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Abstract 

The aim of this study was to analyze how discourses about domestic violence emerges in 

policy and practice, and to investigate how those discourses may change from a structural, 

political level to a local, practical level. The research questions focused how the problem of 

domestic violence is formulated at national and local level, scrutinizing the different 

discourses framing and reproducing the causes and solutions of the problem, and also to 

deduce how different context affects formulations. The empirical material consists of policy 

plans and interviews with social workers. The findings indicates that the issue of domestic 

violence is articulated differently on different levels. In action plans on the national level, the 

domestic violence is formulated within a structural discourse, being a problem on a (gender-) 

political level, whereas professional social workers recognizes domestic violence as a 

personal problem within an individual oriented discourse. On the local level, domestic 

violence is viewed as something separated from the gender influenced discourse identified on 

the structural level. The discourses change in relation to the surrounding contexts and depend 

on both time and space. Unanimously domestic violence is addressed as a serious problem 

that should be managed with individual efforts. Conflicting discourses lead to 

incomprehension between theory and practice, and victims of violence are treated with other 

measures than the ones that the government out mapped.  

 

Keywords: discourse, discourse analysis, domestic violence, action plan, policy plan, 

practical social work 
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Tack till er som reagerar när ni misstänker eller får kännedom om att våld i nära 

relationer äger rum. 

 

Tack till alla er som forskar i ämnet, till er som arbetar för att utveckla arbetet med 

våld i nära relationer och tack till er som sätter er på tvären mot vänner, kollegor 

och beslutsfattare som fortfarande trivialiserar våld i nära relationer. 

 

Det är allas vårt ansvar att se och agera på våld i nära relationer. Det händer just 

precis överallt omkring oss och det påverkar vårt samhälle, inte bara här och nu 
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Från en balkong på femte våningen släpps en lunta A4-ark ner vind för våg,  

 

Det är Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer som sakta faller 

nedåt,  

 

Trots vindstiltjet dalar luntan brokigt och motsträvigt nedåt marken,  

 

Den far åt höger, åt vänster, snurrar runt 180 grader, hamnar uppochned, dalar åter 

till höger, vänster, vänds upprätt igen, innan den landar på den regnvåta asfalten, 

 

Orden har bytt plats, meningarna och sanningarna har fått en annan innebörd, 

rubriker har suddats ut av regnet, något har hamnat i marginalen, något annat 

centrerats,  

 

Handlingsplanen är fortfarande handlingsplanen, men föreställningarna om den – de 

inneboende sanningarna, politiken – har förändrats på vägen ner, det tydliga har 

blivit otydligt, 

 

Eller? 
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1. BAKGRUND 
 

INLEDANDE PROBLEMFORMULERING 

En sann diskurs kan som i 500-talets Aten betraktas som det som yttras på rätt sätt av rätt 

person vid rätt tillfälle. Diskurser, sanna och/eller falska, innefattar dock inte bara ord och 

yttrandet utav dem, utan även det som inte sägs samt det som markeras av attityder, beteenden 

och rumsliga dispositioner (Foucault 1993, 2008). Indelningen i rätt och fel, sant och falskt 

bör enligt Foucault (Ibid.) betraktas som positioner på en skala där även vilja respektive ovilja 

till sanning vägs in. Genom att analysera dessa föränderliga organismer och deras kontexter 

kan vi nå ytterligare förståelse av sociala förändringar och dess inneboende makt och 

sanningsanspråk (Ibid.; van Dijk 2008a, 2009; Fairclough 2010). Politiska åtgärder framställs 

ofta som oundvikliga, som den enda vägen för såväl makthavare som civilsamhälle att gå. 

Alternativa idéer, perspektiv och tillvägagångssätt utestängs och detta makthavares 

tolkningsföreträde skapar diskurser som diskvalificerar alternativa tolkningar och försvårar 

möjligheterna till ifrågasättande och motstånd. Alla tolkningar innehåller medvetna val och 

bedömningar, och beroende på vem som formulerar de politiska förslagen och i vilken 

kontext de formuleras får de olika innebörder och konsekvenser (Bacchi 1999).  

