 

samt myndigheter. Därutöver ställdes frågor om respondenterna använt ett 

urval av Socialstyrelsens publikationer om mäns våld mot kvinnor. 

Dokumenten är material som kan vara stödjande i socialarbetarnas praktiska 

arbete med mäns våld mot kvinnor. Materialen valdes ut i den utsökning som 

genomfördes i anslutning till den kvalitativa studien. Materialen kan nås via 

Socialstyrelsens hemsida 1 . Totalt efterfrågades socialarbetarnas kännedom 

om nio stöd/undervisningsmaterial om mäns våld mot kvinnor. Fyra av 

materialen är av generell karaktär, vilket innebär att de kan tillämpas av 

socialtjänsten oavsett kvinnans individuella situation och livsvillkor. Av 

dessa är ett material en handbok som ger vägledning om lagstiftning och 

förarbeten som styr arbetet med våld mot kvinnor (Socialstyrelsen, 2011), ett 

är ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor (Socialstyrelsen, 2009a), ett 

syftar till att ge vägledning om skyddade boenden (Socialstyrelsen, 2013c), 

och ett syftar till att underlätta socialarbetares förmåga att upptäcka när 

kvinnor har blivit utsatta för våld (Socialstyrelsen, 2014). Fem material är 

tidigare nämnda utbildningsmaterial inriktade mot de grupper Regeringen 

anser är särskilt sårbara för våld. Inom detta frågeområde efterfrågades även 

respondenternas uppfattning om interna och/eller externa faktorer bidragit 

till att öka deras kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Med interna faktorer 

avsågs egen kunskapsinhämtning genom erfarenhet från fall/ärenden, 

utbildning samt andra kunskapshöjande källor (exempelvis litteratur och 

internet). Två externa faktorer efterfrågades. Med externa faktorer avses 

kunskapsutbyte med andra personer, dels mellan kollegor, och dels med 

närmsta chef. I enkäten ställdes även frågor om inom vilka områden relaterat 

till mäns våld, som respondenterna anser sig saknar kunskap. 

I det tredje frågeområdet ställdes en fråga om vad socialarbetarna tror 

orsakar mäns våld mot kvinnor. Respondenten ombads markera högst tre av 

enkätens 15 fasta svarsalternativ. Svarsalternativen var utformade för att 

kunna analysera om socialarbetarna tolkar mäns våld utifrån individuella 

orsaker, orsaker i relationen, strukturella orsaker, eller som ett resultat av 

sådant som kan tolkas som kulturella orsaker, se Figur 8. För att komplettera 

 

1 Våldsutsatta kvinnor - Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens persona har tagits bort från 

hemsidan på grund av revideringsarbete. 
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de kvantitativa svaren hade respondenterna möjligheten att lägga till 

ytterligare orsaker.  

 

Figur 8. Orsaksområden och svarsalternativ till varför män utsätter kvinnor  

för våld, artikel III 

 

I det fjärde och sista frågeområdet som handlade om uppfattningar om 

mäns våld gavs respondenten möjlighet att besvara ett antal attitydfrågor. 

Frågorna var utformade som påståenden. För att få respondenten att ta 

ställning till dessa påståenden, och för att mäta graden av överenstämmelse 

användes en fyrgradig Likertskala. I skalan avsåg värdet fyra att 

respondenten håller med helt, tre innebar håller med till stor del, två avsåg 

håller med till viss del och värdet ett att respondenten inte alls håller med. 

Respondenterna hade även möjlighet att markera ”Vet ej” på de aktuella 

påståendena. I några av påståendena var värdet i svarsalternativen det 

omvända för att kunna identifiera om någon respondent uppvisade skevhet i 

sina svar. Detta innebar att värdet fyra markerade att respondenten inte alls 

håller med, tre håller med till stor del, två håller med till viss del och värdet 

ett att respondenten inte håller med över huvud taget. Respondenterna hade 

även här möjlighet att välja svarsalternativet ”Vet ej”. Enkäten återfinns i 

bilaga 1. Ett utkast av enkäten testades av fem personer utanför de kommuner 

som skulle studeras. Tre personer var verksamma inom socialtjänsten, medan 

övriga var anställda inom en statlig myndighet. Syftet var att undersöka 
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enkätens interna validitet och upplevelsen att bevara enkäten (Kylén, 2004). 

Testpersonerna meddelade att de inte hade något att tillägga, enkäten 

innehöll med andra ord inte några oklarheter. Testet föranledde därmed inte 

att några förändringar gjordes enkätens utformning.  

  

Urval 

Eftersom kvinnor riskerar att utsättas för våld oavsett om de lever på 

landsbygden eller i stadsmiljö (Strand & Storey, 2019) har jag gjort ett 

strategiskt urval. Urvalet består av socialarbetare i socialtjänsten i tre svenska 

kommuner med olika demografi och geografisk placering. Kommunerna 

valdes efter att jag studerat Sveriges Kommuners och Landstings 

kommungruppsindelning för 2011 (Sveriges Kommuners och Landsting, 2019). I 

urvalsprocessen söktes en storstadskommun, en större stad och en kommun 

i glesbefolkad region. Målsättningen var att kommunerna skulle ha så 

likvärdig befolkningssammansättning som möjligt. Under 2016 var det 

mellan 56 500 och 59 000 invånare i de inkluderade kommunerna. De hade en 

jämn fördelning av kvinnor och män (50/50), och medelåldern på 

befolkningen var mellan 39 och 45 år. Då storstaden består av flera 

stadsförvaltningar valdes den stadsförvaltning vars demografi avspeglade 

storstadens demografi bäst. Det vill säga att den procentuella fördelningen av 

män/kvinnor, och antalet utlandsfödda invånare (utrikes födda samt inrikes 

födda med båda föräldrarna födda utomlands), överensstämmer med 

kommunens totala fördelning av män/kvinnor och utlandsfödda innevånare. 

En skillnad mellan kommunerna var antalet utlandsfödda innevånare. 

Storstadskommunen hade störst andel, den större staden näst flest, och 

glesbygdskommunen hade lägst andel. Antalet utlandsfödda innevånare 

varierade mellan knappt 10 och 30 procent.  

 

Studiens genomförande 

Efter att jag valt de tre kommunerna undersöktes kommunernas organisering 

av socialtjänsten, via deras hemsida. Organiseringen undersöktes för att jag 

skulle kunna rikta studien mot relevanta verksamhetsområden. 

Verksamhetsområdena avsåg: barn, unga, vuxna, äldre och funktionsnedsatta. 

