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Abstract 
 
Uppsatsens syfte har varit att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån 
analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna har varit: 
vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? Vad innebär det för bilden av 
männen att just dessa begrepp är de centrala? Vad kan vara anledningen till att just 
dessa begrepp är de centrala? Tidigare forskning med samma forskningsfråga är 
obefintlig, men forskning om kvinnomisshandel som samhällsproblem och kunskapsfält 
har visat att en könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor har blivit allt mer 
dominerande. Trots detta finns det fortfarande konflikter kring förklaringsmodeller. 
Forskning om kvinnomisshandel har ofta ett feministiskt perspektiv, vilket denna 
uppsats har valt bort med förhoppningen att nya perspektiv ger ny kunskap. 
   Urvalet har bestått av två av Statens Offentliga Utredningar (SOU). Materialet har 
bearbetas utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv för att få fram vilka begrepp som är 
centrala eller omtvistade och vad det kan bero på. Som ytterligare analysverktyg har 
maskulinitetsteori använts.  
   Resultatet har visat att det dominerande könsmaktsperspektivet ligger till grund för 
bilden av de misshandlande männen och att de i hög utsträckning beskrivs med begrepp 
som makt och kontroll. Behandling av männen ses som problematiskt och bilden av 
mannen kan anas vara en förklaring till detta. 
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1. Inledning 
Våld och misshandel har funnits i vårt samhälle i alla tider. Kvinnomisshandel som 

samhällsproblem har till viss del diskuterats under hela 1900-talet, men sedan 

kvinnorörelsen på 1970-talet lyfte fram ämnet har det haft en central del i den politiska 

debatten. Genom kvinnorörelsen har kvinnojourerna varit en mycket framträdande aktör 

i debatten och i definierandet av kvinnomisshandel som samhällsproblem (Andersson & 

Lundberg, 2001:63f). Deras synsätt grundar sig i en feministisk förståelse av våldet som 

det yttersta exemplet på den struktur av manlig överordning och kvinnlig underordning 

som man menar samhället är uppbyggt av (Ibid:68). Utifrån detta perspektiv ligger 

lösningen på kvinnomisshandel i ökad jämställdhet i samhället. När 

könsmaktstrukturerna raserats kommer mäns våld mot kvinnor att försvinna. 

    I och med kvinnojourernas starka ställning på området har fokus sedan 1970-talet i 

hög utsträckning legat på kvinnorna och deras perspektiv på våldet. Mitt intresse för de 

misshandlande männen väcktes utifrån just detta, att männen, som de som utför våldet, 

inte uppmärksammas i samma utsträckning. Om man ska komma till rätta med 

problemen med kvinnomisshandel kan man inte utesluta de som faktiskt begår de 

våldsamma handlingarna. När jag började läsa artiklar och böcker om kvinnomisshandel 

upplevde jag dessutom att männen var ovanligt frånvarande. Trots att de spelar en 

central roll fokuserades det nästan enbart på kvinnorna. I den mån de ändå var 

närvarande var det antingen som känslokalla psykopater eller som arbetslösa 

missbrukare i anonym statistik. En kritik som har riktats mot den könsmaktsförståelse 

av kvinnomisshandel, som kvinnorörelsen framgångsrikt etablerat, har varit att trots att 

jämställdheten i Sverige ökat genom decennierna så har inte fallen av misshandel 

minskat. Utifrån dessa upptäckter började en undran ta form hos mig. Kan det vara så 

att den bild jag upplevde presenterades av de misshandlande männen försvårar arbetet 

med att bekämpa kvinnomisshandeln? Att en förvirring råder om vilka dessa män 

verkligen är, vilket gör att samhället inte riktigt vet vilka åtgärder det ska använda? 

Enligt diskursanalysen får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser. Hur vi 

handlar beror på vilken diskurs vi befinner oss i och hur den ser ut (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000:31). Enligt diskursanalysen är det alltså inte bara troligt, utan givet att 

bilden av männen påverkar hur samhället förhåller sig till kvinnomisshandel. Utifrån 
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detta framstod det som relevant  att undersöka hur bilden av dessa män ser ut i Sverige 

idag och vad det möjligen kan ha för sociala konsekvenser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån 

analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. 

Frågeställningarna är: 

• Vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? 

• Vad innebär det för bilden av männen att just dessa begrepp är de centrala? 

• Vad kan vara anledningen till att just dessa begrepp är de centrala? 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Könsmakt och feminism 
En feministisk och därigenom könsmaktsteoretisk förståelse av mäns våld mot kvinnor 

innebär som nämnts ovan att våldet ses som det yttersta exemplet på den ojämlika 

maktstruktur som samhället är uppbyggt kring och som överordnar män och 

underordnar kvinnor. Könsmaktsperspektivet har blivit etablerat som förståelse och 

förklaring av mäns våld mot kvinnor och en stor majoritet av den forskning som bedrivs 

inom detta område har sin teoretiska utgångspunkt där. På grund av detta kommer 

denna studie inte att utgå ifrån ett könsmaktsperspektiv med förhoppningen att nya 

perspektiv genererar ny kunskap.  

    Den könsmaktsteoretiska förståelsen är ändå central i studien då materialet till stor 

del anammar det. Den maskulinitetsteori som till viss del används som analysverktyg 

kan också sägas ha samma  grundsyn då den betraktar kön som något socialt konstruerat 

och använder sig av begreppet patriarkat för att beskriva den samhällsstruktur som 

nämnts ovan. Att denna studie inte utgår ifrån detta perspektiv innebär inte en 

automatisk opposition, utan snarare en kritisk inställning. 

1.2.2 Diskurs 

Diskurs är ett begrepp med en mängd olika definitioner. Inom lingvistiken betyder det 

ofta texten och dess interaktion, dvs. relationen mellan text och avsändare och mellan 

text och mottagare (Bergström & Boréus, 2000:223). I denna studie är det dock en 

samhällsvetenskaplig definition som är relevant. Winther-Jörgensen och Phillips 

definierar diskurs som "[...]ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

 5



av världen)." (2000:7). Man kan säga att när vi talar om något, exempelvis skolan, 

använder vi oss av vissa begrepp som klassrum, betyg och lärare. Dessa begrepp är med 

och skapar diskursen om skolan och på så sätt vår bild av och förståelse för den. 

1.2.3 Kvinnomisshandel 
Definitionen av vad kvinnomisshandel är har förändrats över tid vilket blir tydligt i 

studiens resultat. I vardagligt tal brukar kvinnomisshandel förstås som det våld en 

kvinna utsätts för av en man som hon har eller har haft en relation med. Men som 

framkommer i studien är denna definition inte den enda.
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2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning om  den offentliga bilden av kvinnomisshandlare är i princip 

obefintlig. Sökningar i databaser, LIBRIS och Stockholms universitets bibliotekskatalog 

på sökord som diskurs, kvinnomisshandel, män och liknande har inte resulterat i några 

studier om den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Inte heller sökningar i 

internationella databaser har resulterat i något. I detta kapitel kommer därför att 

redovisas forskning som ligger i närheten av uppsatsens område och på så sätt ändå kan 

sägas äga relevans och tjäna som vetenskaplig bakgrund. 

2.1 Rädslans politik 
Wendt Höjer har i sin avhandling Rädslans politik - våld och sexualitet i den svenska 

demokratin (2002) undersökt hur frågor om våldtäkt och kvinnomisshandel har 

hanterats i det svenska politiska systemet. 

    Utgångspunkten för Wendt Höjers avhandling har varit att mäns våld och kvinnors 

rädsla för detta våld spelar en viktig roll i upprätthållandet av en ojämlik genusordning1. 

Wendt Höjer har studerat offentligt tryck från 1930- tal till 1990-tal i syfte att undersöka 

vilka representationer av våld och sexualitet, genus och genusrelationer som har 

dominerat det politiska livet. Detta har hon sedan tolkat utifrån ett könsmaktsperspektiv 

för att se om politiken utmanar eller befäster den rådande genusordningen. 

    Under perioden 1930-1960-tal handlade den politiska debatten om huruvida våldet 

skulle ses som ett privat eller samhälleligt problem. I stor utsträckning ansågs våldet 

vara en naturlig del av relationen mellan man och kvinna. Ett visst mått av våld var 

naturligt i alla sexuella relationer menade man. Samtidigt, menar Wendt Höjer, gavs 

kvinnor bättre rättsligt skydd mot våld i hemmet än tidigare. Exempelvis 

kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet under denna period och under vissa 

omständigheter kunde en man fällas för våld i hemmet. Wendt Höjer menar dock att 

detta inte berodde på en könsmaktsförståelse utan handlade om barnens bästa och den 

allmänna samhällsmoralen. 

    Under den andra perioden Wendt Höjer undersöker, 1970-1980-tal, placerades 

kvinnomisshandel högt på den socialpolitiska dagordningen. Det diskuterades främst 

som ett socialt problem, vilket innebar att fokus låg på familjen och åtgärder handlade i 

stor utsträckning om vård och behandling. Detta, tillsammans med att det ur ett liberalt 
                                                 
1  Genus kan enkelt förstås som socialt kön till skillnad från biologiskt kön. Genusordning är ett annat 

ord för könsmaktsstruktur. 
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individualistiskt perspektiv sågs som ett brott bland andra, menar Wendt Höjer dolde 

genusrelationernas betydelse. 

    Under den sista undersökta perioden, 1990-talet, fick det individualistiska 

perspektivet delvis ge vika för ett feministiskt perspektiv där genus är en central 

analyskategori. Genom propositionen Kvinnofrid (regeringens proposition 1997/98:55) 

menar Wendt Höjer att mäns våld mot kvinnor för första gången i svensk politik sattes i 

samband med kön och makt. Implementeringen av förslagen från denna proposition 

stötte dock på motstånd mot en konkret politik baserad på könsmaktsanalyser. Wendt 

Höjer menar att i den konkreta politiken fick genusperspektivet komma i andra hand. 

Vidare diskuterar hon huruvida kvinnofridspropositionen kan ses som en utmaning eller 

befästande av genusordningen och kommer fram till att ett könsmaktsperspektiv i 

politisk diskurs i sig själv utmanar existerande genusrelationer. Endast det faktum att ett 

könsmaktsperspektiv används i politiken är alltså en utmaning av genusordningen. 

2.2 Mäns våld mot kvinnor – ett diskursivt slagfält 
Steens rapport, Mäns våld mot kvinnor – ett diskursivt slagfält. Reflektioner kring 

kunskapsläget (2003), är resultatet av ett uppdrag från Socialstyrelsen inom ramen för 

de kvinnofridsuppdrag som gavs i propositionen Kvinnofrid (regeringens proposition 

1997/98:55). 

Syftet med rapporten är dels att ge en generell översikt över kunskapsläget, dels att 

problematisera antaganden och teorier och utifrån det undersöka vad som idag anses 

vara legitim kunskap inom forskningsfältet för kvinnomisshandel. Utgångspunkten är 

ett könsmaktsteoretiskt perspektiv, vilket här innebär att kön ses som en hierarkisk 

relation mellan manlig dominans och kvinnlig underordning som produceras, 

reproduceras och förändras inom samhällsstrukturen. 

    Utifrån Socialstyrelsens direktiv ligger fokus på våld i nära relationer och materialet 

består av både inomvetenskaplig och utomvetenskaplig kunskap. Sammanlagt rör det 

sig om ca 150 texter i rapport- och bokform och ett 20-tal artiklar från fackpress från 

1979 och framåt.  

    Steen har funnit att det på ytan framstår som om det råder enighet i förståelsen av 

mäns våld mot kvinnor. En dominerande diskurs uttrycks av såväl akademiker, 

kvinnojourer och politiker och grundar sig i en könsmaktsförståelse av problemet. Om 

man tittar lite närmare, menar Steen, visar det sig att det inte är riktigt så enhetligt som 

det först framstår. Inom kunskapsfältet förs en kamp om problemet kvinnomisshandel 
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och dess definitioner samt förståelsen av densamma. I huvudsak handlar kampen om 

förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor. Steen har funnit tre dominerande 

perspektiv. Det första är en förståelse av våldet som ett uttryck för mäns makt eller 

maktlöshet. Det andra perspektivet ser den misshandlande mannen som delvis eller helt 

skild från andra män. Det tredje perspektivet menar att det manliga våldet kan delas upp 

i kulturellt accepterat och kulturellt oaccepterat våld. Denna kamp kan dock sägas föras 

inom ramen för en könsmaktsteoretisk förståelse och kunskap producerad utanför den 

förståelsen har svårt att finna legitimitet. Steen menar att vad som varit utmärkande över 

tid är hur denna förståelse mer och mer framträtt som den sanna och korrekta bilden. 

2.3 Kvinnomisshandel som kunskapsfält 
Andersson och Lundberg beskriver i sin artikel, Kvinnomisshandel som kunskapsfält –  

att definiera, förklara och hantera ett socialt problem (2001), utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv hur kvinnomisshandel som socialt problem beskrivs i 

samhället i dag och hur detta påverkar hur det praktiska arbetet med misshandlade 

kvinnor organiseras. 

