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Sammanfattning 
 
Detta är en diskursanalytisk studie som undersöker hur diskurser om ansvar för skydd för 
våldsutsatta kvinnor konstrueras bland politiker och tillsynsmyndigheter och vilka följder dessa 
diskurser får i den sociala praktiken. Jag har kartlagt diskurser inom officiella dokument från 
regeringen och tillsynsmyndigheter. Det förekommer motsättningar och spänningar både inom och 
mellan diskurserna vilket medför att ansvarsfrågan blir otydlig och ansvaret förskjuts från staten till 
kommunerna och slutligen till frivilligorganisationerna.  
 
När jag kopplar samman diskurserna med Connells teorier om könsordning blir det tydligt att se att 
våldsutsatta kvinnor är en oönskad målgrupp med låg status och låg prioritet och att ingen officiell 
instans önskar att ansvara för deras skydd. Det ses som en självklarhet att de ideellt drivna 
kvinnojourerna står för en övervägande majoritet av det skydd som finns tillgängligt för våldsutsatta 
kvinnor. Dessutom nämns aldrig alternativet att skyddade boenden till övervägande del skulle 
kunna drivas med kommunala eller statliga medel. Konsekvensen av dessa diskurskonstruktioner är 
att våldsutsatta kvinnor tvingas förlita sig på det skydd som erbjuds av frivilligorganisationer med 
bristande resurser och utan krav på utbildad personal. Dessutom nödgas den kvinnliga personalen 
till att arbeta gratis. Jag hävdar att det finns starka patriarkala krafter som tjänar på att situationen 
förblir oförändrad. 
 
 
Sökord: Diskurs, kritisk diskursanalys, könsordning, våld, kvinnojour, skyddat boende, ansvar, 
policy, politik. 
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1. Inledning 
 
Våld i nära relation är en ständigt uppmärksammad fråga, kanske just för att det är ett omfattande 
samhällsproblem som vi inte har lyckats få bukt med. Men frågan om våld mot kvinnor har långt 
ifrån alltid haft en självklar plats i det offentliga rummet och i politiska debatter. Frågan om 
”hustrumisshandel” tas för första gången upp på den politiska arenan under slutet på 1930-talet av 
några kvinnor som lämnat in en motion om ökad trygghet för våldsutsatta hustrur i hemmet. Detta 
möts dock av förvåning och stort motstånd och våldet bagatelliseras och både mannen och kvinnan 
ses som likvärdigt ansvariga för våldet. Frågan om våld i hemmet är inte särskilt vanligt 
förekommande på den politiska dagordningen under 1930-1960-talet, men när det ändå diskuteras 
är den övervägande uppfattningen att det ses som en privat fråga och en naturlig del av ett 
äktenskap, snarare än som ett problem som kräver ett offentligt ingripande (Wendt Höjer 
2002:52,54).  
 
Under 1970-1980-talet tas problemet om ”kvinnomisshandel” upp och får ta mer plats bland andra 
frågor på politisk nivå. I samband med detta ändras lagen så att våld i hemmet faller under allmänt 
åtal (Wendt Höjer 2002:90). Främst under 1980-talet växer en allmän debatt fram i samhället som 
färgar av sig på politiska diskussioner. Debatten väcks av feministiska forskare och kvinnojourer 
och börjar allt mer handla om våldet som en konsekvens av ojämna maktrelationer mellan könen 
(Wendt Höjer 2002:112). Under denna tidsperiod ses det dock fortfarande långt ifrån som en 
självklarhet att detta bör ägnas uppmärksamhet på politisk nivå (Wendt Höjer 2002:119).  
 
Först under 1990-talet blir våld mot kvinnor en mer frekvent förekommande del av regeringens 
politik och problemet beskrivs som en jämställdhetsfråga i officiella dokument och statliga 
utredningar. Från och med denna period har särskilda ekonomiska medel avsatts i 
budgetpropositionerna för att stötta kvinnojourer samt stöd till åtgärder för att motverka eller 
förebygga våld mot kvinnor. Kvinnofridsfrågor blev således accepterat som en offentlig 
angelägenhet under denna period (Wendt Höjer 2002:155,156). Under 2000-talet beskrivs mäns 
våld mot kvinnor dessutom som ett omfattande samhällsproblem i regeringens officiella dokument 
(ex. prop 2006/07:38 s 8,9). Härutöver har världshälsoorganisationen WHO klassat mäns våld mot 
kvinnor som ett stort folkhälsoproblem, vilket ytterligare stärker frågans status i den offentliga 
debatten (Heimer & Sandberg 2008:20).  
 
Tidigare rådande samhällsdiskurser påverkade således de politiska möjligheterna att diskutera och 
effektivt arbeta mot våldets orsaker och konsekvenser. Men under de senaste drygt 30 åren har 
ämnet allt mer gått från att vara en privat fråga till att bli en offentlig angelägenhet. Trots denna 
utveckling förefaller det som att ansvarsfrågan i den akuta situationen, då våldsutsatta kvinnor söker 
skydd och tillfälligt uppehälle, fortfarande framstår som något oklar. De allra flesta skyddade 
boenden och kvinnojourer i Sverige drivs idag av ideella organisationer trots att regeringen lägger 
ansvaret för det akuta skyddet av våldsutsatta kvinnor hos landets kommuner. 
 
Jag ställer mig frågande till att offer, för något som anses vara ett stort samhälls- och 
folkhälsoproblem, till största del hänvisas till frivilligorganisationer trots kommunernas ansvar. Jag 
anser det vara av stor vikt och i enighet med samhällets intressen att reda ut denna ansvarsfråga i 
hopp om att ett förtydligande av ansvar och skyldigheter ska förbättra villkoren för våldsutsatta 
kvinnor som söker akut skydd.  
 

1:1 Syfte och frågeställning  
Mitt syfte med uppsatsen är att kartlägga hur diskurser om ansvar för våldsutsatta kvinnors skydd 
konstrueras och används av politiker och tillsynsmyndigheter och om det finns diskursiva 
förskjutningar mellan politikers och tillsynsmyndigheters sätt att konstruera ansvarsbegreppet. 
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Tillsynsmyndigheternas uppdrag är bland annat att se till att lagar och politiska beslut efterlevs av 
landets kommuner. Om det finns skillnader i hur ansvar konstrueras emellan politiker och 
tillsynsmyndigheter är jag intresserad av att veta vilka konsekvenser dessa skillnader kan tänkas ha 
för skyddet för kvinnor som utsätts för våld. I min studie utgår jag från att diskurser har effekter på 
den sociala praktiken och vise versa. Jag avser således att utforska de diskursiva villkoren för akuta 
hjälpinsatser för våldsutsatta kvinnor.  
 
Min frågeställning lyder:  
 

Hur konstrueras diskurser om ansvar för skydd för våldsutsatta kvinnor i akut hjälpbehov 
bland politiker och tillsynsmyndigheter och vilka följder får detta i samband med den 
sociala praktiken? 
 

Som framgår ovan har jag valt att studera dessa diskurser på två samhällsnivåer. Den första nivån 
har jag kallat för Lag- och regeringsnivå och den andra nivån har jag namngett 
Tillsynsmyndighetsnivå. Dessa nivåer är hierarkiskt ordnade i den sociala praktiken eftersom 
tillsynsmyndigheterna arbetar på uppdrag av regeringen med tillsyn av socialtjänsten. Den 
diskursiva praktiken följer dock inga sådana hierarkiska ordningar men det är min förhoppning att 
lag- och regeringsnivån ska ge en insyn i hur politiker konstruerar en bild av hur de vill att ansvar 
och skydd ska se ut medan diskurser på tillsynsmyndighetsnivån ger en bild av hur lagar och 
politiska beslut efterlevs inom kommun och socialtjänst. 
 
Som ett sätt att avgränsa min studie kommer jag inte att gå närmare in på särskilda förutsättningar 
för specifika grupper av våldsutsatta kvinnor som regeringen klassat som särskilt utsatta. Till 
särskilt utsatta grupper hör våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik samt våldsutsatta 
kvinnor med funktionsnedsättning samt HBTQ-personer som upplever våld i nära relation och 
personer som är utsatta för hedersrelaterat våld. När jag använder formuleringen ”våldsutsatta 
kvinnor” innefattar det alla kvinnor som utsätts för våld i nära relation.  
 
Jag kommer ej heller att analysera ansvar eller förutsättningar för hjälp för våldsutsatta barn eller 
barn som bevittnat våld. Även detta är ett val jag gjort för att avgränsa min studie. 
 
 

2. Tidigare forskning 
Jag fann ingen forskning som undersökt diskursiva förutsättningar för våldsutsatta kvinnors 
möjlighet till skydd. Jag har inte heller hittat någon forskning som tar upp frågan om hur diskurser 
om ansvar för detta skydd konstrueras. För att få en överblick av det diskursiva fältet om 
våldsutsatta kvinnor har jag använt mig av tidigare forskning som studerat mäns våld mot kvinnor i 
allmänhet på makronivå. Det är min förhoppning att denna forskning speglar vårt samhälle och 
således ger en bild av vilket samhälle dessa diskursiva förutsättningar om ansvar för skydd måste 
konstrueras i. Jag har även använt mig av tidigare forskning som undersökt vikten av politikers och 
lagars inverkan på våldsutsatta kvinnors förutsättningar för att få skydd. Denna forskning om 
officiell policy är dock inte diskursanalytisk då jag inte heller hittade någon forskning av detta slag.  
 

2:1 Den patriarkala ideologin som grunden för mäns våld mot kvinnor 
Det finns en hel del tidigare forskning som studerat mäns våld mot kvinnor ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv. De studier jag tagit del av är lite olika utformade men den gemensamma hållningen är 
att mäns våld mot kvinnor inte enbart kan ses som ett interpersonellt problem eftersom attityder och 
handlingar speglar ett patriarkalt samhälle med ojämna maktresurser. Exempelvis har DeShong 
(2011) gjort en feministisk poststrukturalistisk diskursanalys av våldsutövande män i Karibien. 
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Studien undersöker hur kvinnors förmodade sexualitet och otrohet legitimerar våld och 
övervakning, i förövarens ögon, eftersom mannens rykte är beroende av hur kvinnan framstår. 
Författaren menar att denna ojämna maktbalans i förhållandet speglar en större samhällelig obalans 
mellan könen. Detta yttrar sig i hur diskurser konstrueras om vad manlighet innebär och i hur 
diskurser om kvinnlig underlydnad konstrueras. DeShong menar att dessa diskurser grundar sig i 
traditionella praktiker där könsrollerna ses som normala. Författaren menar att om män och kvinnor 
inte lever upp till dessa diskursiva ideal uppstår det en risk att mannen känner att hans maskulinitet 
är hotad och att han därför önskar att fysiskt kuva kvinnan för att upprätthålla maktobalansen och 
återfå sin maskulinitet. I förlängningen menar författaren således att våld mot kvinnor i 
heterosexuella relationer till stor del legitimeras av samhället i stort eftersom dessa ojämlika 
diskurser är förankrade i den sociala praktikens traditioner och ständigt reproduceras.  
 
I en liknande studie undersöker Bettman (2009) hur män från olika kulturella grupper ser på 
maskulinitet och om de i någon mån kände sig berättigade till att använda våld mot en kvinnlig 
partner. Författaren konkluderar dock att även om det är viktigt att undersöka faktorer som kultur, 
klass och etnicitet, när studier görs om mäns våld mot kvinnor, är det i slutänden ändå ett diskursivt 
fenomen som grundar sig i ett patriarkalt samhälle som domineras av patriarkala diskurser. 
Härskande diskurser om maskulinitet framträder i studien där kvinnor ses som underordnade och 
våld ses som en naturlig del av manligheten. Den hegemoniska diskursen om maskulinitet beskrivs 
som den dominerande bilden av vad manlighet innebär. Hearn (2012) påtalar också vikten av 
maskulinitetens hegemoni men framhäver att den hegemoniska bilden av maskulinitet inte ensam 
kan stå som förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor. Liksom de andra författarna menar han 
att det är viktigt att samtidigt ta hänsyn till andra maktstrukturer i samhället när våldet analyseras. 
Hearn ser även mäns våld mot kvinnor som ett sätt att förstärka den maktrelation som råder mellan 
män och kvinnor i samhället och patriarkala institutioner.   
 
Även Dahlkild-Öhman (2011) tar upp den ojämna maktfördelningen mellan män och kvinnor som 
ett problem i doktorsavhandlingen Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma. Det är en 
diskursanalytisk studie som fokuserar på barns förutsättningar för att få komma till tals i vårdnads-, 
boende och umgängesutredningar där fadern utsatt modern för våld. Trots studiens barnfokus ger 
den även en bild av förutsättningar för hjälp till mödrar samt en bild av rådande diskurser i Sverige 
om våld mot kvinnor i allmänhet. Hon kartlägger flera diskurser på området våld i nära relationer 
och barnskydd, men de diskurser hon anser vara av vikt för att social förändring ska ära rum är 
könsvåldsdiskursen, omsorgsdiskursen och delaktighetsdiskursen. Hon beskriver könsvålds-
diskursen som en diskurs som framställer pappans våld mot mamman som könat och kopplar detta 
samman med mäns överordnad och kvinnors underordnad i samhället. Omsorgsdiskursen innebär 
en syn på barn som beroende av sina föräldrars omsorg, medan delaktighetsdiskursen innebär en 
syn på barn som kompetenta aktörer med kunskaper om sin situation som utredare bör ta hänsyn 
till. Dahlkild-Öhman hävdar att om socialarbetare och andra utredare implementerade ett synsätt 
som bestod av en kombination av dessa tre diskurser skulle det innebära att det skulle bli lättare för 
kvinnor och barn att få det skydd och stöd de behöver. Hon menar vidare att om dessa tre diskurser 
skulle bli dominerande skulle det innebära att den rådande könsordningen skulle utmanas och att 
våldsutövande pappors åsikter skulle få mindre utrymme vilket i sin tur skulle öka möjligheterna för 
mammors och barns skyddsförutsättningar. Författaren menar dock att stöd på en politisk nivå är 
nödvändigt för att en implementering av dessa diskurser ska kunna bli verklighet. 
 

2:2 Den officiella policyns betydelse för skydd för våldsutsatta kvinnor  
Jag hittade som sagt ingen forskning som använt sig av diskursanalys som metod för att undersöka 
kvinnojoursverksamhet eller policy rörande skydd för våldsutsatta kvinnor. Däremot fann jag en 
forskningsartikel av Nichols och Feltey (2003) som intervjuat kvinnor på kvinnojourer om deras 
förslag på förbättringar för våldsutsatta kvinnors förutsättningar för hjälp och stöd. Författarna 
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analyserade kvinnornas svar genom att undersöka om kvinnornas förslag speglade diskurser om 
individuella lösningar eller mer strukturerade diskurser på samhällsnivå. Resultatet visade att de 
flesta av kvinnornas förslag visserligen var individfokuserade men att många förslag även gällde 
förändringar på politisk nivå så som omstruktureringar av sociala och ekonomiska prioriteringar och 
ändring av officiell policy eftersom de ansåg att det skulle förbättra deras möjligheter för bättre 
skydd.  
 