Urvalet avsåg att inkludera socialarbetare som möter stödsökande inom dessa 

områden, oberoende av deras befattning. Detta för att nå även de som inte 

uttalat arbetar med våldsrelaterade ärenden. Kvinnor som utsatts för våld kan 

söka hjälp hos socialtjänsten på grund av andra orsaker än våldet, till exempel 

på grund av funktionsnedsättning.  
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Den inledande kontakten togs med chefer på olika nivå/befattning inom 

kommunerna, genom ett brev som skickades i april 2016. Brevet innehöll 

information om den webbaserade studien och dess genomförande. Cheferna 

informerades vidare om att all information som socialarbetarna lämnar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Det vill säga att ingen utomstående 

kommer att kunna urskilja enskilda socialarbetares svar, och endast berörda 

forskare kommer att ha tillgång till insamlat material. Cheferna informerade 

även om hur resultatet kommer att användas. Avslutningsvis lämnades 

kontaktinformation till de som genomför och ansvarar för studien.  

Eftersom ingen av cheferna meddelade att de hade något att invända mot 

studien, sändes ett mail till respektive kommuns offentliga e-postadress för 

att få tillträde till respondenter. I mailet gavs information om studien. En 

förfrågan ställdes för att få tillgång till respondenternas e-postadresser (det 

vill säga socialarbetare underställda de chefer som tillsänts 

informationsbreven). Uppgifterna tillhandahölls via en kontaktperson för 

myndighetens e-postlåda i den större staden, och en nämndsekreterare i 

glesbygdskommunen. I storstaden meddelade en kontaktperson för den 

officiella e-postlådan att uppgifterna skulle efterfrågas genom att kontakta ett 

antal chefer inom socialtjänsten. Dessa chefer tillsändes därför mail för att få 

tillgång till efterfrågade kontaktuppgifter. Vid en kontroll av 

kontaktuppgifterna visade det sig att urvalsramen innebar en viss 

överteckning, det vill säga att personer ingick i urvalet som inte direkt möter 

stödsökande i sitt arbete. Efter att dessa personer exkluderats bestod det 

slutgiltiga urvalet av 503 personer. Den medelstora staden hade högst andel 

personer (39.8%), följt av storstadskommunen (31.5%) och 

landsbygdskommunen (28.7%). Respondenterna hade olika befattningar. 

Majoriteten var socialsekreterare och biståndshandläggare, andra 

befattningar var t.ex. LSS-handläggare, vårdplanerare, samordnare för 

missbruk och personal inom familjerätten. Den 25:e april 2016 informerades 

personerna i det tilltänkta urvalet om studien. Efterföljande dag tillsändes 503 

respondenter med e-post en inbjudan att delta i studien via en klickbar länk 

till den webbaserade enkäten. Respondenterna gavs information om att 

enkäten var öppen att besvara under 14 dagar. Sex dagar efter att 

respondenterna mottagit enkäten skickades en påminnelse ut till dem som 

inte besvarat enkäten. Dagen för det planerade slutdatumet togs beslut om att 

förlänga svarstiden på grund av en helgdag och klämdag under den ena 

svarsveckan. Respondenterna informerades därför om att enkäten skulle vara 

öppen ytterligare fyra dagar. En sista påminnelse skickades ut sista 

svarsdagen.  

 



 

57 

Analys av statistisk empiri 

Enkätdata exporterades till IBM SPSS (Version Nr. 25.0) för analys. Data 

dubbelkontrollerades för internt bortfall och skevhet i svaren. Som tidigare 

nämnts var ett antal av svaren på attitydfrågorna formulerade med omvända 

svarsalternativ i förhållande till hur respondenterna markerat sina svar på 

övriga frågor på Likertskalan. Genomgången visade en fördelning som 

indikerar ett korrekt resultat. Deskriptiv statistik användes för att beräkna 

frekvenser och procentandelar av deltagarens svar på forskningsfrågorna. För 

att bedöma skillnader i icke parametriska variabler och fastställa signifikans 

användes Pearson’s chi-squared och Fisher’s exact tests. Gränsen för 

signifikans bestämdes till p < 0.05. När det ansetts empiriskt och/eller 

teoretiskt relevant, har oddskvot (OR) med ett konfidensintervall på 95 

procent används för att undersöka möjliga samband mellan 

bakgrundsvariablerna, det vill säga kommun och respondenternas 

anställningstid, i relation till forskningsfrågorna. 

 

Bortfallsanalys 

Enkäten har förhållandevis låg svarsfrekvens (30.4%), och totalt har 153 

respondenter deltagit i studien. Betraktas svarsfrekvensen utifrån respektive 

kommun speglar den fördelningen i urvalet. Den större staden hade högsta 

antal personer i urvalet (39.8%), storstadskommunen näst högst (31.5%) och 

landsbygdskommunen hade lägst antal personer i urvalet (28.7%). Vad gäller 

svarsfrekvensen hade den större staden den högsta svarsfrekvensen (51.63%), 

följt av storstadskommunen (26.14%), och landsbygdskommunen (22.22%). 

Den större staden hade dock en högre andel svar jämfört med urvalet, medan 

de båda andra kommunerna har en något lägre andel. Det kan finnas flera 

orsaker till att svarsfrekvensen är låg. Under den period som studien pågick 

(april 2016), rådde en nästan kaosartad situation i många av landets 

kommuner på grund av det ökade antalet ensamkommande barn som sökte 

asyl i Sverige under 2015 (Socialstyrelsen, 2016; Grefve, 2017). Många 

kommuner hade redan innan denna ökning en hög arbetsbelastning, en stor 

personalomsättning och svårigheter att rekrytera socialsekreterare. Utifrån 

detta går det anta att enkäten nådde respondenterna vid en illa vald tidpunkt. 

Eftersom denna gällde generellt är det mycket som talar för att bortfallet är 

slumpmässigt. För att ändå ge respondenterna möjlighet att delta, och på så 

sätt öka svarsfrekvensen, förlängdes svarstiden, och flera påminnelser 

skickades ut. Även om jag använt andra insamlingsmetoder är det inte säkert 

att dessa hade genererat högre svarsfrekvenser (Couper & Miller, 2008). Det 

finns även andra orsaker som bör nämnas. Enkäten var inte riktad till en 
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specifik yrkesgrupp inom socialtjänsten utan inkluderade ett brett urval av 

socialarbetare. Anledningen till detta var att undersöka kunskap och 

uppfattningar om mäns våld bland socialarbetare som inte enbart arbetar med 

våldsrelaterade frågor. Denna bredd i urvalet kan ha föranlett att vissa 

socialarbetare ansett att enkäten var irrelevant i förhållande till deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter och därför valt att avstå från att delta.  

För att säkerställa att respondenterna motsvarade urvalskriterierna 

efterfrågades en förteckning över aktuella personer och deras befattningar. En 

granskning av dessa uppgifter visade att de flesta av de respondenter som 

deltagit i studien var socialsekreterare och biståndshandläggare. Deltagarnas 

kön, yrkesroll och universitetsexamen är visserligen inte så väl fördelat, (över 

90 procent var kvinnor), men överensstämmer väl med fördelningen av 

kvinnor och män inom socialtjänsten i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2019). 