Andersson och Lundberg menar att kvinnojoursrörelsen och dess feministiska 

perspektiv på kvinnomisshandel har varit ledande i definitionen av problemet sedan 

1970-talet. Enligt Andersson och Lundberg har kvinnojourerna under de senaste 

decennierna blivit experter och därmed också ägare till definitionen. Detta ger dem en 

ställning av att ha sanningsanspråk och gränsskydd mot obehöriga experter. 

    Baserat på vad man kallar kvinnojoursrörelsens entreprenörsarbete gällande 

kvinnomisshandel uppfattas det senare i dag som en särskild våldsproblematik med en 

viss sorts gärningsman och ett specifikt slags offer. Kvinnan är vilken kvinna som helst. 

Hon är ett rent offer, vilket betyder att hon varken har ansvar eller möjlighet att påverka 

våldssituationen, samt att hon är en person som bör få hjälp och inte bli fördömd. Ett 

rent offer förutsätter en ren gärningsman vilket leder till att mannen typifieras och ofta 

beskrivs som en typ av Dr Jekyll–Mr Hydepersonlighet. Han slår alltid kontrollerat, 

aldrig av tillfällighet eller som impulsiv handling. Misshandeln skildras som en 

professionellt utförd tortyr där grymhet varvas med ömhet. Denna förståelse av våldet 

stammar ur den av Lundgren (2004) utarbetade normaliseringsprocessen, där våldet 

successivt blir en normal del av kvinnans vardag och mannens mål med våldet är att 

uppnå kontroll över kvinnan. 
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    Denna bild ligger oftast till grund för de institutioner som arbetar med de 

misshandlade kvinnorna och Andersson och Lundberg menar att problem uppstår då de 

enskilda kvinnorna inte passar in i de definitioner av en misshandlad kvinna som finns 

eller om hennes reaktioner inte stämmer. Detta kan leda till att institutionerna främst 

arbetar med de kvinnor som passar in i definitionen, vilket får följden att en stor grupp 

kvinnor lämnas utanför. 
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska perspektiv. Det inleds med en 

översiktlig beskrivning av socialkonstruktivismen, som ska förstås som studiens 

teoretiska ram inom vilken de andra perspektiven existerar, och inte som ett 

analysverktyg i första hand. Både diskursanalysen och den maskulinitetsteori som här 

presenteras har sina rötter i socialkonstruktivismen. Efter det följer en redogörelse av 

diskursanalysen. Uppsatsens teoretiska fokus får sägas ligga här, varför den är 

utförligare beskriven än de andra. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om Connells (1995) 

maskulinitetsteori. Denna redogörelse gör inte anspråk på att vara en heltäckande 

beskrivning av det mångfasetterade fält som kallas mansforskning. Det ska snarare ses 

som ett utsnitt som i denna uppsats kommer att fungera som ett ytterligare 

analysverktyg i den mån så är möjligt. 

3.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism är en teori om hur vi ser på och förstår världen och oss själva. Det 

är inte en teori som är lätt att ringa in, man kan inte säga att det finns någonting som alla 

socialkonstruktivister har gemensamt. Snarare får man tänka på den som en familj där 

det finns tillräckligt många gemensamma drag för att de ska kunna länkas samman. 

Burr (1995) har urskiljt fyra premisser som hon menar håller ihop den 

socialkonstruktivistiska familjen. Den första är en kritisk inställning till självklar 

kunskap. Socialkonstruktivismen motsätter sig tanken på att våra observationer av 

världen oproblematiskt är identiska med den faktiska världen. Man menar att den 

fysiska och materiella världen existerar, men den äger ingen betydelse i sig själv. 

Mening får den först när vi tillskriver den sådan. Detta innebär att olika ting och 

fenomen har olika mening och betydelse för olika människor. På så sätt finns det ingen 

självklar kunskap eftersom världen endast är en produkt av vårt sätt att beskriva den 

(Ibid:3). Den andra premissen är att vår uppfattning om världen är kulturellt och 

historiskt specifik. De kategorier och koncept varigenom vi förstår världen ser olika ut 

beroende på vilken tid och kultur vi lever i. Dels är vår världsbild historiskt och 

kulturellt relativ, men våra uppfattningar om världen är också produkter av vår 

historiska och kulturella position (Ibid:3f). Premiss nummer tre innebär att kunskapen 

bärs upp av sociala processer. Den skapas eller konstrueras genom interaktion mellan 

människor i den sociala tillvaron. Detta leder fram till den fjärde premissen som handlar 
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om att kunskap och sociala handlingar hänger ihop. Hur vi ser på världen påverkar 

också hur vi handlar. Vår sociala konstruktion av världen är det som frambringar de 

sociala handlingarna. Burr exemplifierar detta med synen på alkoholism och 

alkoholister. Förr var det en etablerad uppfattning att alkoholister var ensamt ansvariga 

för sitt beteende och därför också skulle ha skulden för det. Utifrån detta synsätt var 

fängelse en vanlig konsekvens för dessa människor. Nu för tiden betraktas alkoholism i 

mycket större utsträckning som en sjukdom och ett drogberoende som då följaktligen 

inte den enskilde individen kan vara helt ansvarig för. Den mest passande konsekvensen 

blir då behandling och vård. På detta sätt kan man se att konstruktionen av världen styr 

hur vi handlar (Ibid:4f). 

    Eftersom socialkonstruktivismen delvis agerar på samma arena som psykologin 

genom att undersöka hur världen och människan ser ut och fungerar, kan det vara 

fruktbart för förståelsen att ställa dem mot varandra. 

    Enligt socialkonstruktivismen har varken människan eller världen någon given 

definierbar natur. Till skillnad från till exempel psykoanalysen anser man alltså inte att 

människan har en essens som det går att komma åt genom exempelvis terapi. Vidare är 

socialkonstruktivismen en antirealistisk teori i den mening att man inte anser att det 

finns en sanning eller objektiva fakta (Ibid:5f) 

    Vissa inriktningar inom psykologin menar att våra tankar finns innan och hjälper till 

att forma vårt språk. Socialkonstruktivismen anser däremot att det sätt som människor 

tänker på, de kategorier och koncept som skapar en mening för dem, stammar ur språket 

de använder. Vi föds in i en värld och en social kontext där språket redan existerar. 

Utifrån detta språk lär vi oss sen att förstå oss själva och världen. Hur språket är 

konstruerat bestämmer med andra ord hur våra upplevelser och vårt medvetande 

konstrueras (Ibid:7, 34f). Språket är centralt inom socialkonstruktivismen. Grundstenen 

för synen på språket är dess konstanta förändring vad gäller betydelse (Ibid:32). Språket 

inom socialkonstruktivismen är inte ett kommunikationsverktyg utan en social handling 

eftersom vi skapar världen och vår kunskap genom vår interaktion med andra. Detta 

betyder att medan psykologin letar efter förklaring av sociala fenomen inom människan, 

fokuserar socialkonstruktivismen på interaktion och processer (Ibid:7f). 

3.2 Diskursanalys 
Detta avsnitt inleds med en allmän beskrivning av diskursanalysen. Större delen av 

avsnittet ägnas sedan åt diskursteorin som är en inriktning inom diskursanalysen. Det är 
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en omfångsrik teori och därför ligger fokus endast på de delar som kan antas vara 

relevanta för just denna studie. 

    Inom samhällsvetenskapen kan diskursanalysen beskrivas som en vetenskaps- och 

samhällsteori då den gör anspråk på övergripande uppfattningar om vad som utmärker 

sociala relationer och språk. Inom diskursanalysen finns en mängd olika skolor och 

inriktningar. De har dock en gemensam grund som kan delas upp i fem olika 

föreställningar eller förutsättningar. Den första, och kanske den mest grundläggande, är 

synen på språket, vilket är en tydlig förbindning till socialkonstruktivismen. Enligt 

diskursanalysen kan språket aldrig vara endast ett neutralt verktyg för kommunikation 

(Bergström & Boréus, 2000:234). Synen på språket är inspirerad av strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi som menar att tillträdet till verkligheten endast går 

genom språket och att vi med vårt språk skapar representationer av verkligheten. Men 

dessa representationer är inte kopior av en verklig värld utan är med och skapar världen 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:15). Därmed inte sagt att den fysiska och 

materiella världen inte existerar, men den äger ingen mening i sig själv utan mening ges 

genom språket. (Bergström & Boréus, 2000:235) 

    Diskursanalysens andra gemensamma förutsättning är att man fokuserar både på vad 

som sägs och vad som görs. Det finns ingen strikt åtskillnad där emellan. Detta betyder 

att det inte bara är tal och text som ingår i en diskurs utan även de sociala handlingarna. 

(Ibid) 

    Den tredje förutsättningen är synen på identitet och identitetskonstruktion. Enligt 

diskursanalysen är identiteter föränderliga och påverkas och återskapas av diskurser. 

Inga identiteter är givna utan de konstrueras genom att självbild och omgivningens bild 

av en själv smälter samman. En annan premiss för identitetskonstruktion är att de i hög 

grad skapas genom att ställas emot vad de inte är. (Ibid:235f) 

    Förutsättning nummer fyra fastställer att diskurser i hög grad handlar om makt. Synen 

på språket som återgavs ovan får konsekvensen att ingen kunskap är given utan allt blir 

en fråga om tolkning och konstruktion. Utifrån detta handlar kampen om att få sin 

tolkning att etableras som den rätta. Diskurs är en ständig kamp om meningsskapande 

eller en kamp om vem som har rätt att tala och vad som får sägas (Ibid.). 

    Den femte och sista gemensamma förutsättningen är synen på aktörer. Inom 

diskursanalysen är aktörer och eventuella bakomliggande motiv ointressanta. Fokus 

ligger istället på de tvingande normer som diskursen skapar (Ibid:236) 
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3.2.1 Diskursteori 
Ernesto Laclau och Chantel Mouffe har utarbetat en diskursteori som syftar till en 

förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion. Grunden för diskursteorin är att 

alla sociala fenomen är stadda i ständigt förändring. Betydelse kan aldrig helt fixeras, 

vilket gör att det förs en ständig kamp om definitioner. Laclau och Mouffe menar att det 

sociala fältet är en väv av betydelsebildningsprocesser. Diskursteorin kan sägas vara en 

modererad kombination av strukturalism/poststrukturalism och marxism (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:31f). 

3.2.1.1 Diskursteorin och språket 

Strukturalisten och lingvisten Saussure menade att tecken (ord och begrepp) får sin 

betydelse i förhållande till andra tecken. Man kan se det som att tecknen är knutarna i 

det språkliga nätet och betydelsen kommer genom att de olika tecknen skiljer sig från 

varandra på bestämda sätt. (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:16,32) 

Poststrukturalisterna kritiserade detta och menade att det var för fixerat och entydigt. 

Enligt dem sätter vi hela tiden tecknen i nya relationer till varandra och på så sätt 

förändras språket ständigt. Hos poststrukturalisterna blir språket ett socialt fenomen. 

Laclau och Mouffes diskursteori menar att betydelsebildning skapas genom att vi 

försöker fixera tecknen så som Saussure menade. Men då språket är kontingent2 lyckas 

det aldrig helt. Diskursanalysens uppgift blir att synliggöra de processer där kampen om 

tecknens betydelse pågår. (Ibid:32) 

    Utifrån denna syn på språk och betydelsebildning har Laclau och Mouffe konstruerat 

ett antal begrepp för att beskriva och förklara den diskursiva processen. Diskurs betyder 

hos dem endast fixering av betydelse inom ett visst fält. Diskursen strävar efter 

entydighet genom att utesluta alla andra möjliga betydelser. Detta görs genom 

tillslutning, vilket är ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning. Denna kan dock 

aldrig vara helt fullständig (Ibid.). Tecknen i en diskurs kallas för moment och liksom 

inom strukturalismen får de sin betydelse av hur de skiljer sig från varandra. Särskilt 

privilegierade tecken kallas för nodalpunkter. Dessa utmärks av att de andra tecknen 

ordnas runt dem och får sin betydelse av dem. Winther-Jörgensen och Phillips 

exemplifierar detta med tecknet kropp i den medicinska diskursen (Ibid:33). Ett annat 

exempel skulle kunna vara elev i en diskurs om skolan. Precis som tecknen, så skapas 

diskursen i förhållande till något. Detta något kallas för det diskursiva fältet och förstås 

                                                 
2  Möjligt, men inte nödvändigt. Det skulle kunna vara annorlunda. 
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enkelt som alla de möjligheter diskursen utesluter för att skapa entydighet. Exempelvis 

kan man tänka sig att i en diskurs om depression, där den rådande förklaringsmodellen 

är den biologiska, kan psykoanalytiska förklaringar sägas tillhöra det diskursiva fältet. 

Men eftersom diskurser är kontingenta är det också det diskursiva fältet, alla de 

utestängda möjligheterna, som hotar att undergräva diskursen. Detta sker via elementen. 

Ett element är ett moment där betydelsen är omtvistad och fortfarande mångtydig. Det 

finns alltså andra betydelser av elementen som ligger inom det diskursiva fältet som kan 

påverka elementens betydelse och på så sätt förändra diskursen. Detta är något som 

diskursen till varje pris vill undvika och diskursens mål kan utifrån detta sägas vara att 

göra alla element till moment för att öka stabiliteten inom diskursen. Flytande 

signifikanter kallas de element som är särskilt öppna för olika betydelser och som olika 

diskurser ger olika betydelse åt. Nodalpunkterna och de flytande signifikanterna är 

oftast samma tecken, men begreppen pekar på olika egenskaper hos dessa tecken. 

