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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för 

att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den 

teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska 

diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell. I kombination med Faircloughs modell 

tillämpades även teorin om ideala offer och genusteori med särskilt fokus på femininitet, 

maskulinitet och patriarkala strukturer. Det empiriska materialet har bestått av statliga och 

kommunala myndigheters och ideella organisationers utsagor då dessa har ett särskilt inflytande 

på samhällsstrukturen och huvudsakligen utformar arbetet mot våld i nära relationer. 

Studiens resultat visar att det råder klara könsföreställningar gällande offer och förövare inom 

diskurser för våld i nära relationer där kvinnor konstrueras som offer och män konstrueras som 

förövare. Ett jämställdhetsproblem framkommer i det empiriska materialet som grundorsak för 

fenomenet där maskulinitet kopplas samman med dominans och en våldskultur som kan 

uttrycka sig i våld mot kvinnor. Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är språket en process 

och skapar förutsättningar för hur vi ser på världen och hur vi handlar i den. Inom dimensionen 

social praktik har resultatet därför visat att det finns en patriarkal paradox inom diskurser för 

våld i nära relationer då det beskrivs härstamma ur en ojämställdhet likväl som det bibehåller 

ojämställda patriarkala strukturer genom att tillskriva offer och förövare ett kön. 

Nyckelord: jämställdhet, kritisk diskursanalys (CDA), maskulinitet, mäns utsatthet, mäns våld 

mot kvinnor, patriarkat, våld i nära relationer  
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1. Inledning 

Våld i nära relation omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan 

förekomma i alla former av nära relationer. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem 

och orsakar stort lidande för både inblandade och närstående. (Brottsförebyggande rådet, 

2009) 

1.1 Bakgrund  
Våld i nära relationer är ett fenomen som kan drabba vem som helst, oavsett kön, sexualitet, 

ålder eller etnicitet. Trots detta är våld i nära relationer detsamma som ”mäns våld mot kvinnor” 

för många. Nilsson och Lövkrona (2015:36) menar att begreppet ”mäns våld mot kvinnor” är 

ett feministiskt paraplybegrepp som innefattar flera våldsformer såsom fysiskt våld, psykiskt 

våld, hot om våld, sexuellt våld och trakasserier. Detta begrepp användes flitigt fram till tidigt 

2000-tal i både feministisk forskning och svensk politik tills det fick kritik för att skapa en 

enformig bild om vem som kan räknas som offer och därmed exkluderade HBTQ-personers 

utsatthet, vilket ledde till att fenomenet istället började kallas för ”våld i nära relationer” 

(Nilsson & Lövkrona, 2015:41).  

Brottsförebyggande rådet (Brå) utförde år 2014 en kartläggning gällande brott i nära relationer 

som inträffat under år 2012. I denna framkom att 7,0 procent av kvinnor och 6,7 procent av 

männen någon gång under 2012 fallit offer för brott i nära relation. Gällande utsatthet under 

livstiden uppgav cirka 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att de någon gång 

under sin livstid blivit utsatta för brott i nära relation (Brå, 2014:48). Indikationer som tyder på 

att män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer i en liknande utsträckning finns därmed, 

men det samhälleliga intresset för mäns utsatthet för våld i nära relationer är svalt (Nilsson & 

Lövkrona, 2015:161). 

I en äldre rapport från Brå år 2009 framgår att män har ett lägre förtroende gentemot 

rättsväsendet. Brå påpekar dock även att det inte finns någon svensk forskning om detta till 

följd av att män som utsätts för våld i nära relationer sällan uppsöker stöd (Brå, 2009:16, 36). 

Vad gäller anmälningsbenägenhet har det framkommit i amerikansk forskning att det är fyra 

gånger mer troligt att kvinnor anmäler än män (Espinoza & Warner, 2016:961). Det har även 

påvisats att betydligt många fler kvinnor än män får gehör för sin anmälan i form av att 

förövaren blir arresterad, åtalad och fälld. När det inte har förekommit fysiskt våld är manliga 

förövare 16 gånger mer troliga att bli arresterade än kvinnliga förövare. När det gäller fysiskt 

våld i nära relationer blir manliga förövare gripna i 91,1% av fallen, medan kvinnliga förövare 

blir gripna i 62% av fallen. När offret för våld i nära relationer söker besöksförbud gentemot 

förövaren är kvinnor 13 gånger mer troliga att få igenom den (Espinoza & Warner, 2016:961). 

Det finns därav indikationer på att män och kvinnor har olika förutsättningar till att få den hjälp 

och det stöd som de som utsatta behöver.  

Majoriteten av forskning kring våld i nära relationer fokuserar på kvinnors utsatthet (Drijber et 

al, 2013:173). Vidare väger svenska myndigheters sanningsanspråk tungt i den mening att 

myndigheter till stor del förlitar sig på forskning i sina uttalanden och den mediala debatten 

hänvisar i sin tur till myndigheter. Detta gäller även vid myndigheters uttalanden om våld i nära 

relationer som nästintill uteslutande genomsyras av mäns våld mot kvinnor, detta trots att bland 

annat Brå (2009:6) klargör att det saknas kunskap om mäns utsatthet. Det sjätte 

jämställdhetspolitiska delmålet lyder exempelvis ”Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska 
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upphöra”. Till följd av detta delmål fick Socialstyrelsen år 2016 i uppdrag av regeringen att 

fördela utvecklingsmedel i form av 109 miljoner kronor till kommuner, landsting och ideella 

föreningar som arbetar mot våld i nära relationer. Syftet var att ”kvalitetsutveckla arbetet mot 

våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt 

arbetet med våldsutövare.” (Regeringskansliet, 2016). Beslut om statsbidrag till arbete gällande 

brottsoffer inom våld i nära relationer har således kommit att omfatta kvinnor, barn (Svensk 

författningssamling, 2018) och HBTQ-personer (Socialstyrelsen, 2019), men inte 

heterosexuella män.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
I myndigheters utsagor förefaller våld i nära relationer vara ett fenomen med 

könsföreställningar om offer och förövare; man talar då ofta om ”mäns våld mot kvinnor”. Detta 

bidrar till att arbetet mot våld i nära relationer, både gentemot offer och förövare, tenderar att 

arbeta för kvinnor mot mäns våld. Konsekvenserna blir i sin tur att de män som blir utsatta för 

våld i nära relationer dels inte blir erbjudna den hjälp som behövs då den inte finns att tillgå, 

dels att mörkertalen förblir stora kring män som är utsatta för våld i nära relationer. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka och förstå hur offer och förövare konstrueras 

inom diskurser om våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika 

uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Genom att undersöka myndigheters och 

organisationers utsagor gällande våld i nära relationer avser jag uppnå syftet genom att finna 

svar på följande frågor: 

- Hur konstrueras offer och förövare inom diskurser om våld i nära relationer?  

- Hur talar svenska myndigheter och organisationer om våld i nära relationer? 

- Hur påverkar samhälleliga strukturer diskurser om våld i nära relationer? 

Då män står i relation till kvinnor såväl som offer står i relation till förövare väljer jag 

följaktligen att i den första frågeställningen undersöka konstruktioner av offer och förövare 

istället för konstruktioner av män. Detta då konstruktioner av offer och förövare breddar 

möjligheten att undersöka fler aspekter såsom hur och varför män konstrueras inom diskurserna 

såväl som vad dessa konstruktioner sätts i relation till. 

2. Tidigare Forskning 
Under detta avsnitt följer en sammanställning av tidigare forskning som på ett eller annat sätt 

berör mäns utsatthet för våld i nära relationer. Forskning som berör ämnet är inledningsvis 

svårfunnet då majoriteten av forskning om ämnet uteslutande berör kvinnors utsatthet. I detta 

avsnitt kommer ”våld i nära relationer” förkortas till ”IPV” (Intimate Partner Violence). Detta 

då tidigare forskningsartiklar som tas upp i detta avsnitt främst är skrivna på engelska och där 

används begreppet IPV i stor utsträckning. 

Samtliga vetenskapliga artiklar som tas upp i detta avsnitt är hämtade ifrån databasen 

Sociological abstracts och är empiriska peer-reviewed artiklar. De sökord jag har använt mig 

av är, våld i nära relation, relationsvåld, intimate partner violence, IPV, male victimization och 

female perpetration. 

När jag har läst den tidigare forskningen har jag studerat vad studien har för utgångspunkter, 

vad som framkommer resultatmässigt och slutligen vilka teman jag kan finna i forskningen. 

Detta för att få en övergripande bild av ämnet och resulterade i tre centrala teman i detta avsnitt: 
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”symmetri eller asymmetri?”, ”könsföreställningar och maskulinitet” och ”patriarkala 

strukturer och våld i nära relationer”. Dessa teman anser jag sammanfattar tidigare forskning 

om mäns utsatthet för våld i nära relationer och är av relevans för min studie.  

2.1 Symmetri eller asymmetri? 
Frågan om huruvida det råder en symmetri eller asymmetri gällande utsatthet är återkommande 

i forskning om våld i nära relationer som fokuserar på mäns utsatthet eller könsskillnader 

gällande offer och förövare inom området (Allen & Swan, 2009; Cho, 2012). Symmetri innebär 

då att det är relativt jämn fördelning mellan män och kvinnors utsatthet, medan asymmetri pekar 

mot att kvinnor utsätts mer än män.  

Cho (2012) avsåg exempelvis att undersöka könsskillnader inom IPV och utförde en studie i 

USA genom att använda sig av nationellt representativa data. Studiens data bestod av enkäter 

från Collaborative Psychiatric Epidemiology Studies (CPES), insamlade mellan 2001 och 2003. 

Totalt 2 190 enkäter i den nationella studien berörde IPV och användes således i denna studie, 

av vilka 1,058 besvarades av män och 1,132 av kvinnor (Cho, 2012:2670). Ur denna data 

framkom att kvinnor och män begår IPV i nästan samma utsträckning, vilket stödjer teorin om 

att det råder en symmetri (Cho, 2012:2679). En annan amerikansk studie av Allen och Swan 

(2009) kom fram till liknande resultat när de samlande in enkäter från 140 kvinnliga och 92 

manliga studenter mellan 18 och 19 år. Ur denna studie framkom att män och kvinnor utövar, 

och faller offer för, IPV i ungefär samma utsträckning, men att kvinnors våld är en respons på 

männens våld (Allen & Snow, 2009). 

Bates, Kaye, Pennington och Hamlin (2019) menar istället att senare forskning har pekat mot 

att IPV inte är ett fenomen som enbart riktas mot kvinnor, men att könsstereotypiska attityder 

gentemot män har bidragit till att män inte tillåts att ses som offer för IPV. Bates et al (2019:9) 

utformade en enkät online som handlade om stereotyper, våld, kvinnliga offer och manliga 

offer. Totalt svarade 122 personer och resultaten visade att kvinnor, både som offer och förövare 

anses vara svaga, till skillnad från män som anses vara starka oavsett om det är som offer eller 

förövare. Detta förklaras med samhälleliga normer om könsstereotyper som skapar en 

dissonans då män är starkare fysiskt. Människor har då svårare att identifiera män som offer 

och kvinnor som förövare (Bates et al, 2019:32). Bates et al (2019:4) menar därför att trots att 

allt fler studier påpekar att det råder en symmetri, så finns där en asymmetri gällande 

föreställningar om vem som kan falla offer för IPV. 

Frågan huruvida män och kvinnor utsätts för IPV i samma utsträckning eller inte har delat 

forskningen då olika studier tyder på olika saker och har därför blivit ett omdebatterat ämne 

(Cho, 2012:2666). Även Espinoza och Warner (2016) tar upp att det är ett omdiskuterat ämne 

inom forskningen, men påpekar att det stöd och den vård som för tillfället är utformad gentemot 

offer för IPV är riktad mot att hjälpa kvinnor. Att forskning allt mer tyder på symmetri innebär 

således att teori, policy och praktik för IPV måste omarbetas för att erbjuda hjälp till alla utsatta 

(Espinoza & Warner, 2016:959; Cho, 2012:2666). 

2.2 Könsföreställningar och maskulinitet 
Bates et al (2019) kom som ovan nämnts fram till att könsföreställningar inom IPV visar att 

män anses starka, både som offer och förövare, och identifieras därför sällan som ”utsatta”. 

Förväntningar kring män beskrivs i en studie som att män ska vara osårbara, ha 

självbevarelsedrift, vara orubbliga och inte ska vara våldsamma mot kvinnor (Espinoza & 

Warner, 2016:962). Mannen som utsatts för IPV går därför enligt denna studie emot 
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maskulinitetsnormer och riskerar således att bli bemötta med förvirring eller beskyllning vid 

händelse av att de söker stöd för sin utsatthet. Även Nybergh et al (2015:198) tar upp 

problematiken med att utsatta män riskerar att misslyckas med att upprätthålla ett maskulint 

ideal när de söker stöd för sin utsatthet.  

Studier har vidare visat att inom västerländsk kultur råder en norm att det aldrig är legitimt att 

slå kvinnor (Espinoza & Warner, 2016:961; Reeves & Orpinas, 2012:1689). Reeves och 

Orpinas (2012) undersökte normer kring dejting-våld, det vill säga, normer gällande kvinnor 

och män som utövar våld gentemot det andra könet i ett tidigt skede av relationen. Studien 

använde sig av blandade metoder där enkäter och fokusgrupper utgjorde datainsamlingen och 

studiedeltagarna bestod av amerikanska ungdomar i årskurs nio (Reeves & Orpinas, 

2012:1683). Resultaten från enkäterna visade att en tredjedel av ungdomarna accepterade 

flickvänner som utövar våld mot pojkvänner, medan enbart en av sex accepterade att 

pojkvänner slår sina flickvänner. I fokusgrupperna var det en självklarhet att män inte ska slå 

kvinnor, även om kvinnan i fråga ”slår skiten ur” mannen så är det helt oacceptabelt av mannen 

att slå tillbaka. När det talades om kvinnor som slår män så blev samtalet istället humoristiskt 

och samtliga av de unga pojkarna i rummet menade att man som man ”bara får ta det”. Flickorna 

i fokusgrupperna reagerade på dubbelmoralen i budskapet att kvinnor får slå män, men att män 

aldrig får slå kvinnor, men höll ändå med (Reeves & Orpinas, 2012:1689–1693). Maskulinitet 

inkluderar således normen att aldrig slå en kvinna, såväl som att maskulinitet innebär att aldrig 

ta åt sig om man som man blir slagen av en kvinna. 

Även Liliequist (2011), som utförde en diskursanalys av förändringen av attityd gentemot våld 

mellan gifta par i Sverige under de senaste århundradena, uppmärksammade en slags 

humoristisk attityd gällande kvinnors våld mot män. Mannen, som åtminstone förr i tiden skulle 

ses som auktoritär inom äktenskapet, blev således ett maskulint misslyckande om han blev 

slagen av sin fru och hade då enbart sig själv att skylla (Liliequist, 2011:8). Trots att män hade 

en laglig rätt att slå sina fruar i Sverige, så ansågs det som både ondskefullt och som ett 

misslyckande. På 1700- och 1800-talet kopplades män som slår sina fruar samman med 

alkoholism eller som misslyckade med att upprätthålla dominans då män inte ska behöva slå 

sina fruar (Liliequist, 2011:16). Detsamma gällde män som lät sig bli slagna av sina fruar. Då 

maskulinitet och dominans nästintill sågs som synonymer förlorade mannen sin maskulinitet 

om han lät sig bli slagen av sin fru (Liliequist, 2011:4). 