Majoriteten var verksamma inom individ- och familjeomsorg, vilket kan ha 

bidragit till att de flesta har en socionomexamen, då socionomexamen är ett 

krav för att utföra vissa uppgifter rörande barn och unga (3 kap. 3 a § SoL).  

 

Metoddiskussion 

Flera faktorer bidrog till varför jag valde att inhämta data med hjälp av en 

webbaserad enkät. Digitala enkäter innebär bland annat flera fördelar vid 

konstruktion och design då förändringar inte kräver så stora arbetsinsatser. 

En annan fördel är att de är lätta att distribuera, och de når samtliga 

respondenters e-postlåda vid samma tidpunkt. Metoden innebär även 

fördelar för respondenterna. Den främsta är att respondenterna har möjlighet 

att revidera sina svar fram till enkätens slutdatum. En annan fördel är att 

respondenternas svar på en viss fråga guidade dem vidare i enkäten. 

Exempelvis behövde endast de som svarat att de har en 

universitetsutbildning besvara följdfrågan om vilken examen de har. På så 

sätt behöver respondenterna inte ta del av irrelevanta frågor. Webbenkäter 

har även fördelar vid databearbetning. Svaren sammanställs i en databas, 

vilket innebär att respondenternas svar inte kodas fel när data exporteras till 

SPSS.  

En styrka i enkätstudien är att resultatet ger insikt om socialarbetares 

utbildning och kunskap om mäns våld mot kvinnor, samt om deras 

uppfattningar och attityder om våldet. Dock kan vissa av enkätens 

svarsalternativ tolkas på olika sätt. På frågan om vad respondenten tror 

orsakar mäns våld mot kvinnor kan exempelvis svarsalternativet ”behov av 

kontroll” även tolkas som ett uttryck för patriarkala strukturer, istället för en 

individuell orsak hos mannen. Svaret redovisas dock som en individuell 
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aspekt då det bäst avspeglar hur orsakerna framställs i de utbildningsmaterial 

som analyserats i artikel I och II.  

Etiska överväganden  
Innan genomförandet av avhandlingens studier inhämtades godkännande 

från Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ref nr. 2015/223-31Ö). 

Godkännandet avsåg både dokumentstudierna och enkätstudien. Under 

genomförandet har jag förhållit mig till god forskningssed och övervägt etiska 

frågor relaterade till de som deltagit i studien och till det ansvar jag har som 

forskare (Vetenskapsrådet, 2017). Framför allt har dessa ställningstaganden 

handlat om att värna studiens respondenter, men även de kvinnor som utsatts 

för mäns våld. I avhandlingen är kunskap och konstruktioner centralt, men 

genom att ge exempel på vilka konsekvenser mäns våld kan leda till har jag 

försökt synliggöra att våldet inte bara är en fråga om konstruktioner eller 

identiteter. Våld är även en reell och mycket påtaglig verklighet för många 

kvinnor. 

Genomförandet av de dokumentstudier som ingår i avhandlingen har 

kunnat genomföras utan någon risk för men eller skada, eftersom det handlar 

om en analys av redan officiella dokument. Den datainsamling som skett 

inom ramen för enkätstudien har genomförts med så kallat informerat 

samtycke (Jacobsen, 2007). Detta innebär att respondenterna informerats om 

studiens huvudsyfte och att deltagandet varit frivilligt. Respondenterna har 

även meddelats om hur resultatet kommer att användas.  

 

Forskarens roll 

Den här doktorsavhandlingen är ett resultat av flera års självständiga studier 

i socialt arbete, ett arbete i vilket jag inhämtat metodologisk och teoretisk 

kunskap som påverkat avhandlingsarbetet. Arbetet har även formats till viss 

del av mina tidigare erfarenheter. Innan jag påbörjade doktorandstudierna 

arbetade jag i en statlig myndighet i vilken arbetet i hög grad var detaljreglerat. 

Arbetsprocessbeskrivningar, vägledningar och andra dokument förtydligade 

hur ärenden skulle handläggas. Min uppfattning var att handläggarna till stor 

del förlitade sig på de detaljerade stöddokumenten. Detta resulterade i att det 

fanns en förväntan bland dem att alla typer av ärenden skulle finnas 

beskrivna, samt att det skulle framgå hur dessa skulle hanteras. Detta fick mig 

att fundera över hur socialarbetare inom socialtjänsten förhåller sig till sitt 

arbete med mäns våld mot kvinnor. Jag undrade vilka förkunskaper 

socialarbetarna har om våld? Vilka policys de tar del av? Och hur dessa 

policys tillämpas? Jag ställde mig även frågan hur dessa policys är framställda, 
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och om det finns något samband mellan dem och socialarbetarnas 

uppfattningar om mäns våld? Denna kunskap och dessa erfarenheter har lett 

till mitt intresse att studera vilken kunskap och diskurser som vägleder 

socialtjänstens arbete relaterat till mäns våld mot kvinnor.  

Under arbetets gång har jag reflekterat över mina egna erfarenheter, 

antaganden och uppfattningar. Med ökad kunskap om ord och begrepps 

betydelse har min begreppsanvändning förändrats. Jag har fått ökad 

medvetenhet om vilka konsekvenser begrepp och benämningar kan innebära. 

Jag har till exempel undvikit att skriva ”våldsutsatta kvinnor”, då det våld 

kvinnor erfarit endast är en aspekt av kvinnans liv. Kvinnor är mer 

än ”våldsutsatta”, de är även mödrar, systrar etc. På så sätt har jag försökt att 

undvika att reproducera negativa stereotyper om kvinnor. Även 

användandet av andra ord som använts för att beskriva mäns våld mot 

kvinnor har inneburit svårigheter. Olika begrepp kan användas för att 

beskriva kvinnor som blir, eller har blivit utsatta för mäns våld. Ett vanligt 

begrepp är offer, ett annat begrepp är överlevare. Båda begreppen innebär 

vissa begränsningar. Offer synliggör implicit maktdimensionen mellan offer 

och förövare och anknyter till upplevelsen av våld och förtryck, samtidigt 

osynliggörs kvinnans agens. Däremot indikerar begreppet överlevare att 

kvinnor har egen kraft och agens. Benämningarna offer och överlevare är med 

andra ord språkligt hegemoniska kategorier som antyder att kvinnan har 

utsatts för något, samtidigt som de döljer kvinnors kroppsliga erfarenheter 

(jmf. Spry, 1995). För att synliggöra maktaspekten har jag använt 

benämningen offer. Jag har dock främst försökt att benämna våldet på sådana 

sätt som synliggör mannens del i våldet, det vill säga förövaren.  
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VI. Sammanfattning av avhandlingens 

artiklar 

Avhandlingen består av fyra artiklar, vilka återfinns i sin helhet sist i 

avhandlingen. I detta kapitel presenteras artiklarna översiktligt med fokus på 

artiklarnas resultat.  

Artikel I. 