Medan nodalpunkterna är centrala inom diskursen hänvisar de flytande signifikanterna 

till förhållandet mellan diskurser. För att återigen låna Jörgensens och Phillips exempel 

så är kroppen i den medicinska diskursen både ett element och en nodalpunkt. För varje 

ny behandlingsmetod eller alternativt synsätt som tar sig in i diskursen måste kroppen 

omdefinieras (Ibid:34ff). Ett annat centralt begrepp i diskursteorins beskrivning av den 

diskursiva processen är ekvivalenskedjor i vilka de olika tecknen ingår. Genom sin 

placering i förhållande till varandra i ekvivalenskedjorna får tecknen sin betydelse 

(Bergström & Boréus, 2000:29). Som ett sista viktigt begrepp kan artikulation nämnas. 

Artikulation är själva den praktik genom vilken tecken sätts i relation till varandra och 

får sin betydelse (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:35). Med andra ord kan det 

beskrivas som konstruerandet av ekvivalenskedjorna. 

    Diskursen är alltså aldrig total och entydig, trots dess ständiga strävan dit. Den hotas 

alltid av en förändring från det diskursiva fältet och är med andra ord endast en tillfällig 

strukturering. Detta medför att det alltid förs en kamp om betydelser och definitioner. 

Varje skrift, tal och social handling är därför en artikulation och potentiell nybildning av 

betydelse. (Ibid:36) 

3.2.1.2 Diskursteorin och det sociala 

De ovan beskrivna diskursiva processerna gäller, enligt diskursteorin, inte bara språket 

utan hela det sociala fältet. Därför är teorin om det sociala en stor del av diskursteorin. 
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Enligt Laclau och Mouffe är det sociala ett fält av diskursiva processer3. Precis som 

med språket konstruerar vi samhället som om det fanns en fast och given struktur. Men 

inte heller här kan något helt fixeras. Modellen för diskursiva processer med 

artikulation, diskurs och tillslutning är alltså applicerbar även på social praktik. 

Diskursteorin menar att vi skapar en objektivitet och diskursanalysens uppgift blir då att 

ta reda på hur den skapelseprocessen ser ut (Ibid:40ff).  

    När det gäller samhället menar Laclau och Mouffe att det skapas genom politiska 

artikulationer som förutsätter våra tankar och handlingar. Med politik menas här inte 

den snäva definitionen med partier och parlament, utan hos diskursteorin är politik det 

bestämda sätt vi konstituerar det sociala på och som utesluter alla andra sätt. I de sociala 

diskursiva processerna är det alltså våra handlingar som blir artikulationer (Ibid:43). 

    Det kan låta som en rörig och fragmenterad värld som Laclau och Mouffe målar upp. 

Men man får inte glömma att de menar att vi lever våra liv i vad vi upplever som fasta 

strukturer, och att strukturerna enligt diskursteorin inte är så lättflyttade som det kan 

låta. Många diskurser är nämligen så kallade objektiva diskurser. Objektivitet betyder i 

det här fallet att diskurserna är så etablerade att man glömmer att de är kontingenta. 

Detta kallas också för en avlagrad diskurs. Laclau och Mouffe menar att de avlagrade 

diskurserna är de där spåren av makt har suddats ut, där man har glömt att världen är 

konstruerad genom politiska artikulationer (Ibid:43ff). Begreppet makt inom 

diskursteorin har en annan betydelse än den vi menar i vardagslag. Makt är här inte 

något som en människa eller en institution kan inneha. Makt ska istället förstås som 

"[...]den kraft och de processer som skapar vår sociala omvärld och gör den meningsfull 

för oss[...]" (Ibid:45) 

    Diskursteorin menar alltså att samhället, som allting annat, är kontingent och därmed 

aldrig färdigt. Detta står i opposition till marxismen som ser samhället som en 

objektivitet. Däremot så lever vi våra liv som om samhället var en objektiv helhet. 

3.2.1.3 Diskursteorin och konflikt 

Diskursteorin använder begreppet antagonism för att beskriva konflikt. Detta inträffar 

där diskurser stöter ihop och identiteter hindrar varandra. Upplösning av antagonism 

sker genom hegemonisk intervention, vilket innebär en artikulation som återskapar 

                                                 
3  Laclaus och Mouffes teori om det sociala är utarbetat utifrån en kritisk läsning av marxismen, där de 

vänder sig mot den objektiva synen på samhället och marxismens uppdelning i bas och överbyggnad. 
Basen är ekonomin, de materiella förhållandena och äganderätten till produktionsmedlen. 
Överbyggnaden är samhällets betydelseproduktion i form av kyrka, stat, skola osv. 
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entydighet där det innan var konflikt. Här talar Laclau och Mouffe om att denna 

artikulation sker genom en kraft och detta begrepp ska särskiljas från begreppet makt. 

Kraft betyder inom diskursteorin ett undertryckande av existerande möjligheter 

(Ibid:55). 

    Den hegemoniska interventionen får det alltså att återigen se ut som om världen och 

diskursen var objektiv. Där det innan fanns en konflikt mellan två eller flera diskurser 

finns nu bara en rådande uppfattning. Laclau och Mouffe har här lånat ett begrepp av 

Derrida för att på ytterligare ett sätt beskriva målet för diskursanalysen. Genom 

dekonstruktion bevisar man att den hegemoniska interventionen är kontingent, och att 

den påstådda objektiviteten alltså var falsk (Ibid). Detta kan sägas vara syftet med 

diskursanalysen – att visa på alltings kontingens. 

3.3 Maskulinitetsteori 
Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt, där maskulinitet inte betraktas utifrån 

deterministiska modeller utan som socialt konstruerat, har Connell (1995) utformat en 

struktur genom vilken man kan urskilja olika former av maskulinitet. Man kan se det 

som en maskulinitetens stege. I toppen finns den hegemoniska maskuliniteten. Det är 

det ideal av sann maskulinitet som alla män på något sätt måste förhålla sig till och som 

enligt Connell fungerar som legitimitet för upprätthållandet av patriarkatet (Ibid:101). I 

andra änden på stegen finns den underordnade maskuliniteten som i västvärlden främst 

representeras av de homosexuella männen. I den patriarkala ideologin står de för allt 

som utestängts från den hegemoniska maskuliniteten. Hit räknar Connell även alla 

heterosexuella män som förknippas med feminina drag. Emellan dessa poler av 

dominans och underordning befinner sig majoriteten av män. De män som inte fullt 

lever upp till den hegemoniska maskuliniteten, men som ändå kan dra nytta av 

patriarkatets fördelar. Connell menar att de deltar i det hegemoniska projektet samtidigt 

som de lever i samspel och kompromiss med kvinnor (Ibid:102f). Johansson (1998:12) 

kallar denna maskulinitet för den förhandlande och menar att den utformas i samspel 

med kvinnor och därför blir en form av modifierad manlighet. 

    Denna stege menar Connell visar maskulinitetens inbördes relationer. Men det finns 

en till dimension där genus samspelar med klass och etnicitet och skapar relationer 

mellan maskuliniteter. I detta samspel formas en glidande skala mellan auktoritet och 

marginalisering som kan sägas baseras på graden ekonomiskt och kulturellt 

kapital(Ibid:104f; Johansson, 1998:13).  
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    Utifrån denna struktur för förståelse av maskuliniteter har Connell sedan, baserat på 

en mängd intervjuer, urskiljt ett antal exempel på maskuliniteter. Här kommer en av 

dem att återges då den kan anses vara mest relevant för denna uppsats4 . 

3.3.1 Protestmaskulinitet 
Denna form av maskulinitet, menar Connell, uppstår ur en maktlöshetskänsla som dessa 

män bär med sig från barndomen. Detta leder till att de gör ett mycket större anspråk än 

andra män på den makt som hör till den hegemoniska maskuliniteten. Detta ska dock 

ses som en kollektiv praktik och inte som något som ligger inom dessa individer. Trots 

detta stora maktanspråk kan protestmaskuliniteten inte ses som någon konventionell 

maskulinitetsstereotyp (Ibid:137). Könsskillnaderna för denna maskulinitet manifesteras 

genom våld och sexualitet. Våld anses här vara helt okej när det är berättigat, vilket det 

alltid är om någon annan sätter igång det. Det är dock ett socialt definierat och hanterat 

våld, inte okontrollerat (Ibid:121, 126). Sexualiteten beskriver Connell som en form av 

tvångsheterosexualitet. Det finns ett starkt kulturellt och socialt tryck hos dessa män att 

var drivna heterosexuella. Homosexualitet är fel och problematiskt och den manliga 

kroppen disciplineras till heterosexualitet (Ibid:124). 

    Relationen till makten kännetecknas för dessa män av våld. Att makten kommer från 

staten är något som för dem är en materiell verklighet och ingen abstraktion. Utifrån 

dessa erfarenheter lär de sig också att undvika och manipulera makten (Ibid:121ff). 

Protestmaskuliniteten innehåller också en form av motstånd mot patriarkatets praktik, 

då de själva inte når den makt som är central i den hegemoniska maskuliniteten på 

grund av för svagt ekonomiskt och kulturellt kapital. De har missat större delen av de 

fördelar patriarkatet ger männen, eftersom de kommer från fattiga förhållanden och 

redan i skolan startat sin utåtagerande, våldsamma praktik (Ibid:141). 

    Sammanfattningsvis kan man säga att denna form av maskulinitet härstammar ur en 

maktlöshetskänsla. Den konstitueras i hög grad genom gruppen och är trots sin "råhet" 

vad gäller våld och sexualitet inte någon konventionell maskulinitet. Detta dels på grund 

av sitt långa avstånd från den hegemoniska maskulinitetens makt och dels på grund av 

sin neutrala inställning till könskillnadernas mer psykologiska dimensioner.

                                                 
4  De andra behandlar bl a en maskulinitet som reformeras i möte med feminismen och en homosexuell 

maskulinitet. 
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4. Metod  
I detta kapitel beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet för studien. Inledningsvis 

presenteras den vetenskapsfilosofiska positionen. Därefter följer redogörelse för urval 

och avgränsningar, materialbearbetning och analys. Efter det diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet under varsitt avsnitt. Till sist sägs något om 

reflexivitetsproblematiken inom socialkonstruktivistisk forskning. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Denna studies vetenskapsfilosofiska position är socialkonstruktivistisk. Det innebär att 

de teorier som här används, de forskningsfrågor som ställs och de metoder som används 

för att svara på dem alla förutsätter ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på verkligheten 

och på vetenskap. Det innebär till exempel att denna studie inte gör anspråk på att en 

gång för alla klargöra hur det faktiskt ligger till. Istället vill den synliggöra strukturer 

som finns i vår gemensamt konstruerade verklighet för att på så sätt skapa insikt och 

förståelse för hur världen konstrueras och vad det får för konsekvenser. 

4.2 Urval och avgränsningar 
Urval för en diskursanalytisk studie baseras i första hand på vilken eller vilka diskurser 

det är som ska studeras. I fallet med denna studie, där syftet är att beskriva den 

offentliga diskursen om kvinnomisshandlare, blir urvalet i ett första steg begränsat till 

offentligt material. Då en diskursanalys handlar om textläsning på ett djupgående plan 

sätter det också begränsningar för urvalets storlek. En annan viktig faktor för mängden 

data är hur mycket tid som finns för forskningsprojektet samt hur mycket utrymme den 

skrivna analysen ges möjlighet att ta i den färdiga studien. Dessa faktorer sammantagna 

gör att urvalet för denna C-uppsats tvingas bli ordentligt begränsat. Valet av data har 

därför fallit på två av Statens offentliga utredningar (SOU) som behandlar 

kvinnomisshandel. Hade förutsättningarna varit annorlunda skulle man kunna tänka sig 

att material från exempelvis Brottsförebyggande rådet (BRÅ), medieartiklar och 

material från mans- och kvinnojourerna varit relevanta. 

    Mellan åren 1995 och 2005, som är studiens tidsram, har fyra SOU beträffande 

kvinnomisshandel publicerats. De två som valts bort är Nationell handlingsplan mot 

våld i nära relationer (SOU 2002:071) och Nytt nationellt kunskapscentrum. 

Ombildning av RKC (SOU 2004:117). Den första av dessa är ett delbetänkande av 

Personsäkerhetsutredningen och innefattar ett antal myndighetsuppdrag och åtgärder för 
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att stärka skyddet mot våldsutsatta kvinnor. Den andra utreder en ombildning av 

Rikskvinnocentrum och föreslår att det ska bli ett nationellt kunskapscentrum om våld 

mot kvinnor och även om våld i samkönade relationer.  

    De två utredningar som valts ut som material för denna studie är Kvinnofrid (SOU 

1995:60)5 och Slag i luften (SOU 2004:121). Anledningen till valet av dessa två 

utredningar har varit att de har ett bredare syfte och på så sätt täcker en större del av den 

offentliga diskursen. Kvinnofrid är den första omfattande utredningen om mäns våld 

mot kvinnor i Sverige. Den ligger till grund för ändringar i lagstiftningen och den har 

genererat en mängd kvinnofridsuppdrag till kommuner och myndigheter sedan den 

kom. Den kan med andra ord ses som en grundbult i den offentliga diskursen om 

kvinnomisshandel. Slag i luften är en uppföljning på de nämnda kvinnofridsuppdragen. 