I en annan studie hävdar Elman (2001) att Sveriges regering sedan 1980-talet har en ändrad officiell 
policy där frågan om våldsutsatta kvinnor uppmärksammas mer än tidigare och att regeringen 
därmed har gett ökade ekonomiska anslag och satsat på reformer och kampanjer för att förhindra 
mäns våld mot kvinnor. Elman har, genom studier av kvinnor på kvinnojourer, undersökt om dessa 
ökade anslag och reformer har haft någon verklig effekt för våldsutsatta kvinnors förutsättningar. 
Elmans resultat tyder på att dessa officiella kampanjer och policyändringar endast ger illusionen av 
att förbättringar skett. Hon menar att detta enbart gynnar staten eftersom staten framstår som aktiv i 
frågan, men att det inte har hjälpt de våldsutsatta kvinnornas förutsättningar nämnvärt. Hon menar 
att staten endast tar ett symboliskt ansvar för våldsutsatta kvinnor eftersom den officiella policyn är 
att kvinnorna ska förlita sig på statliga myndigheter, men i realiteten utförs hjälpen oftast av ideella 
verksamheter. Elman är dessutom kritisk mot socialtjänstens arbete och menar att kvinnorna i 
hennes studie upplevde att personalen på de ideella kvinnojourerna var bättre på att lyssna på, och 
se till, deras behov, än vad socialtjänsten var. Jag hittade ingen ytterligare forskning gällande 
officiell policy rörande skydd för våldsutsatta kvinnor i Sverige, men som en jämförelse kan Diner 
och Toktas studie (2013) nämnas gällande bristen på implementering av officiell policy på ämnet i 
Turkiet. Författarna menar att det finns en officiell policy i Turkiet som hävdar att gagna 
våldsutsatta kvinnors skydd. Bland annat har en lag införts som innebär att alla kommuner med över 
50 000 invånare ska öppna skyddade boenden för kvinnor. Författarna menar dock att det saknas 
samordning och auktoritet för att genomföra den policy som ska garantera kvinnors skydd och trots 
lagändringen finns det inget som tyder på att en institutionalisering av skyddade boenden kommer 
att ske.  
 
Diner och Toktas menar att anledningen till att lagen inte efterlevs beror på att det inte finns någon 
egentlig vilja att implementera den eftersom de flesta politiker och beslutsfattare i Turkiet är män 
med typiskt patriarkala åsikter. Författarna menar att dessa män snarare värnar om att hålla samman 
kärnfamiljen, än att kvinnor ska söka sig bort från sin man. Författarna menar följaktligen att 
kvinnor måste få en mer framträdande roll inom politiken för att den officiella policyn om skydd 
ska efterlevas i praktiken. Dessutom anser författarna att en samordning av skyddet för kvinnor 
försvåras av att den turkiska staten allt mer outsourcar social verksamhet som den har ett ansvar att 
förse sina medborgare med. Enligt denna studie får detta som följd att staten, istället för att anställa 
utbildade socialarbetare, förlitar sig på människor utan kunskap om våldsutsatta kvinnors behov.  
 

2:3 Sammanfattning tidigare forskning 
Det har tidigare gjorts diskursanalyser av samhälleliga diskurser som legitimerar våld mot kvinnor. 
Det har även forskats om policyer om insatser för kvinnor, men inga diskursanalyser har tidigare 
gjorts av dessa policyer. Ovanstående forskning tecknar en bild av ett samhälle där stor ojämlikhet 
råder mellan könen och diskurser om maskulinitet har betydelse för det våld som utövas av män 
mot kvinnor. Forskningen tyder vidare på att denna maktobalans gör sig gällande även på politisk 
nivå vilket kan få en betydelse för kvinnors förutsättningar för att få skydd eftersom det kan finnas 
en ovilja att implementera officiell policy i praktiken. 
 

2:4 Denna studies bidrag  
Den tidigare forskningen ger indikationer om vilka följder som diskurser om mäns våld mot 
kvinnor kan få i den sociala praktiken för kvinnor som söker skydd. Det saknas dock ett tydligt 
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diskursivt samband eftersom det inte finns någon tidigare forskning som direkt undersökt hur 
diskursiva förutsättningar för våldsutsatta kvinnors möjlighet till skydd konstrueras bland politiker 
och tjänstemän. Det har således inte gjorts någon diskursanalys av den officiella policyns betydelse 
för våldsutsatta kvinnors skydd. Dessutom beskriver den tidigare forskningen ingenting om hur 
diskurser om ansvar för skydd konstrueras. Min studie kommer således undersöka ett område som 
inte tidigare fullt ut analyserats ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Jag anser att min studie behövs 
för att peka på de diskursiva villkoren som både möjliggör och begränsar insatser till våldsutsatta 
kvinnor 
 

3. Metod och teori 
Jag kommer nedan att börja med att motivera mitt val av metod och går sedan igenom metodens 
grundantagande. När jag gjort det beskriver jag mitt tillvägagångssätt gällande urval och insamling 
av data och beskriver därefter vilka etiska tankar jag gjort mig om studien. Efter detta redogör jag 
för mitt analytiska tillvägagångssätt och därefter för metodens begränsningar. Slutligen beskriver 
jag den sociala praktik som jag valt att koppla samman med min diskursanalys. 
 

3:1 Varför kritisk diskursanalys? 
Jag har valt att använda mig av kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell eftersom min 
frågeställning rör ett område på makronivå vilket stämmer väl överens med kritisk diskursanalys 
som är avsedd att studera språkanvändning inom större strukturer (Fairclough i Wetherell et al. 
2001: 316). Även språkbruk är av intresse för min fråga eftersom jag bland annat avser att reda ut 
hur begreppet ansvar konstrueras bland politiker och tillsynsmyndigheter. Självklart är även 
diskursanalysens grundantagande om konstruktion viktig för min frågeställning i detta hänseende 
eftersom jag vill kartlägga just konstruktionen av diskurserna. Jag utvecklar detta grundantagande i 
nästa avsnitt. Den kritiska diskursanalysen ger mig dessutom möjlighet att koppla samman min 
undersökning med ett icke diskursivt perspektiv i den sociala praktiken (Wetherell et al. 2001: 240) 
vilket jag hoppas kan ge uppsatsen ett djup utöver de språkliga och diskursiva elementen.  
 
I och med att den kritiska diskursanalysen lämnar utrymme för icke diskursiva element anser jag 
metoden som lämplig då jag anser att våldet som kvinnor utsätts för inte enbart är diskursivt, utan 
även är ett fysiskt och psykiskt våld med materiella och psykiska konsekvenser för den enskilde. 
Även om våldet kanske legitimeras av patriarkala diskurser har det en fysisk och mental dimension 
som inte bara kan förstås som en social konstruktion. Våldet måste därmed förstås som en del av en 
delvis icke-diskursiv social praktik. Genom att jag använder mig av kritisk diskursanalys kan jag 
således hålla isär det faktiska våldet från ideologiska konstruktioner av våldet. 
 
Som framgår av min inledning och motivering till frågeställningen ställer jag mig kritisk till hur 
ansvarsfrågan kring våldsutsatta kvinnors akuta skydd hanteras. Att vara uttalat kritisk mot vad man 
uppfattar som ett socialt problem och att utgå från detta i sin frågeställning är i enighet med 
tillvägagångssättet i kritisk diskursanalys eftersom ett av den kritiska diskursanalysens huvudsyften 
är att skapa kunskap och medvetenhet som i förlängningen kan leda till förändring (Fairclough i 
Wetherell et al. 2001: 230, 236). Det är min, kanske något naiva, förhoppning att min studie i någon 
mån kan vara ett bidrag till att omstrukturera diskursordningen på detta område.  
 

3:2 Metodens grundantaganden   
Begreppet diskurs kan beskrivas som språkliga konstruktioner inom ett visst socialt område som 
bidrar till förståelsen av området, eller som Winther & Phillips (2000:6) uttrycker det:  
  
 [...]ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen). 
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Diskursanalys är avsedd att närgånget studera språkbruk och att leta mönster i användandet av 
språket. Ett grundantagande inom diskursanalys är att språket är konstituerande, det vill säga att vi 
skapar mening genom vårt användande av tal och skrift. Språket är således inte en neutral 
informationsförmedlare som avspeglar någon sorts verklighet, utan ses istället som 
meningsproducerande och i ständig förändring (Wetherell et al. 2001: 6). Den ontologiska och 
epistemologiska synen inom diskursanalys innebär dessutom att man inte ser verkligheten som 
objektiv och att det kan finnas många sanningar eftersom det finns lika många verkligheter som det 
finns sociala sammanhang (Wetherell et al. 2001: 11-12).  
 
Inom just kritisk diskursanalys ses språket inte enbart som konstituerande utan även som 
konstituerad av den sociala praktiken som inte nödvändigtvis har en diskursiv karaktär. Samtidigt 
som språket och dess diskurser formar våra sociala strukturer är språket och diskurser således också 
skapade utifrån den omgivande sociala praktiken. Detta innebär att diskurser i den sociala praktiken 
är dialektiskt relaterade till andra sociala element som inte är diskursiva till sin natur (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000: 68). Detta kan förklaras med Faircloughs tredimensionella modell för 
diskursanalys. Han delar upp analysen i textanalys, diskursiv praktik och social praktik: 
  
När textanalysen görs, analyseras själva de språkliga dragen i texten som är föremål för analys. 
Syftet med textanalysen är att tolka hur diskurser förverkligas genom text och språk. Bland annat 
studeras ordval och grammatik och meningsuppbyggnad och det är intressant att studera hur detta 
kan påverka textens underliggande mening och eventuella ställningstaganden. För att få fram detta 
kan man undersöka modalitet som är ett grammatiskt element som fokuserar på i vilken grad den/de 
som skrivit texten instämmer med textens innehåll eller budskap. Detta kan man se genom att 
studera om texten presenteras som en sanning eller om det lämnas utrymme för tolkning. Om något 
exempelvis beskrivs som att det är på ett visst sätt har texten en hög grad av modalitet, medan om 
något beskrivs som att det skulle kunna vara på ett visst sätt är graden av modalitet lägre (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:87). 
 
När den diskursiva praktiken analyseras tittar man på hur texten är producerad, alltså av vem, i 
vilket diskursivt sammanhang och under vilka diskursiva omständigheter. Man tittar också på hur 
texten konsumeras vilket innebär en analys av vem som konsumerar texten och hur den tolkas 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:85). Analysen av den diskursiva praktiken hänger nära samman 
med textanalysen och genomförs framförallt genom en kartläggning av vilka diskurser som 
produceras och konsummeras i samband med texten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75). 
 
När den sociala praktiken kommer in i analysen handlar det om att kartlägga sociala och kulturella 
strukturer som skapar ramarna för den diskursiva praktiken. Det är här det icke diskursiva elementet 
av analysen kommer in. Det är av intresse att studera förhållandet mellan diskursiv praktik och 
social praktik för att se hur de påverkar varandra och om diskurser i den diskursiva praktiken har 
konsekvenser för den bredare sociala stukturen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90). För att 
kunna göra en grundlig kritisk diskursanalys är det i och med detta en fördel att knyta samman 
analysen med någon form av sociologisk teori för att kunna lyfta den analytiska nivån utöver det 
rent diskursiva (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75). Diskursanalys är dessutom starkt förankrad 
i socialkonstruktionismen som delar synen på att språket medverkar till att konstruera världen. Ur 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas och upprätthålls människans sätt att uppfatta världen 
just genom social interaktion som språket är en stor del av. En studie av den sociala verkligheten 
måste, ur ett diskursanalytiskt perspektiv, alltid studera ett begreppsliggörande av den sociala 
världen. Av detta följer att teorier om verkligheten inte går att skilja från metodologiska idéer om 
hur man når kunskap om verkligheten. Teori och metod inte går alltså inte att skilja åt på något 
självklart sätt inom diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 10, 12).  
 
I och med att kritisk diskursanalys fokuserar på sociala problem och orättvisor är det även centralt 



10 
 

att analysera den sociala och diskursiva praktiken utifrån ett maktperspektiv (Wetherell et al. 2001: 
316). Begreppet hegemoni används av Fairclough som ett sätt att prata om maktrelationer som 
bygger på samtycke snarare än tvång. Den dominerande hegemoniska makten är således beroende 
av att människor samtycker, eller åtminstone fogar sig frivilligt under makten (Fairclough 
2003:218). I en diskursanalytisk studie är det av intresse att studera hur den hegemoniska makten 
genomsyrar hela den sociala strukturen och gynnar den dominerande sociala gruppen och hur 
maktförhållandet upprätthålls eller förändras genom ideologi. När en diskurs blir ideologisk ses 
dess innehåll som allmänt giltigt sunt förnuft som tas förgivet (Fairclough 2003:58). Fairclough ser 
ideologi som maktens redskap för att upprätthålla rådande maktrelationer och i den meningen blir 
de ideologiska diskurserna bidragande till att upprätthålla eller förändra den rådande hegemonin 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:79). 
 
Ovanstående grundtankar är viktiga för min frågeställning och min undersökning i sin helhet 
eftersom synen på språket som konstituerande är en förutsättning för att jag ska kunna kartlägga hur 
diskurser om ansvar för akut skydd för våldsutsatta kvinnor i akut hjälpbehov konstrueras. Detta 
innebär att jag med hjälp av att se hur språket används i mina data kan urskilja dessa diskurser som 
jag är ute efter och på så sätt få en uppfattning om vad som kopplas samman med exempelvis ordet 
ansvar och hur det kan variera i sin innebörd och kontext beroende på diskurs.  
 
Eftersom det även är min avsikt att studera hur dessa diskurser skapas på två olika nivåer i 
samhället blir det naturligt att också se till de makt- och förändringsprocesser som jag ovan beskrev 
är relaterade härtill. Jag avser således att se hur diskurserna om ansvar för akut skydd för 
våldsutsatta kvinnor i akut hjälpbehov på de båda nivåerna är sammankopplade med maktintressen 
på de olika nivåerna och om några av diskurserna är ideologiska i Faircloughs mening. Det ger mig 
möjlighet att undersöka om det är någon nivå som vinner på att ingen förändring äger rum, alltså för 
vem det lönar sig att exempelvis inte förstatliga eller kommunalisera skyddade boenden. Den 
kritiska diskursanalysen ger mig också möjlighet att se maktperspektivet ur ett ännu större 
perspektiv och jag kan ställa mig frågan om jag möjligtvis kan koppla det samman med en 
könsmaktsordning i samhället som inte ser till kvinnors behov i första hand. 
 