Migliaccio (2001) utförde en narrativ studie av 12 män som ansåg sig ha blivit utsatta för IPV 

(2001:210) och fann att då IPV är starkt socialt sammankopplat med kvinnors utsatthet har 

följaktligen utsatthet för IPV feminiserats. Detta leder i sin tur till att män som utsätts för IPV 

upplever sig förlora sin maskulinitet om de berättar för samhälleliga och privata aktörer om sin 

utsatthet (Migliaccio, 2001:220). Migliaccio (2001) menar att dagens västerländska samhälle 

klassificerar allt som antingen feminint eller maskulint, och att utsatthet för IPV är kopplat med 

femininitet. Män som utsätts upplever då en rädsla för att förlora sin maskulinitet, både inför 

sig själv och andra, och förnekar då hellre att denne utsätts för IPV av en kvinna. I linje med 

det Liliequist (2011) finner, kopplas maskulinitet i Migliaccio´s (2001) studie samman med 

dominans, vilket förklaras som ett resultat av århundraden av patriarkala strukturer (Migliaccio, 

2001:209). 
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2.3 Patriarkala strukturer och våld i nära relationer 
Flera av de forskningsartiklar som undersöker mäns utsatthet för IPV tar upp patriarkala 

strukturer, men dessa används på olika sätt för att förklara olika aspekter av fenomenet. Bates 

et al (2019) tar exempelvis upp patriarkala strukturer som en tidigare förståelse av fenomenet, 

där kvinnor uteslutande antogs vara de enda utsatta då statistik på anmälningar av IPV 

överlägset kom från kvinnor (Bates et al, 2019:3). Patriarkala strukturer har därför tidigare varit 

en förklaring av IPV, att män ”dominerar” kvinnor. Bates et al (2019) menar dock att denna 

statistik inte behöver vara representativ då det är väldokumenterat att män i en betydligt mindre 

utsträckning söker stöd, vilket kan ha att göra med de rådande maskulinitetsnormerna (Bates et 

al, 2019:3).  

Även Douglas och Hines (2011:2) tar upp patriarkala strukturer, men menar istället att det är 

denna struktur som bidrar till att samhället, såväl som forskare, inte lägger någon vikt i att 

åskådliggöra mäns utsatthet för IPV. De menar att 30 år av forskning har visat att män är utsatta, 

men att det ses som kontroversiellt på grund av att de patriarkala strukturernas inte tillåter män 

att ses som utsatta (Douglas & Hines, 2011:3). Genom att kvantitativt kartlägga 302 mäns 

erfarenheter av hjälpsökning för sin utsatthet, kom de fram till att de utsatta männen fick mest 

stöd av vänner, familj och mentalsjukvård (Douglas & Hines, 2011:8–9). Myndigheter som 

bemöter våldsutsatta såsom polis och jourer för IPV var de som männen upplevde bemötte dem 

sämst då de ignorerade eller beskyllde männen för att själva vara förövare (Douglas & Hines, 

2011:9). De patriarkala strukturerna fungerar här i motsatt håll där de utsatta männen inte tas 

på allvar eller själva antas vara förövare. 

Migliaccio (2001) talar om patriarkala strukturers båda riktningar gällande utsatthet för IPV. 

Kvinnor som utsätts måste å ena sidan ta sig ur ett förhållande där mannen uttrycker dominans, 

för att sedan söka stöd i ett patriarkalt samhälle som styrs till männens fördel. Å andra sidan 

tillåter inte strukturen män att vara utsatta, att vara ett offer för våld av en kvinna, då den 

patriarkala strukturens medför klara könsföreställningar; mannen som dominant gentemot 

kvinnan (Migliaccio, 2001:209).  

Det som blir motsägelsefullt gällande mäns våld mot kvinnor som likvärdigt med mäns 

dominans över kvinnor i den patriarkala strukturen är dock att flertalet studier har visat mäns 

normativa syn kring att aldrig skada en kvinna. Likt de resultat som Espinoza och Warner 

(2016), Reeves och Orpinas (2012) och Liliequist (2011) funnit, så framkommer det även i 

Migliaccio´s (2001) studie att män i västvärlden sedan barnsben får lära sig att man som man 

aldrig ska skada en kvinna. De män som intervjuades i Migliaccios studie menade exempelvis 

att deras fysiska överlägsenhet inte var av betydelse när deras partner utsatte dem för fysiskt 

våld, då budskapet de lärt sig, att aldrig skada en kvinna, hindrade dem mentalt från att försvara 

sig (Migliaccio, 2001:212).  

2.4  Denna studies position i forskningsfältet 
Här kommer jag att redogöra för denna studies relevans i forskningsområdet och den tidigare 

forskningens inspiration till den aktuella studien. Jag avser således att sammanfatta tidigare 

forskning för att sedan sätta den i relation till denna studie genom att se till hur denna studie 

kan bidra till forskningsfältet.  

Den ovan beskrivna tidigare forskningen om mäns utsatthet för våld i nära relationer och/eller 

könsskillnader mellan utsatthet utgör ett brett studieområde. Frågan om huruvida en symmetri 

eller asymmetri råder gällande utsatthet delar forskningen överlag, med de ovan beskrivna 
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studierna menar att tidigare forskning sedan 30 år har pekat mot en symmetri, att män och 

kvinnor faller offer för våld i nära relationer i liknande utsträckning. Däremot har tidigare 

forskning upptäckt en asymmetri gällande attityder mot män och kvinnors utsatthet. 

Könsstereotypiska attityder gentemot utsatthet leder till att kvinnor både som offer och förövare 

anses vara svaga medan män anses vara starka vare sig de är offer eller förövare. Frågan om 

symmetri/asymmetri är följaktligen viktig för att utformningen av teori, policy och praktik 

måste omarbetas för att kunna erbjuda hjälp och stöd till samtliga utsatta, även män. 

Tidigare forskning har kommit fram till att maskulinitetsnormer både förhindrar män att 

uppsöka hjälp vid utsatthet för våld utövat av en kvinna och förhindrar män att få erkännande 

för sin utsatthet. Gällande det förstnämnda råder det inom västerländsk kultur en 

maskulinitetsnorm som innefattar att det aldrig är acceptabelt för en man att slå en kvinna. Det 

är även detta som tidigare forskning har funnit vid intervju med utsatta män då de uppgav att 

den fysiska överlägsenheten inte underlättade utsattheten då de sedan barnsben fått lära sig att 

det inte är acceptabelt att slå tillbaka. Den västerländska kulturen beskrivs även inom tidigare 

forskning klassificera allt som antingen feminint eller maskulint. Till följd av detta upplever 

utsatta män en rädsla för att förlora sin maskulinitet inför sig själv och andra om denne söker 

hjälp. 

Tidigare forskning visar även att det är väldokumenterat att utsatta män sällan uppsöker hjälp, 

vilket förklaras genom rådande patriarkala strukturer. Dessa patriarkala strukturer går här åt 

båda håll och försvårar följaktligen utsattheten för både män och kvinnor. Detta då kvinnor 

inom denna struktur är undergivna mannen och därigenom utsatt, medan mannen inte tillåts ses 

som utsatt av samma anledning. Patriarkala strukturer beskrivs även här ligga till grund för att 

forskning inte har lagt något vikt i att undersöka mäns utsatthet och det har således blivit allmänt 

vedertaget att endast kvinnor utsätts för våld i nära relationer. 

Föreliggande studies fokus ligger på mäns utsatthet för våld i nära relationer, men skiljer sig 

från tidigare forskning då den avser studera myndigheters och ideella organisationer utsagor 

gällande våld i nära relationer för att se hur och på vilka grunder män exkluderas som utsatta 

inom diskurser för våld i nära relationer. Denna studie kan därför bidra till att ytterligare 

undersöka exkluderingen snarare än utsatthet. Jag har inte kunnat finna mycket forskning om 

mäns utsatthet för våld i nära relationer, men de som beskrivs ovan inspirerar till att vidare 

undersöka maskulinitet, femininitet och patriarkala strukturer inom en social praktik och som 

bidragande faktor till exkluderingen av män som utsatta. Denna studie förväntas därmed bidra 

till att vidare förstå hur män konstrueras inom diskurser om våld i nära relationer för att vidare 

förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammat som kvinnors utsatthet.  

3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Nedan kommer här redogöras för de teoretiska och metodologiska utgångspunkter som används 

i föreliggande studie. Inledningsvis kommer diskurs som begrepp att redogöras för och vad 

diskursanalys är, för att sedan definiera kritisk diskursanalys. Faircloughs kritiska diskursanalys 

är den huvudsakliga teoretiska och metodologiska utgångspunkt som denna studie har och 

därför kommer här redogöras för vilka redskap denna metod tillför till den analys som senare 

utförs. Slutligen kommer teorin om ideala offer och maskulinitet beskrivas, vilka också kommer 

att användas i analysen. 
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3.1 Val av metod 
Denna studie avser som tidigare nämnt att undersöka och förstå konstruktioner av män inom 

språkliga utsagor gällande våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte 

är lika uppmärksammat som kvinnors utsatthet, vilket jag avser göra genom att undersöka 

myndigheters utsagor. Då studien riktar sig mot konstruktioner och språkliga utsagor anser jag 

att diskursanalys är den mest lämpliga metoden att använda för att uppnå studiens syfte. 

Diskursanalys är däremot ett forskningsfält snarare än en enhetlig metod, men man kan ändå 

urskilja ett antal olika metodologiska ansatser (Taylor, 2001:8). Kritisk diskursanalys är kritisk 

i den mening att den som metod försöker synliggöra det dolda och klarlägga ojämlika 

maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69). Den kritiska diskursanalysen anser 

jag därmed vara särskilt lämplig för denna studie med tillhörande syfte då den berör 

samhälleliga strukturer och aspekter rörande makt och ideologi. Nedan kommer jag att redogöra 

för både diskursanalys som forskningsfält och för kritisk diskursanalys som teori och metod. 

3.2 Diskursanalys 
Diskurs är ett svårförklarat begrepp som har olika innebörd beroende på vilken ståndpunkt man 

utgår från. En övergripande förklaring kan ges i form av att en diskurs är ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Philips 2000:7). 

Språk anses inom diskursanalysen vara konstituerande, meningsskapande och föränderligt. En 

diskursanalytisk metodansats avser därför att finna mönster, både i vad som framkommer i 

språk och vad som inte framkommer (Taylor, 2001:6). Genom att studera hur det talas om ett 

ämne, exempelvis om våld i nära relationer, kan då diskursanalytikern studera språkanvändning 

och språket som process, för att finna vad diskurserna är uppbyggda av och vad som inkluderas 

och blir den rådande föreställningen om våld i nära relationer. 

3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Norman Fairclough (1992:63) använder begreppet diskurs med innebörden att språk är en form 

av handling. Genom språket skapas således våra förutsättningar för hur vi ser på världen, och 

hur vi handlar i den. Diskurser har tre huvudsakliga effekter som bidrar till världen som en 

social konstruktion. Först och främst bidrar den till skapandet av sociala identiteter genom hur 

vi anammar diskurserna; vi påverkas av diskurser i skapandet av oss själva och andra. För det 

andra bidrar diskurser till konstruktioner av sociala relationer av samma anledning som 

ovannämnda punkt, och för det tredje bidrar diskurser till konstruktioner av den sociala 

verkligheten av system kring hur och vad människor tror på och vad som räknas som kunskap 

(Fairclough, 1992:64).  

Diskurser förhåller sig dialektiskt till andra sociala processer och är exempelvis lika mycket ett 

resultat av maktförhållanden som diskurser är verktyg för att reproducera maktförhållanden. 

Diskurser är därför både sociala produkter (formade) och sociala instrument (formande) 

(Medina, 2013:51). Diskurser är således både konstituerande och konstruerande i den mening 

att de bidrar till skapandet och uppfattandet av vad vi människor anser verkligheten består av, 

vad som är sanning, och vilka vi är. Som Fairclough (1995:39) skriver: ”[…] discourse makes 

people, as well as people make discourse”. 

Faircloughs (1992; 1995) tredimensionella modell för kritisk diskursanalys består av de tre 

dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik. Fairclough menar att diskurser är 

inbäddade i flera nivåer av den sociala strukturen: i den omedelbara situationen, på en 

institutionell och organisatorisk nivå, och i den större samhälleliga strukturen (Fairclough, 
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1995:97). Den tredimensionella modellen för kritisk diskursanalys är därför ett koncept för 

analys av ovannämnda dimensioner där diskursiv praktik utgör länken mellan text, då den 

manifesteras i språklig användning, och den sociala praktiken som är på ett större politiskt, 

ekonomiskt eller ideologiskt plan (Fairclough, 1992:71-72).  

Faircloughs tredimensionella modell kan tillämpas på flertalet sätt och med olika redskap. I 

denna studie kommer jag utgå från delar av Eduardo Medinas (2013:96) analysmodell i 

kombination med Faircloughs (1992:73; 1995:98). Detta då Medina (2013) har strukturerat de 

redskap som Fairclough (1992; 1995) har presenterat, vilket medför att indelningen av de 

analytiska redskapen för varje dimension i denna studie baseras på Medinas (2013) 

strukturering och utveckling av dessa.  Nedan kommer jag att mer ingående beskriva de tre 

dimensionerna och redogöra för de analytiska redskap de tillför denna studie. 

3.3.1 Dimensionen text 

Dimensionen text är grundläggande för den vidare analysen då den möjliggör en djupare 

förståelse om hur diskurserna utvecklas på ett textuellt plan (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:87). I dimensionen text analyseras språkliga drag där form och mening är centralt då 

liknande språkliga tecken kan formas olika med olika mening. Val av språkliga tecken antas 

därför vara socialt motiverade med olika bakomliggande sociala skäl (Fairclough, 1992:74-75). 

Dessa språkliga drag ligger således till grund för en vidare kartläggning av hur sociala relationer 

konstrueras (Medina, 2013:77) och de analytiska verktyg som återfinns i dimensionen text har 

en beskrivande karaktär. Genom att beskriva hur offer respektive förövare konstrueras genom 

språkliga drag som återfinns i text kommer jag att vidare kunna undersöka effekterna av dessa 

konstruktioner. De analytiska verktyg jag kommer att använda mig av inom dimensionen text 

är vokabulär, grammatik och struktur (Fairclough, 1992:75).  

Medina (2013:78) beskriver det analytiska redskapet vokabulär som användbart för att studera 

ord som upprepas och hur de upprepas, och varför ett specifikt ord används istället för andra 

synonyma ord. Även ord som undviks och metaforer är av intresse. Fairclough (1992:75) tar 

upp exemplet ”terrorist” och ”frihetskämpe” och menar att det val av ord som används är socialt 

motiverat. Hur ord används, i vilken omfattning, och varför vissa ord används i stället för andra 

har därför en betydelse för konstruktioner av vem som är offer respektive förövare. 

Det analytiska verktyget grammatik är en vidare utbyggnad av vokabulär och innefattar 

sammansättningar av ord såsom en hel mening eller ett stycke. Här letar man efter mönster i 

uttryck som påverkar både den kunskap som konstrueras inom diskurser och de sociala 

relationer som konstrueras inom dem (Fairclough, 1992:75–76). Genom grammatik kan man 

synliggöra huruvida sammansatta ord avser integrera eller exkludera, såväl som att det avslöjar 

över- eller underordningsrelationer (Medina, 2013:79). Grammatik blir därför ett relevant 

verktyg för att undersöka vem som får konstrueras som offer respektive förövare. 

Med det analytiska verktyget struktur avser jag studera textens uppbyggnad; dess arkitektur. 

Det som i texten presenteras som problem och lösningar eller var fokuset i texten ligger kan 

avslöja vad det är för bild som texten avser skapa (Medina, 2013:79). Textens struktur kan även 

avslöja system av kunskap och antaganden om både sociala relationer och sociala identiteter 

(Fairclough 1992:78). Detta analytiska verktyg kommer därför bidra till en större textuell 

helhetsbild av konstruktioner om offer och förövare inom diskurser för våld i nära relationer 

genom vad som anses vara problemet, exempelvis mäns våld mot kvinnor och dess lösning. 
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3.3.2 Dimensionen diskursiv praktik 

Dimensionen diskursiv praktik utgör länken mellan text och social praktik och avser undersöka 

hur texten är producerad och hur den konsumeras (Fairclough, 1995:97). Med produktion 

menas hur text skapas, genom vilken erkänd mening eller uppfattning som används för att 

uppnå avsedd inverkan på mottagaren, det vill säga konsumenten, medan konsumtion ser till 

hur texten tas emot av mottagaren, hur denne tolkar texten (Fairclough, 1992:78–79). Man 

försöker alltså inom denna dimension ”granska de språkliga manifestationerna i relation till de 

närmaste kontextuella förhållanden som både producerar dem och påverkar tolkningen av dem” 

(Medina, 2013:85). Vidare påvisar diskursiv praktik överenskommelser som neutraliserar 

maktrelationer och ideologier, som dessutom kämpar sinsemellan om att vara hegemoniska, det 

vill säga ”ledande” (Fairclough, 1992:67, 93).  De analytiska verktyg jag kommer att använda 

mig av inom denna dimension är intertextualitet och interdiskursivitet. 