Genom valet av dessa två SOU har studien haft möjlighet att kartlägga eventuella 

skillnader och förändringar av diskursen över tid.  

    Att i en diskursanalys utgå från två utredningar är naturligtvis en avsevärd 

begränsning av diskursen. Diskursteorin som är den teoretiska utgångspunkten för 

denna studie beskriver en hel samhällsstruktur och används därför med fördel på stora 

material. Detta är något som måste tas med i beräkningen i bedömningen av denna 

studies resultat. Med SOU:er som material kan man ändå till viss del väga upp dessa 

begränsningar då de är statliga utredningar som täcker en stor del av den offentliga 

världen i och med att utvärdering av och förslag till åtgärder för en mängd myndigheter 

ingår. 

4.3 Bearbetning av materialet 
Diskursanalys är en metod där man studerar samhällsfenomen genom att sätta språket i 

fokus. Eftersom perspektivet är konstruktivistiskt är målet inte att visa hur det 

egentligen är, eftersom det i diskursanalysens mening inte finns någon objektiv sanning 

"där bakom". Istället är diskursen i sig föremål för analysen. Diskursanalys handlar om 

att utifrån det som faktiskt skrivits eller sagts utröna mönster och utifrån dessa försöka 

förstå vilka de sociala konsekvenserna blir (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:28). I 

denna studie har det inneburit att förstå hur de misshandlande männen uppfattas.  

                                                 
5 Kvinnofridsutredningen är uppdelad på två delar, del A och del B. I denna studie är det del A som 

utgör materialet. Del B består endast av bilagor såsom exempelvis översatta myndighetsdokument 
från Canada och andra studerade länder. 
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    Precis som för andra kvalitativa metoder saknas det inom samhällsvetenskapen klart 

utarbetade procedurer för diskursanalys. Varje forskare får i hög utsträckning själv 

konstruera passande analysverktyg (Ibid:121;Bergström & Boréus, 2000:238). 

    Denna studies metod har utarbetats med inspiration från kvalitativ forsknings 

metoder för materialstrukturering och analys i kombination med ett antal 

diskursanalytiska begrepp. 

    Det första steget i textbearbetningen har inneburit att få ner texten på en 

omfångsmässigt hanterbar nivå. Winther-Jörgensen & Phillips beskriver en form av 

kodning där man letar efter teman i texten och utifrån dem kategoriserar materialet 

(2000:122). I denna studie har ett antal teman eller kategorier konstruerats på förhand 

och materialet har sedan lästs och delats upp utifrån dem. Kategorierna har konstruerats 

utifrån vad som har upplevts som relevant i sökandet efter en heltäckande bild av den 

misshandlande mannen. Dessa teman är: våldet och dess förklaringsmodeller, männens 

personlighet, männen i förhållande till kvinnan och männen i förhållande till samhället. 

Under dessa kategorier har sedan relevanta textstycken från grundmaterialet placerats 

in. Detta har inneburit den första struktureringen av materialet. 

    Nästa steg har varit att återigen bearbeta det nu tunnare materialet. Denna andra 

bearbetningsomgång har gjorts utifrån ett antal metodologiska frågor vars syfte är att 

synliggöra diskursens innehåll. Börjesson (2003) har plockat ut ett antal metodologiska 

begrepp som han menar är användbara i en diskursanalys. Ett av dem är kategorier. 

Våra observationer av världen är möjliga endast för att vi på förhand har ett antal 

kategorier som vi styr vår perception utifrån. Liksom diskurser är kategorier både 

styrande och produktiva, de bestämmer hur vi uppfattar det vi ser. Börjesson menar att 

genom att synliggöra vilka kategorier som används och hur de står i förhållande till 

varandra synliggör man också handling då kategorival och placering säger något om 

den värld man konstruerar (Ibid:86ff). Utifrån detta har det i denna studie ställts frågor 

till texten om vilka kategorier männen beskrivs och förstås utifrån. 

    Ett annat begrepp som kan vara användbart är metaforer. Metaforer kan vara ett sätt 

att ge legitimitet åt en viss verklighetsbild genom att med metaforens hjälp koppla 

bilden till något som uppfattas som trovärdigt och pålitligt. Sontag (refererad i 

Börjesson, 2003:90) påvisar hur beskrivningar av ett företags ekonomi ges acceptans 

genom att metaforer kopplas till det medicinska fältet som i vår kultur är så nära absolut 

vetenskap man kan komma. I denna studie har det explicit letats efter metaforer men de 

har i princip inte förekommit alls i materialet. 
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    Modalisering är ett annat begrepp som hämtats från Börjesson. Det används för att 

undersöka hur starkt något påstås och vilken säkerhetsgrad som ges. Man skiljer mellan 

subjektiva och objektiva modaliteter där den objektiva modaliteten innebär ett starkare 

påstående, exempelvis "mannen är våldsam" till skillnad från en subjektiv modalitet 

som skulle bli "vi anser att mannen är våldsam" (Ibid:96f). Modalisering har varit ett 

viktigt metodologiskt begrepp i denna studie. 

    Det tredje steget i bearbetningen av materialet har varit att utifrån den tidigare 

beskrivna diskursteorin hitta nodalpunkter, element och det diskursiva fältet. Detta har 

gjorts genom att kartlägga ekvivalenskedjorna. Mörkenstam (refererad i Bergström & 

Boréus, 2000:244f) kallar dem för analogikedjor och menar att man genom att 

synliggöra dem kan säga något om diskursens gränser. Analogikedjorna visar genom 

hur de sammanställer tecknen, vilka politiska handlingar som finns i diskursen och vilka 

som lämnas utanför. De kan också genom sin sammansättning säga något om 

enhetlighet. I denna studie har de varit användbara för att visa på huruvida bilden av 

kvinnomisshandlaren är enhetlig eller ej. 

    Denna bearbetning av materialet har gjorts på en SOU i taget. Detta för att det sedan 

skulle vara möjligt att ställa resultaten emot varandra och på så sätt kunna avgöra om 

och i så fall på vilket sätt diskursen har förändrats över tid. 

4.4 Analys 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och i viss mån analysera den offentliga bilden 

av kvinnomisshandlare. Utifrån detta ligger tyngdpunkten på den ovan genomgångna 

bearbetningen av materialet, där även en viss analys utifrån diskursteorin har 

genomförts. Den andra delen av analysen har varit att på det resultat som den första 

analysen frambringat, applicera Connells (1995) maskulinitetsteoretiska struktur för att 

se hur den offentliga bilden av kvinnomisshandlare passar in där. Utgångspunkten för 

denna analys har dels varit den maskulinitetsstege som spänner mellan hegemonisk 

maskulinitet och underordnad maskulinitet samt den dimension av 

auktorisering/marginalisering som samspelar med stegen. Dessutom har bilden av 

kvinnomisshandlaren jämförts med den av Connell utformade protestmaskuliniteten för 

att se vilka eventuella likheter och skillnader som funnits. Det ska dock tilläggas att 

studiens fokus ligger på diskursanalysen. Analysen genom maskulinitetsteorin har 

därför kommit i andra hand med allt vad det innebär av utrymme och analysdjup. 
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4.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. En del av reliabiliteten är 

intersubjektivitet som innebär att flera undersökningar som med samma metod 

undersöker samma fenomen ska komma fram till samma resultat. Intrasubjektivitet 

betyder att samma forskare ska kunna göra samma studie flera gånger och få samma 

resultat (Bergström & Boréus, 2000:37). Det har stundtals varit ifrågasatt om det ens är 

relevant att diskutera tillförlitlighet inom kvalitativ forskning. Man har menat att 

eftersom man inte i positivistisk mening mäter någonting behöver frågan om 

variationernas sanning eller falskhet inte ens diskuteras. När det gäller forskning med en 

konstruktivistisk ansats är dessa problem om möjligt ännu större. Vissa företrädare 

menar att eftersom forskarens begreppsarsenal i konstruktivistisk forskning är 

sammanvävd med forskningsproblemet så kan man inte ställa samma krav på 

intersubjektivitet som inom empirismen (Ibid:259). Trots dessa invändningar används 

ändå reliabilitetsbegreppet inom kvalitativ forskning. Till skillnad från kvantitativ 

forskning ligger här fokus på forskaren själv då denne är "mätinstrumentet" (Ruth, 

1991:283). Här kan forskarens personliga inställningar och värderingar gällande 

forskningsproblemet störa reliabiliteten. När det gäller diskursanalys kan det 

exempelvis vara svårt att se diskursen ifråga som en diskurs och inte en naturlighet 

eftersom man som forskare lever i samma diskursivt konstruerade värld som alla andra. 

Det gäller då att i så hög utsträckning som möjligt försöka göra sig främmande inför 

materialet genom att till exempel låtsas att man undersöker en annan del av världen där 

man inte är en del av diskursen på samma sätt (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:28). 

För att inte forskarens värderingar och förförståelse ska stå i vägen för undersökningen 

bör man i samma anda som man gör sig främmande också sätta parentes runt sig själv 

och sin kunskap. Forskaren bör också hålla sig så öppen som möjligt inför materialet 

(Ibid:28; Ruth, 1991:284). I denna studie kan det faktum att den teoretiska 

utgångspunkten inte är feministisk eller könsmaktsteoretisk stärka reliabiliteten, då det 

innebär att forskaren inte är del av den undersökta diskursen i lika hög utsträckning som 

då den teoretiska utgångspunkten sammanfaller med materialet. 

    När det gäller resultatredovisning och analys är det viktigt att man noggrant förklarar 

hur man fått fram sina resultat. Det höjer också reliabiliteten om en utomstående lätt kan 

se och förstå hur analysprocessen har gått till (Bergström & Boréus, 2000:259; Ruth, 

1991:285). Detta har  försökt lösas i denna studie genom många citat och en 

sammankoppling mellan citat och analys. 
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4.6 Validitet 
Till skillnad från kvantitativ forskning där validiteten handlar om i fall studien mätt det 

den avser att mäta handlar validitet i kvalitativ forskning om relevansen i våra data. Det 

vill säga om insamlad data kan svara på forskningsfrågan. Relevant är här också för 

vem och i vilket syfte studien görs. Till vem vill vi rikta kunskapen? (Ruth, 1991:285f) 

    När det gäller diskursanalys kan validiteten avgöras genom att titta på 

sammanhanget. De analytiska påståenden som studien producerar ska ge diskursen en 

form av sammanhang. Analysens fruktbarhet är ett annat sätt att mäta validiteten i en 

diskursanalys. Hur stark är analysramens förklaringskraft och lyckas den skapa nya 

förklaringar? (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:123) Detta kan sägas gälla även för 

kvalitativ forskning i stort. Validiteten ökar om resultaten är fruktbara och tillför något 

nytt till informanterna (Ruth, 1991:287). 

    För att öka validiteten är det viktigt med genomskinlighet i resultat- och 

analysredovisningen. Exempelvis kan man ta med representativa exempel i form av 

citat från insamlad data och tydligt redogöra för hur tolkningen hänger ihop med de 

textutdrag man använder. Att synliggöra analysproceduren blir viktigt här precis som 

när det gäller reliabiliteten (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:123). Detta är vad som 

gjorts i denna studie för att försöka öka validiteten. Som nämnts ovan består 

resultatredovisningen av många citat och försök till tydliga kopplingar mellan citat och 

analys. 

4.7 Reflexivitet 
Inom delar av den socialkonstruktivistiska forskningen ses vetenskap som produktiv 

istället för som hos positivisterna som en objektiv sanning. Man menar att den, precis 

som allting annat, producerar diskursiv kunskap, identiteter och sociala relationer och 

därmed inte gör anspråk på att, som i positivistisk forskning, vara en sann framställning 

av världen. Utifrån detta synsätt blir reflexivitet något viktigt. Det innebär att använda 

sina egna teorier på sin egen forskningspraktik. Diskursanalysens relativism blir således 

ett problem som forskaren måste förhålla sig till (Winther-Jörgensen & Phillips, 

2000:111). Om allting är diskursivt skapat och ingenting äger en objektiv sanning, hur 

kan man då som forskare hävda att ens resultat är viktigare än någon annans? Detta är 

ett filosofiskt problem som dyker upp i all socialkonstruktivistisk forskning. Överlag 

kan man säga att det är viktigt att forskaren hela tiden reflekterar över sin egen roll i 

forskningsprocessen. En stringent användning av teori och metod är en annan viktig 
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aspekt (Ibid:111, 28). Detta har försökts anammas i denna studie för att få fram ett 

relevant och viktigt resultat. Dessutom har försök gjorts att inte presentera resultatet 

som en sann produkt utan låta det konstruktivistiska perspektivet finnas med genom 

hela uppsatsen.
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys utifrån tidigare angivna teorier. 

Inledningsvis görs en kort redogörelse för de båda utredningarna som utgjort materialet. 