3:3 Urval och datainsamling 
Som jag tidigare beskrivit gäller min undersökning diskurser om ansvar för skydd för våldsutsatta 
kvinnor i akut hjälpbehov på följande två samhällsnivåer: Lag- och regeringsnivå samt 
Tillsynsmyndighetsnivå. 
 
När jag valde ut de källor där jag letat efter data i form av texter har jag företagit mig ett strategiskt 
och ändamålsenligt urval i form av politiskt viktiga data (sampling politically important cases). 
Detta innebär att forskaren väljer ut källor som kan anses vara av politisk och samhällelig vikt 
(Patton (2002: 241). Detta betyder i praktiken att jag valt ut källor som jag tror påverkar samhället 
och som säger något om den politik som bedrivs. Detta är i enighet med kritisk diskursanalys 
eftersom ett av metodens syften är att rikta uppmärksamhet mot ett samhälleligt problem. På lag- 
och regeringsnivå utgörs min källa av Regeringen via hemsidan www.riksdagen.se vilket är 
Sveriges riksdags officiella hemsida där alla regeringens skrivelser, propositioner och beslut samt 
lagar finns tillgängliga. På tillsynsmyndighetsnivå utgörs mina källor av Socialstyrelsen och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Efter det att jag valt ut mina källor började jag leta i källorna efter de dokument som skulle 
analyseras. Jag gjorde således ett urval inom materialet i form av en sorts ”criterion sampling” som 
innebär att den data forskaren letar efter ska möta vissa på förhand bestämda kriterier för att få ingå 
i studien. När den data som passar in i studiens frågeställning hittats är det möjligt att göra mera 
djupgående analyser (Patton 2002: 238). Jag tillämpade detta på så sätt att jag letade efter dokument 
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som alla skulle möta kriteriet att på ett eller annat sätt behandla frågan om ansvar för våldsutsatta 
kvinnor i akut behov av skydd. När jag sedan sorterat fram de dokument som framstod som mest 
rika på relevant information kunde jag påbörja min diskursanalys av texterna. 
 
På lag- och regeringsnivå utgörs mina data av regeringens skrivelser, beslut och propositioner samt 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). När jag valde ut de dokument som skulle vara relevanta för min 
undersökning gick jag in på Riksdagens hemsida under fliken ”Dokument och lagar” och fick där 
fram Socialtjänstlagen (SoL) och därefter sökte jag under ”propositioner och skrivelser”. Här 
använde jag mig av hemsidans egen sökmotor och sökte efter regeringens propositioner som 
innehöll orden ”Kvinnojour”, ”våldsutsatta kvinnor” och ”skydd”. Jag sorterade därefter fram de 
dokument som jag ansåg var av störst betydelse för min undersökning och som jag bedömde som 
representativa för regeringens syn på våldsutsatta kvinnors akuta skyddsbehov.  
 
De tillsynsmyndigheter jag använt mig av i studien är Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). På tillsynsmyndighetsnivå utgörs mina data av rapporter, handböcker och 
meddelandeblad från Socialstyrelsen samt Socialstyrelsens författningssamling samt 
tillsynsrapporter från Socialstyrelsen och IVO. För att söka efter relevanta dokument från 
Socialstyrelsen använde jag mig av deras officiella hemsida. Jag letade först igenom deras 
författningssamling (SOSFS) och fann där endast en bestämmelse som gällde Socialnämndens 
arbete med våldsutsatta kvinnor (SOSFS 2009:22). Därefter letade jag bland deras handböcker och 
fann handboken ”Våld – Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld”. Jag gick även igenom Socialstyrelsens meddelandeblad som innehåller nyheter 
och förtydliganden av juridiska frågor. Jag fann ett meddelandeblad gällande Socialnämnders 
respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt 
socialtjänstlagen. Härefter sökte jag även bland deras publikationer genom att använda mig av 
sidans sökfunktion bland publikationerna och letade då efter publikationer innehållande orden 
”skyddat boende”, ”kvinnojour” och ”våld”. Jag fann här flera publikationer men valde ut de 
publikationer som jag ansåg som mest rika på information i relation till mitt uppsatsämne. De 
publikationer jag valde ut var ”Fristad från våld - en vägledning om skyddat boende” samt 
”Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Alla kommuners ansvar” Den sistnämnda 
publikationen är en slutrapport från en tillsyn av Sveriges socialnämnder som Socialstyrelsen gjorde 
under 2008-2009. Jag letade också igenom allt publicerat material på IVOs hemsida och använde 
mig även av hemsidans sökmotor och sökte då på orden ”skyddat boende”, ”kvinnojour” och 
”ansvar”. Det jag hittade var IVOs nationella bedömningskriterier som används vid tillsyn gällande 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  
 
Från och med juni 2013 tog den nya tillsynsmyndigheten IVO över uppdraget om tillsyn av landets 
socialtjänst. Jag har därför begärt in tillsynsrapporter från både Socialstyrelsen och IVO, gällande 
en kommun och en kvinnojour som jag valt ut. Vad gäller urval av tillsynsrapporter hade det i en 
större undersökning varit idealiskt att använda sig av tillsynsrapporter gällande alla Sveriges 
kommuner och kvinnojourer som källor. Jag såg dock inte detta som ett möjligt alternativ då det 
vore allt för omfattande för denna typ av studie. Jag har därför valt att begränsa min studie genom 
att göra en form av bekvämlighetsurval som innebär att jag tittar närmare på tillsynsrapporter 
gällande en kommun samt en ideellt driven kvinnojour inom kommunens geografiska område. Valet 
av kommun och kvinnojour baseras inte på annat än att jag kände till att de var verksamma inom 
samma område. Jag vill också förtydliga att jag inte kände till resultatet av de inspektioner som 
gjorts av tillsynsmyndigheterna gällande dessa verksamheter innan studiens början. 
Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer att studera lättillgängliga data (Patton (2002: 241-
242). Även om jag inte kan göra några större generaliseringsanspråk med detta urval är det ändå 
min förhoppning att min undersökning kan påvisa tendenser som skulle kunna återfinnas i andra 
delar av landet eftersom jag funnit att både regeringen samt tillsynsmyndigheterna beskriver att 
förtydliganden är nödvändiga gällande ansvar för insatser genom skyddade boenden samt att 
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tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor måste förbättras. Detta tyder på att detta 
område ses som ett problem i fler av landets kommuner och jag avser således att erbjuda ett möjligt 
perspektiv som pekar på tendenser som möjligen skulle kunna återfinnas i andra kommuner och 
kvinnojourer än just de jag undersökt genom tillsynsrapporterna.  
 

3:4 Etiska överväganden 
Eftersom jag enbart undersöker dokument som är tillgängliga för allmänheten är det i enlighet med 
offentlighetsprincipen att öppet citera och diskutera texterna (Gustafsson, Hermerén, Petersson 
2004:8,9). När det gäller den kommun och den kvinnojour som tillsynsrapporterna är kopplade till 
har jag dock valt att kalla dem för kommunen Z och kvinnojouren X för att förflytta fokus från den 
specifika kommunen och istället peka på allmänna drag i diskurserna. Jag har med anledning av det 
inte heller offentliggjort rapporternas diarienummer.  
 
Som diskursanalytiker har jag ett ansvar för att återge de studerade texterna på ett rättvist sätt och 
inte radera saker som sticker ut eller inte passar med min teoretiska förståelse eller mina hypoteser 
(Gustafsson, Hermerén, Petersson 2004:8,9). Jag har under studiens gång haft detta i åtanke 
eftersom det varit viktigt för mig att bilden av det diskursiva fältet ska vara representativ. För att 
minimera risken för att missa något steg i analysen har jag försökt att tydligt beskriva hur jag gått 
tillväga. Jag använder mig också flitigt av citat som ett sätt att visa att jag gett en rättvis bild av 
materialet och inte gjort överdrivna förenklingar. 
 

3:5 Analytiskt tillvägagångssätt 
Jag har följt Faircloughs tredimensionella analysmodell som jag tidigare beskrev. Jag började min 
analys genom att analysera mina två nivåer var för sig, för att sedan se hur respektive nivåers 
diskurser samspelar med varandra och hur specifika diskurserna blir på var nivå för att slutligen se 
hur nivåernas samlade diskursordning påverkar den bredare sociala praktiken och i och med detta 
kopplar jag i diskussionsdelen samman analysen med Connells teorier om könsordning. Nedan 
följer en mer utförlig beskrivning av analysprocessen. 
 
Jag påbörjade min analys genom att analysera var och en av mina nivåer var för sig. På var nivå 
finns olika källor och inom var källa letade jag efter flera kommunikativa händelser. Med 
kommunikativ händelse menas ”ett fall av språkbruk” (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 73). 
Som jag beskrev i min urvalsprocess är exempelvis regeringen en källa medan den kommunikativa 
händelsen i detta fall exempelvis är en proposition. För att analysera den kommunikativa händelsen 
börjar jag med textanalysen som jag tidigare beskrev vilken bland annat innebär en lingvistisk 
analys som fokuserar på exempelvis vokabulär och modalitet. I och med textanalysen kommer jag 
också in på att analysera den diskursiva praktiken genom vilken den kommunikativa händelsen 
produceras och konsumeras via diskurser och genrer (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 74-75). 
Här kartlägger jag vilka diskurser och genrer som förekommer i texten. Fairclough (2003:66) 
beskriver genre som en viss typ av text som är socialt tillgänglig i en kultur. Jag gjorde om samma 
procedur med alla källor och kommunikativa händelser på samma nivå, varpå jag upprepade denna 
analysprocess på nästa nivå. De diskurser och genrer jag fått fram från alla kommunikativa 
händelser på båda nivåer, utgör tillsammans den rådande diskursordningen. Diskursordning ska 
således förstås som det nätverk av genrer och diskurser som totalt sett förekommer inom ett visst 
område (Fairclough i Wetherell et al. 2001: 235).  
 
Som jag beskrivit tidigare är ett grundantagande inom diskursanalys är att språket är konstituerande 
och konstituerat. Fairclough menar att kommunikativa händelser förvisso produceras och 
reproduceras inom en diskursordning, men att kommunikativa händelser också kan bidra till att 
förändra diskursordningen genom att använda språket på nya och kreativa sätt i sammanhanget 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 76). Eftersom jag ser mina två nivåer som hierarkiskt ordnade 
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betraktar jag lag- och regeringsnivåns diskurser som överordnade, och jag är således ute efter att 
undersöka i vilken mån tillsynsmyndigheterna omstrukturerar diskurser från lag- och regeringsnivån 
på den egna nivån. När jag sammanställt diskursordningen kunde jag således börja analysera om 
den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen och 
vilka skillnader det fanns nivåerna emellan. Jag började följaktligen kartlägga sammanhang inom 
mitt material vilket bland annat kan ses genom att undersöka om interdiskursivitet äger rum. Det 
vill säga om några av diskurserna och genrerna förekommer på flera ställen inom diskursordningen 
(Fairclough i Wetherell et al. 2001: 241) vilket i mitt fall innebär att samma eller liknande diskurser 
upprepas och konstrueras på båda nivåer. Interdiskursivitet kan exempelvis visa sig genom 
intertextualitet som innebär att alla texter är indirekt sammankopplade och tar intryck av andra 
texter eftersom ingen text har producerats helt isolerad från sin omgivning (Fairclough 2003:39-40). 
 
Om det förekommer många motsägelser, tvetydigheter, eller förskjutningar i betydelser mellan 
nivåerna, kan det vara ett tecken på att det håller på att ske en förändring i den diskursiva 
ordningen, men det kan också bero på att de två nivåerna drivs av olika intressen eller olika 
hegemoniska konstruktioner. När diskursordningen inte verkar öppen för att använda diskurser på 
ett nytt sätt är det ett tecken på att förändring inte är önskvärd eftersom det inte gynnar den 
hegemoniska makten och här kan det vara möjligt att urskilja en eller flera ideologiska diskurser 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 77).  
 
Här börjar jag analysera vilka konsekvenser de olika nivåernas diskursordningar har på den sociala 
praktiken och i diskussionsdelen kommer jag att använda mig av Connells teori för att tillföra 
djupare aspekter utöver de diskursiva förklaringsmodellerna.  
 

3:6 Social praktik  
Då jag i min frågeställning är intresserad av vilka följder diskursernas konstruktion får i den sociala 
praktiken blir den kritiska diskursanalysens antagande om att språket också är konstituerat aktuellt 
eftersom det öppnar upp för möjligheten att analysera ämnet ur andra synvinklar än bara den 
diskursiva utgångspunkten. Jag kommer nedan att redogöra för Connells teorier om makt och kön. 
  
Connell definierar könsordning som maktrelationer mellan män och kvinnor som formats över lång 
tid genom historien och som samtidigt definierar vad maskulinitet och femininitet innebär. Connell 
använder begreppet könsordning för att beskriva hur dessa strukturella maktrelationer genomsyrar 
ett helt samhälle, men använder begreppet könsregim när fenomenet beskrivs inom en organisation 
eller institution (Connell 1987:98,99).  
 
Connell menar att en bidragande faktor till könsordningars och könsregimers existens beror på 
arbetsfördelning som syftar till att vissa typer av arbeten traditionellt sett innehas av kvinnor medan 
andra typer av arbeten innehas av män. Detta fenomen återskapas dock även inom nya modernare 
typer av arbeten där män och kvinnor tränas in i olika roller och positioner på en arbetsplats. Genom 
att män och kvinnor formas in i olika roller, legitimerar arbetsgivaren ofta denna fördelning genom 
att hänvisa till att man fördelat arbetsuppgifterna till de personer som ansågs som mest lämpade. I 
själva verket menar Connell att detta är diskriminering som systematiskt främjar männens intressen 
eftersom de ledande och bäst betalda jobben oftast tilldelas män som tränats till att inneha den 
positionen. Detta förstärks även av mäns solidaritet gentemot varandra där män stöttar andra män i 
karriären. Connell menar att kvinnor således metodiskt utesluts från att inneha samma ekonomiska 
kapital och maktkapital som män. På samma sätt tränas män och kvinnor till att inneha vissa roller i 
hemmet och fördelningen av det obetalda arbetet är också ojämn på grund av att det understöds 
kulturellt att kvinnor ska ta merparten av arbetet i hemmet med hushållsarbete och barnpassning. 
Connell menar att detta har att göra med den rådande hegemoniska bilden av vad maskulinitet 
innebär. Liksom vissa typer av förvärvsarbeten ses som omanliga, ses även hushållsarbete som 
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typiskt feminint arbete (Connell 1987:99-106).  
 