 

What Is the Problem? Representations of Men´s Violence Against Women 

in a Swedish Context  

Multidisciplinary Journal of Gender Studies, Vol. 7 No. 3 

 

Syftet med den första artikeln var att undersöka vilka diskurser om mäns våld 

mot kvinnor som styr det sociala arbetets praktik. Empirin utgörs av fem 

utbildningsmaterial som härstammar från Regeringens handlingsplan för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 

i samkönade relationer (Skr 2007/08:39). Utbildningsmaterialen handlar om 

våld mot de kvinnor som Regeringen menar är särskilt sårbara för våld: 

kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem, kvinnor med 

funktionsnedsättning, äldre kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund samt 

personer som utsatts för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. 

Utbildningsmaterialen har analyserats med hjälp av Carol Bacchis 

socialkonstruktivistiska approach What´s the problem represented to be? 

(WPA). Tre forskningsfrågor vägledde analysarbetet (1) Hur benämns mäns 

våld mot kvinnor? (2) Vilka teorier används för att förklara våld mot kvinnor? 

(3) Hur definieras våld mot kvinnor?  

Av artikeln framgår att utbildningsmaterialen benämner våld i två 

könsneutrala benämningar: våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Benämningarna omfattar framför allt förövare i kvinnors privata sfär, 

vilket innebär att våldet kan tolkas som ett slags familjevåld. Materialen 

nämner att olika teorier kan användas för att förstå mäns våld mot kvinnor, 

dock synliggörs eller problematiseras inte våld mot kvinnor ur ett strukturellt 

perspektiv. Istället bidrar framställningarna till att våld mot kvinnor 

uppfattas som ett individuellt problem i heterosexuella relationer och att 

kvinnor skildras som svaga och i en underordnad position. Det 

underliggande budskapet är att kvinnor måste ta itu med olika individuella 

problem för att minska våldet eller få det att sluta, vilket leder till att 

kvinnorna kan tolkas som medansvarig för våldet. De handlingar som 
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definieras som våld skiljer sig åt beroende på om det är våld i nära relationer 

eller så kallat hedersrelaterat våld som avses. Uppdelningen av mäns våld i 

två skilda våldsformer understödjer uppfattningen att det är kvinnans 

bakgrund, och relation till förövaren som avgör vilka handlingar som ska 

betraktas som våldshandlingar.  

Sammanfattningsvis visar studien att våld mot kvinnor konstrueras som 

ett individuellt problem, antingen i heterosexuella relationer och/eller i 

familjer. Materialens framställningar innebär också skiljelinjer mellan våld 

som utövas mot kvinnor med svensk bakgrund och det våld som drabbar 

kvinnor med utländsk bakgrund.  

Artikel II. 

 

Representations of Women Subjected to Violence: A Critical Discourse 

Analysis of Study Guides in Social Work 

Affilia. https://doi.org/10.1177/0886109919872968 

 

Syftet med artikel två är att analysera hur kvinnor som utsatts för våld 

inramas diskursivt i delar av Regeringens arbete med att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor ur ett intersektionellt perspektiv. De dokument som ligger till 

grund för artikelns analys är utbildningsmaterial som har sitt ursprung i den 

handlingsplan Regeringen antog 2007 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 

2007/08:39). Materialen handlar om de grupper som anses särskilt sårbara för 

våld: kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem, kvinnor med 

funktionsnedsättning, äldre kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund samt 

personer som utsatts för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. I analysen har 

jag utgått från Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA), vilket är en metod 

som gör det möjligt att undersöka hur makt produceras och reproduceras 

diskursivt i utbildningsmaterialen. Tre övergripande frågeställningar har 

väglett analysen (1) Hur framställs och förstås kvinnor som utsatts för våld? 

(2) Vilka diskurser leder dessa framställningar till? (3) Vilka konsekvenser kan 

dessa diskurser innebära för det sociala arbetets praktik? 

Artikeln visade att utbildningsmaterialen ger en kort beskrivning av vad 

som menas med ett intersektionellt perspektiv och sociala aspekter som ålder, 

kön, funktionsnedsättning, etnicitet synliggörs i dokumenten. Dock 

framträder vissa aspekter (t ex kön och etnicitet) i större omfattning än andra 

och oftast diskuteras dessa aspekter i förhållande till kvinnor "i allmänhet" 

och inte så ofta i förhållande till kvinnor inom respektive målgrupp. Detta 
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innebär att intersektionen mellan olika aspekter och strukturella faktorer 

generellt sett förbises. Analysen visar fem överlappande dominerande 

diskursiva mönster som beskriver kvinnor: som kategorier, ett heterosexuellt 

offer, den jämlika svenska kvinnan, en inaktiv och svag kvinna, samt 

kvinnans individuella ansvar för sin situation. Dessa genererar tre 

övergripande diskurser. Den mest påfallande diskursen är att kvinnor 

kategoriseras. Kategoriseringen framträder på två sätt, dels genom att de 

olika utbildningsmaterialen fokuserar på särskilda grupper av kvinnor, dels 

kategoriseras kvinnor implicit. På grund av att utbildningsmaterialen fäster 

fokus på vissa kvinnor osynliggörs andra. Den andra diskursen som 

framträder är att kvinnor framställs i en jämlik och heteronormativ kontext, 

en diskurs som betonar könsaspekter som den främsta orsaken till att kvinnor 

utsätts för våld. Den tredje diskursen, kvinnor som aktörer, betonar kvinnans 

ansvar och brist på agens. 

Sammanfattningsvis skapar diskurserna en distinktion mellan kvinnor, 

och då främst mellan kvinnor med svensk och utländsk bakgrund. Vidare 

saknar utbildningsmaterialen en strukturell förståelse av mäns våld, och 

kvinnor framställs som medansvariga för våldet. 

Artikel III. 
 
Professional knowledge on violence in close relationship in Swedish social 

services 

 

Det övergripande syftet med artikel tre var att undersöka den professionella 

kunskapen om våld i nära relationer bland socialarbetare i den svenska 

socialtjänsten. Artikeln utgår från följande frågeställningar (1) Vilken 

utbildning har socialarbetare om våld i nära relationer, och vilka 

kunskapsluckor finns? (2) Hur utökar socialarbetare sin professionella 

kunskap inom området? (3) I vilken omfattning använder socialarbetarna 

föreskrivna stödmaterial i deras arbete med våld i nära relationer? Det 

material som ligger till grund för artikeln är enkätsvar från socialarbetare i tre 

svenska kommuner med olika demografi och geografisk placering. Data har 

inhämtats via en webbaserad enkät. I enkäten ställdes frågor om 

socialarbetarens bakgrund, om denne deltagit i någon form av utbildning om 

våld i nära relationer, socialarbetarens upplevda kunskapsbehov, och faktorer 

som ökat socialarbetarens kunskap. Vidare ställdes frågor om 

socialarbetarnas kännedom om nio av Socialstyrelsens stödmaterial som 
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relaterar till våld i nära relationer. Antalet som tillsändes enkäten var 503 och 

den besvarades av 153.  