I det material jag kommer att analysera (och redogöra för nedan) finns en stor sannolikhet att 

de olika producenterna av text refererar till varandra och använder sig av varandra för att bygga 

på legitimitet i sin egen text. Därför är det analytiska verktyget intertextualitet av relevans för 

denna studie då det syftar till att undersöka hur ”samma” text florerar i olika utformningar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 85). Det är här av relevans att se till hur olika typer av 

text används då text tenderar att ändra karaktär beroende på det mål som den nya utformningen 

av texten har (Medina, 2013:82).   

Interdiskursivitet syftar till att se vilka diskurser som i produktionen relateras till den diskurs 

som undersöks (Medina, 2013:83). Likt intertextualitet kan man här se hur lånade texter från 

andra diskurser används och citeras för att vidare stärka det man vill få fram. I denna studie är 

detta relevant då diskurser om våld i nära relationer främst syftar till mäns våld mot kvinnor, 

men även inkluderar exempelvis hedersvåld och barn som bevittnar våld. Med diskurser om 

våld i nära relationer menas här olika sätt att tala om fenomenet. Det kan som nämnts 

exempelvis vara ”mäns våld mot kvinnor” som är en diskurs inom vilken man kan tala om olika 

aspekter av mäns våld mot kvinnor medan en diskurs om ”våld i nära relationer” är ett mer 

könsneutralt och inkluderande sätt att tala om fenomenet. I denna studie ses därför våld i nära 

relationer som flera diskurser då det empiriska materialet visar att det finns olika bestämda 

uppfattningar och sätt att tala om vad våld i nära relationer är och interdiskursiviteten är därför 

relevant för att se vilka andra diskurser som involveras och bygger diskurser om våld i nära 

relationer. Diskurser om dödligt våld presenteras exempelvis i avsnittet ”dimensionen diskursiv 

praktik” inom ”analys och resultat”. Diskurser om dödligt våld är ett exempel på hur dödligt 

våld involveras och används i diskurser om våld i nära relationer där dödligt våld förekommer, 

men som har en annan innebörd i andra fenomen och sammanhang.  

3.3.3 Dimensionen social praktik   

Dimensionen social praktik avser att sätta text och diskursiv praktik i förhållande till den större 

sociala praktik som de är en del av. Syftet blir då att se hur diskurser bestäms av sociala 

strukturer genom att söka efter ideologiska aspekter och hegemoniska processer som ligger 

bakom diskursen (Medina, 2013:85). Inom denna dimension krävs att man även använder sig 

av någon annan sociologisk teori eller kulturteori för att kunna undersöka sociala praktiker då 

de innehåller icke-diskursiva element (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). De övriga 

teorier jag kommer att ta hjälp av vid analys av social praktik är ”Ideala offer”, och ”Genusteori: 

patriarkat, maskulinitet och femininitet” som jag kommer att redovisa för längre ned. Det jag 
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kommer att undersöka inom dimensionen social praktik med hjälp av ovannämnda teorier är 

ideologiska aspekter och hegemoniska processer.  

Fairclough (1992:87) menar att ideologier är innebörder i verkligheten och syftar då till den 

fysiska världen, sociala relationer och sociala identiteter. Ideologier bäddas således in i 

diskursiva praktiker och är särskilt effektiva när de är neutraliserade, det vill säga när de ses 

som ”common sense”; någonting som är vedertaget. Då ideologier är inbäddade i diskursiv 

praktik bidrar de således till produktion och transformation av maktförhållanden. Som 

analytiskt verktyg kan ideologiska aspekter tolkas i diskursen genom att se till de kontextuella 

aspekter som kan påvisa en viss syn eller som gynnar en grupps intressen (Medina, 2013:93). 

Ideologier återfinns i samhällen som karaktäriseras av maktrelationer av exempelvis kön och 

kultur (Fairclough, 1992:91).  

Begreppet hegemoni ”utgör en operationalisering för att komma närmare maktbegreppet och 

det syftar både på kampen för att nå makten och taktiken för att behålla den” (Medina, 2013:94). 

Fairclough menar att hegemoni är makt, ledarskap eller dominans inom politik och ekonomi, 

men även i ideologi och kultur (1992:92). Hegemoniska processer som analytiskt verktyg avser 

således att undersöka maktrelaterade mekanismer. Man kan då se till den dominerande diskurs 

som är allmänt erkänd och till hegemoniska strider där andra diskurser försöker nå stadiet av 

hegemoni (Medina, 2013:94).  

Ideologier går inte att direkt utläsa från text, utan de återfinns snarare som implicita meningar 

som återges i explicita språkliga uttryck (Medina, 2013:93). De två analytiska verktyg jag har 

redogjort för i denna dimension i kombination med de teorier jag kommer att redogöra för nedan 

menar jag kan vara behjälpliga för att undersöka hur den samhälleliga strukturen påverkar 

exkluderingen av män som offer för våld i nära relationer. Då mitt analysmaterial består av 

myndigheters och organisationer utsagor förväntar jag mig att se drag av ideologier och 

hegemonier som går att tolka.  

3.4  Genusteori: patriarkat, maskulinitet och femininitet  
Teorier om patriarkat, maskulinitet och femininitet återfinns inom åtskillig genusforskning. 

Nedan sammanställer jag därför en teori om detta genom att använda mig av flera författare 

med syftet att presentera en enhetlig bild av genusteori och dess relevans för denna studie. 

Medan kön är ett begrepp som gäller den fysiologiska, anatomiska skillnaden mellan män och 

kvinnor, är genus ett begrepp som hänvisar till de psykologiska, sociala och kulturella 

skillnaderna mellan män och kvinnor (Giddens & Sutton, 2014:413). Inom genusforskning 

talar man då om maskuliniteter och femininiteter som särskiljer hur män och kvinnor är eller 

förväntas vara. Lander, Petterson & Tiby (2003:142) har sammanställt en dikotomi gällande 

vad forskning har definierat som maskulint attribut respektive feminint attribut enligt nedan.  
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Connell (2008) menar att genus är ett sätt att strukturera social praktik där maskulinitet 

överordnas och därmed genomsyrar flera sociala strukturer. Hegemoni tas här upp i 

kombination med maskulinitet där en hegemonisk maskulinitet är ”den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet” (Connell, 2008:112–115). Hegemonisk maskulinitet behöver inte nödvändigtvis 

vara den mäktigaste utan kan även vara en form av ideal, någonting att sträva efter. Här kan 

även nämnas att patriarkatet är ett begrepp som syftar på ett samhällssystem där män dominerar 

kvinnor (Giddens & Sutton, 2014:415). Connell beskriver vidare maskuliniteten som våldsam 

och menar att det dominanta genuset (maskuliniteten) är det som både innehar och använder 

sig av makt och våldsmedel (Connell, 2008:121). Våld sammankopplas således med att utöva 

dominans och kopplas därför även samman med att hävda maskulinitet (Lander, Pettersson & 

Tiby, 2003:140). Samtidigt är femininitet en motsats av maskulinitet; att vara feminin är att inte 

vara maskulin och vice versa.  

Konceptet om maskulinitet och femininitet återfinns inom alla arenor för sociala relationer då 

de är en del av de handlingar som skapar och bibehåller patriarkala strukturer. Maskulinitet och 

femininitet antas således innehålla olika attribut, vilket pojkar och flickor får ”lära sig” från 

barnsben och särskiljs genom olika symboliska praktiker, exempelvis att pojkar får blåa kläder 

och flickor får rosa. Genom en socialisationsprocess lär sig människor att exempelvis bete sig, 

klä sig, och tycka om olika utifrån sitt kön – maskulint eller feminint. (Walby, 1990:90–93) 

Till följd av att de attribut som tillskrivs maskulinitet är dominant, är patriarkatet ett 

samhällssystem där män är överordnade; män styr samhället genom sin position som 

överordnad i hushållet. Patriarkatet genomsyrar hela den samhälleliga strukturen genom 

överlappande strukturer. Exempel på dessa är ekonomiska strukturer där män tjänar mer än 

kvinnor, sexuella strukturer där det återfinns en form av obligatorisk heterosexualitet och 

kulturella strukturer där kvinnor i flertalet arenor såsom religion, utbildning och i media 

framställs utifrån en patriarkal syn. Walby menar även att mäns våld är ytterligare en struktur 

inom de patriarkala strukturerna där mäns våld mot kvinnor å ena sidan sker systematiskt och 

å andra sidan systematiskt legitimeras av statens vägran att ingripa i fall där det inte är en extrem 

form av våld. (Walby, 1990:19–21)  

Utifrån ett genusperspektiv menas således inte att män är våldsamma, det innebär däremot att 

maskulinitet kopplas samman med en våldskultur. Det är också det som blir intressant i denna 

studie, för vad händer när våldet som maskuliniteten sammankopplas med utövas från kvinna 

till man? Genusteorin blir därför användbar i denna studie ”när man vänder på det”. Med detta 

menar jag, i linje med vad tidigare forskning har påtalat och som jag redogjort för i kapitel 2, 

att denna teori kan bidra till förståelsen av hur den samhälleliga strukturen påverkas av 

patriarkala strukturer; även i motsatt riktning där den bidrar till männens exkludering då de 

utsatta männen inte uppnår kriterierna för en ”hegemonisk maskulinitet”. 

3.5  Ideala offer 
Teorin om ideala offer framställdes av kriminologen Nils Christie och grundar sig i tanken att 

brottsoffer måste uppfylla vissa kriterier för att klassificeras som ”det ideala offret” (Lindgren 

& Lundström, 2010:7–8). Dessa kriterier lyder enligt följande: 

1. Offret är svagt i relation till förövaren – det ideala offret är ofta antingen kvinna, sjuk, 

mycket gammal, mycket ung eller en kombination av detta. 

2. Offret har vid tidpunkten för brottet ägnat sig åt en legitim och respektabel verksamhet. 
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3. Offret är fritt från skuld för det inträffade. Befinner sig på en plats där ingen kan klandras 

för att vara. 

4. Förövaren är skrämmande, elak, och ond. 

5. Förövaren är okänd för offret. 

Denna teori kan konkretiseras genom ett exempel av våldtagna kvinnor; kvinnor som ”klätt sig 

utmanande”, ”gett sig i kast med fel personer” eller befunnit sig på ”skumma platser” vid 

tidpunkten för brottet tenderar att ifrågasättas, även om det är irrelevant. Offer och förövare kan 

vidare beskrivas utifrån en dialektisk relation i den mening att förövarens handlingar ”skapar” 

brottsoffret, både utifrån en materiell och en kulturell symbolisk mening (Lindgren & 

Lundström, 2010:8). Utifrån tanken om att offret är svagt i relation till förövaren menar denna 

teori således att det finns sociala och kulturella svårigheter att tillskriva män offerstatus 

(Lindgren & Lundström, 2010:108). 

Denna teori använder jag mig av i denna studie som ett komplement till genusteorin. Medan 

den första teorins fokus låg på maskulinitet och femininitet, ligger den här teorins fokus på offer 

och förövare; eller offer och de andra, de som inte uppnår kriterierna för offerskap. 

Tillsammans menar jag därför att de utgör ett bra hjälpmedel för att uppfylla denna studies 

syfte. 

3.6  Urval 
Kritisk diskursanalys är särskilt lämplig för att klarlägga diskursiva praktikers roll i 

upprätthållanden av ojämlika maktförhållanden och avser därför bidra till en social förändring 

i både kommunikationsprocesser och samhället i sin helhet (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:69–70). För att finna det empiriska materialet använde jag mig av ett teoretiskt urval, som 

faller inom kategorin för målinriktat urval. Teoretiskt urval möjliggör ett urval som fångar in 

fenomenets konstruktion och dess variationer (Patton, 2002:239), vilket möjliggör ett brett 

spektrum av uppfattningar kring offer och förövare inom diskurser för våld i nära relationer 

såväl som de effekter som följer dessa konstruktioner. 

Det empiriska materialet hämtas från de utvalda myndigheternas hemsidor och består både av 

direkta utsagor och av bifogade dokument på hemsidan; exempelvis domar eller 

handlingsplaner. De myndigheter jag har valt att inkludera i denna studie är Sveriges riksdag, 

Regeringskansliet, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), Eskilstuna kommun och Örebro 

kommun. Som tillägg till myndigheters utsagor har jag även valt att inkludera Brottsofferjouren 

(BOJ) och Unizon då dessa arbetar direkt mot de våldsutsatta och därmed är betydelsefulla 

”mellanhänder” mellan myndigheter och de som utsätts för våld i nära relationer. Samtliga 

myndigheter och ideella organisationer som inkluderas i denna studie är utvalda då jag menar 

att de är viktiga organisationer som har en större påverkan än exempelvis media på hur arbetet 

mot våld i nära relationer ska utformas. Det empiriska materialet i denna studie består främst 

av myndigheters offentliga utsagor om våld i nära relationer då dessa har ett särskilt inflytande 

på samhällsstrukturen och vars utsagor i dessa fall förväntas bli till faktisk praktik inom flera 

områden såsom exempelvis sjukvård, arbetsplats och den större samhälleliga helheten. Det 

empiriska materialet kommer jag vidare redogöra för i avsnittet som följer nedan. 

3.7  Det empiriska materialet 
Det empiriska materialet har jag till denna studie valt utifrån kravet att det ska innehålla utsagor 

som berör våld i nära relationer och att det ska presenteras av organisationer som har inflytande 
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i arbetet gällande våld i nära relationer. Främst består det empiriska materialet av myndigheters 

utsagor, både på statlig och kommunal nivå. För att bredda och öka diversiteten i materialet har 

jag även valt två ideella jourer som riktar sig mot brotts- och våldsoffer. Kravet på att det 

empiriska materialet ska innehålla utsagor som berör våld i nära relationer gäller även det valda 

materialet från jourerna. Totalt har åtta texter inkluderats i denna studie. Nedan presenteras 

materialet mer ingående och har tematiserats till ”statliga myndigheter”, ”kommunala 

myndigheter” och ”ideella organisationer”.  

3.7.1 Statliga myndigheter 

Den första statliga myndigheten som inkluderas i denna studie är Sveriges riksdag som är 

Sveriges lagstiftande församling. Det empiriska materialet består här av en interpellation som 

berör mäns utsatthet för våld i nära relationer. Interpellation är en fråga i riksdagen, ställd från 

en ledamot till statsrådet. Frågan ställdes i detta fall av Erik Slottner (KD) och besvarades av 

Statsrådet Lena Hellgren (S) som är socialminister. Det empiriska materialet består således av 

den öppna överläggningen och omfattar cirka 16 sidor. 

Den andra statliga myndigheten är Regeringskansliet som är en statlig förvaltningsmyndighet 

under regeringen där Sveriges stadsminister är chef. Regeringskansliet har i uppgift att 

förverkliga de beslut som tas i riksdagen genom att ta fram underlag till regeringens beslut och 

utreda frågor som tas upp. Det empiriska materialet består här av regeringens sjätte delmål inom 

jämställdhetspolitiken. Detta heter ”Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” och berör 

våld i nära relationer. 

Den tredje och sista som tas upp under statliga myndigheter är Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid (NCK). NCK är en del av Uppsala universitet och består både av en universitetsdel 

som ansvarar för forskning och en klinisk del med praktisk inriktning. NCK tas upp här då de 

arbetar på uppdrag av regeringen och har därför ett stort inflytande på de beslut som tas gällande 

våld i nära relationer på en riksdagsnivå. 