En annan bidragande orsak till könsordningar och könsregimer är maktrelationer/maktstrukturer. 
Enligt Connell vilar dessa könsmaktrelationer på det samband som kopplas mellan maskulinitet och 
auktoritet. Connell syftar på strukturella maktrelationer bortom individuella maktförhållanden och 
menar att dessa strukturer ofta är svåra att få syn på eftersom de är kopplade till ideologier. Connell 
menar att de som har makten att sätta standarden för det hegemoniska idealet har den sociala 
makten att kunna sätta villkoren för moral och för hur människor pratar om saker. Denna makt 
innehas, enligt Connell, till största delen av män och författaren menar att mäns våld mot kvinnor 
grundar sig i ideologin om manlig auktoritet och kvinnlig underordnad. Connell ser således bortom 
den individuella relationen och kopplar allt könsrelaterat våld till den maktobalans som råder 
mellan könen i samhället i stort (Connell 1987:107-109). 

I diskussionsdelen på denna uppsats avser jag att använda mig av Connells teori om könsordning 
för att koppla samman med de diskurser om ansvar för våldsutsatta kvinnors skydd som skapas 
bland politiker och tjänstemän på tillsynsmyndigheterna. 

3:7 Metodens begränsningar 
Även om jag lyckas kartlägga hur diskurser kring ansvar för akut skydd för våldsutsatta kvinnor i 
akut hjälpbehov konstrueras, på lag-och regeringsnivå samt tillsynsmyndighetsnivå, kommer jag 
inte att få svar på om kommunerna faktiskt tar sitt ansvar eftersom det verkar vara en 
tolkningsfråga. Det ingår inte i diskursanalysens syften att försöka tolka på detta sätt eller att 
försöka få fram någon sorts underliggande mening (Wetherell 2001: 19). Däremot kan jag med hjälp 
av nästa del i frågeställningen, alltså vilka följder detta får i den sociala praktiken, få en indikation 
om varför ansvarsfrågan tolkas olika av olika instanser även om jag inte gör några anspråk på en 
verklig förståelse av bakomliggande intentioner. Som jag skrev tidigare gör diskursanalytiker inte 
heller några anspråk på att beskriva en definitiv verklighet eller sanning och resultatet ska således 
förstås som min förståelse av verkligheten. Jag vill dock betona att även om varje diskursanalys är 
avhängig analytikerns position i diskursen kan jag, eftersom jag analyserat en stor datamängd på ett 
strukturerat sätt, ändå ge en tillförlitlig bild av den diskursiva praktiken som rör ansvar för skydd 
för våldsutsatta kvinnor i akut hjälpbehov bland politiker och tillsynsmyndigheter.  
 

4. Resultat 
Jag kommer nedan, till att börja med, presentera resultaten för respektive nivå var för sig. På var 
nivå kommer jag först att redogöra för texternas lingvistiska uppbyggnad och därefter introducera 
läsaren för de diskurser jag hittat. Slutligen görs en jämförande sammanfattning av lingvistiken och 
diskurserna på de två nivåerna. 
 

4:1 Lag- och regeringsnivå 
Nivån representeras av skrivelser, propositioner och beslut från regeringen samt Socialtjänstlagen 
(SoL, SFS 2001:453). 
 
4:1:2 Den lingvistiska uppbyggnaden på lag- och regeringsnivå 
Lagtexten SoL utgör en egen juridisk genre i min studie och jag har därför valt att göra den 
lingvistiska textanalysen av den separat från de andra dokumenten på denna nivå. Lagtexten 
kännetecknas av ett ytterst byråkratiskt och formellt språkbruk. Språket är opersonligt, och avskalat 
eftersom texten är känslolös i den meningen att den är neutral och inte särskilt beskrivande.  Texten 
följer ett tydligt mönster då den är uppdelad i kapitel, paragrafer och stycken. Lagen är skriven i 
korta, och ibland grammatiskt ofullständiga, meningar som i sin tur ofta leder vidare till flera 
uppdelade korta punkter. Texten innehåller särskilda juridiska termer så som ”anmälningsplikt”, 
”böter” och ”bemyndigande” och använder sig av beordrande och förmanande ord så som ”skall” 
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och ”bör”. Intertextualitet visar sig på många ställen genom frekventa hänvisningar till andra 
lagtexter.  
 
Denna text har helt uppenbart skrivits för att läsas av jurister, politiker, myndighetspersoner och 
andra beslutsfattare med vana att läsa lagtext. Detta medför att det inte är alla som har tillgång till 
detta juridiska språk vilket troligtvis skapar en viss distans till läsare som inte är vana vid denna typ 
av text. Oavsett om denna avståndsmarkering är medveten eller inte, skapas ett maktförhållande 
gentemot den som inte har språkliga medel att ifrågasätta en stundtals svårtolkad och byråkratisk 
text. Det avskalade och känslolösa språket, till skillnad från ett målande och beskrivande språk, 
syftar troligtvis till att ge ett korrekt och auktoritärt intryck som ska göra det möjligt för 
beslutsfattare att fatta korrekta objektiva beslut på detta grundlag och därmed inte beroende på 
känslor. SoL är en ramlag vilket gör att den ska vara öppen för tolkning och den är i och med detta 
skriven i ett kortfattat språk och med noga övervägda juridiska termer som ska kunna anpassas till 
många olika situationer. Termerna är knutna till ett noggrant strukturerat juridiskt begreppssystem 
och alla som använder sig av dessa termer förväntas förstå vad termerna innebär. Lagtextens språk 
är således präglat av specifika juridiska termer och är samtidigt relativt öppet för att kunna 
appliceras på en mängd olika situationer. Detta gör att graden av modalitet blir lägre beroende på 
vem som konsumerar texten vilket innebär att texten lämnar utrymme för tolkningar och oenigheter 
i de specifika fallen. I slutänden kan det således ändå bli upp till den enskilde beslutsfattaren att 
avgöra vad som menas med exempelvis uttryck som ”god kvalitet”, ”lämplig utbildning” och vad 
”stöd och hjälp” innefattar, åtminstone då texterna ska användas i praktiken av personer som inte 
har juridisk skolning. 
 
Ordet ”ansvar” nämns på flera ställen i samband med kommunernas ansvar för den enskilde 
medborgarens stöd och hjälp. Det står dock inte närmare beskrivet vad som menas med ansvar. 
Anledningen till att ordet ansvar inte preciseras i denna text hänger förmodligen samman med, som 
jag skrev ovan, att denna ramlag ska kunna appliceras på många olika fall. Eftersom det är en 
juridisk text innebär ordet ansvar dock starka förpliktelser då ansvar i detta hänseende har att göra 
med en skyldighet att se till att en viss verksamhet fungerar vilket också innebär att stå till svars för 
och ta konsekvenserna om så inte sker. Ett juridiskt bindande ansvar innebär följaktligen en 
möjlighet att bestraffa den/de som inte lever upp till sina ansvarsskyldigheter.   
 
Övriga texter på denna nivå ingår i en genre som jag valt att kalla politiska skrivelser och de 
kännetecknas också av ett mycket formellt och byråkratiskt språkbruk. Till skillnad från lagtexten är 
dessa texter dock av en mer berättande karaktär och skribenterna har använt sig av hela meningar 
som hänger samman med texten i sin helhet. Även om språket är byråkratiskt är det mer 
lättillgängligt än lagtexten och det krävs inte lika mycket förkunskaper för att kunna förstå dess 
innehåll. Vissa grundläggande kunskaper inom socialtjänst kan dock sägas vara till en fördel för 
läsaren. Exempelvis används begreppet ”biståndsbeslut” (Regeringsbeslut S2007/4337/ST:2) som 
förutsätter att läsaren känner till dess innebörd enligt SoL. (Jag kommer att beskriva begreppet 
biståndsbeslut i nästa avsnitt.) Detta är en form av intertextualitet även om texten inte direkt 
hänvisar till lagtexten på detta ställe. Intertextualitet äger rum på många ställen i texten på ett 
tydligare sätt där texterna direkt hänvisar till SoL och till varandra. Även i dessa texter används 
förmanande och befallande ord som ”bör”, ”skall” och ”krävs” som är maktladdade ord. 
 
Ordet ansvar förekommer på flera ställen i texterna och i propositionen 2006/07:38 blir det tydligt 
att regeringen önskar att klargöra innebörden av ordet genom socialtjänstens ansvar för insatser för 
våldsutsatta kvinnor:  
 
 I propositionen föreslås ett förtydligande av socialtjänstens ansvar för insatser för 
 brottsoffer, främst våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Regeringen 
 anser att det är angeläget att betona socialnämndens ansvar [...] (Prop. 2006/07:38:1). 
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Genom att uttrycka att ansvaret bör förtydligas visar regeringen en medvetenhet om att det finns ett 
behov av att innebörden av begreppet ansvar förtydligas i detta sammanhang. Genom att även 
använda sig av uttrycket att de vill betona socialnämndens ansvar visar de att det läggs extra fokus 
och vikt vid ansvarsfrågan och att det ses som angeläget att just socialnämnders ansvar tydliggörs. 
 
I samma proposition blir det tydligt att regeringen är medveten om det egna språkbrukets betydelse 
då de föreslår en omformulering av 5:e kapitlet, 11 § i SoL gällande socialnämndens ansvar för 
brottsoffer. Ändringen består bland annat av att byta ut ordet bör med ordet skall. Den tidigare 
lagtexten löd: 
  
 Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
 eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra 
 sin situation (Prop. 2006/07:38:5). 
  
Propositionens förslag till ändring lyder: 
 
 Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
 eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 
 förändra sin situation (Prop. 2006/07:38:5). 
 
Denna påtagligt medvetna ändring av språkbruket innebär att regeringen ålägger landets 
socialnämnder ett tydligare ansvar eftersom begreppet skall i sig själv innefattar mer ansvar och 
skyldigheter än vad begreppet bör gör. Detta innebär att graden av modalitet i meningen ökar 
markant eftersom ordet skall inte lämnar utrymme för tolkning. Åtagandet och ansvaret blir på detta 
sätt inte lika godtyckligt och regeringen påverkar på ett konkret sätt vad som menas med ansvar och 
vad ansvar innebär i detta hänseende. I propositionen framhävs också hur viktigt det är att 
våldsutsatta kvinnor får hjälp och att skärpningen av lagen innebär en markering om detta. 
Regeringen skriver: 
 
 Ett tydligare synliggörande av socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och 
 barn som bevittnat våld förväntas påverka attityder och därmed undanröja de 
 brister som finns i bemötandet av samt stöd och hjälp till dessa brottsoffer 
 (Prop. 2006/07:38:30). 
 
Att de söker påverka attityder genom sitt språkbruk ser jag som ett försök att omstrukturera den 
existerande diskursordningen och som en förhoppning om att påverka den sociala praktiken. Av 
citatet framgår dessutom att regeringen anser att det förekommer brister gällande bemötande och 
stöd för våldsutsatta kvinnor. 
 
 
4:1:3 Mest framträdande diskurser på lag- och regeringsnivå: 
 
Socialnämnden som ytterst ansvarig är en tydlig diskurs på denna nivå. Den illustreras bland annat 
genom följande citat från 2:a kapitlet 1§ i SoL. 
 
 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
 ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de  behöver. 
 
Citatet är allmänt formulerat men lagtexten slår fast att det är kommunen och därmed socialtjänsten 
som bär det yttersta ansvaret för att den enskilde får hjälp när behovet finns. Texterna på denna nivå 
hänvisar på flera ställen specifikt till denna lagparagraf samt 5:e kapitlet 11§ som nämndes ovan där 
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kommunernas ansvar för brottsoffer, och särskilt våldsutsatta kvinnor, nämns. Texterna understryker 
att det är viktigt att kommunerna tillämpar denna lagstiftning men att det lämnas en del utrymme för 
kommunerna att själva utforma hur detta skydd ska se ut (bl.a. prop 2006/07:38 sida 11). Texterna 
framhäver dock att regeringen efterfrågar en ambitionshöjning och kvalitetsutveckling av 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor (prop 2006/07:38 sida 11). Likaledes efterfrågar 
regeringen att kommunerna ska ta ett mer systematiskt ansvar genom att exempelvis följa upp sina 
ärenden och utarbeta handlingsplaner för detta arbete (prop 2006/07:38 sida 6). I regeringsbeslut 
(S2007/4337/ST) om förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, framhålls 
vikten av att alla kvinnor som söker skydd på grund av våldsutsatthet måste få hjälp oavsett vilken 
kommun de bor i. I samma beslut slår regeringen fast att tillsynen över socialtjänstens arbete med 
målgruppen måste bli tydligare och mer enhetlig över hela landet.  
 
Skydd som biståndsinsats är den andra diskursen på denna nivå. Enligt prop. 2006/07:38 ska 
socialtjänsten i en kommun kunna erbjuda sina invånare insatser i form av exempelvis skyddat 
boende och rådgivning. För att kunna ta del av vissa insatser krävs att en handläggare på 
socialtjänsten startar en utredning och fattar ett beslut om biståndsinsats. (Bistånd för en insats är 
inte att förväxla med ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd.) Biståndsbeslut fattas enligt 4 
kapitlet, 1:a eller 2:a § i SoL vilket propositionen hänvisar till. I texten framgår det att det är upp till 
kommunen att avgöra hur insatsen ska genomföras på bästa sätt och följande citat visar att det kan 
innebära att insatsen utförs via en frivilligorganisation. 
 
 [...] socialnämnden har möjlighet att bevilja bistånd där insatser utförs av en 
 frivilligorganisation (prop. 2006/07:38:12). 
 
Således konstrueras en diskurs som gör det möjligt för en kommun att ta ansvar för våldsutsatta 
kvinnors skydd via en ideellt driven kvinnojour genom ett biståndsbeslut. Kvinnojouren blir på 
detta sätt kommunens uppdragsutförare. Av propositionen framgår det dock att biståndsbeviljade 
insatser ska följas upp av handläggaren eftersom ytterligare insatser kan behövas. Det är också 
viktigt att insatsen löpande dokumenteras som ett led i att kunna utveckla och bedöma insatsens 
kvalitet (prop. 2006/07:38 sida 33). Detta ska ske oavsett vem som utför insatsen: 
 
 Det är därför viktigt att kommunen noga följer upp och utvärderar alla insatser, även 
 de som utförs av ideella frivilligorganisationer (prop. 2006/07:38:12). 
 
Regeringen slår således fast att även om själva utförandet av insatsen lämnas över till en ideellt 
driven kvinnojour, kvarstår kommunens ansvar vilket är i enighet med diskursen om Socialnämnden 
som ytterst ansvarig.  
 
Diskursen Ideella sektorn som komplement konstrueras i nära anknytning till Skydd som 
biståndsinsats. I texterna på regeringsnivå beskrivs de ideella kvinnojourerna ofta som viktiga 
komplement till kommunernas verksamhet och i samband med att det akuta skyddet som 
biståndsinsats beskrivs, står det i proposition 2006/07:38 på sida 12: 
 
 I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att det arbete som bedrivs av 
 frivilligorganisationerna är ett betydelsefullt komplement till kommunernas 
 socialtjänst och oftast baseras på en gedigen kunskap och erfarenhet inom 
 området. 
 