Artikeln visar att majoriteten av socialarbetarna är välutbildade, de flesta 

har socionomexamen och varit verksamma inom socialtjänsten mer än tio år. 

Av resultaten framgår att majoriteten av socialarbetarna deltagit i någon form 

av vidareutbildning relaterad till våld i nära relationer mellan 2011 och 2015, 

främst inom ramen för arbetet (65,4%) men även till viss del på fritiden 

(26.8%). Vanligast var att de deltagit i utbildning som arrangerats av någon 

myndighet och via akademiska studier. Vidare visar studien att majoriteten 

anser att de saknar kunskap inom alla efterfrågade områden. Framför allt 

uppger socialarbetarna att de behöver utökade kunskaper om de särskilda 

behov olika målgrupper kan ha (t.ex. äldre), samt kunskap om våld mot män 

och i samkönade relationer. De anser sig även behöva kunskap om 

våldsutövare. Studien visade inga skillnader i kunskapsbehov beroende på i 

vilken kommun de arbetar i.  

Resultatet visar vidare att majoriteten av socialarbetarna anser att 

professionell erfarenhet och utbildning är de kunskapskällor som främst 

bidragit till att öka deras kunskaper om våld. Även litteratur och information 

på internet skattas högt. Artikeln visar liknande resultat oavsett inom vilken 

kommun deltagarna är verksamma, med ett undantag. Närmare 100 procent 

av socialarbetarna i storstadskommunen anser att erfarenhetsutbyte med 

kollegor ökat deras kunskaper, medan motsvarande siffra är 80 procent i den 

mellanstora staden och i landsbygdskommunen. Vidare fanns det en 

statistiskt säkerställd skillnad gällande vilka kunskapskällor som 

respondenterna anser ökat deras kunskap. De som varit anställda mer än 10 

år uppger i högre grad professionell erfarenhet, erfarenhetsutbyte med 

kollegor och utbildning jämfört med de med kortare anställningstid. De 

publikationer som används av flest personer är handboken om våld (48,3 %), 

ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor (28,1 %) och ett material om hur 

våld uppmärksammas (20,9 %). Det var även 35 procent av respondenterna 

som inte hade tagit del av något av utbildningsmaterialen, och 13 procent 

hade varken tagit del av något material eller deltagit i någon form av 

utbildning. Studien visade inga signifikanta skillnader mellan kommunerna i 

hur de tagit del av dokumenten, däremot tyder studien på att anställningstid 

tycks påverka om socialtjänstanställda tagit del av materialen. De som har läst 

något dokument har fler år i tjänst.  

Sammanfattningsvis visar studien att trots att socialarbetarna både är 

välutbildade och har deltagit i vidareutbildning, upplever socialarbtarna att 

det finns kunskapsbrister gällande våld i nära relationer, framför allt om 
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specifika behov hos målgrupper, om stöd till män som utsatts för våld och 

samkönat våld. 

Artikel IV. 

 

Social workers' understanding and attitudes towards men’s violence 

against women: A quantitative study in three Swedish local authorities 

 

Syftet med artikel fyra var att undersöka hur socialarbetare i den svenska 

socialtjänsten förstår mäns våld mot kvinnor. Artikeln utgår från följande 

frågeställningar (1) Hur förklarar socialarbetare våldet och dess orsaker? (2) 

Vilka attityder har socialarbetare till mäns våld mot kvinnor? Artikeln baseras 

på kvantitativa data och dessa inhämtades via en webbaserad enkät som 

besvarats av socialarbetare i socialtjänsten i tre svenska kommuner med olika 

demografi och geografisk placering: en storstadskommun, en större stad och 

en kommun i glesbefolkad region. I enkäten efterfrågades dels 

bakgrundsinformation om respondenten, dels ställdes en fråga om vad de 

tror ligger till grund för mäns våld, samt fem frågor för att undersöka 

socialarbetarnas attityder om våld mot kvinnor. Enkäten tillsändes 503 

respondenter och besvarades av 153.  

Artikeln visar att majoriteten av socialarbetarna är av uppfattningen att 

mäns våld är ett omfattande problem i Sverige, trots att Sverige ses som ett 

jämställt samhälle. Det är dock få som anser att ojämlikhet mellan könen är 

en orsak till varför kvinnor utsätts för våld. Istället visar resultatet att 

socialarbetarna betraktar individuella faktorer som de främsta orsakerna till 

varför män utövar våld mot kvinnor. Mäns mentala hälsa och behov av 

kontroll samt relationsproblem lyfts fram som underliggande orsaker. 

Däremot har strukturella och kulturella orsaker inte någon framträdande 

plats i socialarbetarnas förklaringar. Av de efterfrågande kulturella orsakerna 

var det betydligt fler som ansåg att det land mannen härstammar ifrån är en 

orsak till varför män använder våld, jämfört med kulturella skillnader inom 

familjen. Studien visade att det fanns vissa skillnader i hur våldets orsaker 

förstås beroende på i vilken kommun socialarbetarna arbetar. Fler 

socialarbetare i den mellanstora staden svarade att män utsätter kvinnor för 

våld på grund av att männen känt sig provocerade, och fler socialarbetare i 

storstaden uppgav strukturella orsaker. Artikeln visar att socialarbetarna 

anser det viktigt att stödja kvinnor som utsatts för våld, samtidigt som de 

inser att det kan vara svårt för kvinnor att lämna våldspräglade relationer. 
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Vidare framkom att hälften av socialarbetarna är av uppfattningen att vissa 

kvinnor utsätts för våld oftare än andra kvinnor.  

Sammanfattningsvis indikerar studien att socialarbetare i socialtjänsten är 

medvetna om att mäns våld är ett omfattande problem som leder till 

svårigheter för de kvinnor som utsatts för våld. Orsakerna till mäns våld mot 

kvinnor förklaras främst med mannens tillkortakommanden, och relationella 

faktorer, mindre vikt fästs vid strukturella och kulturella orsaker.  
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VII. Avslutande diskussion  

Avhandlingens syfte var att undersöka vilken kunskap och vilka diskurser 

som vägleder socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor. Tre 

frågeställningar har väglett analysen: (1) Vilka diskurser framträder i 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor? (artikel I 

och II), (2) Vilka kunskapsbehov finns i socialtjänstens arbete med mäns våld 

mot kvinnor, hur tillgodoses dessa? (artikel III), samt (3) hur tolkar 

socialarbetare mäns våld mot kvinnor? (artikel IV). Detta har undersökts 

genom dels diskursanalyser av Socialstyrelsens utbildningsmaterial om mäns 

våld mot kvinnor, och dels genom enkätdata som inhämtats bland 

socialarbetare i tre svenska kommuner med olika demografi och geografisk 

placering. Resultatet av avhandlingens specifika frågeställningar presenteras 

i fyra artiklar. I det här avslutande kapitlet diskuteras implikationerna av 

avhandlingens resultat med utgångspunkt i avhandlingens huvudsyfte. 