Resultaten och analysen presenteras sedan utifrån de kategorier som använts i 

bearbetningen av materialet. Resultaten från de båda utredningarna kommer att 

presenteras separat under varje kategori. Därefter följer ett avsnitt i vilket 

maskulinitetsteorin appliceras på resultatet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

5.1 Presentation av materialet 

5.1.1 Kvinnofrid (SOU 1995:60) 
1993 tillkallade regeringen en kommission med uppdrag att utifrån ett kvinnoperspektiv 

göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och ge förslag på åtgärder för att 

motverka detta våld. Denna utredning är kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande. 

Utredningens uppgift är framför allt att studera de olika myndigheter och andra 

samhällsinstanser som kommer i kontakt med kvinnor som varit utsatta för våld och ge 

förslag på ändring och förbättring av åtgärder. Den undersöker också hur dessa frågor 

behandlas i utbildningar till några av de yrkesgrupper som oftast kommer i kontakt med 

dessa kvinnor. Vidare studerar den också de lagar och bestämmelser som är aktuella för 

området. Denna utredning har sedan legat till grund för propositionen Kvinnofrid 

(regeringens proposition 1997/98:55) där förslaget om ett tillägg i brottsbalken om 

kvinnofridsbrott ingick. 

5.1.2 Slag i luften (SOU 2004:121) 
2003 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att följa upp och utvärdera de 

uppdrag till olika myndigheter, både gemensamma och enskilda, som gavs i samband 

med ovan nämnda proposition. Denna utvärdering skulle göras ur ett 

könsmaktsperspektiv. Utredningen skulle, förutom att följa upp kvinnofridsuppdragen, 

undersöka vilka eventuella strukturella hinder som fanns mot ett könsmedvetet arbete 

med mäns våld mot kvinnor. 
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5.2 Våldet och dess förklaringsmodeller 

5.2.1 Kvinnofrid 
När det gäller förklaringar till våldets uppkomst är den strukturella förklaringen, 

könsmaktsperspektivet, baserad på mäns överordning och kvinnors underordning 

dominerande. 

Det finns dock anledning att markera att en grundförutsättning för uppkomsten av 
mäns våld mot kvinnor är samhällets struktur grundad på mäns överordning och 
kvinnors underordning. Våldtäkt är ett extremt exempel på den obalans som råder i 
maktförhållandet mellan könen. De historiskt ojämlika maktförhållandena utgör en 
grogrund för uppkomsten av våld mot kvinnor. (Ibid:51) 

 

Detta perspektiv och denna förklaring återkommer gång på gång genom hela 

utredningen och beskrivs genomgående med stark modalisering. Som i citatet ovan där 

det anges att "[...]en grundförutsättning för uppkomsten av mäns våld mot kvinnor är 

samhällets struktur[...]"(min kursivering). Den strukturella förklaringsmodellen 

framhävs också genom att de alternativa förklaringsmodellerna, som är mer individuellt 

och socialpsykologiskt inriktade, kopplas ihop med begrepp som "traditionell" 

(Ibid:100). Detta är lätt att tolka som att dessa förklaringar är gamla och förlegade. 

Denna tolkning förstärks genom att könsmaktsperspektivet beskrivs som något som 

kommit under det senaste decenniet (Ibid:101). Detta kan tolkas som att i motsats till 

det gamla och "traditionella", är könsmaktsperspektivet nytt, fräscht och modernt.  

    Trots att det strukturella könsmaktsperspektivet är dominerande finns här ändå inslag 

av andra förklaringsmodeller. De andra förklaringsmodellerna kopplas på ett annat sätt 

ihop med vad man kallar det "direkta" våldet. Könsmaktsperspektivet får förklara 

samhällsproblemet kvinnomisshandel, men när det kommer till det konkreta utövandet 

av våldet i vardagen kopplas de andra perspektiven in. 

Förklaringar måste sökas på individualpsykologiska liksom socialpsykologiska och 
strukturella nivåer, men våldet måste också ses ur ett könsmaktsperspektiv. 
Forskningen måste i ökad utsträckning beakta det ojämna maktförhållandet mellan 
kvinnor och män som grupper och mellan enskilda kvinnor och män. [...] Olika 
åtgärder som gynnar jämställdheten mellan kvinnor och män kan därför i hög grad 
antas minska kvinnors utsatthet för våld. Som vi påpekat i inledningen till detta 
betänkande begränsar vi dock våra förslag till att avse åtgärder som direkt tar sikte 
på mäns våld mot kvinnor. (Ibid:106) 
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    Genom att se våld som en nodalpunkt i diskursen kan man ana en form av diskursiv 

kamp som pågår inom diskursen, snarare än mellan diskursen och det diskursiva fältet. 

Å ena sidan kopplas våld till könsmakt, över- och underordning och patriarkat. Men det 

kopplas även till individ, socialt arv och socialpsykologi. Man gör alltså våld till ett 

begrepp med två nivåer som beroende på samhällsnivå får olika betydelser. Den 

diskursiva kampen om elementet våld är dock inte särskilt framträdande utan de olika 

förklaringarna samsas ganska bra inom diskursen. Samtidigt som denna tvådelning av 

begreppet våld konstrueras så försöker man utestänga de kopplingar och förklaringar 

som handlar om avvikande beteende. Att våld skulle vara vanligare i vissa 

samhällsklasser eller kulturer avfärdas. 

[...]våldet är utbrett och djupt rotat i samhället och att det förekommer inom alla 
kulturer, socialgrupper och religioner. (Ibid:66) 

Våld mot kvinnor är ett universellt problem. Det har förekommit och förekommer i 
olika former över hela världen, i alla länder och i alla kulturer. (Ibid:93) 

Det är nödvändigt att öka allmänhetens insikter också om orsakerna till våld mot 
kvinnor, om att sådant våld är utbrett och förekommer i alla samhällsklasser. 
(Ibid:107f) 

 

Enligt socialkonstruktivismen ser vår förståelse av världen olika ut beroende på i vilken 

kultur och tid vi lever i. Att påstå att kvinnomisshandel är ett universellt fenomen blir 

problematiskt ur ett sådant synsätt eftersom det förutsätter att kvinnomisshandel 

uppfattas lika världen över och genom historien.  

    Som nämndes i teorikapitlet är en av diskursanalysens uppgifter att synliggöra de 

processer där kampen om tecknens betydelse pågår. När det gäller våld som ett element 

i diskursen, är det här det diskursiva fältets kopplingar till klass, etnicitet och religion 

man vill utestänga. Detta gör man genom att, som i citaten ovan, med stark  objektiv 

modalisering fastslår hur det är. Man använder också svagare subjektiv modalisering i 

beskrivningen av de alternativa förklaringarna för att visa på att de inte är lika självklart 

sanna. Detta gör man genom att väva in begrepp som "sägs" och "anses", som då öppnar 

för tolkningen att det kan vara på ett annat sätt (Ibid:203, 218f). De begrepp som det 

diskursiva fältet försöker koppla till våld och som diskursen kämpar för att utestänga 
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kan sägas vara begrepp som klass, etnicitet och religion, men också missbruk och 

psykiska problem. 

    Om man övergår till det mer konkreta våldet så sätts det ofta i samband med begrepp 

som upprepning, förföljelse och trakasseri. Det har också en tydlig koppling till hemmet 

och närstående kvinnor. 

När det gäller kvinnor som utsätts för våld av en närstående man föreligger 
dessutom en stor risk för att våldet skall upprepas och bli allt grövre. (Ibid:250) 

Män som misshandlar närstående kvinnor upprepar ofta sitt våld och våldet brukar 
bli allt grövre. (Ibid:248) 

När det gäller brott som avser våld och andra övergrepp mot kvinnor är det dolda 
våldet mycket omfattande. Våldet utspelar sig ofta i hemmet, och kvinnan har inte 
sällan en nära relation till den man som utövar våld mot henne. (Ibid:90f) 

Genomgående beskrivs våldet med stark modalisering, som kan ses i citaten ovan. Det 

slås fast hur det är och man försöker på så sätt förhindra en betydelseglidning. 

Socialkonstruktivismen ställer sig, som nämndes i teorikapitlet, kritisk till självklar 

kunskap och menar att olika ting och fenomen har olika betydelse för olika människor. 

Att som här slå fast hur det faktiskt är blir ur det perspektivet endast ett sätt att försöka 

göra sin tolkning till vad man vill ska uppfattas som det rätta. 

    Den ekvivalenskedja som med våld i centrum skapar en del av den offentliga bilden 

av mannen består alltså av begrepp som könsmakt och över- och underordning, individ 

och socialt arv och trakasseri, upprepning och nära relationer. 

5.2.2 Slag i luften 
Den tydligaste förändringen i diskursen över tid är att vad man tidigare endast kunde 

ana som en kamp mellan förklaringsmodeller nu har blommat ut till en central kamp 

inom diskursen. I denna utredning ses könsmaktsperspektivet som den enda rätta 

förklaringen. Dock märks att andra aktörer inom den offentliga diskursen förespråkar 

andra perspektiv. I uppföljningarna av diverse verksamheter runt om i landet framförs 

ständigt andra sätt att se på våldet. Med regeringens direktiv i ryggen försöker 

utredningen på flera sätt att underminera de andra förklaringsmodellerna och på så sätt 

förpassa dem ut till det diskursiva fältet. Ett sätt som detta sker på är att i mycket hög 

utsträckning koppla könsmaktsperspektivet till forskning. Detta kan ses som en annan 

form av modalisering där man genom att hänvisa till vetenskap anför en hög 
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säkerhetsgrad. Andra sätt som man styrker könsmaktsperspektivet på är att mena att 

användandet av andra perspektiv, även i kombination med en könsmaktsförståelse, kan 

vara farligt. 

Könsmaktsförståelsen uppfattas också som enbart strukturell. Arbetet med männen 
grundar sig således på motstridiga förståelser av våldet och dess aktör, vilket kan få 
allvarliga, konkreta konsekvenser för kvinnan och eventuella barn. (Ibid:150) 

I det konkreta arbetet tenderar dock könsmaktsförståelsen att helt försvinna, vilket 
får allvarliga konsekvenser. (Ibid:177) 

Genom att klumpa ihop alla andra perspektiv och förklaringsmodeller till ett enda, som 

man kallar avvikarperspektiv, skapar man också bilden av att de inte är lika viktiga. 

En grundläggande tanke som förenar avvikelseperspektiven är att de förutsätter en 
skillnad mellan Vi (icke våldsamma, icke våldsutsatta) och Dem (våldsamma, 
våldsutsatta. (Ibid:51) 

Citatet ovan visar också på att man utifrån könsmaktsperspektivet ser våld mot kvinnor 

som något som gäller alla. Detta gör att man i samma andetag kan avfärda 

avvikelseperspektiven eftersom de endast anses fokusera på just avvikare. 

    En annan förändring i diskursen över tid gäller våldets arenor. Tidigare kopplades 

våld ihop med hemmet och nära relationer, trakasseri och förföljelse vilket gav bilden 

av att våldet främst sker i den privata sfären mellan en man och en kvinna som känner 

varandra. Här har en betydelseglidning skett och våldets definition har uppluckrats och 

vidgats. Det kopplas nu till alla sfärer i samhället, till diskriminering och till kränkning. 

Genom att också starkt knytas till begreppet kontinuum konstruerar man en bild av 

våldet som allmänt förekommande. 

Hot om våld och fysiskt våld är svårt att särskilja, likaså gränserna mellan sexuellt 
och fysiskt våld. Begreppet våldets kontinuum visar istället hur en serie 
våldshändelser och olika former av våld riktade mot kvinnor av män är 
sammanlänkade på samma skala. (Ibid:62) 

Som också kan anas i citatet ovan är kön mycket tydligare knutet till våld än innan. Allt 

våld som utövas mot kvinnor anses nu vara könsrelaterat, oavsett vem som utövar 

våldet (Ibid:43f). Bilden av våld mot kvinnor som ständigt könsrelaterat kan tolkas som 

att mannen konstrueras som ständig förövare. 

    Ekvivalenskedjan med våld i centrum har nu förändrats. Våld är i ännu högre grad 

knutet till begrepp som könsmakt och över- och underordning än tidigare. Samtidigt 
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pågår ständiga försök att förpassa begreppen individ, socialt arv och socialpsykologi till 

det diskursiva fältet. Något som är intressant att notera här är att de kopplingar till våld 

som diskursen tidigare försökte utestänga; klass, etnicitet, religion, missbruk och 

psykiska problem, nu tydligare har införlivats i den diskursiva kampen genom att ingå i 

avvikarperspektiven. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen som ett lyckat försök att 

underminera de motstridiga perspektiven genom att i ännu högre grad förknippa dem 

med det diskursiva fältet. Eller så kan man se det som att diskursen misslyckats i sin 

tillslutning och det diskursiva fältet har tagit sig in i diskursen via avvikarperspektiven. 

Vad man i alla fall kan säga är att kampen har blivit hårdare men också tydligare. 

5.3 Männens personlighet 

5.3.1 Kvinnofrid 
Den så kallade normaliseringsprocessen är ständigt återkommande och beskrivs 

uteslutande som en given sanning och inte som en teori (Ibid:102, 143, 213, 243). Den 

kan anses ligga till grund för bilden av mannen då den är central för hela utredningens 

förståelse av våld mot kvinnor. Normaliseringsprocessen går ut på att mannen 

kontrollerar och isolerar kvinnan. Han gör henne känslomässigt beroende av honom 

genom att växla mellan kyla och värme. Detta leder till, menar man, att kvinnan till slut 

betraktar våldet som en normal del av vardagen och att hon successivt övertar mannens 

referensramar och verklighetsbeskrivning (Ibid:102f). 