3.7.2 Kommunala myndigheter 

De två kommuner som kommer inkluderas i denna studie är Eskilstuna kommun och Örebro 

kommun. De kommuner som används i denna studie valdes utifrån att dessa två har väl 

utvecklade handlingsplaner jämfört med andra kommuner vars handlingsplaner jag har funnit. 

Genom det sjätte delmålet som Regeringskansliet presenterat inom jämställdhetspolitiken ska 

var och en av Sveriges kommuner utforma en handlingsplan gällande arbetet mot våld i nära 

relationer. Det empiriska materialet består därför av de två nämnda kommunernas officiella 

handlingsplaner. Detta material menar jag är av stor vikt i denna studie då dessa handlingsplaner 

ska genomsyra hur kommunerna arbetar med och bemöter människor som utsätts för våld i nära 

relationer. 

3.7.3 Ideella organisationer 

Brottsofferjouren (BOJ) är en ideell organisation som består av olika lokala jourer i Sverige 

som bemöter och stöttar brottsoffer, anhöriga och vittnen. BOJ utgår från de mänskliga 

rättigheterna och arbetar således för alla brottsoffers rättigheter till stöd. Det empiriska 

materialet här består av brottsofferjourens uttalande på hemsidan om våld i nära relationer. 

Unizon är ett svenskt riksförbund där över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra 

stödverksamheter är medlemmar. Det är därmed en samling av ideella föreningar som arbetar 

med att stötta, förebygga och sprida kunskap om våld, genus och makt. Unizon blir därför en 
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intressant och nödvändig organisation att inkludera i denna studie då den ger en övergripande 

bild över Sveriges jourers syn på våld i nära relationer och hur det ideella arbetet utformas och 

vad det utgår ifrån. Det empiriska materialet är här hämtat från Unizons hemsida. 

3.8 Etiska hänsynstaganden 
När man utför en studie är det viktigt att man förhåller sig till de fyra forskningsetiska principer 

som vetenskapsrådet har framställt som riktlinjer. Dessa fyra principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5–14). 

Då denna studie inte inhämtar det empiriska materialet från några intervjudeltagare utan istället 

består av publicerat material som tillgås offentligt, anser jag att de fyra forskningsetiska 

principerna inte är nödvändiga att tillämpa i denna studie. 

Jag kommer däremot att utgå från en form av moralisk etik då våld i nära relationer är ett ämne 

som berör och påverkar många människor. I denna studie anser jag inte att någon kommer att 

komma till skada. Detta då jag avser att undersöka och förstå hur män konstrueras inom 

diskurser för våld i nära relationer genom att se till konstruktioner av både offer och förövare 

för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammat som kvinnors utsatthet.  

Jag vill även betona att syftet med denna studie inte på något sätt avser att rikta bort eller 

förminska uppmärksamheten gällande kvinnors och HBTQ-personers utsatthet för våld i nära 

relationer. Syftet är endast att undersöka varför mäns utsatthet inte får samma uppmärksamhet.  

Föreliggande studie avser följaktligen inte heller att lyfta fram något våldsoffer som viktigare 

än något annat. Det som presenteras i resultatet är det som framkommer i det empiriska 

materialet och jag ser därmed ett nyttovärde då denna studie undersöker konstruktioner som 

manifesteras i språk och som enligt Faircloughs kritiska diskursanalys både skapar våra 

förutsättningar för hur vi ser på världen och hur vi handlar i den (Fairclough, 1992:63). I denna 

studie avser jag därför snarare lyfta fram alla människor som faller offer för våld i nära 

relationer och deras lika värde för att alla våldsoffer ska ha samma förutsättningar till hjälp och 

stöd. 

4. Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras analysen av det ovan nämnda empiriska materialet, samt resultatet av 

denna analys. Analys av dimensionen text, dimensionen diskursiv praktik och dimensionen 

social praktik inom Faircloughs tredimensionella modell presenteras var för sig. 

4.1 Dimensionen text 
Nedan presenteras de resultat jag funnit inom ramen för analys av dimensionen text utifrån 

Faircloughs tredimensionella modell. I denna del av analysen har jag fokuserat på denna studies 

första frågeställning som berör konstruktioner av offer och förövare inom diskurser för våld i 

nära relationer. Här användes de analytiska verktygen vokabulär, grammatik och struktur för 

att åskådliggöra de olika konstruktionerna. Vokabulär bidrog exempelvis till att se hur det 

empiriska materialet använde sig av ord som ”kvinnor” och ”män” istället för ”offer” och 

”förövare”. Grammatik bidrog bland annat till att se hur meningar eller hela stycken implicit 

eller explicit förmedlar en kunskap eller antaganden gällande offer och förövare såväl som hur 

de placeras i relation till varandra. Struktur bidrog till att se helhetsbilden, vad som 

presenterades som problem respektive lösning och vad det empiriska materialet målade upp för 

bild med sina texter. 
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Resultatet av analysen av det empiriska materialet med användning av de analytiska verktygen 

väljer jag att presentera i tre teman: ”Våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män”, ”Den 

våldsutsatta kvinnan kontra den våldsutsatta mannen” och " Den våldsutövande kvinnan kontra 

den våldsutövande mannen”. Jag fann här en central konstruktion där kvinnor konstrueras som 

offer och män konstrueras som förövare, vilket presenteras i första temat då exempelvis fyra av 

texterna i det empiriska materialet redan i rubriken tilldelade offer och förövare ett kön. I det 

första temat redogörs därmed för hur offer och förövare konstrueras i relation till varandra. I de 

övriga två temana går jag djupare in på skillnader mellan det kvinnliga och manliga offret såväl 

som skillnader mellan den kvinnliga och den manliga förövaren. Detta för att undersöka och 

förstå vilka uppfattningar som ligger till grund för dessa könstillskrivningar i det empiriska 

materialet. 

4.1.1 Våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män 

Ett återkommande område i det empiriska materialet berör en struktur som tillskriver offer och 

förövare ett kön och återfinns i både explicit och implicit form. Gemensamt är att kvinnor 

konstrueras som offer och män konstrueras som förövare. Explicit är ”mäns våld mot kvinnor” 

en återkommande grammatisk uppbyggnad som i exempelvis Eskilstuna kommuns 

handlingsplan för våld i nära relationer används 136 gånger på endast 55 sidor. Då är inte 

uttryck som ”män som utövar våld” eller ”utsatta kvinnor” inräknade. Detta blir tydligt i citatet 

nedan som återfinns i inledningen: 

Mäns våld mot kvinnor är en fråga som berör samtliga förvaltningar och bolag i 

kommunkoncernen. De kommunala verksamheterna, inte bara socialtjänsten, möter dagligen 

kvinnor och barn som utsätts för våld, samt män som utövar våld. Eftersom Eskilstuna kommun 

är Sörmlands största arbetsgivare finns med säkerhet även utsatta kvinnor och våldsutövande män 

bland våra anställda. (Eskilstuna kommun, 2014) 

Våld i nära relationer består här uteslutande av ”utsatta kvinnor” och ”våldsutövande män”. 

Barn inkluderas vid sidan av kvinnans utsatthet då de främst beskrivs drabbas genom att de 

bevittnar våldet mot ”mamman”. Det framgår här även att de män som utövar våldet och de 

kvinnor som utsätts finns ibland oss, i vardagslivet såväl som i arbetslivet. Det analytiska 

redskapet vokabulär möjliggör att se hur andra ord fungerar som synonyma alternativ till orden 

offer och förövare (Fairclough, 1992:75). Offer, kvinna och mamma har i det empiriska 

materialet en synonymfunktion medan förövare, man och pappa i sin tur har en 

synonymfunktion. En konsekvens av en formulering som denna blir därför emellertid genom 

tillskrivandet av kön till offer och förövare att andra möjliga konstruktioner blir mindre 

tänkbara. 

Som ovan nämnt har hälften av texterna i det empiriska materialet rubriker som lyfter 

konstruktioner av kvinnliga offer och manliga förövare. Detta är de texterna av 

Regeringskansliet och de kommunala handlingsplanerna där Eskilstuna kommuns 

handlingsplan exempelvis har rubriken ”Eskilstuna – En FriStad för kvinnor”. Genom 

grammatiska uppbyggnader som denna exkluderas mäns utsatthet redan innan läsaren har börjat 

läsa den faktiska texten. Detta syns även i texten av Sveriges regering där det sjätte 

jämställdhetspolitiska delmålet har rubriken ”Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” 

och vidare formuleras enligt följande: 
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Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och 

män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

(Regeringskansliet, 2019) 

Här syns en grammatisk uppbyggnad som å ena sidan förklarar allas lika värde och ”rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet”, men som å andra sidan problematiserar detta genom att män 

som utövar våld står i vägen för jämställdhet. ”Kvinnor och män, flickor och pojkar” inkluderas 

här men då ”mäns våld” presenteras som det grundläggande problemet och därmed något som 

måste lösas så exkluderas män även här följaktligen som utsatta.  

”Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer” heter en motion till 

riksdagen (2018). Det blir tydligt att vokabulär som ”andra” avslöjar en struktur där mäns våld 

är överordnat, medan andra former åsidosätts. Detta återkommer i en interpellation i Sveriges 

riksdag där de talar om ”kvinno- och tjejjourer och andra organisationer med 

brottsofferstödjande verksamhet”. Det andra blir något av mindre vikt, vid sidan av det 

”verkliga problemet”. I interpellationen kritiseras formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” som 

synonym till ”våld i nära relationer” då det exkluderar ”de andras” utsatthet, varpå 

socialminister Lena Hallengren svarar: 

Tidigare använde vi uttrycket "våld i nära relation". Då fanns det en kritik, och jag var en av dem 

som delade den, för det kändes som om vi snarast försökte sopa ett problem under mattan. Vi 

vågade då inte säga att det faktiskt handlade om män som slog sina kvinnor - de slog sina fruar 

och sina respektive och utsatte både kvinnor och barn för våld som var upprepat och grovt. Ett 

sätt att möta den kritiken var då att faktiskt tala om vad det var som hände innanför hemmets fyra 

väggar. (Hallengren i Slottner & Hallengren, 2018) 

Metaforen ”sopa under mattan” är intressant i detta citat då det antyder att det verkliga 

problemet döljs genom att tala om ”våld i nära relationer”, vilket skapar en bild av att det 

uteslutande är kvinnor och barn som är utsatta. Det tydliggörs här återigen att våldsutövande 

män är problemet. Att det ”faktiskt handlade om män som slår sina kvinnor – de slog sina fruar 

och sina respektive” förstärker budskapet, både i användandet av ”faktiskt” och genom 

upprepningen. Det intressanta här anser jag dock är ordvalet ”sina” då det antyder en form av 

ägarskap. Det används å ena sidan för att förstärka det hemska i fenomenet, att en man slår 

”sin” kvinna, men å andra sidan förstärker det föreställningen om män som överordnade i 

samhället då kvinnan på ett sätt beskrivs tillhöra mannen. 

I en mer implicit form utesluts män som potentiella offer enligt nedan: 

Överenskommelse[n] omfattar mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld, våld i nära 

relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. Överenskommelsen omfattar även våld mot HBT-personer som utsatts för våld av sin 

partner, det vill säga våld i samkönade relationer. Alla ska ha tillgång till likvärdigt skydd, stöd 

och hjälp utifrån sin utsatthet, oavsett sexuell läggning. (Länsstyrelsen Örebro län, 2015). 

Örebro kommun uttrycker ”mäns våld mot kvinnor” på ett sätt som används synonymt till ”våld 

i nära relationer”, men är försiktigare med att tillskriva offer och förövare ett kön genom att 

istället skriva ”personer” i större delen av handlingsplanen. ”Mäns våld mot kvinnor” 

formuleras exempelvis endast tre gånger i Örebro kommuns handlingsplan medan ”våld i nära 

relationer” i sin tur formuleras fyra gånger, vilket kan indikera en synonymfunktion då de båda 

uttrycken använd i liknande kontexter och om vartannat genom texten. Citatet ovan använder 
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däremot båda uttrycken, men medan HBT-personer inkluderas nämns inte män som potentiella 

offer. En liknande implicit exkludering av män som utsatta återfinns på Unizons hemsida: 

Vanligast är att en man utsätter en kvinnlig partner, men våld förekommer i alla sorters 

parrelationer – hetero- som homosexuella. En kvinna kan bli våldtagen av sin flickvän, en man 

slagen av sin make och en transkvinna hotad av sin pojkvän. Unga tjejer är överrepresenterade 

som offer för våld i nära relationer. Oftast är förövaren en jämnårig eller något äldre kille. 

(Unizon, 2019) 

Även här syns en struktur som inte ger erkännande till mäns utsatthet genom att den 

heterosexuella mannen utesluts. Det empiriska materialet framställer en bild av variation, ett 

fenomen som kan drabba vem som helst och som döljs från omvärlden då det ”händer innanför 

hemmets fyra väggar” (Hallengren i Slottner & Hallengren, 2018). Samtidigt presenteras 

fenomenet som ”mäns våld mot kvinnor” och förminskar följaktligen män som potentiella offer 

för våld i nära relationer.  

4.1.2 Den våldsutsatta kvinnan kontra den våldsutsatta mannen 

Här kommer jag att presentera det som i det empiriska materialet sägs om den våldsutsatta 

kvinnan och det som går att utläsa som den sällan nämnda utsatta mannen. Det handlar således 

om föreställningar gällande de utsatta, hur den våldsutsatta kvinnan och hur den våldsutsatta 

mannen konstrueras. Endast två av åtta texter i det empiriska materialet ger någon form av 

beskrivning av den utsatta manen. Motsvarande siffra för den våldsutsatta kvinnan är åtta av 

åtta. Inledningsvis kan här nämnas att det empiriska materialet genomgående talar om ”särskilt 

utsatta grupper. Brottsofferjouren benämner dessa som: 

Vissa som utsätts för våld i nära relationer är extra utsatta och kan ha särskilda behov. Till exempel 

lhbt-personer, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med invandrarbakgrund, äldre kvinnor, 

kvinnor med missbruk och unga kvinnor. (Brottsofferjouren, 2019) 

Som tidigare nämnts uttrycker Eskilstuna kommun ”mäns våld mot kvinnor” 136 gånger på 55 

sidor. En intressant iakttagelse är dock att de enda sidor som inte uttrycker denna specifika 

grammatiska uppbyggnad är de som beskriver dessa riskgruppers utsatthet. De sidor som inte 

nämner ”mäns våld mot kvinnor” är närmare bestämt de sidor om missbrukande kvinnor och 

hemlösa kvinnor som riskgrupper. Istället beskrivs den missbrukande kvinnan ha ”särskilt svårt 

att söka hjälp”, bland annat för rädsla att ”råka ut för repressalier om hon skvallrar” (Eskilstuna 

kommun, 2014). Nyttjandet av ordet ”repressalier” är intressant då det är en annan benämning 

för ”hämnd”. Den missbrukande våldsutsatta kvinnan konstrueras här vara mer rädd än andra 

kvinnor för att råka ut för hämnd, vilket pekar mot en attityd gentemot den missbrukande 

kvinnan som någon som inte ska ”skvallra”, något som inte nämns gällande andra kvinnor. Den 

hemlösa kvinnan beskrivs istället vara ”ett problem i sig” då ”hemlöshet riskerar dessutom att 

förstärka andra problem”. Att den grammatiska sammansättningen ”mäns våld mot kvinnor” 

inte omnämns alls när det talas om den missbrukande kvinnan och den hemlösa kvinnan är 

intressant då det istället talas om dessa kvinnors enskilda problematik. Det går således att tolka 

uteblivandet av ”mäns våld” på dessa sidor som att dessa kvinnor själva är ansvariga för sin 

utsatthet, vilket antyder att männen inte har fullt lika stort ansvar gentemot dessa två 

riskgrupper. Det går därmed att urskilja över- och underordningar av konstruktioner av 

våldsutsatta kvinnor då uteblivandet av den grammatiska uppbyggnaden ”mäns våld mot 

kvinnor” här underordnar missbrukande och hemlösa våldsutsatta kvinnor i kontrast till 

exempelvis ”mamman” som tidigare nämndes. Det avslöjar således en struktur som 
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problematiserar dessa konstruktioner av den våldsutsatta kvinnan i relation till mäns våld då 

mäns våld inte presenteras som den huvudsakliga orsaken till dessa kvinnors utsatthet. Istället 

kan dessa kvinnors enskilda problematik ses som orsak.  