Analysen visar tre centrala resultat.  

För det första framställs mäns våld i könsneutrala termer, detta trots att 

det framgår av svensk lagstiftning att kvinnor som utsatts för våld särskilt ska 

uppmärksammas. Våldet beskrivs som ett relationsvåld och/eller familjevåld. 

När våldet förläggs i den privata sfären riskerar det att uppfattas som ett 

problem som förekommer i vissa situationer. Avsaknaden av feministiskt 

språk kan leda till uppfattningen att våld drabbar kvinnor och män i samma 

omfattning, och på liknande sätt. När könsidentiteter osynliggörs och den 

dominerande diskursen är könsneutral förbättras inte kvinnors situation. 

Istället förstärks ojämlikheten mellan kvinnor och män. En följd av detta är 

att kvinnor kan behöva kämpa för att göra sina röster hörda, och våldet 

riskerar att fortgå. Orsaken till att Socialstyrelsen använder könsneutrala 

termer framgår inte av materialen, men Johnson (2015) menar att ett växande 

neoliberalt politiskt klimat, en könsneutral politisk kontext och en post-

feministisk offentlig diskurs, har lett till att det anses partiskt och extremt att 

fokusera specifikt på kvinnors situation. Som jag visat i avhandlingen har 

perspektiv som fokuserar på kvinnors situation mött motstånd då det 

uppfattats som orättvisa mot män (Nilsson, 2009). Andra menar att 

könsneutrala framställningar kan vara ett uttryck för de strömningar i 

samhället som försöker att motverka feminism och andra rörelser som arbetar 

för mänskliga rättigheter. I sådana motreaktioner ingår att begränsa 

feministiska initiativ, eller att mildra dess effekter med syfte att vidmakthålla 

den patriarkala dominansen över kvinnor (Dragiewicz, 2008). Utifrån detta 

skulle det vara troligt att sådana orsaker ligger bakom benämningarna, med 

tanke på att det fanns en konflikt mellan de som ville driva en mer feministisk 
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politik och de som hade andra agendor i arbetet med Regeringens 

handlingsplan (Holmberg et al., 2015).  

För det andra problematiserar utbildningsmaterialen inte mäns 

överordning, de fäster inte heller någon särskild vikt vid strukturella orsaker. 

Detta trots att Regeringen menar att mäns våld är det största hindret mot ett 

jämställt samhälle (Regeringen, 2018). Istället redogörs för kvinnors situation 

och svårigheter på ett sätt som innebär att våldet kan förstås som ett 

individuellt problem för vissa kvinnor. Att tolka våldet som ett individuellt 

eller relationellt problem är en tillbakagång till äldre tiders sätt att förstå mäns 

våld (Wendt, 2002). Det vill säga att problemet är förlagt i den privata sfären, 

i familjer och i heterosexuella relationer. I utbildningsmaterialen läggs 

ansvaret för våldet till stor del på kvinnan. Kvinnan behöver agera för att 

komma tillrätta med individuella problem eller tillkortakommanden för att få 

våldet att minska eller upphöra.  

Emellertid konstrueras kvinnor utan agens. Diskursen om kvinnans 

ansvar och bristande agens bidrar till en uppdelning mellan de kvinnor som 

har styrkan att hantera sin egen situation, och de som inte har det. Detta kan 

leda till att kvinnor måste anpassa sig till en viss diskurs för att bli tagna på 

allvar och för att få stöd (jmf. Carbin, 2014). Fastän mäns våld kan leda till 

omfattande skador försöker kvinnor få kontroll, och de gör motstånd (Bruton, 

2015). Uppfattningar att kvinnor inte kan agera, eller har förmågan att göra 

lämpliga val, berövar kvinnor makt. Att kvinnor bär ansvar för våldet är en 

stereotyp uppfattning om våld mot kvinnor, som i regel är osanna men 

allmänt accepterade. De som delar sådana uppfattningar brukar förutom att 

hålla kvinnan ansvarig, även ursäkta förövaren och minimera allvaret i våldet 

(Giger, Gonçalves & Almeida, 2017; Peters, 2008). Myter om mäns våld 

upprätthålls av flera faktorer, så som individuella och strukturella faktorer, 

sexism, rasism och homofobi (Suarez & Gadalla, 2010), och vissa menar att 

kvinnors motstånd är oförenligt med traditionella könsstereotyper och 

uppfattningar om kvinnor som utsatts för våld (Harrison & Esqueda, 1999). 

Framställningar som fokuserar på kvinnors individuella problem eller 

tillkortakommanden handlar inte om att identifiera enskilda kvinnors 

identiteteter eller individuella olikheter. Istället riskerar kvinnor som grupp 

att tolkas och förstås utifrån dessa framställningar. När uppmärksamhet fästs 

vid individuella egenskaper hos kvinnan och sociala förhållanden 

osynliggörs att våldet är ett strukturellt problem grundat i patriarkala 

strukturer och ideologier (Hunnicutt, 2009). 

Medan utbildningsmaterialen kretsar kring kvinnan, centreras 

socialarbetarnas förståelse av våldet kring aspekter hos mannen. Faktorer 

som mäns mentala hälsa, behov av kontroll och uppväxtförhållanden lyfts 
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fram som orsaker till våldet, liksom männens ursprung. Följden av detta är 

att våldsutövarna är ”andra män”, det vill säga män som avviker från normen 

(jmf. Lundgren, 2011). Istället för att uppmärksamma våldet fästs 

uppmärksamhet vid andra aspekter hos mannen (Eriksson, 2002, Eriksson, 

2010a). Detta är diskurser som även används av våldsutövande män. Vissa 

män väljer att framställa sig själva som ”normala män” som använt våld, men 

inte har för avsikt att göra det igen, istället för att beskriva sig själva som 

våldsutövare (Gottzén, 2017). Andra män omdefinierar vad som betraktas 

som våld, och legitimerar sina handlingar genom att lägga skulden på 

kvinnan (Boethius, 2015), medan somliga försvarar sina handlingar genom att 

framställa sig själva som offer (Edin & Nilsson, 2014). Osynliggörandet av 

mäns del i våldet är inte unikt för dessa diskurser. Mäns våld negligeras även 

i andra diskurser och sammanhang. Bland annat i journalanteckningar, 

tidningsartiklar, forskningsartiklar och annan litteratur som beskriver mäns 

våld mot kvinnor (Humphreys, 1999; Phillips & Henderson, 1999). Sådana 

diskurser som drar uppmärksamheten från förövaren, kan leda till att våldet 

normaliseras.  