    Mannen kan ses som nodalpunkt i denna del av diskursen. Till honom kopplas 

framför allt begreppet kontroll. 

För mannen handlar det om att genom våldet få kontroll över kvinnan och att 
våldet konstituerar hans maskulinitet. [...] Männen har ofta ett mycket stort behov 
av att kontrollera kvinnorna. (Ibid:102) 

Som är tydligt i citatet ovan, återges denna bild av männen med stark modalisering.  

Parallellt med att våldet gradvis normaliseras utvecklar de två parterna i 
våldsprocessen var sin strategi, dvs. var sin plan för att uppnå bestämda mål. [...] 
Många misshandlande män kan å ena sidan vara charmerande sällskapsmänniskor 
och å andra sidan, i sina hem eller annars när inga utomstående är närvarande, vara 
aggressiva och brutala. (Ibid:102) 

Citatet ovan visar på en bild av männen som beräknande och planerande och förstärker 

kopplingen till kontroll. Våldet är ingenting som männen gör på måfå, som bara händer, 
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utan det är planerat och kontrollerat. Denna bild förstärks ytterligare av att begreppet 

beteende kopplas till mannen. 

[...]och man söker information om hur man skall kunna förändra det våldsamma 
beteendet hos dessa män. (Ibid:67) 

Man kan ofta skönja ett mönster i mannens beteende. [...] Utmärkande för det 
beteende som vi vill straffbelägga är nämligen att det innefattar en kränkning av en 
annan person på grund av kön och har sin grund i föreställningar om kvinnors lägre 
värde i förhållande till män. (Ibid:306f) 

Det sätt som begreppet beteende används på i materialet kan tolkas som att förklaringar 

som att våldet används som konfliktlösning eller att det är situationsbetingat utesluts. 

Kopplat till begrepp som kontroll förstärker begreppet beteende bilden av att dessa män 

är våldsamma. Det kan förstås som ett planerat och rationellt beteende. Det 

återkommande begreppet aggressivitet (Ibid:171, 329) förstärker också denna bild av att 

våldet är en del av mannens personlighet. Begreppet gärningsman är också starkt 

kopplat till mannen och kan ses som ett sätt att göra honom opersonlig (Ibid:187, 282, 

283).  

    Denna ekvivalenskedja där nodalpunkten man omges av begrepp som kontroll, 

aggressivitet, beteende och gärningsman visar upp en opersonlig, beräknande och farlig 

man. Den visar också på en enhetlig och tillsluten bild. Men som nämndes i teorikapitlet 

är inga diskurser helt entydiga och därför är det diskursanalysens uppgift att leta efter de 

områden där den diskursiva kampen pågår. När det gäller bilden av mannens 

personlighet hittar man den där mannen beskrivs som förälder. När begreppet pappa 

knyts till mannen sker en viss, om än mycket liten, uppmjukning av bilden av honom. 

I de allra flesta fall torde det kunna sägas att barn far illa, om de måste växa upp i 
en relation där fadern utövar våld mot modern. Trots detta kan ett barn i vissa fall 
ha en sådan relation till sin far att det – även om föräldrarna separerat – är förenligt 
med barnets bästa att barn och far upprätthåller en kontakt med varandra. 
(Ibid:263) 

När mannen betraktas utifrån kategorin pappa ser också beskrivningen av våldet 

annorlunda ut: 

Föräldrarnas energi och uppmärksamhet fokuseras på den kris som de lever i. 
(Ibid:363) 
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Begreppet pappa är en koppling till mannen som ligger i en helt annan diskurs med 

betydligt ljusare tongångar. När den får inflytande här måste elementet mannen 

omdefinieras en aning. Detta blir ett problem då det ruckar på den enhetliga bild som 

diskursen skapat av mannen. Dock görs inga större försök att utestänga kopplingen till 

pappadiskursen. Vad man gör är att låta den ta liten plats i utredningen. Barnen nämns 

ofta men nästan uteslutande i förhållande till kvinnorna. Detta kan också ses som ett sätt 

att stänga ute det diskursiva fältet. Som nämndes i metodkapitlet är kategorier ett 

användbart metodologiskt begrepp vid diskursanalys. Pappa kan sägas vara en av de få 

alternativa kategorier som mannen betraktas utifrån, vid sidan av kategorin 

gärningsman. 

5.3.2 Slag i luften 
Den tydligaste förändringen över tid när det gäller denna kategori får sägas vara det 

minskade utrymme den får. Mannen som person och individ saknas nästan helt i denna 

senare del av diskursen. Det kan vara en tendens att göra mannen ännu mer opersonlig 

än han redan framställts. 

Till skillnad från tidigare forskning ställer den feministiska våldsforskningen frågor 
som relaterar mäns våld mot kvinnor både till den individuella våldsutövarens kön 
och hur våld används för att upprätthålla makt och kontroll över kvinnan, och till 
det samhälleliga sammanhang där våldet utövas. (Ibid:53) 

Som syns i citatet ovan kopplas mannen fortfarande till kontroll, och nu även i högre 

utsträckning till makt (Ibid:37, 180). Detta kan förstås utifrån att könsmaktsperspektivet 

har en tyngre betydelse i diskursen än innan. 

Normaliseringsprocessen som var tongivande i den tidigare delen av diskursen finns 

fortfarande kvar: 

Därigenom görs den process där mannen med hjälp av våldet tar kontroll över 
kvinnans liv synlig och straffbar, liksom de kränkningar det innebär och de 
konsekvenser det får i en kvinnas liv att utsättas för systematiskt våld och 
systematiska kränkningar. (Ibid:57) 

Den bild av mannen som kontrollerande och beräknande som syntes i den tidigare 

diskursen står sig alltså. Vad som däremot har förändrats, i och med förskjutningarna av 

avvikelseperspektiven till det diskursiva fältet är att begreppen beteende och 

aggressivitet inte längre kan ses kopplade till mannen. De ingår i de mer biologistiska 

och psykologiska perspektiven och är därmed också de förpassade till det diskursiva 

fältet. I och med detta skulle man kunna hävda att uppfattningen om våldet som en del 
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av mannens personlighet inte längre gäller. Denna koppling finns dock kvar, något som 

behandlas närmare under rubriken "våld och maskulinitet". Som en utveckling av 

diskursen kan man se att den kopplingen som innan fanns mellan man och gärningsman 

här har blivit starkare. Mannen beskrivs nu i mycket hög utsträckning som brottsling 

och våldsutövare (Ibid: 134, 177f, 213). Detta förstärks också av att man starkt 

motsätter sig kopplingen mellan man och kris. Männen ska definitivt inte ses som offer 

och att tala om kris öppnar upp för ansvarsbefrielse. 

Att definiera mäns våldsutövning som något som försätter dem i en kris på 
liknande sätt som våldsutsatthet gör för kvinnor och barn, hamnar farligt nära en 
sjukdomsförklaring och därmed en ansvarsbefrielse av män. Män blir offer i 
samma bemärkelse som våldsutsatta kvinnor och barn, och deras överordnade 
maktposition försvinner. (Ibid:174) 

På några få ställen i utredningen framkommer upplevelser från de misshandlande 

männen själva. När de beskriver sin situation handlar det om begrepp som vanmakt, 

rädsla och förlorad kontroll. 

[...]utröna de känslor som föregick våldshändelsen; de vanligaste förekommande 
enligt männen själva är ilska, rädsla och vanmakt. (Ibid:135) 

I Kriscentrum för mäns verksamhetsbeskrivning sätts våldet å ena sidan in i en 
variant av köns(makts)förståelse, och är å andra sidan något som tar männen i 
besittning (männen har blivit skrämda och oroade över sitt beteende och "är rädda 
för att våldet skall återupprepas": "våldet börjar få konsekvenser som hamnar 
bortom mannens kontroll", vår kursiv). (Ibid:174)6

Den bild som männen själva ger ses som något oppositionellt mot 

könsmaktsperspektivet och hör alltså inte hemma i diskursen. Detta skulle kunna ses 

som en diskursiv kamp, men det förutsätter att dessa män tillhör dem som är delaktiga i 

skapandet av den offentliga diskursen om kvinnomisshandel, vilket utifrån detta 

material framstår som tveksamt. 

    Den öppning i diskursens tillslutning som begreppet pappa skapade kämpar man nu 

med att tillsluta. Detta gör man inte i första hand genom att bryta kopplingen mellan 

man och pappa utan snarare genom att förändra betydelsen av pappa så att den passar in 

i ekvivalenskedjan runt mannen. 

Det blir särskilt tydligt att fäder bedöms utifrån andra kriterier än mödrar (vid 
vårdnadstvister, min anmärkning), vilket i sin extrema form innebär att de fäder 

                                                 
6  Kriscentrum för män är en kommunal samtalsmottagning för män i Malmö.  
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som utövat våld mot mödrar (och mot barnen) fortfarande kan ses som goda 
pappor. (Ibid:141) 

Verksamheter som säger sig utgå från ett barnperspektiv tycks uttryckligen utesluta 
det som betraktas som ett "vuxenperspektiv", dit jämställdhet mellan könen 
förpassas. Utgångspunkten är att barnets bästa alltid utgörs av en närvarande 
pappa, oavsett om han varit våldsam mot mamman eller barnet. (Ibid:154) 

Idag ger lagen inte sällan fäder rätt till vårdnad och umgänge med sina barn, 
oavsett om de har utövat eller utövar någon form av våld mot modern eller barnen, 
vilket vi anser bör ifrågasättas. (Ibid:187) 

Man gör alltså pappabegreppet mer negativt och ifrågasätter om dessa män kan vara 

goda pappor, för att på så sätt få en enhetlighet i ekvivalenskedjan. I stället för att 

utestänga pappa innefattar man det i diskursen med en annan betydelse. Enligt 

diskursteorin är vår värld ett enda fält av diskursiva processer som alla är kontingenta. 

Betydelseförändringen av pappa i denna diskurs kan således antas påverka andra 

diskurser där begreppet pappa ingår. 

5.4 Männen i förhållande till kvinnan 

5.4.1 Kvinnofrid 
Det mest utmärkande i denna del av diskursen är hur frånvarande mannen är. I 

förhållande till kvinnan nämns han nästan inte alls. När han nämns är det nästan 

uteslutande kopplat till vilket hot han utgör, den rädsla han skapar hos kvinnan och hur 

hon måste skyddas från honom. 

Ofta är kvinnan dessutom rädd, såväl för repressalier från mannen som för vad en 
eventuell kontakt med rättsväsendet kan komma att innebära för henne själv och 
för hennes familj. (Ibid:184) 

Skälen till att många kvinnor inte vill berätta om övergrepp kan vara att de känner 
skuld och skam, ambivalens eller en stark bindning till mannen. Rädsla för 
repressalier eller för vad som kan hända barnen kan också vara orsaker till att 
kvinnan väljer att tiga. (Ibid:143) 

Diffusa hot – uttalade och outtalade – av olika slag, påtryckningar och annan 
negativ psykisk påverkan utgör tillsammans ett latent hot som kvinnan lever i 
skuggan av. (Ibid:305) 
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Mannens behov av kontroll och makt över kvinnan är centralt även i denna kategori. 

Detta försöker man styrka genom att hänvisa tillbaka till filosofen Aristoteles och gamla 

kyrkofäders kvinnosyn och mena att den påverkar dagens män i förhållande till kvinnan. 

Den grekiske filosofen Aristoteles har haft ett stort inflytande på den västerländska 
civilisationen under mer än tvåtusen år. Hans tänkande innefattade även kvinnors 
och mäns förhållande till varandra, och det finns knappast någon anledning att tro 
att hans tankar i dessa avseenden påverkat mindre än de gjort inom andra områden. 
Aristoteles uppfattade kvinnan som en defekt varelse, både fysiskt och psykiskt. 
Hon skilde sig från mannen, som var den fullkomliga varelsen. Meningen med 
kvinnans existens var att producera nya män. (Ibid:95) 

Männen ville vara säkra på att de var fäder till de barn deras hustrur födde och höll 
därför kvinnorna under sträng uppsikt. (Ibid:96) 

Männen behöll makten över kvinnorna också såtillvida att det var fadern eller 
släkten som bestämde vem kvinnan skulle ingå äktenskap med. (Ibid:97) 

Dessa citat visar också att denna diskurs beskrivning av mannens förhållande till 

kvinnan till viss del lutar sig på historiska beskrivningar. Detta kan ses som en form av 

modalisering där man anför ett tungt namn som Aristoteles som säkerhetsgrad. Det blir 

dock problematiskt ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där man menar att vår 

uppfattning om världen är kulturellt och historiskt specifik. 

Med tanke på att våldet i denna tidigare del av diskursen i stor utsträckning är kopplat 

till hemmet och nära relationer är det intressant att se hur lite av det som nämns när det 

gäller denna kategori. Att kvinnan och mannen har eller har haft en relation nämns i 

princip aldrig. Som man kunde se i kategorin "mannens personlighet" kopplas mannen 

ofta till begreppet gärningsman som ett sätt att göra honom mer opersonlig. Detta kan 

anses vara centralt även i denna kategori. Genom att benämna honom som gärningsman 

istället för make eller pojkvän gör man honom mer anonym i förhållande till kvinnan. 