I och med att regeringen beskriver frivilligorganisationerna som komplement, blir det underförstått 
att kommunerna förutsätts kunna erbjuda insatser utan frivilligorganisationernas hjälp. Paradoxalt 
nog kommer texterna dock inte närmare in på vad alternativet till frivilligorganisationernas 
verksamheter skulle kunna bestå i. I proposition 2006/07:38 nämns dock att det finns vissa problem 
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med skyddade boenden och i samband med detta nämns kommunernas egna jourlägenheter nästan 
som i förbifarten: 
 
 I de fall kommunen saknar egna jourlägenheter eller när dessa inte räcker till eller 
 av andra skäl inte anses lämpliga synes en vanlig lösning vara att förlita sig på en 
 ideell kvinnojour (prop. 2006/07:38:14). 
 
Det framställs följaktligen som ett problem när kommuner helt förlitar sig på ideellt drivna 
kvinnojourer men kommunens egna insatser beskrivs inte närmare. I konstruktionen av denna 
diskurs framställs kvinnojourerna således som ett komplement men regeringen utelämnar att 
specificera närmare vad de är ett komplement till. 
 
Som delvis framgår av det första citatet för denna diskurs, beskrivs kvinnojourerna ofta i termer 
som viktiga, kompetenta och till och med ovärderliga. Dessa frivilligorganisationer får mycket 
beröm för sitt arbete och det beskrivs som viktigt att stärka deras verksamhet. Det beskrivs på 
många ställen i texterna hur mycket utvecklingsmedel regeringen avsatt till att stödja 
frivilligorganisationer och i beslut S2007/4337/ST beskrivs att ett av målen med dessa satsningar är 
att nya frivilligorganisationer ska etableras. 
 
Samverkan för kvinnofrid är ännu en diskurs på denna nivå. I texterna beskrivs vikten av en 
fungerande samverkan mellan olika aktörer för att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor på bästa sätt. 
 
 Ett ökat samarbete mellan de olika aktörerna är nödvändigt för att arbetet mot denna 
 typ av våld ska bli kraftfullt och effektivt (regeringens skrivelse 2007/08:39:5). 
 
Att beskriva ett ökat samarbete som nödvändigt implicerar att det redan finns samverkan till viss 
del, men att ännu mer samverkan är önskvärd. Texterna beskriver en önskan om samverkan både på 
ett individuellt plan och på mer övergripande nivå. Samverkan syftar till samarbete mellan alla 
aktörer som de våldsutsatta kvinnorna kan tänkas komma i kontakt med så som exempelvis 
socialtjänst, polis, sjukvård och frivilligorganisationer.      
 

4:2 Tillsynsmyndighetsnivå 
Tillsynsmyndigheterna Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) arbetar på 
uppdrag av regeringen och riksdagen bland annat med att säkra kvalitén på socialtjänstens arbete 
med våldsutsatta kvinnor. Ett särskilt uppdrag innebär att tillsynen under åren 2011-2013 även 
omfattar andra utförare av socialtjänst än kommuner så som kvinnojourer. Tillsynsmyndighetsnivån 
representeras således av rapporter, handböcker och meddelandeblad från Socialstyrelsen samt 
Socialstyrelsens författningssamling samt tillsynsrapporter från Socialstyrelsen IVO gällande 
kommunen Z och kvinnojouren X. 
 
4:2:1 Den lingvistiska uppbyggnaden på tillsynsmyndighetsnivån 
De flesta av texterna på denna nivå ingår i genren allmänna råd och förtydliganden som utgörs av 
handböcker och meddelandeblad som getts ut av Socialstyrelsen samt Socialstyrelsens 
författningssamling (SOSFS). Dessa texter är enligt min tolkning avsedda att läsas av politiker och 
av yrkesverksamma som arbetar med våldsutsatta kvinnor och har skrivits i syfte att förtydliga 
lagstiftningen. Texterna använder sig av ett formellt och stundtals byråkratiskt språk men till 
skillnad från SoL är dessa texter mer utförliga. De beskriver mer ingående hur lagtexten kan 
anpassas till olika situationer rörande just ansvar och arbete med våldsutsatta. Av detta följer att 
oerhört mycket intertextualitet äger rum då texterna ofta hänvisar till varandra samt till texterna på 
lag- och regeringsnivå.    
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Det är min uppfattning att den juridiska genren på lag- och regeringsnivå tillåter friare tolkningar än 
genren allmänna råd och förtydliganden på denna nivå vilket innebär en generellt sett högre grad av 
modalitet på tillsynsmyndighetsnivå jämfört med lag- och regeringsnivån. På 
tillsynsmyndighetsnivå finns det inte samma krav på ett juridiskt språk och texterna kan beskriva 
och ringa in området kring ansvar för våldsutsatta kvinnor på ett mer specificerat och tydligt sätt. I 
dessa texter lämnas således inte lika mycket tolkningsutrymme för vad ansvar för våldsutsatta 
kvinnors akuta hjälpbehov innebär. 
 
Besluten som skrivits av Socialstyrelsen och IVO, i samband med tillsynen av kommunen Z och 
kvinnojouren X, är utformade som rapporter och jag har därför valt att låta dem ingå i en egen genre 
som jag kallar tillsynsrapporter. Även i denna genre äger mycket intertextualitet rum då rapporterna 
hänvisar till texterna på både lag- och regeringsnivå och på tillsynsmyndighetsnivå för att motivera 
och underbygga fattade beslut och för att uppmana till förändring. Språket i denna genre har en 
något strängare ton än i genren allmänna råd och förtydliganden. I detta hänseende har denna genre 
mer likheter med genrerna på lag- och regeringsnivå då tillsynsrapporterna påpekar vad kommunen 
och kvinnojouren ska göra. Vanligt förekommande uttryck i denna genre är också 
”Socialstyrelsen/IVO vill påtala vikten av” och ”Socialstyrelsen/IVO vill uppmärksamma nämnden 
på”  samt ”...att så inte sker är en brist”. Tydligaste exemplet på dessa beordrande och förmanande 
uttryck är när myndigheterna i själva beslutsdelen skriver ”Socialstyrelsen/IVO ställer följande krav 
på åtgärder[...]” Tillsynsmyndigheterna har i slutänden möjlighet att erlägga om vite vilket innebär 
att myndigheterna har en reell maktposition gentemot kommunen och kvinnojouren. Det faktum att 
alla texter på denna nivå skrivits av myndigheter som arbetar på uppdrag av regeringen, innebär i 
sig självt ett intertextuellt förhållande eftersom texterna producerats i en social praktik som hänger 
samman med, och styrs av, regeringens texter. Även detta stärker maktförhållandet mot 
kommunerna och kvinnojourerna.  
 
 
4:2:2 Mest framträdande diskurser på tillsynsmyndighetsnivån 
  
Aldrig skydd som dokumenterad biståndsinsats är en diskurs som enbart framkommer i 
tillsynsrapporterna. Det är en sorts motsatsdiskurs i den meningen att andra diskurser skapas som 
motsats till den. Diskursen kan inte sägas representera tillsynsmyndigheternas konstruktioner av 
vad ansvar innebär, utan ska istället förstås som motsatsen till vad tillsynsmyndigheterna menar 
med ansvar. Diskursen representerar således snarare kommunens och kvinnojourens konstruktioner 
av ansvar för våldsutsatta kvinnor. Även om diskursen inte direkt representerar 
tillsynsmyndigheterna är denna diskurs ändå så pass starkt framträdande att den kan anses vara av 
vikt för studien då den så kraftigt påverkar konstruktionen av de andra diskurserna och eftersom 
den så tydligt lyfts fram i materialet på denna nivå. Diskursen tillhör således 
tillsynsmyndigheternas konstruktion av verkligheten. Som jag tidigare beskrivit tolkar jag att 
Socialstyrelsens syfte med SOSFS, handböckerna och meddelandebladen är att vägleda 
beslutsfattare och förtydliga lagstiftningen. Om denna tolkning stämmer, håller jag det för troligt 
att dess innehåll till stor del formats av vad som upplevts som otydligt och av de motsättningar som 
tillsynsmyndigheterna mött. Med anledning av detta har jag valt att ge denna diskurs ett eget 
utrymme i min studie. 
 
Innehållet i diskursen lyfts ofta fram och beskrivs genomgående som ett problem i 
tillsynsrapporterna och som framgår av dess namn innebär diskursen att placering på kvinnojouren 
aldrig sker som biståndsinsats och därmed heller inte dokumenteras. Detta framgår exempelvis av 
Socialstyrelsens tillsyn 2013 av kommunen Z där kommunens resonemang i frågan framgår: 
 
 Cheferna uppger att boende alltid är en biståndsinsats förutom akutboende och 
 boende på kvinnojouren X som aldrig kan vara en biståndsbedömd insats. Eftersom 
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 kvinnan oftast söker sig till X på egen hand och tar ett eget beslut om att söka skydd 
 så är det inte en biståndsbedömd insats (Socialstyrelsen 2013). 
 
Detta innebär att det aldrig ges beslut om biståndsinsats på kvinnojouren i denna kommun enligt 
detta uttalande. Eftersom det beskrivs att kvinnor oftast söker sig till kvinnojouren på egen hand 
framställs det som att kvinnor sällan söker skydd från sin våldsutsatthet via socialtjänsten. 
Samtidigt innebär denna formulering att det även händer, om än mer sällan, att kvinnor faktiskt 
söker sig direkt till socialtjänsten för att få hjälp. Av rapporten framgår det dock inte hur sådana 
ärenden skulle kunna hanteras av socialtjänsten eftersom kommunen samtidigt säger att boende på 
kvinnojouren aldrig kan vara en biståndsinsats. Att något alternativ inte framgår kan bero på att 
kommunen inte getts detta utrymme i Socialstyrelsens rapport, men det skulle även kunna betyda 
att det inte förtydligats av kommunen. Det står dock klart att Socialstyrelsens utredning slår fast att 
biståndsbeslut aldrig ges till Kvinnojouren X vilket även framgår av citatet ovan. I tillsynen av 
kommunen Z som gjordes av IVO ett halvt år senare hänvisar IVO till en redovisning av vidtagna 
åtgärder som kommunens nämnd skickat in efter den första tillsynen. I den första tillsynen 
kritiserades kommunen för att biståndsbeslut inte alltid fattades då behovet fanns. Trots detta står 
nämnden, enligt tillsynsrapporten, fast vid att placering på kvinnojouren inte är ett biståndsbeslut: 
 
 Placering på kvinnojour är inte ett bistånd. Kvinnan väljer själv att flytta in på 
 kvinnojour. Bistånd kan lämnas till råd och stöd i situationen och om boendet är 
 förenat med kostnader söker kvinnan om kostnaden via ekonomiskt bistånd (IVO 
 2013). 
 
Enligt IVOs rapport konstruerar kommunen således åter igen en bild av att socialtjänsten inte är 
nödvändig för våldsutsatta kvinnor som söker akut skydd. Utöver det ekonomiska biståndet och 
insatser gällande råd och stöd behöver kommunen således inte ta ansvar för det akuta boendet 
enligt denna diskurs.  
 
Av tillsynsmyndigheternas inspektioner av Kvinnojouren X framkommer att Kvinnojouren inte vet 
om kvinnor som kommer till kvinnojouren har fått boende beviljat som biståndsinsats och att de 
aldrig för någon dokumentation. Kvinnojouren gör, enligt Socialstyrelsens första rapport, inte heller 
någon ansats att klargöra frågan om biståndsplacering: 
 
 X har inte som rutin att efterfråga beviljat bistånd vad gäller boende för kvinnor och 
 barn (Socialstyrelsen 2013). 
 
Att kvinnojouren inte efterfrågar biståndsbeslut kritiseras av Socialstyrelsen eftersom 
biståndsbeviljade insatser ska dokumenteras av utföraren. Genom att kvinnojouren inte aktivt 
frågar om beviljat bistånd byggs diskursen således på eftersom kvinnojouren inte kan ta ansvar för 
dokumentationen om de inte fått ett tydligt uppdrag.  
 
Ur ett diskursanalytiskt perspektiv konstrueras inga diskurser oberoende av andra diskurser så även 
om denna diskurs skiljer sig markant från de andra diskurserna och delvis har konstruerats i ett 
annat sammanhang, har den inte konstruerats helt avskilt från resten av diskurserna. Eftersom den 
tillhör samma ämne har den tvärt om konstruerats inom samma diskursordning, om än på en helt 
tredje samhällsnivå. Om kommunen och kvinnojouren enbart utgått från lagtexten utan att lägga 
vikt vid tillsynsmyndigheternas förtydliganden är det möjligt att de begrepp som ingår i den 
juridiska genren på lag- och regeringsnivå, och som har en specifik innebörd för juridikkunniga, 
tolkas annorlunda av kvinnojouren och kommunen som inte har en lika självklar tillgång till alla 
specifika juridiska termer som utbildade jurister har.  
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Skydd som biståndsinsats från lag- och regeringsnivån återfinns på denna nivå och är den tydligaste 
motsatsen till ovanstående diskurs. Handboken Fristad från våld beskriver att som lagstiftningen 
ser ut finns det två alternativ för en våldsutsatt kvinna som söker skyddat boende. Första alternativet 
är att hon själv söker skydd hos en ideell kvinnojour. Andra alternativet är att hon söker skydd via 
socialtjänsten som öppnar en utredning som kan leda till ett biståndsbeslut om skyddat boende som 
insats (sida 13). Att beskriva kommunens och socialtjänstens enda alternativ som skyddat boende 
via biståndsinsats gör det tydligt att andra lösningar är oacceptabla. Detta framgår även av 
Socialstyrelsens granskning samt IVOs granskning av kommunen Z som skett med ett halvårs 
mellanrum under 2013. IVO skriver i beslut: 
 
 IVO vill återigen uppmärksamma nämnden på att om behov av insatser bedöms 
 föreligga och den enskilde samtycker till detta ska beslut om bistånd alltid fattas. 
 Detta gäller även Kvinnojouren X i de fall kvinnor vänder sig direkt till 
 socialtjänsten [...] 
 
Det framställs som ett problem att biståndsbeslut till kvinnojouren aldrig fattas i kommunen och 
både Socialstyrelsen och IVO kräver i sina beslut att nämnden ska säkerställa att beslut om bistånd 
ska fattas om behov föreligger och om kvinnan samtycker till det. Enligt IVOs och Socialstyrelsens 
granskning ges bistånd dock i form av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) för kvinnor som 
ansökt om att få sitt uppehälle på kvinnojouren betalt. Som exempelvis framgår av citatet nedan blir 
det dock tydligt att en utredning bör erbjudas även om kvinnan i fråga inte direkt ansöker om hjälp 
för sin våldsutsatthet.  
 