För det tredje centreras den kunskap och de diskurser som vägleder det 

sociala arbetet kring individer och vissa grupper. Genom att fästa fokus på 

marginaliserade kvinnor förbises priviligierade kvinnors situation och 

erfarenheter. Utpekandet av vissa grupper som ”särskilt utsatta” riskerar att 

leda till att grupperna tolkas som avvikande och kollektiva offer (jmf. Burman, 

2017). Konsekvensen av detta är att vissa kvinnor riskerar att bemötas utifrån 

stereotypa synsätt, och att kvinnors hela livssituation inte tas i beaktande. Den 

liberala individualiserade diskursen utgår från att kategorier så som kön, 

religion och sexualitet säger något viktigt om individen och personens 

erfarenheter. Emellertid är sådana aspekter alltid närvarande och påverkar 

kvinnors livsvillkor på olika sätt beroende på kvinnans individuella 

erfarenheter. Det innebär att kollektiviseringen förnekar gruppernas 

verklighet (Young, 1997). Samtidigt finns det en spänning mellan ett jämlikt 

bemötande och förtryck, och det är inte möjligt att se på förtryck som en 

systematisk, strukturerad, institutionell process utan att se kvinnor som en 

grupp (ibid.). Det är med andra ord viktigt att se till kvinnor som grupp, utan 

att för den skull dela upp kvinnor i skilda grupper. Kvinnor som utsätts för 

mäns våld är distinkta individer, och även om de kan dela många erfarenheter 

med andra kvinnor som utsatts för våld, har alla kvinnor unika liv. Kvinnors 

upplevelser av våld, likväl individuella förhållanden såsom 

uppväxtförhållanden och nationalitet skiljer sig åt. Aspekter som klass, 

etnicitet och ålder påverkar kvinnors livsvillkor på skilda sätt över tid. 

Eftersom kunskapen och diskurserna centrerar kring individer och vissa 
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grupper och de behov och svårigheter dessa kan uppleva på grund av våldet, 

fästs fokus vid våldets konsekvenser. När strukturella orsaker får en 

undanskymd plats och fokus fästs på hur vi ska hjälpa kvinnor efter våldet 

minskas möjligheterna att begränsa det. Att kvinnor erbjuds stöd är centralt 

men det får inte mäns våld att upphöra.  

Män använder inte enbart våld mot kvinnor i nära relationer och inom 

familjen. När de handlingar som uppfattas som våld avgränsas, och kopplar 

samman dessa med en viss typ av relation där våldet (förutsätts) utövas (våld 

i nära relationer), eller till underliggande orsaker (hedersrelaterat våld), får detta 

flera följder. Framställningarna skapar inte enbart en uppdelning av 

våldshandlingar, utan även en åtskillnad av de personer som omfattas av 

definitionerna. Med konsekvensen att våldet kollektiviseras. På grund av att 

det så kallade hedersrelaterade våldet förläggs i patriarkala familjer, 

osynliggörs att det svenska samhället inte bara har varit, utan fortfarande är 

patriarkalt (jmf. Lundgren, 2011). Denna distinktion kan leda till att personer 

från det svenska samhället tolkas som jämställda och goda, till skillnad från 

personer med bakgrund i andra länder (Mohanty, 1988). En sådan förståelse 

negligerar det betydligt vanligare våldet utfört av svenska män. En annan 

följd kan vara att våld mot kvinnor från det svenska samhället inte betraktas 

lika allvarligt, och därmed riskerar det att förbises.  

När kollektivt våld kopplas samman med specifika orsaker, finns en risk 

att andra orsaker som kan ligga till grund för kollektivt våld negligeras, 

exempelvis gängrelaterat våld mot kvinnor (Medina, Ralphs & Aldridge, 2012) 

gruppvåldtäkt (Sharma & Bazilli, 2014), eller då kvinnor förföljs på internet 

(Henry & Powell, 2014). Likaledes kan bisexuella, transpersoner och lesbiska 

kvinnor, samt de som genomfört könsbekräftande behandling utsättas för 

mäns våld, utan att de har en relation till mannen (Matsuzaka & Koch, 2019; 

Meyer, 2012; Pelullo, Giuseppe & Angelillo, 2013; Prunas et.al., 2018; Seelman, 

2015). Framställningar som fokuserar på heterosexuella relationer och familjer 

negligerar därmed våld mot kvinnor som ett större socialt samhällsproblem. 

Följden av att avgränsa vad som betraktas som våld leder även till att 

andra former av våld osynliggörs. Exempelvis kan andligt våld påverka 

kvinnor djupt. Andligt våld innebär att mannen försöker att påverka 

kvinnans andliga värde, trosuppfattningar eller handlingar, eller hindrar 

henne från att utföra andliga handlingar (Dehan & Levi, 2009). Andligt våld 

kan visserligen tolkas som ett psykiskt eller emotionellt våld, men vissa 

menar att tro och spiritualitet är tillräckligt betydande för att betraktas separat 

(Bent-Goodley & Fowler, 2006; Ward, 2007). En annan form av våld som 

riskerar att förbises är tekniskt våld. I dagens högteknologiska samhälle finns 

en mängd digital teknik, såsom spionprogram, mobiltelefoner, GPS, 
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inspelningar, och internet som kan användas för att kontrollera och kränka 

kvinnor (Henry & Powell, 2014; Henry & Powell, 2018; Southworth, Finn, 

Dawson, Fraser & Tucker, 2007). När våld avgränsas riskerar annat våld att 

negligeras, med följden att kvinnans individuella upplevelse och situation 

riskerar att förbises. Sammanfattningsvis visar analysen att kunskapen och 

diskurserna som vägleder socialtjänstens arbete kollektiviserar kvinnor, och 

osynliggör grundproblemet. Det vill säga mäns ansvar för våldet, i synnerhet 

svenska män, samt sambandet mellan våldet, jämställdhet och andra 

samhällsstrukturer.  

Eftersom jag har utgått från en maktanalys, i vilken jag har ett kritiskt 

förhållningssätt till framställningar av mäns våld mot kvinnor är det viktigt 

att reflektera kring socialarbetarnas utbildning och förståelse om mäns våld 

mot kvinnor. Kunskap kan vara verktyg i det praktiska arbetet för att förutse, 

jämföra och generalisera, samt lösa problem, samt främja attityder och/eller 

etiska uppfattningar (Osmond, 2006). Mattsson (2017) menar att 

socialarbetares sätt att förhålla sig till kunskap måste ses i relation till det 

arbetet de är ålagda att utföra. Socialt arbete är ett mångfacetterat praktiskt 

arbete, vilket innebär att socialarbetarna behöver känna till och förhålla sig till 

olika teorier, kunskaper och förståelser (ibid.). I praktikbaserade discipliner, 

så som socialt arbete görs ofta en åtskillnad mellan mer formaliserad kunskap 

och praktisk kunskap, det vill säga att veta, och veta hur. Praktisk kunskap 

innebär förutom att inhämta och använda kunskap, att kunskap skapas av 

socialarbetarna. Teorier, till exempel om varför män utsätter kvinnor för våld, 

är ett sätt att veta, medan att veta hur handlar om att omsätta kunskapen i det 

praktiska arbetet (Evans, Hardy & Shaw, 2010). Att veta hur handlar med 

andra ord om förmågan att omsätta kunskap i handling. Att socialarbetarna 

till största del inhämtar kunskap via professionell erfarenhet tyder på att 

socialarbetarna främst vill veta hur de ska hantera ärenden relaterat till mäns 

våld mot kvinnor. Det går därmed att ställa sig frågan vilken kunskap som 

förmedlas mellan socialarbetarna?  