Det är inte ovanligt att kvinnor och barn tvingas fly från sina hem för att 
undkomma en våldsam man. (Ibid:374) 

Detta blir tydligt i citatet ovan då mannen i samma mening som kvinnan och barnen 

endast beskrivs som "en våldsam man". Om man ser relationen mellan mannen och 

kvinnan som nodalpunkt och element i denna del av diskursen blir detta tydligt. 

Diskursen kopplar makt, kontroll, våld och hot till relationen medan en diskurs om 

exempelvis kärlek skulle använda sådana begrepp som samhörighet, intimitet och 
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förälskelse. Denna betydelse av relation har man mycket effektivt uteslutit genom att 

anonymisera mannen och beskriva honom som "en våldsam man" eller som 

"gärningsmannen". Skulle man använda begreppen make eller pojkvän riskerar man att 

öppna upp för kärleksdiskursens inflytande vilket skulle göra diskursen oenhetlig. 

5.4.2 Slag i luften 
Om mannen i förhållande till kvinnan var frånvarande i den tidigare delen av diskursen 

så är han i det närmaste obefintlig här. I denna utredning kan relationen sägas ha blivit 

allmängiltig. Mannen i förhållande till kvinnan har nu snarare blivit alla män i 

förhållande till alla kvinnor. 

Samma undersökningar, liksom kvalitativ forskning, pekar på att våldsutövande 
män är vanliga män – såtillvida att de inte kan skiljas från andra män utifrån 
variabler som exempelvis utbildning, inkomstnivå, alkoholmissbruk eller etnicitet. 
(Ibid:65) 

Kvinnor har inga frizoner från våldet; det utövas i kvinnans hem, på offentliga 
platser inomhus och utomhus, på arbetsplatser och i studiesammanhang. (Ibid:63) 

Precis som syntes i kategorin "våldet och dess förklaringsmodeller" skapas bilden av 

våldet som allmänt förekommande. Genom att beskriva det som att "kvinnor har inga 

frizoner från våldet" och koppla begrepp som vanlig och normal till mannen förstärks 

bilden av att våldet finns i relationerna mellan alla män och kvinnor. Det som tidigare 

var relationen mellan en våldsam man och en kvinna har här blivit den allmänna 

relationen mellan alla män och alla kvinnor. 

Män som använder våld blir per definition avvikande män, det vill säga män som 
inte är vanliga, normala män. Den centrala frågan blir således varför just dessa män 
slår medan andra inte gör det. Utifrån avvikelseperspektiven förstås våld som ett 
marginellt problem och förövare och offer som särskilda avvikande individer. 
(Ibid:51) 

Denna bild förstärks genom att den ställs mot avvikelseperspektiven som man redan 

uteslutit ur diskursen. Man förstärker också bilden genom att med modalisering visa att 

"mäns våld är en del av kvinnors vardag" (min kursivering): 

Det gäller både det faktiska våld män utsätter kvinnor för och kvinnors rädsla för 
att utsättas – mäns våld är en del av kvinnors vardag. (Ibid:54) 

Relationen mellan mannen och kvinnan i denna senare del av diskursen kopplas 

fortfarande till makt och kontroll, men genom att också starkt knyta den till begrepp 
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som vanlig och normal blir den våldsamma relationen, precis som i kategorin "våldet 

och dess förklaringsmodeller", allmän och spridd till alla samhällets sfärer. 

5.5 Männen i förhållande till samhället 

5.5.1 Kvinnofrid 
När det kommer till behandling av de misshandlande männen kopplas det i mycket hög 

utsträckning ihop med begrepp som svårt och komplicerat. 

Trots ett intensivt motivationsarbete ansåg man inom projektet att det var svårt att 
nå de misshandlande männen. (Ibid:131)7

Arbetet med männen visade sig vara svårare, bl. a. därför att mannens problem inte 
alltid är av sådant slag att socialtjänsten kan ge sådan omedelbar praktisk hjälp som 
kvinnorna kan få. Man hade en överenskommelse med polisen om att pröva vissa 
informationsinsatser. (Ibid:128) 

Citatet ovan visar även på en annan ofta förekommande bild, nämligen att männen bör 

hanteras av polis och kriminalvård. Detta stämmer överens med bilden av mannen som i 

första hand brottsling och förövare som framkommit i tidigare kategorier. 

Överhuvudtaget konstrueras behandling av män som något problematiskt. Behandling 

är dessutom i hög utsträckning synonymt med kvinnorna. Ett sätt att tolka det skulle 

kunna vara att den bild av mannen som framträtt i tidigare kategorier inte upplevs som 

förenlig med behandling. Att våldet och aggressiviteten är en del av mannens 

personlighet och att han överlag beskrivs mycket opersonligt kan vara svårt att 

kombinera med en "behandlingsbar" bild av mannen. Här kan man alltså ana en, med 

diskursteorins ord, antagonism i diskursen. En antagonism innebär att två diskurser 

stöter ihop och att identiteter hindrar varandra. Här kan det alltså betyda att männens 

"behandlingsbara" identitet hindrar den "obehandlingsbara" identitet som diskursen 

hittills försökt konstruera. Upplösningen av en antagonism sker, enligt diskursteorin, 

med en hegemonisk intervention, vilket innebär en artikulering som återskapar 

entydighet där det tidigare rådde konflikt. Behandling av männen hotar alltså den 

enhetliga bild man försökt skapa. 

                                                 
7  Projektet är Stöd åt misshandlade kvinnor och deras familjer (SÅM-projektet) som bedrevs av 

socialtjänsten i Skellefteå. 
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Om våldet mot kvinnor skall kunna bekämpas på ett effektivt sätt är det nödvändigt 
att de som i sin yrkesverksamhet kan förväntas möta kvinnor som utsatts för våld 
har kunskaper och insikter i det samhällsproblem som detta våld utgör. (Ibid:390) 

Förutom att koppla behandling av männen till begrepp som svårt och komplicerat 

kopplar man också, som citatet ovan visar, behandling och bekämpandet av våldet i hög 

utsträckning till kvinnorna. Det kan dock inte ses som någon hegemonisk intervention, 

då behandling av männen aldrig avfärdas helt vilket skulle kunna förstås utifrån de 

direktiv som utredningen fått, där förslag på insatser för männen ingick. 

    Utifrån detta kan det vara klargörande att se behandling som en nodalpunkt och 

element. Diskursen kopplar dels begrepp som svårt och komplicerat till behandling, 

men kanske i ännu högre grad kopplar man kvinnan till behandling. På så sätt kan man 

skilja behandling och männen åt vilket är motsatsen till vad det diskursiva fältet vill. 

Vad som ytterligare blir intressant i denna kamp är att begrepp som motverka och 

bekämpa, som nämnts ovan, i så hög grad knyts till kvinnan. Det skulle kunna vara en 

enkel koppling att begrepp som motverka hänvisade till männen hos vilka våldet 

uppstår. Men i så fall skulle diskursen öppnas upp och föra män och behandling 

närmare varandra eftersom den kopplingen skulle kräva insatser för männen. 

Ett policydokument om våld mot kvinnor bör naturligtvis i första hand innehålla 
myndighetens målsättning för insatserna när det gäller sådant våld. I ett sådant 
dokument bör även ingå en beskrivning av mekanismerna bakom kvinnovåld, såväl 
på samhälls- som individnivå, men också av de följder som våldet kan få för dem 
som utsätts för det. (Ibid:224) 

Det finns anledning att erinra om den s.k. normaliseringsprocessen och den effekt 
på en kvinna, som upprepat våld i förening med isolering och växling mellan våld 
och värme kan ha. (Ibid:243) 

Detta isärhållande av män och behandling förstärks av att den kunskap som anses viktig 

för de berörda yrkesgrupperna i stor utsträckning handlar om normaliseringsprocessen 

som ju ingår i den bild av männen som "obehandlingsbara" som diskursen vill bevara. 

    Behandling av männen är alltså något som diskursen försöker utesluta då det hotar 

den bild av mannen man hittills konstruerat. Detta gör man genom att så långt det är 

möjligt knyta behandling till kvinnorna. I den mån det ändå kopplas ihop med männen 

försvagar man den kopplingen genom att lägga till begrepp som svårt och komplicerat. 
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5.5.2 Slag i luften 
Den problematiska inställning till behandling av männen som framträdde i den tidigare 

delen av diskursen finns i allra högsta grad kvar. Här är det också tydligt att bilden av 

mannen som i första hand brottsling och förövare är den som ska ligga till grund för 

behandling. Att män inte ska kopplas samman med kris, som framkom under kategorin 

"männens personlighet", är centralt även här. Citatet som under den kategorin visade på 

hur män och kris inte skall kopplas ihop kan i denna kategori få ytterligare betydelse: 

Att definiera mäns våldsutövning som något som försätter dem i en kris på 
liknande sätt som våldsutsatthet gör för kvinnor och barn, hamnar farligt nära en 
sjukdomsförklaring och därmed en ansvarsbefrielse av män. Män blir offer i 
samma bemärkelse som våldsutsatta kvinnor och barn, och deras överordnade 
maktposition försvinner. (Ibid:174) 

Här kan det förstås som att behandling av män, om den alls ska bli av, måste göras 

utifrån ett könsmaktsperspektiv, annars riskerar man att ansvarsbefria mannen. Man är 

också tveksam till stöd åt sexköpande män då även det gör mannen till ett offer. 

[...]ge stöd inte bara åt prostituerade kvinnor utan även könsköpande män. Vi vill 
dock påtala att det finns en risk att man kommer bort från den könsmaktsförståelse 
som präglar både uppdragens syn på prostitution och sexköpslagen (där prostitution 
ses som ett uttryck för mäns våld, kontroll och maktutövning gentemot kvinnor) 
och i stället närmar sig en syn på prostitution där båda parter är offer. 
Utgångspunkten måste vara att köp av sexuella tjänster är ett brott. (Ibid:116f) 

Utifrån den förståelse av våldets kontinuum som denna diskurs utgår ifrån och som även 

nämns i citatet är prostitution en av flera former av mäns våld mot kvinnor. Denna 

tveksamma syn på stöd åt män kan alltså även antas gälla för de misshandlande männen. 

Den ekvivalenskedja som den tidigare delen av diskursen formade för att koppla bort 

männen från behandling fortsätter alltså här. Man bygger också vidare på den genom att 

till behandling knyta begrepp som offer vilket man redan tidigare visat inte hör ihop 

med männen. 

I det konkreta arbetet tenderar dock könsmaktsförståelsen att helt försvinna, vilket 
får allvarliga konsekvenser. Detta gäller arbetet med kvinnorna, när man 
exempelvis försätter kvinnor och barn i livsfara genom att inte aktivt uppmana 
kvinnan att lämna en våldsam man. (Ibid:177) 

Detta citat kan tolkas som att det förstärker bilden av att mannen inte kan förändras, han 

är en livsfara för kvinnan och den enda lösningen är att lämna honom. Det knyter an till 

bilden av mannen som "obehandlingsbar" som framträdde i den tidigare delen av 
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diskursen. Att man samtidigt knyter ihop den bilden med könsmaktsperspektivet gör 

den ännu starkare eftersom könsmaktsperspektivet redan är fast förankrat i diskursen. 

    Konflikten kring behandling av männen har alltså följt med diskursen under tid. Man 

har inte helt lyckats radera ut den men i och med att man lyckas koppla 

könsmaktsperspektivet till en förståelse av behandling som problematisk är den svagare 

än tidigare. 

5.6 Våld och maskulinitet 
Den struktur som Connell (1995) utformat för att urskilja olika former av maskuliniteter 

kan vara intressant att applicera på studiens resultat. I toppen av maskulinitetsstegen 

fanns den hegemoniska maskuliniteten som alla män måste förhålla sig till och som 

enligt Connell fungerar som legitimitet för upprätthållandet av patriarkatet. Enligt den 

könsmaktsförståelse som dominerar diskursen om kvinnomisshandel är mäns våld mot 

kvinnor ett sätt att befästa genushierarkin med mäns överordning och kvinnors 

underordning. Utifrån det perspektivet är det lätt att få bilden av den misshandlande 

mannen som en patriark full av makt. Man skulle alltså kunna tolka det som att det i 

denna diskurs är den misshandlande mannen som står på toppen av stegen då han hela 

tiden återskapar och befäster genushierarkin. Detta motsägs emellertid av den diskursiva 

kamp som pågår om våldets förklaringsmodeller. Den bild av mannen 

avvikarperspektiven ger och som diskursen gärna vill utestänga passar inte in på stegens 

topp. Den kan snarare ses som ett exempel på den protestmaskulinitet Connell beskrivit. 