Det som går att utläsa om den våldsutsatta kvinnan beskrivs främst i relation till den 

våldsutövande mannen som jag kommer redogöra för längre ned. Att den våldsutsatta kvinnan 

är ”begränsad” framgår emellertid tydligt i det empiriska materialet. 

[…] kränkningar och upplevelsen av hot om våld begränsar flickors och kvinnors tillgång till det 

offentliga rummet, såväl det fysiska gaturummet, som utrymme i samhällsdebatten och i media, 

samt på virtuella communities och webbsidor. (Eskilstuna kommun, 2014) 

Den våldsutsatta kvinnan beskrivs vara kontrollerad av mannen vilket begränsar henne i alla 

delar av vardagen. Hon är ”beroende av den våldsamme mannen” och hon känner att hon 

”förtjänar behandlingen hon utsätts för” (Eskilstuna kommun, 2014). Strukturen i det empiriska 

materialet pekar även här mot kvinnan som underordnad mannen. Hon är maktlös, vilket 

försvårar hennes benägenhet att lämna sin förövare. Kvinnan kan inte vara trygg någonstans då 

”mäns våld” återfinns överallt. Den våldsutsatta kvinnan beskrivs dock vara strategisk då hon 

”lär sig tyda tecken” och kan därför stanna kvar i relationen och undvika våldet istället för att 

lämna och ”leva i ständig rädsla” för det oväntade (Eskilstuna kommun, 2014).  

Den våldsutsatta kvinnan omnämns endast i relation till den våldsutövande mannen som jag 

vidare kommer redogöra för i nästa avsnitt, medan den våldsutsatta mannen i det empiriska 

materialet inte alls konstrueras i relation till en våldsutövande kvinna. Den våldsutsatta mannen 

återfinns i sin tur endast i den tidigare nämnda interpellationen som handlar om exkludering av 

män som är utsatta för våld i nära relationer, och i NCK som sammanställer mäns utsatthet. I 

övrigt återfinns den våldsutsatta mannen inte i det empiriska materialet annat än i formuleringar 

som: 

Det förekommer att kvinnor misshandlar män, men den överväldigande majoriteten utgörs av 

mäns våld mot kvinnor. (Brottsofferjouren, 2019)  

Den våldsutsatta mannen blir här en minoritet och ”mäns våld mot kvinnor” används återigen i 

det empiriska materialet för att förstärka det överordnade problemet. ”Förekommer” förminskar 

i sin tur möjligheten att män utsätts såväl som allvarligheten i det våld som kvinnor kan begå. 

När mannen som utsätts nämns i interpellationen (Hallengren & Slottner, 2018), beskrivs han 

”känna skam och medskyldighet” såväl som ”sämre bemött av polis” och därmed har han ett 

”betydligt lägre förtroende för rättsväsendet”. ”Medskyldighet” är ett uttryck som antyder att 

även när mannen är utsatt så är han skyldig, något som inte nämns i det empiriska materialet 

gällande den våldsutsatta kvinnan. Den ”skam” som mannen beskrivs känna hindrar honom 

även från att söka hjälp hos en kvinno- eller tjejjour som hänvisat då ”trösklarna är ganska 

höga” (Slottner i Slottner & Hallengren, 2018). Den våldsutsatta mannen hamnar således 

utanför skyddsnätet. Även NCK menar att den våldsutsatta mannen känner ”tabu och rädsla för 

att inte bli trodd” och därmed inte anmäler. NCK menar även att: 

Att som man vara utsatt för våld i en nära relation kan ofta ses som motsatsen till den förväntade 

mansrollen där mannen förmodas vara stark nog att försvara sig. Detta leder till att många män 

försöker lösa sin situation på egen hand utan att söka hjälp utifrån. (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2019) 
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Den våldsutsatta mannen beskrivs här förväntas kunna ”vara stark nog att försvara sig”, både 

utifrån mannen själv och från omvärlden. En ”mansroll” inkluderas här, vilket inte återfinns 

som kvinnlig motsvarighet i det empiriska materialet. Den våldsutsatta mannen är här inte 

hjälplös såsom den våldsutsatta kvinnan beskrivs då mannen här ”försöker lösa sin situation” 

ensam.  

Det empiriska materialet speglar en föreställning om män och kvinnors sociala identiteter och 

tidigare utsatthet som grund till den problematik som återfinns i våld i nära relationer. Barn tas 

upp flertalet gånger i det empiriska materialet. Där beskrivs påföljderna av barns utsatthet och 

den påverkan det får i vuxen ålder: 

Våld föder våld. Hot och kränkningar riskerar att normaliseras och följa med upp i vuxen ålder. 

Killar som blir ”stökiga problembarn” och lär sig att lösa konflikter med våld. Tjejer som skadar 

sig själva och i vuxen ålder söker sig till destruktiva relationer. (Eskilstuna kommun) 

I citatet ovan tydliggörs strukturen om antagandet om män och kvinnors olikheter. Med 

argument som bottnar i barns utsatthet beskrivs killar bli ”stökiga problembarn” och ”löser 

konflikter med våld” medan tjejer ”skadar sig själva” och ”söker sig till destruktiva relationer”. 

Pojkar som bevittnar våld i nära relationer antas här bli förövare medan flickor som bevittnar 

våldet förblir offer genom livet. Utsattheten och dess påföljder separeras genom en 

könsföreställning redan i barnåren. Den våldsutsatta mannen kan således inte fullt ut ses som 

ett offer inom den rådande strukturen då han å ena sidan antas vara medskyldig, å andra sidan 

antas uttrycka sitt offerskap genom våld.  

4.1.3 Den våldsutövande kvinnan kontra den våldsutövande mannen 

Det empiriska materialet presenterar en tydlig bild av hur den våldsutövande mannen 

konstrueras. Vad gäller den våldsutövande kvinnan återfinns denna inte i det empiriska 

materialet. Det våldsutövande mannen konstrueras däremot explicit som huvudsaklig förövare 

i sex av de åtta texterna, främst genom den grammatiska uppbyggnaden ”mäns våld mot 

kvinnor” men även genom ovan redogjorda konstruktioner av våldsutsatta kvinnor. Den övriga 

två texterna är av NCK och interpellationen av Hallengren och Slottner. Även i NCK:s 

sammanställning av mäns utsatthet jämförs dock mannens utsatthet med kvinnans, vilket delvis 

innebär att mannens utsatthet jämförs med mannens våldsutövande genom utsagor som: 

”Kvinnor utsätts oftare än män för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner” 

(NCK, 2019). I interpellation, som är en form av debatt mellan två politiker, argumenterar den 

ena parten för erkännandet av mäns utsatthet medan den andra parten menar att ”våld i nära 

relationer i mångt och mycket handlar om mäns våld mot kvinnor” (Hallengren i Slottner & 

Hallengren, 2018). Den våldsutövande kvinnan omnämns som sagt inte, men det våldsutövande 

mannen beskrivs väldigt ingående och i alla aspekter av våld i nära relationer. Män konstrueras 

inom diskurser för våld i nära relationer som dominanta, våldsamma, aggressiva och ”inte 

motiverade att söka hjälp för sitt beteende”. Vidare kan den våldsamme mannen vara vem som 

helst: 

Om våldet enbart kunde förklaras av individuella och personliga faktorer, att våldet enbart 

utövades av män med vissa egenskaper eller egna problem, skulle vi nöja oss med förklaringar av 

typen psykologiska avvikelser, alkohol/drogproblem eller kriminalitet. Men dessa män är inte 

ensamma om att utöva våld mot kvinnor. Även utåt sett välanpassade män kan vara våldsamma. 

(Eskilstuna kommun, 2014) 
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Här synliggörs en struktur som lyfter fram mannen i sig som våldsam, inte specifika 

konstruktioner av grupper som avviker från den välanpassade mannen. Våldsutövande män 

visar sin överordning genom fysiskt våld och är således opålitlig eftersom han kan gestaltas 

som vilken vardaglig man som helst. Han beskrivs succesivt utveckla sin våldsutövning genom 

olika faser och är därmed aktivt beräknande. Då den våldsutövande mannen kan vara ”utåt sett 

välanpassad” har han ingenting att skylla på annat än sin hunger för makt.  

Regeln om gemensam vårdnad, som i andra situationer är välmenad och gynnsam, kan i dessa fall 

bli en oönskad komplexitet eftersom faderns tillstånd krävs till exempel om modern vill att barnet 

ska få gå hos en terapeut för att bearbeta sina upplevelser. Om fadern motsätter sig sådan eller 

annan hjälp som modern föreslår hamnar barnet kanske i en svår lojalitetskonflikt mellan 

föräldrarna och verksamheter som skulle kunna hjälpa barnet kan vägra ta sig an barnet tills 

föräldrarna är överens, vilket ger pappan ytterligare ett maktmedel mot mamman. (Eskilstuna 

kommun, 2014) 

Här tydliggörs strukturen som konstruerar mannen som aktivt beräknande och makthungrande. 

Vokabulär som ”pappan” och ”mamman” målar en tydlig bild av familjen, något som gör att 

konstruktionerna känns närmare och ökar igenkänningsfaktorn. ”Mamman” konstrueras här 

som god och omtänksam, den part som tänker på barnets bästa och ser barnets behov, medan 

”pappan” konstrueras som ond och beräknande som utnyttjar barnet som ”maktmedel” för att 

vidare utöva våldet mot ”mamman”. Inget av de ovannämnda citaten, såväl som ingetdera av 

de dokument, handlingsplaner och liknande som det empiriska materialet består av, möjliggör 

en öppen tolkning där förövaren kan vara av kvinnligt kön. Strukturen som återfinns i det 

empiriska materialet tydliggör mäns våld som roten till våld i nära relationer. Våldsutövande 

män konstrueras således uteslutande som ansvariga för att detta fenomen finns. 

4.1.4 Sammanfattning av dimensionen text 

Vid analys av dimensionen text har jag i det empiriska materialet funnit en struktur där tydliga 

könsföreställningar råder. Män benämns som förövare och våldsutövare. Kvinnor benämns i 

sin tur som offer och våldsutsatta. ”Mäns våld mot kvinnor” är således den huvudsakliga 

föreställningen om fenomenet medan ”våld i nära relationer” är en sekundär form, vilket 

resulterar i att dessa till stor del används synonymt i det empiriska materialet.  

De som konstrueras som offer för våld i nära relationer är som sagt kvinnor. Dessa kvinnor 

beskrivs vara maktlösa då de är kontrollerade och beroende av mannen som utövar våldet. Den 

våldsutsatta kvinnan har ett begränsat handlingsutrymme då ”mäns våld” återfinns i alla arenor 

i hennes liv. Hon är strategisk och lär sig tyda tecken som förvarnar när våldet är på väg. Den 

våldsutsatta mannen beskrivs i sin tur känna skam och medskyldighet. Det manliga och 

kvinnliga offret beskrivs i det empiriska materialet helt och hållet olika och förväntas även ha 

olika förutsättningar. Medan kvinnan känner sig maktlös så försöker det våldsutsatta mannen 

lösa sin situation på egen hand då våldsutsatthet inte överensstämmer med den mansroll som 

förväntas av honom. Detta blir även tydligt i hur pojkar och flickor som utsatts eller bevittnat 

våld påverkas; pojkar blir ”stökiga problembarn” och ”löser konflikter med våld” medan flickor 

”skadar sig själva” och ”söker sig till destruktiva relationer”. 

Den våldsutövande kvinnan går inte att utläsa ur det empiriska materialet då ingen konstruktion 

av henne, varken implicit eller explicit, existerar. Den våldsutövande mannen konstrueras 

däremot till att kunna vara vem som helst, även en ”utåt sett välanpassad” man. Han är 

dominant, våldsam och visar sin överordning fysiskt. Vidare är han inte motiverad till att 
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förändras eller söka vård för sitt beteende. Då han succesivt utvecklar våldet mot kvinnan är 

han aktivt beräknande i sin våldsutövning och barn kan användas som maktmedel gentemot 

mamman.  

 Det empiriska materialet bestående av myndigheter och ideella organisationer som arbetar 

gentemot våldsutsatta innefattar således klara könsföreställningar om offer och förövare inom 

diskurser för våld i nära relationer. 

4.2 Dimensionen diskursiv praktik 
Nedan kommer jag att presentera de resultat jag har funnit inom ramen för dimensionen 

diskursiv praktik. Dimensionen diskursiv praktik är en institutionell dimension där diskurser 

kan vara politiskt och ideologiskt investerade (Fairclough, 1992:67). Text blir således diskurs 

genom institutionella och sociala praktiker; de produceras och blir följaktligen verkliga 

(Medina, 2013:80). I denna del av analysen har jag fokuserat på föreliggande studies andra 

frågeställning som lyder: ”Hur talar svenska myndigheter och organisationer om våld i nära 

relationer?”. Här avser jag studera texternas intertextualitet och interdiskursivitet. För att inleda 

analysen av dimensionen diskursiv praktik har jag studerat de olika diskurser som framkommer 

inom diskurser om våld i nära relationer, det vill säga, vilka andra samhälleliga debatter som 

involveras när det talas om våld i nära relationer. Då diskursordningen inom området är 

komplext och det i föreliggande studie inte finns utrymme att redogöra för allt har jag valt att 

presentera resultatet i två underteman som baseras på interdiskursiviteten. Det första temat är 

”Våld i nära relationer inom politiska diskurser” och kommer innefatta demokrati, ekonomi, 

folkhälsa, dödligt våld och kriminalitet. Det andra temat är ” Våld i nära relationer inom 

kulturella diskurser” och kommer innefatta heder, maskulinitet och konsumtion. Gemensamt 

för båda teman är en överliggande jämställdhetsdiskurs som samexisterar parallellt med 

diskurser om våld i nära relationer. 

Argument lånas från flertalet andra diskurser när myndigheter talar om våld i nära relationer 

men det som huvudsakligen lyfts fram i det empiriska materialet är jämställdhet. En 

intertextualitet återfinns med ursprung i det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet som redogörs 

för nedan. Mäns våld mot kvinnor beskrivs vara en jämställdhetsfråga och genomsyrar det 

empiriska materialet i den mening att samtliga av de ovan nämnda diskurser som återfinns inom 

diskurser för våld i nära relationer på ett eller annat sätt berör en fråga om jämställdhet då män 

och kvinnor jämförs till följd av det resultat som framkom i dimensionen text: att kvinnor 

konstrueras som offer och män konstrueras som förövare i det empiriska materialet. När det 

empiriska materialet involverar diskurser om demokrati, ekonomi, folkhälsa, kriminalitet, 

dödligt våld, heder, maskulinitet och konsumtion sätts kvinnor och män i relation till varandra 

inom ramen för en större jämställdhetsfråga. 