Om kunskapen som socialarbetarna utbyter med varandra avspeglar de 

orsaker socialarbetarna anser ligger till grund för mäns våld mot kvinnor, är 

det troligt att denna kunskap och diskurser reproduceras. Trots att 

socialarbetarna har lång arbetslivserfarenhet, hög utbildning samt att de 

deltagit i fortbildning, visar avhandlingen att majoriteten av socialarbetarna 

saknar en strukturell förståelse av våldets orsaker. Det tyder på att 

arbetslivserfarenhet och mängden utbildning är underordnad för att nå en 

medvetenhet om strukturella orsaker. Avhandlingen har visat att teoretiska 

perspektiv inte var ett av de kunskapsområden där socialarbetarna främst 

ansåg sig behöva utökade kunskaper. Betraktas detta i relation till Mattssons 
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(2017) studie, kan det tolkas som att socialarbetarna anser att de har 

tillräckliga kunskaper om teoretiska perspektiv. I Mattssons studie sökte 

socialarbetarna teoretisk kunskap när de upplevde behov av sådan. 

Kunskapen söktes då främst via Rädda Barnen och Socialstyrelsen, 

vetenskapliga publikationer användes i mindre utsträckning. I föreliggande 

studie är det dock få av Socialstyrelsens publikationer som används av 

socialarbetarna. 

Utifrån avhandlingens resultat går det anta att det inte är någon garanti att 

varken utbildning, eller utbildningsmaterial leder till ökad förståelse om 

mäns våld mot kvinnor. Om utbildning och utbildande material kan bidra till 

ökad förståelse beror på vad som lärs ut i dessa, och hur socialarbetarna tolkar 

dessa diskurser. När fokus fäst på offret och våldets konsekvenser, kommer 

vi aldrig att göra framsteg i begränsandet av mäns våld. Kvinnorna kan inte 

nå förändring själva. Kvinnor behöver institutionellt stöd, men framför allt 

behövs strukturella förändringar och förändrade normer i samhället.  

När jag summerar avhandlingens resultat kan jag konstatera att min 

föreställning om att Socialstyrelsens stödmaterial har inflytande på hur 

socialarbetare uppfattar mäns våld mot kvinnor inte tycks stämma. 

Socialarbetarna i den här studien har inte tagit del av Socialstyrelsens material 

i någon större utsträckning. Socialarbetarnas uppfattningar om mäns våld har 

därmed mest troligt grund i andra diskurser. Samt att socialarbetarnas 

(re)produktion av mäns våld som ett individuellt och/eller relationellt 

problem har grundas i andra mer komplexa, och strukturella orsaker. 

Eftersom även diskurserna i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ger uttryck 

för en individualistisk förståelse, går det säga att Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial bekräftar rådande diskurser. De uttrycker med andra 

ord ”det alla redan vet”, dvs de orsaker som betraktas som mest sanna just 

nu. Avhandlingen visar därmed att det finns ett behov av ett skifte i 

förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Utbildning kan hjälpa till att öka 

medvetenheten om våldet. Likafullt är utbildning är inte en magisk lösning 

som kan förändra samhälleliga attityder, normer, den förda politiken och det 

praktiska arbetet. Förändrade attityder leder inte nödvändigtvis till att ett 

förändrat agerande (Flood, 2015). Det är svårt att utmana dominerande 

samhälleliga diskurser eftersom de upprätthålls av ideologier och 

sanktioneras av politiska intressen och makthavare i samhället. Vi är alla 

konstruerade inom särskilda historiska, sociala, kulturella och politiska 

relationer som påverkar vårt sunda förnuft om världen och de val vi gör. 

Alltför ofta är de dominerande ideologierna så cementerade att det är svårt 

att tänka utanför vissa föreskrivna ideologiska ramverk. Det finns därför en 

risk att allt socialt arbete inte leder till goda resultat (Hölscher & Sewpaul, 
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2006). Albert Einstein (Citat & Ordspråk, 2019) sa en gång att det krävs nya 

sätt att tänka kring problem för att förändra dem, vilket jag håller med om, 

och jag delar Hölscher och Sewpauls (2006) uppfattning att det är viktigt att 

konfrontera dominerande paradigmer och ideologier i det sociala arbetets 

praktik. Detta är centralt för både den personliga och professionella 

utvecklingen, samt för vårt intresse för social förändring. För att nå förändring 

om till exempel könsnormer måste både yngre och äldre, kvinnor och män, 

aktivt delta i ansträngningarna. Detta eftersom könsnormer verkar under hela 

livet och reproduceras genom generationer, och inte enbart bland dem som 

löper risk att utsättas för mäns våld. Män behöver även alliera sig med 

kvinnor för att stärka kvinnor och ta tillvara deras rättigheter (Jewkes, Flood 

& Lang 2015). 

Avhandlingens resultat kan användas som grund för att ifrågasätta och 

utmana rådande normer och föreställningar i samhället om mäns våld mot 

kvinnor. Avhandlingen bidrar med kunskap om språkets betydelse för hur vi 

förstår mäns våld mot kvinnor, samt vilka orsaksteorier som tycks dominera. 

Resultatet kan medverka till ökad förståelse om att mäns våld inte enbart bör 

betraktas som vissa uppenbara och lättidentifierade händelser kopplat till de 

involverade personerna. Avhandlingen kan också öka förståelsen om att 

kvinnors identiteter och behov skiftar och är föränderliga över tid på grund 

av ojämlikhetsaspekter och strukturella villkor i samhället. Avhandlingen 

bidrar förutom till den teoretiska förståelsen om våld, även metodologiskt 

genom det sätt teoretiska perspektiv och metoder tillämpats, och ger underlag 

för fortsatt forskning inom området. Avhandlingens resultat tyder på att det 

är av stor vikt att studera hur socialarbetare talar om mäns våld mot kvinnor, 

både i mötet med kollegor och med de kvinnor som utsatts för våld, samt 

vilka konsekvenser detta får. Ett annat område där studier saknas är om 

vilken kunskap socialarbetarna använder i utredningsarbetet när män utsatt 

kvinnor för våld. Avhandlingen ger god grund för fortsatt forskning om hur 

socialarbetarna arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor, samt 

kunskap om vilka strukturella åtgärder som vidtas i landets kommuner för 

att stärka kvinnors situation. 
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