 Om det inte är uppenbart att den enskilde enbart efterfrågar information, ska den 
 enskildes förfrågan hanteras som en ansökan om stöd och hjälp […] och en utredning 
 enligt 11 kap.  1 § SoL inledas (Fristad från våld 2013:19). 
 
Enligt tillsynsmyndigheterna har kommunen således ett ansvar att hantera en kvinnas förfrågan som 
en ansökan om hjälp och då måste en insats erbjudas som biståndsinsats om behov föreligger. Detta 
innebär att biståndsbeslut även bör erbjudas om en kvinna exempelvis enbart sökt om ekonomiskt 
bistånd för sitt uppehälle på en kvinnojour. Däremot har kommunerna möjlighet att erbjuda stöd 
utöver själva boendet som så kallade serviceinsatser som inte föregås av utredning och 
biståndsbeslut och som ej heller dokumenteras. Till serviceinsatser räknas, enligt Socialstyrelsens 
dokument, öppna verksamheter som är allmänt inriktade och generellt utformade som kommunal 
service. Det beskrivs dock åter som oerhört viktigt att kommunen inte bara får hänvisa våldsutsatta 
kvinnor till serviceinsatser utan att en utredning gjorts om kvinnan så önskar (t.ex. Fristad från våld 
2013:23,31). 
 
Tillsynsmyndigheterna menar att en förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva 
kvalitetssäkring är att insatserna dokumenteras av utföraren. Det innebär att de menar att även 
kvinnojourerna ska dokumentera när kvinnor bor där som biståndsinsats.  Detta framgår av följande 
citat från Socialstyrelsens tillsynsrapport av kvinnojouren X.  
 
 Enligt Socialstyrelsen ska kvinnojouren, om kvinnan beviljats bistånd enligt 4 kap. 1§ 
 SoL till jourboende eller ekonomiskt bistånd till boende på kvinnojouren, alltid 
 dokumentera  genomförandet av insatsen. Att så inte alltid görs är en brist
 (Socialstyrelsen 2013). 
 
Det framställs som en brist att kvinnojourerna inte för någon dokumentation vare sig när det gäller 
kvinnor som har beviljats bistånd som insats eller som ekonomiskt bistånd. I denna diskurs beskrivs 
kvinnojourerna följaktligen som att de bör vara kommunernas dokumenterande uppdragsutförare. 
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Socialnämnden som ytterst ansvarig som diskurs återfinns även på denna nivå. I handboken Våld 
beskrivs att ansvarsfördelningen i praktiken länge varit oklar mellan ideella kvinnojourer respektive 
landets kommuner, men slår fast att nämnden aldrig kan fråntas det yttersta ansvaret för 
målgruppen. Som jag beskrivit ovan hänvisas till texterna på lag- och regeringsnivå för att styrka de 
ansvarsförtydliganden som görs. I Socialstyrelsens meddelandeblad 2/2012 sida 2 hänvisas till SoL 
och man förtydligar att även om utförandet av insatsen lämnas över till en kvinnojour kvarstår 
kommunens ansvar: 
 
 Kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till ideella föreningar. 
 
Här återkonstrueras och förstärks således denna diskurs från lag- och regeringsnivån genom att 
texterna om och om påpekar att kommunen aldrig kan frånsäga sig detta yttersta ansvar. Texterna 
framhåller också vikten av att kommuner inte enbart hänvisas kvinnor till att själva ta kontakt med 
en kvinnojour eftersom kommunerna har en skyldighet att starta en utredning enligt 11 kapitlet 1:a § 
i SoL i syfte att bedöma behov av eventuella insatser om kvinnan så önskar (t.ex. Våld 2011:68 ).  
 
På tillsynsmyndighetsnivå tydliggörs även kommunens roll som ytterst ansvarig för kvaliteten av 
insatser oavsett vem som utför insatserna. I handboken Våld står det exempelvis på sida 39: 
 
 Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och det ska finnas personal med 
 lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra socialtjänstens uppgifter. 
 
Det beskrivs som viktigt att kommunen säkrar kvaliteten på insatserna genom att kontinuerligt och 
systematiskt följa upp ärenden och verksamheter. I Socialstyrelsens tillsyn från 2013 av kommunen 
Z framkommer att Socialstyrelsen inte anser att kommunen fullgör detta ansvar: 
 

Granskningen visar att nämnden inte genomför några systematiska uppföljningar av 
 kvaliteten hos kvinnojouren X till vilken nämnden överlåtit att utföra 
 socialtjänstinsatser. Socialstyrelsen bedömer att detta är en brist (Socialstyrelsen 
2013). 

 
Socialstyrelsen kräver följaktligen i sitt beslut att kommunen ska säkerställa att denna 
kvalitetsuppföljning utförs. IVOs granskning av kommunen som äger rum ett halvår senare fastslår 
samma slutsatser och beslut. Socialstyrelsen och IVO försöker i och med detta, genom sin makt 
som tillsynsmyndigheter, att ändra den diskursiva praktiken genom att försöka implementera detta 
synsätt på en kommunal nivå.  
 
Den rättsosäkra insynsfria situationen är en diskurs som följer av de andra tre diskurserna jag 
ovan beskrivit på denna nivå. Diskursen beskriver varför de två sistnämnda diskurserna ses som 
viktiga och vad som kan bli följderna om diskursen Aldrig skydd som biståndsinsats istället 
efterlevs. I samtliga dokument på denna nivå framställs det som oerhört viktigt att en våldsutsatt 
kvinna måste informeras om sin rätt till att få sina behov utredda och dokumenterade och att 
socialtjänsten är skyldig att ge kvinnan denna rättighetsinformation. Om kvinnans ärende inte 
dokumenteras och utreds som en fråga om biståndsinsats finns det, enligt dessa dokument, en stor 
risk att hon hamnar i en rättsosäker situation. Det beskrivs som osäkert att hon faktiskt får den hjälp 
som är bäst lämpad för hennes individuella behov om hennes hjälpbehov inte utreds och bedöms. 
Hon får inte heller något formellt beslut som går att överklaga om det skulle vara så att hon av 
någon anledning inte skulle vara nöjd med kvaliteten i det stöd hon erbjudits. Dessutom skriver 
IVO att de inte har samma möjligheter att agera vid ett klagomål om det saknas ett officiellt 
biståndsbeslut eller tydliga avtal mellan kommunen och kvinnojouren. Avsaknad av dokumentation 
kan dessutom leda till att socialtjänsten missar att uppmärksamma om samma kvinna sökt hjälp vid 
flera tillfällen (ex. Socialstyrelsen Meddelandeblad 2/2012:5).  
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Återigen påpekas vikten av dokumentation för att kunna säkerställa kvaliteten i insatserna. 
Socialstyrelsen skriver i Fristad från våld att det ska vara möjligt att följa händelseutvecklingen i ett 
ärende samt att det ska framgå av dokumentation hur ansvaret fördelats mellan inblandade aktörer 
samt grunderna för beslut som fattats. Detta tydliggörs av följande citat. 
 
 En förutsättning för kvalitetsbedömning, för uppföljning och för den enskildes 
 rättssäkerhet är att insatserna på skyddade boenden systematiskt dokumenteras. 
 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av insatserna bidrar till att identifiera 
 behov av andra eller ytterligare åtgärder (Socialstyrelsen 2013, Fristad från våld:46). 
 
Socialstyrelsen menar således att dokumentationen är nödvändig för att säkra den våldsutsatta 
kvinnans rättssäkerhet. Det framställs dock som lika viktigt att kommunen kvalitetssäkrar de 
verksamheter de ålagt uppdrag på ett mer generellt plan. Dokumentationen beskrivs dessutom som 
viktig för att staten ska kunna undersöka om verksamheterna lever upp till nationella mål 
(Socialstyrelsen 2013, Fristad från våld:46). Socialstyrelsen beskriver det som problematiskt att 
socialtjänstens verksamheter under de senaste åren allt mer består av öppna serviceinsatser utan 
krav på biståndsbeslut och individuell dokumentation. Riskerna med detta framgår nedan: 
 
 Socialstyrelsen påpekar att dessa förutsättningar gör det svårt att redovisa statistik 
 och bedriva forskning som kan ligga till grund för en kunskapsbaserad 
 socialtjänstutveckling. De kan dessutom innebära sämre rättssäkerhet för den 
 enskilde (Socialstyrelsen 2011, Våld:20). 
 
Insatser utan biståndsbeslut anses således vara ett problem både för den enskildes rättssäkerhet och 
som ett hinder i att bedriva forskning inom socialtjänstområdet som skulle kunna leda till ett mer 
evidensbaserat arbetssätt för att säkra kvalitet. Av Socialstyrelsens granskning av kvinnojouren X 
framgår det, under avsnittet kvalitet, att de tre anställda har erfarenheter som bland annat 
beklädnadstekntiker och barnskötare och att en av de anställda studerat kvinnofridsfrågor på 
högskolenivå. Härutöver skrivs i rapporten att även alla ideellt anställda har möjlighet att delta i 
utbildningar inom den riksorganisation som kvinnojouren är knuten till samt inom kommunen. 
Angående personalens kompetens skriver Socialstyrelsen: 
 
 Beträffande personalens kompetens vill Socialstyrelsen understryka vikten av formell 
 kompetens hos personalen då de bland annat ska omsätta lagens intentioner och 
 gällande författningar i praktiken vilket är en fråga om rättssäkerhet (Socialstyrelsen 
 2013). 
 
I denna formulering ligger ett subtilt budskap om att personalen bör ha ytterligare formell 
kompetens. Även om Socialstyrelsen inte säger det rakt ut blir det den underförstådda innebörden 
av yttrandet eftersom de anställdas tidigare arbetslivserfarenhet inte direkt kan knytas till arbete 
med våldsutsatta kvinnor. Enligt Socialstyrelsen finns här således en risk att kvinnojouren ej 
besitter tillräcklig kunskap för att kunna hantera och omsätta den juridiska genren från lag- och 
regeringsnivå så som den är avsedd. 
 
I och med att Socialstyrelsen ställer krav på kvinnojouren framställs kvinnojouren även i denna 
tillsynsrapport som att den bör vara kommunens eller statens uppdragsutförare. I handboken Våld 
betonas dock att ideella föreningar alltid kan välja om de vill arbeta på uppdrag av socialtjänsten 
eller ej vilket i praktiken betyder att en kvinnojour skulle kunna neka att ta emot en kvinna som 
beviljats biståndsinsats (Socialstyrelsen 2011, Våld:53). 
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Samverkan för kvinnofrid är en framträdande diskurs även på denna nivå. Det beskrivs som 
nödvändigt för våldsutsatta kvinnors bästa att samverkan sker mellan olika instanser både på 
övergripande nivå och i enskilda ärenden. Socialstyrelsen skriver att det är viktigt att samarbete sker 
inom kommunen så att olika nämnder och förvaltningar känner till varandras arbetssätt och resurser. 
För att detta ska ske behövs en kommunledning som aktivt klargör och stödjer en samverkan och 
sätter upp mål för hur detta ska ske. Det påpekas också att det är önskvärt att samarbete sker även 
över kommungränser (Socialstyrelsen 2011, Våld:45).  
 
Vikten av samarbete med skyddade boenden framhävs särskilt vilket framgår av följande citat från 
Socialstyrelsens handbok Fristad från våld. 
 
 Samarbete mellan socialnämnden och skyddade boenden är avgörande för att den 
 skyddssökandes behov ska kunna tillgodoses (Socialstyrelsen 2013:63).  
 
Av detta citat framgår det inte om Socialstyrelsen syftar till kommunalt eller ideellt drivna 
kvinnojourer, men med tanke på att över 70 procent av landets skyddade boenden drivs av 
frivilligorganisationer förklaras det som avgörande att samarbete sker även med ideell verksamhet 
för att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor på bästa sätt. Detta är ett annat sätt att uttrycka att 
socialstyrelsen är beroende av ett samarbete med frivilligorganisationers boenden. I samma 
handbok beskriver Socialstyrelsen att många kvinnojourer har ett önskemål om att roll och 
ansvarsfördelningen blir tydligare när de samarbetar med socialtjänsten. I Socialstyrelsens 
tillsynsrapport, gällande kommunen Z, påtalas vikten av att det finns rutiner för hur intern och 
extern samverkan ska ske. Socialstyrelsen uppger att kommunens samverkan verkar fungera bra 
över lag men att det är oklart om det finns några officiella rutiner för den externa samverkan. 
Socialstyrelsen påtalar med anledning av detta vikten av att sådana rutiner klargörs så att 
våldsutsatta kvinnor inte ska vara beroende av informella kontakter (Socialstyrelsen, tillsynsrapport 
2013). 
 
Några myndigheter som pekas ut som centrala för kommunerna att samarbeta med är polis, 
sjukvård, Kriminalvård, Åklagarmyndigheten, skatteverket med flera (Socialstyrelsen 2011, 
Våld:49). 
 
Ideella sektorn som komplement återfinns även på denna nivå men den framträder inte lika tydligt 
här som på lag- och regeringsnivå. Den ges inte lika mycket utrymme på denna nivå och i mitt 
material förekommer den i stort sett bara i Socialstyrelsens två handböcker. Däremot blir 
komplementfrågan aningen tydligare här. I handboken Fristad från våld beskrivs att skyddade 
boenden kan drivas antingen i kommunal regi eller av enskilda aktörer så som 
frivilligorganisationer men att 71 procent av landets skyddade boenden drivs av enskilda aktörer. På 
tillsynsmyndighetsnivå blir det således tydligare vad den ideella sektorn är ett komplement till – 
nämligen skyddade boenden som drivs i kommunal regi. Det kommunalt drivna alternativet 
utvecklas dock inte närmare än så. Även i handboken Våld förklaras att de flesta av landets 
kommuner erbjuder skyddat boende som drivs av en ideell förening och att frivilligorganisationer är 
ett viktigt komplement till socialnämndens verksamhet. Här förklaras dock än mindre vad 
socialnämndens verksamhet skulle kunna bestå av. Den stora skillnaden i diskursen på de olika 
nivåerna är att på denna nivå ges frivilligorganisationerna inte beröm som de fick på lag- och 
regeringsnivå. De ideellt drivna verksamheterna beskrivs inte heller i termer som viktiga.   
 

4:3 Jämförande sammanfattning av resultat 
Den första genren på lag- och regeringsnivå är en juridisk genre i form av lagtexten SoL. Eftersom 
SoL är en ramlag är den öppen för tolkning, men tolkningarna är beroende av att läsaren är insatt i 
det juridiska begreppssystemet. I lagtexten nämns ordet ”ansvar” på flera ställen i samband med 
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kommunernas ansvar för den enskilde medborgarens stöd och hjälp, dock utan beskrivning av vad 
ansvar innebär. Den andra genren på lag- och regeringsnivå är politiska skrivelser. Dessa texter är 
mer lättillgängliga än lagtexten. Inte heller i denna genre diskuteras innebörden av begreppet 
ansvar. Regeringen ålägger dock socialnämnden ett tydligare ansvar genom att de lämnat in en 
proposition om att begreppet skall byts ut mot begreppet bör i SoL vilket innebär att 
tolkningsutrymmet minskar och graden av modalitet höjs. 
 