4.2.1 Våld i nära relationer inom politiska diskurser 

Sveriges riksdag bedrivs idag av världens första feministiska regering som aktivt arbetar för ett 

jämställt Sverige (Regeringskansliet, 2019). Genom det har det utformats ett antal 

jämställdhetspolitiska delmål där det sjätte delmålet lyder:  

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och 

män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

(Regeringskansliet, 2019) 
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Detta jämställdhetspolitiska delmål är starten på en intertextuell kedja där de kommunala 

texterna använder sig av delmålet i sina egna texter om våld i nära relationer. Eskilstuna 

kommun skriver exempelvis: 

Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av ojämställdhet mellan kvinnor och män. Det är 

ett allvarligt samhällsproblem, ett omfattande folkhälsoproblem och ett demokratiproblem. Mäns 

våld mot kvinnor kränker kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Att motverka mäns våld mot 

kvinnor är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål. (Eskilstuna kommun, 2019) 

Här beskrivs ”mäns våld mot kvinnor” även som ett ”samhällsproblem” som berör folkhälsa, 

demokrati och mänskliga rättigheter. Texter som ursprungligen handlar om våld i nära 

relationer blir således en fråga som berör betydligt fler områden än det våld som återfinns inom 

en relation. Våld i nära relationer produceras här som en representation av övergripande brister 

i samhället orsakade av det som beskrivs vara ett jämställdhetsproblem där ”mäns våld mot 

kvinnor är den yttersta formen”. Det som påbörjades som ett jämställdhetsdelmål har således 

kommit att formuleras om och inbegripa flera samhälleliga frågor där samtliga beskrivs grundas 

i ”mäns överordning”.  

Interdiskursivitet påvisar bland annat hur vardagliga diskurser inkluderas i text för att stödja 

den egna texten (Medina, 2013:83). Arbetsdiskurser berörs i det empiriska materialet där 

arbetskvalitet och arbetsmiljö tas upp. Våld i nära relationer beskrivs här inte vara ”ett 

arbetsrelaterat problem i sig, men det påverkar både offrets och förövarens arbetsförmåga” 

(Eskilstuna kommun, 2014). Arbetskvaliteten blir således lidande av det våld som försiggår i 

hemmet och blir då en ekonomisk fråga för arbetsgivaren. Våld i nära relationer beskrivs även 

vara kostsamt för samhället då offer och förövare är kostsamt att erbjuda hjälp till i form av 

kvinno- och tjejjourer, sjukhusvård, kriminalvårdsprogram för förövare och liknande.   

Texternas produktion i det empiriska materialet består således av ett flertal samhällsaspekter 

för att förtydliga alla de samhällsområden som berörs av våld i nära relationer. Myndigheter 

har ett övergripande inflytande på samhällsstrukturen och syns exempelvis i hur Sveriges 

riksdag formulerar texten ”Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet” som sedan florerar inom 

de kommunala myndigheterna. Produceringen av det sjätte delmålet är ett exempel på hur andra 

myndigheter tar till sig av texten, konsumerar den, och sedan agerar utifrån det. Det blir således 

en praxis i form av officiella handlingsplaner av delmålet där kommunala verksamheter utgår 

från att mäns våld mot kvinnor är det övergripande problemet inom våld i nära relationer som 

i sin tur påverkar andra sektioner av samhället. Att lyfta fram våld i nära relationers påverkan 

på vardagliga diskurser som exempelvis folkhälsa och ekonomi stödjer myndigheternas 

argument gällande varför det måste ske en förändring och då det i det empiriska materialet 

benämns som ”mäns våld mot kvinnor” är ett jämställdhetsproblem centralt. 

För att stärka det som producenterna av det empiriska materialet säger används statistik som 

stödjer utsagorna. Det jag har funnit i det empiriska materialet är att fyra av de åtta inkluderade 

myndigheterna och ideella organisationerna har använt statistik. Tre av de fyra använde sig 

endast av statistik som berör kvinnors utsatthet. Den fjärde heter ”mäns utsatthet för våld i nära 

relationer” och är just en statistisk sammanställning. Det som är intressant med det empiriska 

materialet från NCK är att den rapport som heter ”Mäns utsatthet för våld i nära relationer” i 

princip är det enda som går att finna om mäns utsatthet på NCK:s hemsida. På NCK:s hemsida 

går annars att läsa att deras arbete är att ”höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och 

utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor”. Statistik används således med 
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undantag för NCK främst för att stödja utsagor om kvinnors utsatthet, men även här utesluts 

männens utsatthet.  

Gällande interdiskursivitet kopplas våld i nära relationer samman med diskurser om dödligt 

våld och påtalar då även självmord. I en definition av ”mäns våld mot kvinnor” kopplas 

konsekvenserna av våldet samman med att det i värsta fall kan ”leda till självmord eller mord” 

för de ”kvinnor och tjejer” som utsätts (Eskilstuna kommun, 2009:28). Det intressanta här är 

att gällande suicidstatistik är män överrepresenterade med cirka 70% av de konstaterade 

dödsfall orsakat av självmord (Folkhälsomyndigheten, 2019). Samtidigt konstaterar delar av 

det empiriska materialet, exempelvis NCK, att män ofta utsätts för psykiskt våld såväl som att 

mörkertalet bland män är stort. Interpellationen nämner detta: 

Som jag sa utsätts kvinnor oftare för upprepat våld och oftare för våld som leder till dödsfall. 

Sedan kan man undra: Om man blir utsatt för psykisk misshandel, vilket kanske många män blir 

av en kvinnlig partner, som sedan leder till att man begår självmord, har då misshandeln lett till 

dödsfall? Det beror förstås på hur man ser på det, men om man räknar in sådana fall blir dödsfallen 

fler. (Slottner i Slottner & Hallengren, 2018) 

I citatet ovan syns diskurser om dödligt våld där självmord kopplas in som potentiell 

motsvarighet till dödligt våld mot kvinnor, något som i det övriga empiriska materialet inte 

återfinns då det uteslutande talar om dödligt våld (mord) mot kvinnor. Dödligt våld förekommer 

inom flera samhälleliga arenor och inte enbart inom nära relationer. Diskussionen om dödligt 

våld i det empiriska materialet blir därmed intressant då det bortsett från citatet ovan endast 

syftar till mord på kvinnor av män medan dödligt våld i andra sammanhang möjligtvis skulle 

inkludera andra former av offer. Gällande folkhälsa dras istället slutsatsen att detta gäller 

”våldsutsatta kvinnor och barn” (Eskilstuna kommun, 2014) där konsekvenser av våld i nära 

relationer kan leda till posttraumatiskt stressyndrom eller ”rädsla, depression, psykosomatiska 

problem, koncentrationsproblem och egna vålds och beteendeproblem”. Eskilstuna kommun 

(2014) menar att ”mäns våld mot kvinnor är ett av världens största folkhälsoproblem”. 

Diskurser om folkhälsa, likt diskurser om dödligt våld, är här lånat från en större 

folkhälsodiskurs. Folkhälsa kan i ett större sammanhang syfta till fysisk och psykisk hälsa och 

ohälsa som påverkas av flera faktorer men inkluderas här för att åberopa de långsiktiga 

hälsoaspekterna gällande de utsatta.  

Diskurser om kriminalitet återfinns i det empiriska materialet, utöver de vanligtvis brottsliga 

handlingar som ingår i definitionen av våld i nära relationer. Kriminalitet i samhälleliga debatter 

innefattar en mångfald av kriminella aspekter och handlingar och lånas här in i form av 

”prostitution och människohandel”.  Även här återfinns en intertextualitet där Regeringskansliet 

inkluderar ”prostitution och handel med människor för sexuella ändamål” i det sjätte delmålet, 

vilket sedan tas upp i båda de kommunala handlingsplanerna. I Eskilstuna kommuns 

handlingsplan går att läsa: 

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en del av mäns våld mot kvinnor. Det 

är inte enbart ett storstadsfenomen, utan förekommer även på mindre orter i alla delar av landet. 

Där det finns en efterfrågan finns det tillgång. (Eskilstuna kommun, 2014) 

Här tydliggörs ytterligare att fenomenet ”våld i nära relationer” innefattar fler diskurser och 

anses vara större än enbart det våld som återfinns i nära relationer. Det innefattar således grövre 

brottslighet i vissa fall. När prostitution och människohandel tas upp i de kommunala 

handlingsplanerna nämns även ”unga män” som utsatta, men i resterande text om ämnet 
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uttrycks ”mäns våld mot kvinnor” och anses vara ”ett allvarligt hinder för social jämlikhet och 

jämställdhet mellan könen” (Länsstyrelsen Örebro län, 2015). Detta är inget som stod i den 

ursprungliga texten, vilket kan tänkas bero på den jämställdhetsdiskurs som har kommit att 

genomsyra det empiriska materialet. Eventuellt är detta till följd av att det sjätte delmålet är 

jämställdhetspolitiskt, vilket medför att alla de diskurser som berörs i det sjätte delmålet antas 

vara ett jämställdhetsproblem där mäns våld är ett huvudsakligt problem. Även allmänna 

kriminella våldsdiskurser tas in i samband med att mäns överlägsna brottsstatistik omnämns där 

de beskrivs vara ”sammantaget mer utsatta för våld än kvinnor” men att det sker ”mer sällan i 

nära relationer” (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019). 

4.2.2 Våld i nära relationer inom kulturella diskurser 

Hedersrelaterat våld omnämns inom Regeringskansliet och de kommunala handlingsplanerna. 

Örebro kommuns handlingsplan beskriver detta enligt följande: 

Hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från övriga våldsformer genom dess kollektiva 

karaktär, vilket innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen. Offren kan vara både 

kvinnor och män samt flickor och pojkar. (Länsstyrelsen Örebro län, 2015) 

Samma formulering återfinns ordagrant i Eskilstuna kommuns handlingsplan vilket indikerar 

en intertextualitet där ingen varians finns. Utsagor om det hedersrelaterade våldet är mer 

inkluderande gällande olikheter av offer i den mening att vem som helst beskrivs kunna falla 

offer för våldet. Samtidigt beskrivs det ha en annan ”karaktär” och skiljs således från allmänna 

diskurser om våld i nära relationer. Det hedersrelaterade våldet sker dock inom nära relationer 

och även om det till viss del separeras från ämnet så används det ändå för att stärka 

resonemanget kring våld i nära relationer. Det blir en närliggande diskurs som produceras 

parallellt med diskurser om våld i nära relationer och motiveras i Eskilstuna kommuns 

handlingsplan utifrån dess likheter: 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har flera beröringspunkter med mäns våld mot kvinnor. 

Båda har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. (Eskilstuna 

kommun, 2014) 

I citatet ovan syns de gemensamma drag som Eskilstuna kommun anser att hedersrelaterat våld 

och ”mäns våld mot kvinnor” har: ”kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om 

dessa”. Här syns en subtil koppling till maskulinitet som tas upp i fyra texter i det empiriska 

materialet. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet beskrivs exempelvis ha ”ett särskilt fokus 

på kopplingen mellan maskulinitet och våld”. Här tydliggörs att maskulinitet tas in i diskurser 

om våld i nära relationer vilket motsvarar de kulturella föreställningar om kön, makt och 

sexualitet som kopplas samman med hedersrelaterat våld. Maskulinitet i det empiriska 

materialet tas upp både som orsak till våldet och som bidragande faktor till varför utsatta män 

inte uppsöker hjälp då det ”inte är i enlighet med samhällets förhärskade maskulinitetsnorm” 

(Slottner i Slottner & Hallengren, 2018). Återigen går en intertextualitet att skåda med ursprung 

i det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet då Eskilstuna kommun exempelvis skriver: 

[…] jämställdhet är en förutsättning för att vi ska nå målet om ett samhälle där mäns våld mot 

kvinnor har upphört. En särskilt viktig del i detta arbete handlar om att förändra normer kring 

maskulinitet, makt och våld och förstärka den alternativa maskuliniteten som baseras på bilden 

av den nya, jämställda, mannen. (Eskilstuna kommun, 2014) 

Kulturella föreställningar om maskulinitet är närvarande i produceringen av texterna i det 

empiriska materialet både genom det som sägs och det som inte sägs. I citatet ovan kopplas 
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maskulinitet ordagrant samman med diskurser om våld i nära relationer och kan tolkas vara en 

bakomliggande orsak till fenomenet. Detta då en förändring av maskulinitetsnormer från att 

innefatta ”makt och våld” till en ”alternativ maskulinitet som baseras av den nya, jämställda 

mannen”.  Text i det empiriska materialet som innefattar maskulinitet uttrycker det som en form 

av allmänt vedertagen kunskap att maskulinitet, våld och makt ligger till grund för ”mäns våld 

mot kvinnor” och därmed våld i nära relationer då jag i avsnittet ”analys av text” fann att dessa 

två till stor del fungerar som synonymer i det empiriska materialet. De texter i det empiriska 

materialet som inte uttrycker maskulinitet visar ändå en allmän vedertagen kunskap i 

producering av texterna då de målar upp en bild som stämmer överens med hur övriga texter 

beskriver maskulinitet. Unizon inleder exempelvis sin text enligt följande: 

Ett knytnävslag, rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort 

din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. 

Allt det klassas som våld. (Unizon, 2019) 

Här tydliggörs hur föreställningar om kön, makt och sexualitet och våld som samstämmer med 

uppfattningen om maskulinitet i det empiriska materialet inkluderas i diskurser om våld i nära 

relationer. Citatet ovan produceras på ett sätt som neutraliserar uppfattningen om att män är de 

som utövar våldet genom att skriva ”utan hans lov” såväl som att ”tränga in i dig när du sover” 

överensstämmer med föreställningen om mannens fysiskt sexuella övertag. Maskuliniteten, 

mannen, har i det empiriska materialet makt och därmed en form av ansvar för våldet. Våld i 

nära relationer bäddas således även in i kulturella diskurser där föreställningar om maskulinitet 

inkluderas både implicit och explicit, både när det inte uttrycks och uttryckligen. 

Något som endast nämns inom Regeringskansliet är även detta i samband med det sjätte 

jämställdhetspolitiska delmålet: 

Vidare omfattas att motverka kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen, i medier, 

pornografi och reklam som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning. 

(Regeringskansliet, 2019) 

Det beskrivs här att en ”kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen” sker på ett sätt 

som reproducerar föreställningar om ”kvinnors underordning”. Här bäddas då även konsumtion 

in i diskurser om våld i nära relationer. Detta då det dras paralleller mellan våld i nära relationer 

och praktiker som syftar till kvinnors underordning i en kulturell kontext snarare än en 

relationell. Regeringskansliet vill här motverka att kvinnor presenteras som underordnade 

genom att det inte ska vara möjligt att konsumera den uppfattningen. Då denna utsaga 

produceras inom ett jämställdhetspolitiskt delmål inom vilket kvinnokroppen är det som inte 

ska kommersialiseras och exploateras exkluderas även här mannen då det råder 

könsföreställningar om vem det är som far illa – kvinnan. Den manliga kroppen utesluts i 

utsagor om konsumtion inom diskurser för våld i nära relationer, vilket kan tolkas på flera olika 

sätt. Antingen anses inte den manliga kroppen vara lika sexualiserad som kvinnans, eller så är 

kommersialiseringen och exploateringen av manskroppen inte ett jämställdhetsproblem då 

kulturella föreställningar om maskulinitet som överordnat innebär att den manliga kroppen inte 

kan utnyttjas på det sättet. Texten produceras även här utifrån diskurser om jämställdhet där 

fokuset ligger på aspekter gällande kön och social ojämlikhet mellan dessa, vilket skapar 

ytterligare social ojämlikhet då antagandet om klyftor mellan könen både bibehåller den 

föreställningen och omskapar dessa. 
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4.2.3 Sammanfattning av dimensionen diskursiv praktik 

Vid analys av dimensionen diskursiv praktik har jag funnit ett antal diskurser som återfinns 

inom och parallellt med diskurser om våld i nära relationer. Flera politiska aspekter bäddas här 

in såsom exempelvis folkhälsa, demokrati, ekonomi, kriminalitet och arbetsliv. Även flera 

kulturella aspekter återfinns såsom heder, maskulinitet och konsumtion. Det övergripande 

syftet framstår i det empiriska materialet vara jämställdhet, inom vilka utsagor som berör andra 

diskurser används för att påvisa en rådande ojämställdhet och social ojämlikhet mellan könen. 

Då dimensionen diskursiv praktik är en institutionell dimension är det här som text produceras 

till att bli diskurs; det är följaktligen här som fenomenet våld i nära relationer aktualiseras och 

definieras genom det empiriska materialets utsagor. 