Det är en maskulinitet som härstammar ur en maktlöshetskänsla och visar upp en 

"råhet" vad gäller våld och sexualitet. Maktlösheten stämmer väl överens med de 

begrepp som männen själva använde när de fick komma till tals. Protestmaskuliniteten 

hamnar ganska långt ner på stegen då den enligt Connell har missat många av de 

fördelar patriarkatet ger männen. Förklaringen till detta, som nämndes i kapitlet om 

teoretiska perspektiv, är att dessa män ofta kommer från fattiga förhållanden och 

startade sin våldsamma, utåtagerande praktik redan i skolan 

    Enligt könsmaktsperspektivet är männen som slår även vanliga normala män och 

utifrån det skulle de därför kunna hittas i den stora massan i mitten av stegen som inte 

lever upp till den hegemoniska maskuliniteten, men ändå kan dra nytta av patriarkatets 

fördelar. De misshandlande männen är alltså både totala i sin makt och kontroll 

samtidigt som de är vanliga normala män. Utifrån den av könsmaktsperspektivet 

dominerade diskursen hamnar således de misshandlande männen relativt högt upp på 
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maskulinitetens stege. Detta innebär i sin tur att den sanna maskuliniteten och det ideala 

som alla män måste förhålla sig till i hög grad innefattar våld. Denna bild kan sägas 

styrkt av den undersökta diskursen då det vid flera tillfällen har nämnts att våldet 

konstituerar mannens maskulinitet (Slag i luften:54, 237, Kvinnofrid:102). I den tidigare 

delen av diskursen kopplades begrepp som beteende och aggressivitet till mannen vilket 

gav bilden av att våldsamheten var en del av hans personlighet. I den senare delen av 

diskursen förpassades dessa begrepp till det diskursiva fältet. Utifrån 

maskulinitetsteorin kan man ändå förstå det som att diskursen fortfarande ser våldet 

som en del av mannens personlighet. Det är till och med en del av konstituerandet av 

den.  

    Att applicera Connells andra dimension av den glidande skalan mellan auktoritet och 

marginalisering på denna studies resultat är svårt då den bild av mannen som framträder 

inte är någon ingående och personlig bild. Att då avgöra graden av ekonomiskt och 

kulturellt kapital blir problematiskt. Dock kan sägas att man även här kan se den 

diskursiva konflikten gestalta sig. Den bild som dominerar diskursen vill gärna placera 

in männen i den auktoritära delen av skalan. Begrepp som makt och kontroll går väl 

ihop med auktoritet. Men den bild som männen själva ger uttryck för, som mer handlar 

om avvikarbilden som diskursen försöker utesluta, hamnar betydligt närmare 

marginalisering vilket också framkommer i och med att den liknar 

protestmaskuliniteten. 

5.7 Sammanfattning 
Bilden av mannen kan i hög grad sammanfattas med begreppen makt och kontroll. 

Dessa begrepp har stått sig i diskursen över tid. Våldet är ett sätt för mannen att befästa 

sin makt över kvinnan och ta kontrollen över henne. När det gäller våldet har betydelsen 

förändrats en del över tid. Från att i huvudsak ha handlat om våld i nära relationer har 

det blivit ett allmänt begrepp för alla könsrelaterade kränkningar mot kvinnor. 

Könsmaktsperspektivet har funnits med under hela den undersökta perioden men vuxit 

sig starkare över tid. Detta har också fått följden att andra förklaringsmodeller som är 

mer socialpsykologiskt och individualpsykologiskt inriktade allt mer har fått stå 

tillbaka. Mannen kan också sägas ha blivit mer anonym över tid vilket kan förstås i 

samband med att våldet betraktas som mer allmänt förekommande på flera arenor än 

hemmet. När det kommer till behandling av männen har det under hela perioden setts 

som komplicerat. I och med könsmaktsperspektivets allt mer dominerande ställning har 
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man emellertid fått mer ideologiska belägg för sin skepsis. Mannen är tydligare en 

brottsling och förövare i den senare delen av diskursen och utifrån den bilden framstår 

det som lättare att avfärda behandling. 

    Utifrån maskulinitetsteorin framkommer också att våld i denna diskurs är en central 

del av maskulinitet vilket också kan få konsekvenser för bilden av män i allmänhet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att diskursen och därmed bilden av mannen har blivit 

alltmer hårddragen och entydig över tid. Detta märks tydligast genom 

könsmaktsperspektivets alltmer dominerande ställning.
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras slutligen studiens resultat och kopplingar görs till syfte och  

frågeställningar. Sedan följer ett avsnitt om studiens begränsningar. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Studiens syfte 
Syftet med denna studie var att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån 

analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna var: Vilka 

begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? Vad innebär det för bilden av männen 

att just dessa begrepp är de centrala? Vad kan vara anledningen till att just dessa 

begrepp är de centrala?  

    För att få svar på dessa frågor analyserades två av Statens offentliga utredningar ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv. Socialkonstruktivismen har fungerat som teoretisk ram för 

studien och maskulinitetsteori har sedan använts som ytterligare analysverktyg. 

6.2 Vad resultatet visade 
Utifrån syfte och frågeställningar visade studien att begrepp som makt och kontroll är 

centrala för den offentliga bilden av mannen, vilket får följden att det blir problematiskt 

att tala om behandling. Det könsmaktsteoretiska perspektivets dominerande ställning i 

diskursen kan anses vara grundläggande för hur bilden av den misshandlande mannen 

ser ut.  

    Den offentliga bilden av kvinnomisshandlare är i mycket hög utsträckning baserad på 

en könsmaktsförståelse av våldet. I början av den undersökta tidsperioden är det 

fortfarande möjligt att kombinera könsmaktsperspektivet med andra förklaringsmodeller 

men med tiden förändras diskursen och könsmaktsperspektivet är i den senare 

utredningen helt dominerande. Detta stämmer väl ihop med de resultat som Steen 

(2003) redovisar i sin kunskapsöversikt. Även Andersson och Lundberg (2001) finner 

könsmaktsperspektivet vara dominerande när de beskriver kvinnojoursrörelsen som 

huvudaktör i definitionen av kvinnomisshandel. Det faktum att det i direktiven till Slag i 

luften anges att utredningen ska utgå ifrån en könsmaktsförståelse ger inte heller 

utrymme för några andra perspektiv. Samtidigt är det tydligt att den diskursiva kampen 

om förklaringsmodeller och perspektiv är långt ifrån över. I  Slag i luften märks 

återkommande problem med att få ut en konsekvent könsmaktsförståelse till alla de 

delar av samhället som möter dessa kvinnor, män och barn. Vad detta kan bero på ligger 
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utanför denna studies räckvidd men vad som framkommer i utredningen är att de 

professionella har svårt att använda könsmaktsperspektivet på en individnivå. De få 

behandlare, som arbetar med  männen, som kommer till tals i utredningen menar att de 

inte får ihop bilden av mannen som könsmaktsperspektivet ger med de män de möter i 

behandling. Det verkar alltså finnas en konflikt mellan den offentliga bilden av 

kvinnomisshandlaren och de individer det faktiskt handlar om. Frågan som infinner sig 

då är varför könsmaktsperspektivet ändå är så dominerande. Ett svar på detta kanske 

man kan finna hos Andersson och Lundberg (Ibid). Som tidigare nämnts menar de att 

kvinnojourerna har blivit ägare till definitionen av kvinnomisshandel. Om vi tar detta 

för riktigt betyder det att problemen med männen blivit formulerade av de som endast 

möter kvinnorna och barnen. Det skulle kunna förklara varför de som arbetar med 

männen inte får ihop bilden.  

    Den normaliseringsprocess, som i denna diskurs framställs som en given sanning, är 

en del av det dominerande könsmaktsperspektivet. I den hittar man de begrepp som kan 

anses vara de mest centrala i den offentliga bilden av kvinnomisshandlare, nämligen 

makt och kontroll. Med diskursanalytiska begrepp kan makt och kontroll sägas vara 

nodalpunkterna i diskursen om kvinnomisshandlare. 

    Att mannen beskrivs som en professionell torterare som varvar ömhet med våld och 

kyla med värme är intressant att ställa i relation till att de misshandlande männen 

samtidigt beskrivs som vanliga normala män. Den kombination av dessa bilder som i 

denna diskurs görs utan problematisering får följden att alla män ses som någon form av 

beräknande psykopater. 

    Vad som också framkommer i denna studie är hur mannen alltmer anonymiseras. 

Redan i början av den undersökta tidsperioden är han relativt opersonlig då man främst 

refererar till honom som gärningsmannen och då han i relation till kvinnan nästan enbart 

nämns i termer av rädsla och hot. Detta kan också förstås utifrån den vidgning av 

våldsdefinitionen som märks i den senare delen av diskursen, som man kallar våldets 

kontinuum. Enligt den våldsdefinitionen utövas mäns våld mot kvinnor i alla samhällets 

sfärer och inbegriper allt från kränkning och trakasseri till misshandel och våldtäkt. Den 

bilden av våldet tillsammans med att mannen är en vanlig, normal man gör att det blir 

svårare att urskilja de misshandlande männen. De kan med andra ord vara vilka män 

som helst. Anonymiseringen av mannen märks också i hur man i diskursen förhåller sig 

till relationen mellan man och kvinna. I och med att man knappt nämner den, trots att 

fokus i den tidigare delen av diskursen ligger på just våld i nära relationer, framträder 
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mannen inte heller här som en individ. När man sen vidgar våldsdefinitionen och 

våldsutövaren kan vara vilken man som helst, försvinner relationen helt. 

    Enligt diskursteorin får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser. Hur vi 

handlar beror på vilken diskurs vi befinner oss i och hur den ser ut. Den tveksamhet och 

de problem som kopplas ihop med behandling av männen skulle kunna vara en 

konsekvens av den bild av dem som framträder här. De misshandlande männen 

framställs genomgående som anonyma, farliga och beräknande brottslingar. Som 

framkom i resultatet är behandling i denna diskurs, och kanske även utanför, knutet till 

offer. Dessa begrepp leder tankarna till någon som det är synd om och som behöver 

hjälp. Den kopplingen är dock, utifrån förståelsen av kvinnomisshandel, betydligt 

svårare att dra till bilden av den misshandlande mannen. Man skulle alltså kunna tänka 

sig att den bild av dessa män som skapas i den offentliga diskursen om 

kvinnomisshandel är en anledning till att behandling av männen fortfarande anses vara 

problematiskt. Man skulle också kunna se det som att definitionen av behandling som 

något förbehållet offer och sjuka, begränsar möjligheterna för männen. Ett argument 

som kvinnojourerna brukar framföra är att behandling av männen tar fokus och resurser 

från kvinnorna. Detta var också något som kunde anas i Kvinnofrid (Ibid:336). Man 

menar att det är ännu ett sätt att befästa genushierarkin att fokusera på männen när det 

är kvinnorna som är de utsatta. Denna inställning märks i resultatet. Att motverka och 

bekämpa våldet blir synonymt med att hjälpa kvinnorna. Det verkar alltså som om 

bilden av den misshandlande mannen skulle behöva förändras för att behandling ska 

kunna bli godtagbart.  

    Om man blickar framåt kan det vara intressant att notera att Eva Lundgren (2004), 

som är den forskare som i Sverige förknippas mest med normaliseringsprocessen, har 

blivit hårt kritiserad för sin forskning och även granskad av Uppsala universitet. Hon 

friades  från anklagelserna om vetenskaplig ohederlighet men man kan ändå anta att 

hennes rykte, och därmed hennes forskning, har fått sig en törn. Då 

normaliseringsprocessen är en så central del i den offentliga bilden av 

kvinnomisshandlare kan man tänka sig att kritiken av Lundgren kommer påverka även 

den. Det återstår att se hur. 

    Något annat som kan vara värt att nämna är det faktum att denna diskurs i mycket 

hög utsträckning använder sig av modalisering men inte alls av metaforer. Vad det beror 

på är svårt att säga. En möjlig tolkning skulle dock kunna vara att självsäkerheten i 
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diskursen är så pass hög att man vågar slå fast åsikter och antaganden med stark 

modalisering och inte anser att man behöva luta sig mot någon annan genom metaforer. 

6.3 Studiens begränsningar 
Denna studie begränsas givet av det kraftigt avgränsade materialet som i sin tur beror på 

den begränsning en C-uppsats i sig utgör i form av utrymme och tid. Diskursanalys är 

dessutom en metod som med fördel används på stora material. Med detta sagt kan ändå 

påpekas att SOU-utredningar som material till viss del kan väga upp en del av dessa 

begränsningar då det oftast är flera röster som hörs i en utredning. I de utredningar som 

legat till grund för denna studie har ett antal myndigheter och andra samhälleliga 

instanser givits utrymme vilket gör materialet en aning större än vad det först kan verka. 

6.4 Fortsatt forskning 
Något som framkommit i denna studie är hur den offentliga bilden av 

kvinnomisshandlare inte verkar stämma överens med den som de behandlare som möter 

männen och männen själva har. Det vore därför intressant att, genom exempelvis 

kvalitativa intervjuer med misshandlande män och behandlare, undersöka hur deras bild 

ser ut och på vilket sätt de skiljer sig åt. Vad som mer skulle vara en intressant 

fortsättning på denna studie är en liknande om bilden av den misshandlade kvinnan. En 

given gärningsman förutsätter ett givet offer. Hur ser hon ut i den här diskursen? Vidare 

kunde det vara fruktbart att närmare undersöka inställningar till behandling av män. Det 

som denna studie snuddat vid, varför det finns en sådan tveksamhet inför behandling, 

förtjänar en djupare undersökning.
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