Även tillsynsmyndighetsnivån är uppdelad i två genrer varav den ena är allmänna råd och 
förtydliganden. Denna genre syftar till att förtydliga lagtexten och beskriver mer utförligt hur lagen 
kan anpassas på just detta område. Texterna i denna genre är således inte lika öppna för tolkning 
och graden av modalitet är generellt sett högst på denna nivå vilket innebär att ansvarsfrågan kring 
våldsutsatta kvinnors akuta skyddsbehov blir tydligast på denna nivå. 
 
Den andra genren på tillsynsmyndighetsnivån är tillsynsrapporter. Intertextualitet är frekvent 
förekommande mellan alla genrer och vanligast är att de följer den hierarkiska ordningen i den 
sociala praktiken. Det vill säga att texterna på lag- och regeringsnivå inte hänvisar till texterna på 
tillsynsmyndighetsnivå, medan det är vanligt att texter på tillsynsmyndighetsnivå hänvisar till texter 
både på den egna och på den övre nivån.  
 
Diskursen Socialnämnden som ytterst ansvarig förekommer tydligt på båda nivåer. På lag- och 
regeringsnivå slås fast att det alltid är socialtjänstens ansvar att hjälpa våldsutsatta kvinnor med den 
hjälp de behöver, men det lämnas upp till var kommun hur denna hjälp utformas. Regeringen önskar 
dock en kvalitetshöjning på kommunernas arbete. På tillsynsmyndighetsnivå förstärks diskursen 
genom att förtydliga att kommuner aldrig kan överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till ideella 
föreningar. Det påtalas också att kommunerna inte enbart får hänvisa kvinnor till att själva söka 
skydd hos en kvinnojour eftersom kommunerna har en skyldighet att starta en utredning om 
insatsbehov. Här tydliggörs också att även om en insats sker via en kvinnojour så är kommunen 
ändå alltid ytterst ansvarig för att följa upp ärendet och säkra insatsens kvalitet. Det framkommer att 
tillsynsmyndigheterna inte är nöjda med att kommunen Z inte genomför systematiska uppföljningar 
av kvinnojouren X och tillsynsmyndigheterna försöker genom sin makt i den sociala praktiken att 
ändra den diskursiva praktiken genom att försöka implementera sitt synsätt på en kommunal nivå.  
 
Diskursen Ideella sektorn som komplement förekommer på båda nivåer. I texterna på lag- och 
regeringsnivå beskrivs de ideella kvinnojourerna ofta som komplement till kommunernas 
verksamhet och kvinnojourerna beskrivs ofta i termer som viktiga, kompetenta och ovärderliga. 
Pengar avsetts till att stärka den ideella verksamheten eftersom den anses som viktig och 
önskemålet är att fler frivilligorganisationer ska etableras. Samtidigt beskrivs det som ett problem 
när kommuner helt förlitar sig på ideellt drivna kvinnojourer men paradoxalt nog kommer texterna 
på lag- och regeringsnivå inte närmare in på vad den ideella sektorn är ett komplement till även om 
ordet komplement ofta används. Diskursen framträder inte tillnärmelsevis lika tydligt på 
tillsynsmyndighetsnivå då den inte ges lika mycket utrymme. Däremot blir det aningen tydligare, att 
när det gäller skydd, är den ideella sektorn är ett komplement till kommunalt drivna skyddade 
boenden. Störst skillnad mellan nivåerna är det faktum att frivilligorganisationerna inte får beröm 
på tillsynsmyndighetsnivå som de gjorde på lag- och regeringsnivå. Snarare riktar 
tillsynsmyndigheterna till viss del kritik mot kvinnojouren i tillsynsrapporterna. Denna skillnad 
mellan nivåerna kan bero på att på lag- och regeringsnivå konstrueras diskursen för att ge en bild av 
hur man vill att samhället ska se ut, medan diskursen på tillsynsmyndighetsnivå konstrueras i ett 
sammanhang närmare en praktik där man ser att lagarna inte alltid efterlevs. Det kan dessutom ha 
med att göra att det finns olika intressen på de två nivåerna. Det kan vara så att lag- och 
regeringsnivån har ett intresse av att inte förtydliga ett alternativ till den ideella verksamheten 
eftersom det innebär att man inte heller behöver ta något ansvar för ett sådant alternativ. Det är 
således mer lönsamt att inte förtydliga komplementets alternativ som ett led i att hålla kvar status 
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quo och därmed slippa ansvar. Även om tillsynsmyndigheterna arbetar på uppdrag av regeringen så 
lönar sig inte ett vidmakthållande av status quo på samma sätt på denna nivå eftersom ansvaret inte 
vilar på dem. 
 
Diskursen Samverkan för kvinnofrid finns på båda nivåer i mitt material och här finns inga 
nämnvärda skillnader nivåerna emellan. På båda nivåer framhävs vikten av en fungerande 
samverkan mellan olika instanser, både på övergripande nivå och i enskilda ärenden, för att kunna 
hjälpa våldsutsatta kvinnor på bästa sätt. Vikten av samarbete med skyddade boenden framhävs 
särskilt och samarbete mellan socialnämnden och skyddade boenden beskrivs som avgörande för att 
den skyddssökandes behov ska kunna tillgodoses. I och med att de flesta kvinnojourer drivs ideellt  
är detta ett sätt att uttrycka att socialstyrelsen är beroende av att samarbeta med 
frivilligorganisationers boenden. I och med att kommunerna framställs som beroende av de ideella 
verksamheterna skapas det spänningar mellan denna diskurs och Socialnämnden som ytterst 
ansvarig eftersom det finns en risk att hela ansvaret ändå skjuts över på kvinnojourerna eftersom 
kommunen är beroende av dem. Samverkan är ett positivt laddat ord men i detta sammanhang är det 
möjligt att konstruktionen av denna diskurs bidrar till ett ansvarsförskjutande från kommunerna till 
de ideella verksamheterna. Att kommunerna beskrivs som beroende av de ideella verksamheterna 
innebär dessutom att denna diskurs även har motsättningar till diskursen Ideella sektorn som 
komplement eftersom den ideella sektorn inte kan vara ett komplement om de är det enda 
alternativet.  
 
Skydd som biståndsinsats förekommer också på båda nivåer. På lag- och regeringsnivå konstrueras 
en diskurs som gör det möjligt för en kommun att ta ansvar för våldsutsatta kvinnors skydd via en 
ideellt driven kvinnojour genom att kvinnans behov utreds av en handläggare och ett biståndsbeslut 
om boende på kvinnojour ges som insats. På tillsynsmyndighetsnivå blir diskursen tydligare och det 
framgår att om en kvinna på något sätt söker kontakt med socialtjänsten och det framkommer att 
hon är våldsutsatt, ska hon erbjudas en utredning och därefter skydd som biståndsinsats om behov 
finnes. På tillsynsmyndighetsnivå lämnas inget annat utrymme för socialtjänstens handlande. 
Tillsynsmyndigheterna slår i sin granskning av kommunen Z ner på att biståndsbeslut till 
kvinnojouren X aldrig fattas samt att varken kvinnojouren eller kommunen dokumenterar det skydd 
som kvinnan får. I denna diskurs beskrivs kvinnojourerna följaktligen på båda nivåer som att de bör 
vara kommunernas dokumenterande uppdragsutförare. Här finns således en spänning mellan denna 
diskurs och diskursen Socialnämnden som ytterst ansvarig eftersom det där betonas att 
kvinnojourer inte ska ta över kommuners ansvar och samtidigt konstrueras här en diskurs som även 
lägger ansvar på kvinnojouren att dokumentera. Här blir det en kontrast även till diskursen Ideella 
sektorn som komplement eftersom en verksamhet som i så hög grad påminner om en kommunal 
verksamhet knappast kan sägas utgöra ett komplement om begreppet komplement innefattar ett 
alternativ som framstår som annorlunda vid en jämförelse. 
 
Den rättsosäkra insynsfria situationen är en diskurs som enbart förekommer på 
tillsynsmyndighetsnivå. I denna diskurs framhävs vikten av att alla ovanstående diskurser efterlevs 
eftersom det annars finns en risk att en våldsutsatt kvinna hamnar i en rättsosäker position. Den 
våldsutsatta kvinnans rättighet att få sina behov utredda framhävs liksom rätten att få ett skriftligt 
beslut som går att överklaga. Tillsynsmyndigheterna gör klart att det är socialtjänstens skyldighet att 
meddela en våldsutsatt kvinna om rättigheten att få sitt ärende dokumenterat och utrett som en fråga 
om biståndsinsats som är bäst lämpad för hennes individuella behov. Utan biståndsbeslut har 
tillsynsmyndigheterna inte heller samma möjligheter att agera vid ett klagomål. Här påtalas åter 
igen vikten av att ärenden dokumenteras, följs upp och kvalitetssäkras. Av Socialstyrelsens tillsyn 
av kvinnojouren X framgår att bristande kompeten hos personalen är en kvalitetsbrist som innebär 
en risk att kvinnojouren inte har tillräcklig kunskap för att kunna hantera och omsätta den juridiska 
genren från lag- och regeringsnivå så som den är avsedd. Även i denna diskurs framställs 
kvinnojouren som att den bör vara kommunens eller statens uppdragsutförare. Sammanfattningsvis 
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kan sägas att det på tillsynsmyndighetsnivå konstrueras en diskurs som påtalar kommunens ansvar 
för att se till att våldsutsatta kvinnor inte hamnar i en rättsosäker situation. Till viss del finns 
spänningar mellan denna diskurs och diskursen Ideella sektorn som komplement eftersom denna 
diskurs kritiserar kvinnojourerna i negativ bemärkelse. Kritiken stämmer dock överens med 
tillsynsmyndighetsnivåns konstruktion av komplementsdiskursen.  
 
Aldrig skydd som dokumenterad biståndsinsats är ännu en diskurs som enbart förekommer på 
tillsynsmyndighetsnivå. Många av de andra diskurserna skapas i direkt kontrast till denna diskurs 
och diskursen konstrueras snarare av kommunen och kvinnojouren än av tillsynsmyndigheterna 
men den lyfts fram på ett tydligt sätt i tillsynsrapporterna och påverkar således konstruktionen av de 
andra diskurserna. Enligt tillsynsmyndigheternas rapporter konstruerar kommunen X en bild av att 
socialtjänsten inte är nödvändig för våldsutsatta kvinnor som söker akut skydd. Det framkommer att 
kommunen anser att biståndsbeslut aldrig kan fattas till insats på kvinnojouren eftersom kvinnor 
oftast söker sig direkt till kvinnojourens verksamhet. Utöver ekonomiskt bistånd behöver 
kommunen således inte ta ansvar för det akuta boendet enligt denna diskurs. Diskursen byggs på av 
kvinnojouren X som inte aktivt frågar om det finns ett biståndbeslut om insats och då inte heller 
behöver ta ansvar för dokumentationen om de inte fått ett tydligt uppdrag. Det finns åter igen en 
risk för att den juridiska genren tolkas annorlunda än avsett eftersom kvinnojouren och kommunen 
inte har en självklar tillgång till alla specifika juridiska termer. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att även om det finns motsättningar mellan diskurserna, skulle  
Socialnämnden som ytterst ansvarig, Ideella sektorn som komplement, samverkan för kvinnofrid, 
Skydd som biståndsinsats och Den rättsosäkra insynsfria situationen alla kunna sammanfogas som 
underdiskurser under en och samma diskurs vid namn Alltid skydd som socialtjänstinsats. Det 
skulle dock innebära en grov och onyanserad bild av det diskursiva fältet om jag inte introducerat 
dessa underdiskurser för läsaren vilket är anledningen till att jag valt att presentera dem som egna 
diskurser. Det blir dock mer överskådligt att tänka sig att överdiskursen Alltid skydd som 
socialtjänstinsats står i direkt kontrast till diskursen Aldrig skydd som dokumenterad biståndsinsats. 
 

5. Diskussion 
Nedan kommer jag, till att börja med, koppla mitt resultat till mitt syfte och min frågeställning.  
Efter det kommer jag att fortsätta min analys genom att sammankoppla mitt resultat med den vidare 
sociala praktiken av vilken de undersökta diskurserna är en del. Jag kommer sedan att göra några 
avslutande reflektioner kring mitt resultat. Därefter avser jag att koppla samman min forskning med 
den tidigare forskningen som nämndes i uppsatsens början. Efter detta följer en självkritisk 
reflektion och förslag på ytterligare forskning. 
 

5:1 Syfte och frågeställning 
I många samband konstrueras diskurserna om ansvar relativt likartat på lag- och regeringsnivå som 
på tillsynsmyndighetsnivå. Detta är kanske inte så förvånande med tanke på det intertextuella 
förhållandet som uppstår av att tillsynsmyndigheterna arbetar på uppdrag av regeringen. Några 
viktiga skillnader uppenbarade sig dock.  
 
En av de största skillnaderna mellan nivåerna finns inom diskursen Ideella sektorn som 
komplement. På lag- och regeringsnivå ges mycket beröm till frivilligorganisationernas arbete och 
de beskrivs som ovärderliga. Här beskrivs dock inte vad den ideella sektorn är ett komplement till. 
På tillsynsmyndighetsnivå å andra sidan får kvinnojourerna kritik för sitt arbete men däremot blir 
det aningen tydligare vad den ideella sektorn är ett komplement till, även om detta förtydligande ges 
marginellt utrymme. Skillnaden mellan nivåerna beror troligtvis på att lag- och regeringsnivån har 
ett intresse av att berömma kvinnojourerna som ett sätt att flytta fokus från ett eventuellt eget 
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ansvar. Att förtydliga ett alternativ till den ideella verksamheten skulle kunna innebär att man 
kanske skulle behöva ta ansvar för ett alternativ där skyddade boenden i högre grad drevs med 
kommunala eller statliga medel. Tillsynsmyndighetsnivån har emellertid inget intresse av att hålla 
tillbaka ett förtydligande eftersom det alternativa ansvaret inte skulle tillfalla dem. 
Tillsynsmyndighetsnivån har således inte heller någon anledning till att inte kritisera 
kvinnojourernas arbete. Ett förtydligat ansvar för ett alternativt statligt skydd ses således som 
oönskat på lag-och regeringsnivå, liksom ansvaret i sig.  
 