I det empiriska materialet återfinns en tydlig intertextualitet med ursprung i Regeringskansliets 

sjätte jämställdhetspolitiska delmål. Ur detta har främst de statliga och kommunala 

verksamheterna bäddat in ytterligare aspekter i diskurser om våld i nära relationer. Diskurser 

om arbetsliv har exempelvis involverats genom att påtala hur offer och förövares påverkas i 

arbetslivet av våldet, vilket också blir en ekonomisk fråga för arbetsgivaren, offret och 

samhället som alla påverkas ekonomiskt av det våld som försiggår i hemmet. Det blir även en 

fråga om folkhälsa till följd av de psykiska och fysiska konsekvenser som våldet medför såväl 

som en fråga om kriminalitet och dödligt våld i värsta fall. Suicidrisk för utsatta tas upp i två 

texter i det empiriska materialet där den ena texten endast benämner kvinnor och tjejer i en 

riskzon, medan den andra texten påtalar risken för män som utsätts för psykiskt våld att hamna 

i en riskzon för självmord. Kriminalitet i form av prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål tas upp i det empiriska materialet och ger delvis erkännande för att även ”unga män” 

utsätts, men benämns som ytterligare en form av ”mäns våld mot kvinnor”. 

Det empiriska materialet stärker sina argument med statistik gällande kvinnors utsatthet, men 

utesluter statistik om mäns utsatthet. Mäns generellt överlägsna brottsstatistik nämns i det 

empiriska materialet, men till skillnad från statistik om kvinnors utsatthet presenteras här inte 

mäns brottsstatistik i form av siffror, utan enbart i ord.  

Hedersrelaterat våld inkluderas vid sidan av diskurser om våld i nära relationer i det empiriska 

materialet då det beskrivs ha en annan karaktär, närmare bestämt en mer ”kollektiv” sådan. 

Däremot beskrivs det ha flertalet likheter med ”mäns våld mot kvinnor” då båda grundar sig i 

”kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa”.  

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet beskrivs ha ett särskilt fokus på ”kopplingen mellan 

maskulinitet och våld”, vilket övrigt empiriskt material har följt. De statliga och kommunala 

myndigheterna talar om maskulinitetsnormer på ett sätt som kan tolkas ligga till grund för våld 

i nära relationer. De ideella organisationerna har i sin tur subtila beskrivningar av våldet som 

överensstämmer med beskrivningen av maskulinitet i det övriga empiriska materialet. 

En konsumtionsdiskurs kan även beskådas i det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet då detta 

beskriver att det även omfattar att motverka en ”kommersialisering och exploatering av 

kvinnokroppen”. Detta med grund i att praktiker som syftar till kvinnors underordning inte är 

önskvärda. Här utesluts manskroppen. 

Texter i det empiriska materialet produceras utifrån en uppfattning att mäns våld ligger till 

grund för våld i nära relationer såväl som att statistik används för att stärka detta. 

Interdiskursivitet återfinns i det empiriska materialet för att stärka denna uppfattning snarare än 
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att utmana den. Diskurser om våld i nära relationer i det empiriska materialet produceras 

följaktligen utifrån en erkänd mening att det finns en rådande ojämställdhet och social olikhet 

mellan könen, inom vilket män är överordnade och kvinnor är underordnade. Män som utsatta 

för våld i nära relationer exkluderas följaktligen i det empiriska materialet. 

4.3 Dimensionen social praktik 
Nedan presenteras resultatet av de tidigare två dimensionerna, text och diskursiv praktik, inom 

ramen för den större dimensionen social praktik som de är en del av. Resultatet kommer här att 

presenteras utifrån teorin om ideala offer och genusteori innehållande begreppen maskulinitet 

femininitet och patriarkat, såväl som Faircloughs resonemang om ideologiska aspekter och 

hegemoniska processer. I detta avsnitt avser jag besvara den tredje och sista frågeställningen 

gällande hur samhälleliga strukturer påverkar diskurser om våld i nära relationer.  

4.3.1 En patriarkal paradox 

I det empiriska materialet har jag funnit strukturer där kvinnan konstrueras som våldsutsatt. 

Utifrån teorin om ideala offer stämmer kvinnan överens med synen på ”det ideala offret” inom 

diskurser för våld i nära relationer. Offer och förövare kan vidare beskrivas utifrån en dialektisk 

relation i den mening att förövarens handlingar ”skapar” brottsoffret, både utifrån en materiell 

och en kulturell symbolisk mening (Lindgren & Lundström, 2010:8). Kvinnan blir alltså utifrån 

denna teori delvis våldsutsatt inom diskurser för våld i nära relationer i relation till att mäns 

våldsutövande uppfattas som orsak. I samtliga texter i det empiriska materialet, med undantag 

för NCK:s sammanställning om mäns utsatthet, omnämns huvudsakligen män som förövare. 

”Mäns våld mot kvinnor” kan således ses som en hegemonisk uppfattning om våld i nära 

relationer i den mening att den är en ledande uppfattning som är allmänt erkänd som kunskap i 

det empiriska materialet.  

Den våldsutsatta kvinnan så som offret främst konstrueras i det empiriska materialet och som 

presenterats i dimensionen text går i linje med det som genusteorin definierar som feminina 

attribut: underordnad, passiv och svag (Lander, Petterson & Tiby, 2003:142). Maskulina 

attribut definieras vara dominant, aktiv och stark och stämmer i sin tur överens med 

konstruktioner av den våldsutövande mannen som förövaren främst konstrueras som. 

Maskulinitet som i teorin kopplas samman med en våldskultur återfinns således även explicit i 

de delar av det empiriska materialet som är på en myndighetsnivå. I dimensionen diskursiv 

praktik påvisades en intertextuell kedja med ursprung i det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet 

där det beskrivs ha ”ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld”. Det som i 

teorin återfinns som en sammankoppling mellan maskulinitet och en våldskultur anammas 

därför även i de utsagor som det empiriska materialet i denna studie bestod av. 

Fairclough (1992:92) menar att ideologier förstås inom ramen för hegemonisk kamp om makt, 

om en dominant uppfattning. I det empiriska materialet kan jag endast i interpellationen i 

Sveriges riksdag urskilja att uppfattningen om ”mäns våld mot kvinnor” som hegemonisk 

ifrågasätts. Utöver det åskådliggör det empiriska materialet en kamp mot det som kan tolkas 

som patriarkala strukturer där en hegemonisk maskulinitet är det som ska motarbetas för ett 

jämställt samhälle. Jämställdhet kan här ses som en politisk strid där de ojämna 

maktförhållandena mellan män och kvinnor ska bekämpas, vilket gör detta till en hegemonisk 

process där jämställdhet som diskurs avser bli ledande i samhället. Med samhället menar jag 

här att då interdiskursiviteten inom dimensionen diskursiv praktik synliggjorde inlånade 

diskurser om exempelvis kriminalitet och konsumtion, berör ”mäns våld mot kvinnor” här flera 
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samhälleliga arenor. Det går följaktligen att tolka diskurser om jämställdhet som överordnade 

diskurser om våld i nära relationer i det empiriska materialet då det sistnämnda snarare lånas in 

som ett maktmedel i jämställdhetspolitiken. De patriarkala strukturer som återfinns i samhället 

framstår i det empiriska materialet vara ledande varvid det sker en maktstrid där 

jämställdhetsdiskursen strider för att bli hegemonisk.  Det är här det uppstår en patriarkal 

paradox då det empiriska materialet genom sina utsagor om maskulinitet och män som förövare 

skapar en social ojämlikhet där män inte möjliggörs visa sig sårbara.  

Genusteorier om maskulinitet, femininitet och patriarkat sammankopplar maskulinitet med en 

våldskultur (Connell, 2008:121) men genusteori separerar på kön och genus där genus kan ses 

som något människor gör i form av psykologiska, sociala och kulturella skillnader (Giddens & 

Sutton, 2014:413). Genom tillskrivandet av kön till offer och förövare i det empiriska materialet 

fortlöper de patriarkala strukturer som råder där män förväntas vara dominanta och kvinnor 

förväntas vara undergivna. Likt det Walby (1990:90-93) menar gällande 

socialisationsprocessen där flickor och pojkar får lära sig feminina respektive maskulina attribut 

genom att exempelvis klä flickor i rosa och pojkar i blått, visar sig denna socialisationsprocess 

även i det empiriska materialet. Eskilstuna kommun (2014) visade exempelvis uppfattningen 

om att ”våld föder våld” där de menade att flickor som bevittnar våld ”skadar sig själva och i 

vuxen ålder söker sig till destruktiva relationer” medan pojkar blir ”stökiga problembarn” som 

”lär sig lösa konflikter med våld”. Om en hegemonisk process sker genom politiska strider där 

jämställdhet är det som eftersträvas bör pojkar och män tillåtas visa sig ”svaga” som är feminina 

attribut på samma sätt som flickor och kvinnor ska få möjlighet att visa sig ”starka” som är 

maskulina attribut.  

Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är språket en process som både skapar våra 

förutsättningar för hur vi ser på världen och hur vi handlar i den (Fairclough, 1992:63). Att 

konstruera offer och förövare utifrån maskulina och feminina attribut kan därför bidra till att de 

patriarkala strukturerna fortlöper då män som sammankopplas med maskulinitet och kvinnor 

som sammankopplas med femininitet fortsätter ses som överordnade respektive underordnade 

i och med att det är så som de konstrueras. Män som utsätts för våld i nära relationer blir således 

mindre tänkbart och de som söker stöd för sin utsatthet beskrivs både i tidigare forskning och i 

det empiriska materialet uppleva sig sämre bemötta (NCK, 2019). Ett stort mörkertal av utsatta 

män antas därför vara troligt (Brå, 2009). De patriarkala strukturer som det empiriska materialet 

framställer sig arbeta mot blir därför paradoxalt då män konstrueras utifrån en hegemonisk 

maskulinitet som ska bekämpas, men män som inte stämmer överens med den hegemoniska 

maskuliniteten genom att visa sig sårbara förbises. Detta problematiserar således möjligheten 

att se samhället som mer jämställt då jämställdhet innebär att ”kvinnor och män, flickor och 

pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet” (Regeringskansliet, 2019), 

vilket de inte har om inte alla våldsutsatta synliggörs. 

Ideologier bäddas som tidigare nämnt in i diskursiva praktiker och är särskilt effektiva när de 

ses som någonting allmänt vedertaget. Ur det empiriska materialet har jag funnit en struktur 

som konstruerar kvinnor som offer och män som förövare inom diskurser för våld i nära 

relationer, såväl som att våld i nära relationer produceras med en utgångspunkt i att en 

ojämställdhet och social ojämlikhet råder mellan könen och därmed ligger till grund för 

fenomenet. Då det empiriska materialet främst består av statliga och kommunala myndigheter 

som är politiskt styrda går det att urskilja ideologiska aspekter där ”mäns våld mot kvinnor” 

och en rådande ojämställdhet mellan könen är en form av vedertagen kunskap, vilket går i linje 
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med patriarkala strukturer. De ideologiska aspekter som återfinns i det empiriska materialet är 

precis som Fairclough (1992:91) menar återfunna i maktrelationer av exempelvis kön och 

kultur. Uppfattningar om patriarkala strukturer genomsyrar det empiriska materialet där 

uppfattningen om mäns överordning som bakomliggande orsak till våld i nära relationer 

följaktligen påverkar exkluderingen av män som offer.  

Politiska uppfattningar om maktstrukturer mellan könen både skapas av och skapar dessa 

ojämlika maktförhållanden. En jämställdhetsdiskurs framkom i dimensionen diskursiv praktik 

existera parallellt med diskurser om våld i nära relationer. ”Mäns våld mot kvinnor” som i det 

empiriska materialet uppfyller en synonymfunktion till ”våld i nära relationer” går att finna sitt 

ursprung i det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet, vilket lett till en intertextuell kedja till de 

kommunala myndigheternas handlingsplaner. Våld i nära relationers sammankoppling med 

jämställdhet i det empiriska materialet blir därav paradoxal vid användandet av begreppet 

”mäns våld mot kvinnor” som ytterligare bidrar till en social ojämlikhet mellan könen då det 

bidrar till att män inte har samma förutsättningar som kvinnor att erkännas som offer för våldet. 

De hegemoniska processer som återfinns inom jämställdhetspolitiken blir därmed förvrängda 

då de de politiska maktstrider som avser uppnå detta genom att ”bekämpa mäns våld mot 

kvinnor” (Regeringskansliet, 2019) inte är jämställda, utan istället kan skapa ytterligare 

spänning mellan könen. 

Jämställdhet förefaller i det empiriska materialet vara en ideologisk fråga och som jag påvisade 

i dimensionen diskursiv praktik anses ”mäns våld mot kvinnor” vara den ”yttersta formen av 

ojämställdhet mellan kvinnor och män” (Eskilstuna kommun, 2019). Det som här blir 

problematiskt är att då våld i nära relationer skrivs om och ”mäns våld mot kvinnor” istället 

används med en synonymfunktion så förändras följaktligen synen på fenomenet. Ett 

”jämställdhetsproblem” skapas här delvis genom utsagorna i det empiriska materialet och 

utesluter fenomenet i sin helhet där en variation av människor utsätts. Till följd utformas det 

praktiska arbetet gentemot ”mäns våld mot kvinnor” istället för ”våld i nära relationer”, vilket 

minskar möjligheten för att de våldsoffer som inte faller inom ramen för det empiriska 

materialets konstruktioner av ideala offer å ena sidan blir mindre troliga att söka stöd och å 

andra sidan är mindre troliga att få stöd. Det blir här en ond cirkel där de patriarkala strukturerna 

upprätthåller sig själva genom de ideologiska aspekter och hegemoniska processer som 

återfinns i det empiriska materialet. Detta blir särskilt problematiskt när det empiriska 

materialet främst består av myndigheter som har ett övergripande ansvar över institutionella 

samhälleliga strukturer och ideella organisationer som arbetar gentemot offer för våld i nära 

relationer.  

5. Diskussion 
I detta avsnitt följer en diskussion gällande studiens olika delar som helhet. Inledningsvis 

diskuterar jag syfte och frågeställningar där jag resonerar kring huruvida jag har besvarat dess 

frågeställningar och vidare uppfyllt studiens syfte. Efter det följer en diskussion där denna 

studie placeras i relation till tidigare forskning, hur den skiljer sig och vad man kan säga om 

tidigare forskningsresultat jämfört med denna studies resultat. Sedan diskuteras de teoretiska 

och metodologiska utgångspunkterna och huruvida de var lämpliga såväl som hur de bidrog till 

studien. Avslutningsvis följer en avslutande reflektion och reflektioner kring framtida forskning 

där jag diskuterar kring studiens helhet, vad resultatet kan bidra med till forskningsvärlden och 

vad som kan behövas i framtida forskning. 
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5.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka och förstå hur offer och förövare konstrueras inom 

diskurser om våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika 

uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Syftet delades in i tre frågeställningar där var och en 

av frågeställningarna passade en av de tre dimensionerna i Faircloughs tredimensionella modell. 

Jag har i denna studie kunnat besvara de tre frågeställningarna och anser därmed att studiens 

syfte är uppfyllt. Nedan påvisas hur syftet uppfyllts inom de tre dimensionerna. 

Den första frågeställningen berörde hur offer och förövare konstrueras inom diskurser för våld 

i nära relationer och besvarades i dimensionen text. Genom att se till beskrivningar av offer och 

förövare i det empiriska materialet tydliggjordes det att kvinnor huvudsakligen konstruerades 

som offer och män huvudsakligen konstruerades som förövare, vilket redogjordes för i det 

första temat i dimensionen text. För att vidare förstå hur och varför offer och förövare tillskrevs 

ett kön undersökte jag i det andra temat hur den våldsutsatta kvinnan och den våldsutsatta 

mannen konstruerades för att se dess skillnader. Detsamma gjorde jag i det tredje temat i 

dimensionen text där jag undersökte hur det våldsutövande kvinnan och den våldsutövande 

mannen konstruerades. Ur empiriska materialet kunde jag utläsa mättade konstruktioner och 

uppfattningar om den våldsutsatta kvinnan och den våldsutövande mannen. Gällande motsatsen 

gick att utläsa en del om den våldsutsatta mannen i delar av det empiriska materialet, men inga 

konstruktioner av den våldsutövande kvinnan.  