En generell skillnad mellan nivåerna är att graden av modalitet allmänt sett är högre på 
tillsynsmyndighetsnivå. Ansvaret blir således tydligare på tillsynsmyndighetsnivå jämfört med lag-
och- regeringsnivå eftersom det inte lämnas lika mycket utrymme för tolkning på 
tillsynsmyndighetsnivå. Detta hänger förmodligen samman med, att som jag skrev ovan, tjänar lag- 
och regeringsnivån inte på att förtydliga frågan eftersom ett klarläggande skulle kunna innebära ett 
alternativ som kräver ökade förpliktelser som inte är önsvärda.  
 
En annan stor skillnad mellan nivåerna är förekomsten av diskursen aldrig skydd som 
dokumenterad biståndsinsatts som enbart förekommer på tillsynsmyndighetsnivå. Denna diskurs 
har delvis konstruerats i ett annat sammanhang än övriga diskurser och tecknar en bild av en 
verklighet som inte lever upp till visionerna på lag- och regeringsnivån. Diskursen får mycket 
utrymme på tillsynsmyndighetsnivå på grund av att tillsynsmyndigheterna vill motverka den. Inom 
diskursen konstrueras en bild av att våldsutsatta kvinnor som söker akut skydd inte är i behov av 
socialtjänsten. Denna bild innebär att inte heller kommunen anser att den behöver ta ett ansvar för 
kvinnornas skydd och således är ansvaret även oönskat hos kommunen.  
 
Även om det finns skillnader mellan nivåerna framstår det dock inte som att 
tillsynsmyndighetsnivån på något avgörande sätt påverkar den rådande diskursordningen på lag- 
och regeringsnivån. Däremot återfinns samtliga diskurser från lag- och regeringsnivån på 
tillsynsmyndighetsnivån. 
 
Dubbelheten i material gör att ingen självklar hegemoni framträder, dock finns många hegemoniska 
spänningar mellan diskurserna då diskurserna kämpar om tolkningsföreträde gällande 
ansvarsfrågan. Eftersom ingen diskurs är utan spänningar mot någon annan diskurs ser jag 
egentligen inte heller någon av diskurserna som ideologisk i Faircloughs mening. Flera av 
diskurserna har dock ideologiska drag eftersom de bär på vissa ideologiska effekter. Dessa effekter 
är att insatser till våldsutsatta kvinnor nedprioriteras och att ansvar läggs över på ideella 
kvinnojourer. Den diskurs som mest närmar sig att vara ideologisk är Ideella sektorn som 
komplement eftersom det ses som så självklart i vårt samhälle att ingen tydliggör ett alternativ till 
frivilligorganisationernas skydd. Inte ens när man pratar om ideella sektorn som ett komplement ses 
det som anmärkningsvärt att ingen pratar om vad alternativet skulle kunna vara.  
 
Vid en första anblick ser det ut som att diskursen Socialnämnden som ytterst ansvarig, på båda 
nivåer, ger en tydlig bild av vem som äger ansvaret för våldsutsatta kvinnors skydd. Vid en närmare 
granskning blir ansvarsfrågan dock inte tydlig på någon av nivåerna eftersom det finns flera 
motsägande diskurser och spänningar mellan flera av diskurserna som jag beskrev i den jämförande 
sammanfattningen av resultatet. 
 
Bland alla dessa motsättningar finns dock en länk som knyter alla diskurser samman – nämligen 
den ideellt drivna kvinnojouren. Kvinnojouren används som en sorts saknande diskursiv pusselbit 
som gör att lag- och regeringsnivån kan kopplas samman med tillsynsmyndighetsnivån. 
Kvinnojouren tilldelas en dubbel roll där den å ena sidan beskylls för att bedriva en rättsosäker 
verksamhet utan utbildad personal, och å andra sidan framhävs den som ett sätt att visa att 
kommunerna kan ge goda insatser till våldsutsatta kvinnor och kvinnojourerna framställs således 
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som kommunernas uppdragsutförare. Tillsammans konstruerar diskurserna följaktligen en bild av 
kvinnojouren som en verksamhet som de kan framhäva när önskan är att ta åt sig äran och när man 
vill visa att man är aktiv och samarbetar. Samtidigt kan man avsäga sig ansvaret och rikta kritik när 
det är något som inte fungerar optimalt. Kvinnojouren får således den otacksamma rollen av att 
agera som den saknande länken mellan visionen på lag- och regeringsnivån och den bild av 
verkligheten som tillsynsmyndigheten tecknar. 
 
Följderna av dessa diskursers konstruktion om ansvar för skydd för våldsutsatta kvinnor i akut 
hjälpbehov blir att ingen officiell instans tar ansvar i praktiken. Ansvaret för målgruppen är oönskat 
hos såväl staten som hos landets kommuner och ansvaret skjuts således vidare till 
frivilligorganisationer. Det konstrueras diskurser som innebär att alla instanser framstår som att de 
tar sitt ansvar, men i realiteten är de ideellt drivna kvinnojourerna de enda som tar ett ansvar för att 
skydda dessa kvinnor.  
 

5:2 Social praktik  
Om jag utgår från att Connells teorier om att vi lever i ett samhälle med en ojämn maktbalans 
mellan könen där mäns intressen får företräde blir det tydligt att se att kvinnors behov av skydd inte 
ses som en prioriterad fråga. Då våldsutsatta kvinnor är just kvinnor tillhör de i och med 
könsordningen redan en grupp i samhället med lägre status än män och i och med att de tryckts ner 
ytterligare av våld kan de ses som dubbelt förtryckta av patriarkatet. De är följaktligen en grupp 
med låg status och låg prioritet som ingen officiell instans önskar att ta ett reellt ansvar för. I och 
med att både stat och kommuner glider undan ansvaret för skydd undanhålls resurser från de mest 
utsatta kvinnorna och patriarkatet upprätthålls.  
 
Connell menar att det främst är män som har makten att sätta standarden för den hegemoniska 
makten och för hur människor pratar om saker. Om jag drar Connells teori till sin spets innebär 
detta att det är samma grupp av människor som har makten att avgöra hur det pratas om ansvar för 
våldsutsatta kvinnors skydd, som har makten att bestämma att kvinnor ses som underordnade och 
män som överordnade. Detta innebär i förlängningen att framför allt de diskurser som konstruerats 
på lag-och regeringsnivå är förenade med maktintressen som innebär att det inte finns någon vinst i 
att ansvarsfrågan förtydligas eftersom det skulle innebära att kvinnor fick mer utrymme och större 
maktresurser. I Connells teorier är mäns våld mot kvinnor den yttersta konsekvensen av ideologin 
om manlig auktoritet och kvinnlig underordnad och makten i det patriarkala samhället tjänar således 
inte på att våldsutsatta kvinnor, eller kvinnor i allmänhet, får ökade resurser. 
 
Även Connells teorier om arbetsfördelning blir intressant här. Att ta hand om våldsutsatta kvinnor 
kan ses som ett typiskt feminint omsorgsarbete som är avsett för kvinnor. Liksom hushållsarbete är 
det ett obetalt arbete som inte hotar eller konkurrerar med mäns arbeten eller maktpositioner 
eftersom enbart kvinnor jobbar där. I och med att staten och kommunerna inte tar ett ansvar av 
betydelse innebär detta att kvinnor förväntas arbeta oavlönat för att hjälpa denna lågt prioriterade 
grupp. Kvinnor förser således andra kvinnor med gratis arbetskraft eftersom det patriarkala 
samhället inte har någon vinst i att ändra på denna ordning. 
 
Diskurserna pekar på att det är viktigt att kommunerna tar ansvar för våldsutsatta kvinnor och 
samtidigt pratas det om vikten av, att samarbeta med, och förstärka frivilligorganisationerna. Det 
konstrueras således diskurser som ger en bild av att det finns ett intresse av att ge resurser till utsatta 
kvinnor men samtidigt nämns aldrig alternativet att skyddade boenden till övervägande del skulle 
kunna drivas med kommunala eller statliga medel. Denna paradox blir tydligast på lag- och 
regeringsnivån i diskursen Ideella sektorn som komplement. Det finns ett önskemål om att fler 
frivilligorganisationer etableras och man underlåter att beskriva vad frivilligorganisationerna är ett 
komplement till. Jag tolkar detta som att regeringen vill framstå som att den vill stärka våldsutsatta 
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kvinnors resurser, men i den sociala praktiken skulle våldsutsatta kvinnor förmodligen vara bättre 
betjänta av att regeringen preciserade alternativet till frivilligorganisationernas verksamhet och 
således tog ett tydligare ansvar själva. Detta är inte enbart en fråga om att det inte lönar sig rent 
ekonomiskt för regeringen och kommunerna att förlita sig på de ideellt drivna kvinnojourerna, det 
finns även starka patriarkala krafter som tjänar på att hålla kvar status quo. 
 

5:3 Avslutande reflektioner 
Som jag skrev i inledningen till uppsatsen ställer jag mig frågande till att offer, för något som anses 
vara ett stort samhälls- och folkhälsoproblem, hänvisas till frivilligorganisationer. Jag är övertygad 
om att om staten och kommunerna istället konstruerade diskurser om ett tydligt eget ansvar för 
våldsutsatta kvinnors skydd, skulle detta avsevärt förbättra villkoren för dessa kvinnor. 
 
Även om jag övervägande är kritisk i min analys ser jag vissa diskursiva förutsättningar för att en 
förändring skulle kunna vara möjlig. Jag ser det som positivt att begreppet skall har bytts ut mot 
begreppet bör i SoL. Regeringen beskriver dessutom att den vill påverka attityder genom denna 
ändring av språkbruket vilket jag ser som ett försök att omstrukturera den existerande 
diskursordningen och som en förhoppning om att påverka den sociala praktiken. Även delar av 
diskursen socialnämnden som ytterst ansvarig inger hopp om förändring eftersom det här slås fast 
att kommuner aldrig får överlämna sitt ansvar skydd till ideella föreningar. Nästa steg skulle vara att 
implementera detta i praktiken. 
 
Personligen anser jag att våldsutsatta kvinnor är värda att direkt kunna få stöd av professionell 
personal som är utbildad inom den problematik som följer med våldsutsattheten och som dessutom 
har en viss övrig utbildningsnivå för att säkra ett rättssäkert bemötande. Dessutom anser jag att 
människor som arbetar med våldsutsatta kvinnor gör ett viktigt arbete och är värda att få betalt för 
det arbetet. 
 
Jag vill också betona att jag inte är ute efter att problematisera de ideella verksamheternas arbete 
eller existens då jag är medveten om att många kvinnojourer ser fördelar med sin självständighet 
gentemot myndigheter. Därtill kommer att många våldsutsatta kvinnor önskar ett alternativ där de 
inte registreras. Dessutom är jag för egen del övertygad om att kvinnorörelsen inte skulle ha kommit 
så långt i arbetet med att uppmärksamma och problematisera området kring våldsutsatta kvinnor 
utan dessa organisationers brinnande engagemang och hårda arbete. Däremot ser jag det som 
problematiskt att staten och kommunerna förlitar  sig på detta ideella arbete och jag ser inte något 
hinder i att det exempelvis skulle kunna drivas både statliga eller kommunala skyddade boenden 
parallellt med ideell verksamhet.  
 
Slutligen kan jag inte låta bli att undra, om det hade varit män som varit utsatta för ett fenomen som 
klassats som ett stort samhälls- och folkhälsoproblem, hade de då tvingats förlita sig på 
frivilligorganisationer? Personligen tror jag inte det. 
 

5:4 Tidigare forskning 
Min studie stämmer överens med stora delar av den tidigare forskningen. Till att börja med 
tecknade den tidigare forskningen en bild av ett patriarkalt samhälle vilket speglas i min studie 
genom den sociala praktikens perspektiv. Den tidigare forskningen visade också att ett lands 
officiella policy om våldsutsattas skydd kan ha stor betydelse för de kvinnor som söker hjälp. 
Forskningen visade dock att denna policy ibland kan vara svår att implementera i praktiken 
eftersom det finns patriarkala intressen som prioriteras högre. Dessutom visade en artikel att 
Sveriges officiella policy om skydd endast ger en illusion om att förutsättningarna för våldsutsatta 
kvinnor har förbättrats under senare år. Författaren av artikeln menar att staten enbart tar ett 
symboliskt ansvar eftersom det i realiteten är ideella kvinnojourer som förser kvinnorna med skydd. 
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Detta stämmer väl överens med resultatet i min studie och jag skulle kunna applicera detta uttryck 
på min studie och instämma i att det ansvar som politikerna tar är symboliskt. Även om den tidigare 
forskningen gett indikationer om vilka diskursiva förutsättningar som finns för våldsutsatta kvinnor 
skydd, saknades tydliga diskursiva samband eftersom ingen diskursanalytisk studie tidigare gjorts 
kring följderna av politikers konstruktioner om våldsutsatta kvinnors skydd. Denna studie bidrar 
således med ett diskursanalytiskt perspektiv där diskursiva motsättningar och samband reds ut. 
Dessutom har jag rett ut ansvarsbegreppets betydelse för våldsutsatta kvinnors 
skyddsförutsättningar vilket, mig veterligen, inte tidigare gjorts.  
 

5:5 Självkritisk diskussion och förslag på ytterligare forskning 
En viktig del av min studie utgörs av diskursen Aldrig skydd som biståndsinsats. Det kan ses som 
problematiskt att den är beroende av vad som lyfts fram av tillsynsmyndigheterna eftersom den i 
någon mån representerar kommunens och kvinnojourens perspektiv. Det kan alltså tänkas att 
tillsynsmyndigheterna ger en orättvis bild av kommunen och kvinnojouren. Detta kan vara värt att 
tänka på för att göra en rättvis bedömning av resultatet, men jag håller det för osannolikt att 
tillsynsmyndigheterna skulle ha något intresse av att ge en missvisande bild. Ett alternativ till att 
använda sig av tillsynsmyndigheternas andrahandsinformation, skulle kunnat vara att utöka studien 
till att innefatta även en kommunal nivå och en kvinnojoursnivå. På detta sätt hade jag kunnat 
jämföra flera nivåer och således få ett mer nyanserat resultat. Likaledes hade det varit mer 
representativt med tillsynsrapporter från mer än en kommun och en kvinnojour. Jag bedömde det 
dock som ett för omfattande arbete för denna typ av studie att få in dessa extra element. Det är dock 
ett förslag till ytterligare forskning att utöka denna studie till att innefatta flera samhällsnivåer och 
flera tillsynsrapporter.  
 
Det vore även intressant att göra jämförande longitudinella studier. Dels skulle man kunna göra en 
liknande studie långt fram i tiden för att se om några diskursiva förändringar ägt rum sedan denna 
studie genomfördes och se om det hänger samman med en eventuell utveckling av attityder inom 
den sociala praktiken. Det vore dock även intressant att göra en historisk analys av diskursiva 
förutsättningar för våldsutsattas möjligheter till att få hjälp och sedan jämföra den med denna 
studie. 
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