Den andra frågeställningen berörde hur svenska myndigheter och organisationer talar om våld 

i nära relationer och besvarades i dimensionen diskursiv praktik. Genom att undersöka hur 

texterna florerade och samverkade i det empiriska materialet synliggjordes intertextuella 

kedjor. Jag fann även en interdiskursivitet inom diskurser för våld i nära relationer där andra 

diskurser bäddades in. Dessa delade jag in i politiska och kulturella teman och redogjorde för 

hur diskurserna presenterades, med vilken erkänd kunskap och dess inflytande på diskurser om 

våld i nära relationer. Jag kunde här utläsa att texterna i det empiriska materialet produceras 

utifrån en uppfattning att det finns en rådande ojämställdhet och social olikhet mellan könen, 

inom vilket män är överordnade och kvinnor är underordnade, vilket bidrar till att ”mäns våld 

mot kvinnor” beskrivs vara ”den yttersta formen av ojämställdhet mellan kvinnor och män” 

(Eskilstuna kommun, 2019). Detta förminskar följaktligen möjligheten att se variationer av 

utsatta för våld i nära relationer. 

Den tredje och sista frågeställningen berörde hur samhälleliga strukturer påverkar diskurser om 

våld i nära relationer och besvarades inom dimensionen social praktik. Här integreras resultaten 

från de första två dimensionerna med teorin om ideala offer och genusteori som berör 

maskulinitet, femininitet och patriarkat, såväl som Faircloughs resonemang kring ideologi och 

hegemoni. Jämställdhet är centralt i det empiriska materialet där ”mäns våld mot kvinnor” 

förefaller stå i vägen för ett jämställt samhälle. Det empiriska materialet åskådliggör en kamp 

mot det som kan tolkas som patriarkala strukturer där en hegemonisk maskulinitet är det som 

ska motarbetas för ett jämställt samhälle. Män som sammankopplas med maskulina attribut 

generaliseras och förbises även när de visar sig sårbara och uppsöker stöd för sin utsatthet. Här 

påvisas därmed att den samhälleliga strukturen både skapas av och skapar ideologier gällande 

utsatthet och jämställdhet inom diskurser om våld i nära relationer där en patriarkal paradox 

äger rum som följaktligen bibehåller patriarkala strukturer genom att tillskriva offer och 

förövare ett kön.  



   

 

31 

 

Dessa tre frågeställningar har undersökts var för sig inom var och en av dimensionerna i 

Faircloughs tredimensionella modell och var vidare en dekonstruktion av studiens syfte. Då jag 

anser att denna studie har lyckats besvara de tre frågeställningarna menar jag även att studiens 

syfte har uppfyllts. Inom statliga och kommunala myndigheter, såväl som ideella organisationer 

som arbetar mot våld i nära relationer, råder det könsföreställningar gällande offer och förövare 

som påverkar samhälleliga strukturer både teoretiskt och praktiskt då det påverkar hur 

människor tänker kring fenomenet och hur arbetet mot våld i nära relationer utformas. Vidare 

produceras texterna utifrån förutsättningen att kvinnor är offer och män är förövare, vilket leder 

till att män som utsätts för våld i nära relationer exkluderas i det empiriska materialet. Detta 

kan vara till följd av såväl som orsaken till de patriarkala strukturer och ideologier kring ideala 

offer då det finns en social och kulturell svårighet att tillskriva män en offerroll, kanske särskilt 

när våldet utövas av en kvinna i en nära relation.  

5.2 Tidigare forskning 
Samtliga inkluderade forskningsartiklar i den tidigare forskningen berörde mäns utsatthet eller 

könsskillnader mellan utsatthet för våld i nära relationer. Att finna forskningsartiklar som berör 

ämnet visade sig vara svårt. Detta då trots användandet av sökord som ”male victimization” och 

”female perpetration”, bestod majoriteten av forskningen om kvinnors utsatthet. Forskning 

gällande mäns utsatthet för våld i nära relationer visade sig därmed vara en svårfunnen 

bristvara. Sex av de nio tidigare forskningsstudier jag slutligen kom att använda mig av 

bekräftade följaktligen min uppfattning då de påpekade att trots att det har funnits indikationer 

sedan 1960-talet att män är utsatta för våld i nära relationer i högre utsträckning än förväntat, 

kanske även i samma utsträckning som kvinnor, så har det ignorerats i forskningsvärlden. Mäns 

utsatthet är således något som vidare behöver undersökas för att våld i nära relationer ska förstås 

i sin helhet såväl som att arbetet mot våld är i behov av anpassning för att samtliga utsatta ska 

få den hjälp de behöver. 

Det första temat gällande symmetri/asymmetri berörde huruvida män och kvinnor utsätts för 

våld i nära relationer i liknande utsträckning eller inte. Då denna studie inte har undersökt 

könsskillnader för utsatthet var detta främst ett nödvändigt tema för att få en överblick i hur 

forskningssituationen ser ut för tillfället och i vilken utsträckning män utsätts i relation till 

kvinnor. Samtliga av de fyra studier som togs upp i temat påpekar att tidigare forskning har 

visat olika resultat, vilket även dessa studier gjorde. Bates et al (2019) menade däremot att både 

män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men att det råder en asymmetrisk 

könsstereotypisk attityd som bidrar till att män inte erkänns som offer i samma utsträckning 

som kvinnor. Detta går i linje med det jag fann i det empiriska materialet då jag i dimensionen 

text har påvisat att det råder könsföreställningar där kvinnor främst är de våldsutsatta och män 

främst är våldsutövare.  

Det andra temat i tidigare forskning berörde just könsföreställningar och maskulinitet där sex 

av de tidigare studierna påtalade dessa ovan nämnda könsföreställningar. Flera av dessa kom 

fram till olika föreställningar och resultat gällande utsatta män och maskulinitet. Bland annat 

kunde det här påvisas att män blir sämre bemötta när de söker hjälp och att de män som utsätts 

upplever att deras maskulinitet hotas inför både sig själv och andra. Maskulinitetsnormer 

återfanns även i den tidigare forskningen som å ena sidan förhindrade utsatta män att förmå sig 

söka hjälp och å andra sidan förhindrade män att fysiskt försvara sig mot våld av en kvinnlig 

partner. De maskulinitetsnormer jag fann i min studie berörde främst en sammankoppling med 

en våldskultur, men även att utsatta män i det empiriska materialet förväntas känna skam och 
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medskyldighet. Denna studie var en diskursanalys och kan därför inte bekräfta eller förneka hur 

utsatta män upplever sin situation, men det jag har kunnat finna bekräftar delvis de 

föreställningar som råder gällande den utsatta mannen. Om det tidigare forskning har kommit 

fram till gällande detta stämmer så kan det vara en bakomliggande orsak till det mörkertal av 

utsatta män som återfinns i samhället och som vidare leder till att det empiriska materialet har 

en uppfattning om att män inte utsätts i liknande utsträckning som kvinnor då de gärna inte 

söker hjälp för sin utsatthet. 

Det tredje och sista temat i den tidigare forskningen berörde patriarkala strukturer och våld i 

nära relationer. Fem av de nio studierna berörde patriarkala strukturer på varierade sätt. Å ena 

sidan påtalas patriarkala strukturer vara en tidig förståelse av våld i nära relationer då strukturen 

syftar till mäns dominans över kvinnor och därmed även mäns utövande av våld mot kvinnor. 

Å andra sidan beskrivs de patriarkala strukturerna även vara en bakomliggande orsak till att 

utsatta män inte uppsöker hjälp då mannen som ”överordnad” förlorar sin maskulinitet om han 

uppger sig vara ”underordnad” en kvinna. Migliaccios (2001) studie var av särskilt intresse för 

denna studie då Migliaccio påvisade att patriarkala strukturer går åt båda håll; kvinnor som 

utsätts måste å ena sidan ta sig ur ett förhållande där mannen uttrycker dominans, för att sedan 

söka stöd i ett patriarkalt samhälle som styrs mot männens fördel. Å andra sidan tillåter inte 

strukturen män att vara utsatta, att vara ett offer för våld av en kvinna, då den patriarkala 

strukturens medför klara könsföreställningar av mannen som dominant gentemot kvinnan. 

Detta är någonting som jag anser att den aktuella studien bekräftar då jag i dimensionen social 

praktik genom teorin ideala offer och genusteori om femininitet, maskulinitet och patriarkala 

strukturer fann en patriarkal paradox där det empiriska materialet bibehöll dessa strukturer 

snarare än som önskat arbetade ifrån dessa. 

5.3 Teori och metod 
Denna studie har bestått av en kritiskt diskursanalytisk metodansats utifrån Fairclough och hans 

tredimensionella modell bestående av dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik. 

Inom dimension social praktik krävs att man även använder sig av någon annan sociologisk 

teori eller kulturteori då sociala praktiker innehåller icke-diskursiva element (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). När dimensionerna text och diskursiv praktik bearbetats 

användes därför vid analys av dimensionen social praktik teorier gällande ”Ideala offer” och 

”Genusteori: patriarkat, maskulinitet och femininitet”. I dimensionen text framkom att 

könsföreställningar gällande offer och förövare råder, vilket kunde förstås utifrån båda de 

teorier som användes då den våldsutsatta kvinnan överensstämmer med feminina attribut och 

vidare uppfyller majoriteten av de kriterier som krävs för att klassificeras som ”det ideala 

offret”. Den våldsutövande mannen stämde i sin tur överens med maskulina attribut som 

sammankopplas med en våldskultur. I dimensionen diskursiv praktik visade sig jämställdhet 

vara centralt i det empiriska materialet och då diskursiva praktiker befinner sig på en 

institutionell nivå kan dessa vara politiskt och ideologiskt laddade. I dimensionen social praktik 

kunde således dimensionerna text och diskursiv praktik undersökas och förstås som helhet då 

ideologiska aspekter och hegemoniska processer undersöktes. Där bidrog främst patriarkala 

strukturer, maskulinitet och femininitet till en förståelse av de första två dimensionernas 

analysresultat. Då det empiriska materialet främst består av myndigheter som är politiskt styrda 

kunde jag genom de teorier som användes i studien se att myndigheterna genom sin 

jämställdhetspolitik avser arbeta från patriarkala strukturer, men jag kunde även se ett 
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upprätthållande av patriarkala strukturer genom hur offer och förövare konstruerades utifrån 

feminina och maskulina attribut i dimensionen text.  

Kritisk diskursanalys som teori och metod samt de övriga teorier som användes i den tredje 

dimensionen anser jag fungerade väl tillsammans. Att dela in studiens syfte i tre delar som var 

för sig var lämpliga inom varsin dimension av Faircloughs modell bidrog till att studien kunde 

hålla en röd tråd genom hela arbetet och resultatet byggdes succesivt fram. De teoretiska och 

metodologiska ansatser jag har använt mig av i denna studie har följaktligen utgjort grunden 

för att studiens syfte kunde uppfyllas. 

Det empiriska materialet har bestått av statliga och kommunala myndigheter samt ideella 

organisationers utsagor gällande våld i nära relationer. De statliga myndigheterna har utgjort en 

grund för de kommunala myndigheterna och var av intresse just av denna anledning. De statliga 

myndigheterna utgör på ett sätt en länk mellan forskning och praktik då dessa myndigheters 

handlingar måste ha belägg såväl som att de utgör en stor del av samhälleliga ideologier och 

maktförhållanden. De kommunala myndigheternas handlingsplaner har i sin tur utgjort en stor 

omfattning av det empiriska materialet då de har innehållit mer djupgående data än övriga. 

Dessa myndigheter har jag ansett vara av relevanta då de utformar det praktiska skyddsnätet för 

de våldsutsatta i samhället och vars verksamheter både medvetet och omedvetet möter de utsatta 

dagligen. De ideella organisationer som arbetar med att bemöta personer utsatta för våld i nära 

relationer utgjorde en variation i det empiriska materialet då dessa i många fall är de första som 

möter de våldsutsatta. Tillsammans anser jag att det empiriska materialet utgjorde en mättad 

data där en variation fanns och var lämplig att analysera utifrån kritisk diskursanalys. 

5.4 Avslutande reflektion och framtida forskning  
I detta avsnitt kommer jag att reflektera studien i sin helhet som ett avslutande moment. Jag 

kommer vidare att reflektera med utgångspunkt i de resultat som studien har kommit fram till 

och över de framtida studier som kan komma att göras i framtiden. 

Inledningsvis vill jag återigen lyfta fram att denna studies syfte inte har någon avsikt att 

förminska den uppmärksamhet som ges till utsatta kvinnor av statliga och kommunala 

myndigheter eller ideella organisationer. Syftet med denna studie har heller inte varit att lyfta 

fram något våldsoffer som viktigare än något annat. Istället har jag i denna studie velat 

undersöka och förstå varför mäns utsatthet inte får samma uppmärksamhet och varför män inte 

ges samma legitimitet som offer för våld i nära relationer.  

Denna studie påtalar en problembild gällande könsföreställningar kring utsatthet för våld i nära 

relationer. Detta är ett fenomen som vem som helst kan utsättas för, oavsett ålder, kön eller 

sexualitet. Min förhoppning med denna studie är därför att den kan uppmärksamma 

problematiken kring att sammankoppla utsatthet till en tämligen begränsad grupp med 

människor där följden blir att andra utsatta exkluderas. Samtliga av de myndigheter och ideella 

organisationer som det empiriska materialet består av nämner att även män och pojkar 

inkluderas men utan vidare omnämning. Då fenomenet beskrivs grundas i ett 

jämställdhetsproblem utgår samtliga således från ett grundantagande att kvinnor och tjejer är 

de som är utsatta och målar upp ett flertal bilder gällande kvinnors utsatthet, vilket resulterar i 

en svårighet att identifiera andra utsatta. Då det är väldokumenterat att män inte söker stöd i 

särskilt stor utsträckning såväl som att män inte upplever sig få den hjälpen som de behöver är 

det någonting som samhället behöver ta i akt för att kunna arbeta mot jämställdhet; alla behöver 

inkluderas i sin utsatthet för att samhället ska ha en möjlighet att bli jämställt.  
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Föreliggande studie skiljer sig från tidigare forskning i den mening att fokuset här riktades mot 

samhälleliga aktörers utsagor gällande våld i nära relationer. Jag har således kunnat undersöka 

och förstå delar av den orsak och verkan gällande mäns exkludering inom området och vad det 

finns för föreställningar om de utsatta. Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är språket en 

process som både skapar våra förutsättningar för hur vi ser på världen och hur vi handlar i den 

(Fairclough, 1992:63). Hur det talas om de utsatta påverkar därmed hur vi människor ser på 

utsattheten för våld i nära relationer såväl som hur både samhället och de utsatta agerar utifrån 

det. Denna studie kan förhoppningsvis bidra till fortsatta studier som omfattar alla som utsätts 

för våld i nära relationer, hur utsattheten ser ut överlag såväl som vad våld i nära relationer 

beror på. Endast genom att undersöka fenomenet i sin helhet tror jag att vi kan förstå dess 

orsaker och följder och vidare utforma ett stöd för de utsatta utifrån det. 

Avslutningsvis vill jag säga att jämställdhetspolitiken i denna studie visade sig vara mer central 

än vad jag i början anade. Därför anser jag att denna studie visar en särskilt vikt av att, utöver 

att vidare undersöka alla som utsätts för våld i nära relationer, även undersöka hur arbetet 

gällande jämställdhet utformas. Jag har i denna studie sett en antydan till en jämställdhetspolitik 

som inte är jämställd då den förefaller enbart arbeta mot ett håll. I slutändan bör jämställdhet 

innebära allas lika rätt och värde och därför bör jämställdhetspolitiken arbeta mot att alla 

individer ska ha samma förutsättningar till stöd när de utsätts för våld i nära relationer.  
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