     I Sverige beskriver Regeringen våld och övergrepp mot kvinnor som det mest akuta 

jämställdhetsproblemet och identifierar detta våld som det största hindret för ett jämställt 

samhälle. Sverige har, enligt Regeringen (2012), ett internationellt förtroendekapital att 

förvalta vad det gäller jämställdhet. De jämställdhetspolitiska mål som Regeringen satt upp är 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, att mäns våld 

mot kvinnor ska upphöra och att alla människor oavsett kön ska ha samma möjlighet och rätt 

till kroppslig integritet (Regeringen 2013, 2012). År 2007 kom regeringens skrivelse 

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 

samt våld i samkönade relationer i vilken Regeringen redogör för sin syn på hur 

bekämpningen av våldet bör ske. Skrivelsen består av huvuddragen för det preventiva och 

eliminerande arbetet mot våld i nära relationer under rådande mandatperiod (Regeringen 

2007). Regeringens bild av mäns våld mot kvinnor som ett jämställdhetsproblem och en av de 

mest djupgående kränkningar av de mänskliga rättigheterna bekräftas av många forskare på 

området (se t.ex. Garcia-Moreno 2006, Heise, Ellsberg & Gottmoeller 2002, Socialstyrelsen 

2006). Fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld mot kvinnor är ett utbrett problem som 
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kan förebyggas och undvikas. Konsekvenserna av våldet leder också till höga 

samhällskostnader men detta till trots finns det fortfarande institutioner som förnekar, 

förminskar och legitimerar dessa övergrepp (Ibid.). Länge utestängdes frågan om mäns våld 

mot kvinnor från den offentliga och politiska dagordningen eftersom våld inom äktenskapet 

och hemmet betraktades som en privat angelägenhet. Sedan några decennier tillbaka har dock 

arbetet med våldutsatta kvinnor och barn förts upp på agendan och behovet av åtgärder har 

framhållits från akademiker, aktivister, socialarbetare och samhällsdebattörer. Synliggörandet 

av problemet och dess omfattning har resulterat i etablerande av frivilligorganisationer och 

kvinnojourer, och de lobbyorganisationer som arbetar för rättsliga reformer har till viss del 

lyckats utmana de utbredda attityder som länge sanktionerat våld mot kvinnor (Eduards 2002, 

Heise et al. 2002, Mattsson 2011). Ansvaret för hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor har på 

senare år till viss del förflyttats från ideella organisationer och kvinnojourer till kommun och 

socialnämnd (Nilsson 2009, Wendt Höjer 2002).  

     För att förstå hur jämställdhetsdiskurser konstrueras, dekonstrueras och reproduceras på 

lokal nivå, inom det sociala arbetets praktik, bör studier av hur lokala myndigheter förhåller 

sig till nationella riktlinjer – och vice versa – bedrivas. Vad som händer med Regeringens 

handlingsplan, vilken diskursiv riktning den tar från nationell till lokal nivå, har hittills varit 

outforskat. Med hjälp av diskursanalytiska verktyg ämnar jag att med regeringens 

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 

samt våld i samkönade relationer (2007) som utgångspunkt studera detta närmre genom att 

analysera hur jämställdhet och våld i nära relationer artikuleras på olika nivåer, och därmed 

undersöka vilka diskurser som konstrueras och reproduceras. På så vis ringas 

problemformuleringar, orsaker och lösningar in vilket är avgörande för det sociala arbetet mot 

våld i nära relationer på lokal nivå. Genom denna inringning skapas också ytterligare 

förståelse för kontextens betydelse för politik och praktik samt de diskurser som omgärdar 

våld i nära relationer och figurerar inom dessa arenor. 

 

SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera hur diskurser om våld i nära relationer 

presenteras i politik och praktik, genom att lyfta fram problemformuleringar, orsaker och 

lösningar på problemen. Vidare är syftet att undersöka om och hur diskurserna förändras och 

reproduceras av beslutsfattare och socialarbetare på lokal nivå. Frågeställningarna lyder som 

följer: 
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 Vilka diskurser om våld i nära relationer framträder på nationell och lokal nivå?  

 Hur formuleras problemet, orsakerna och lösningarna inom de olika diskurserna? 

 Hur påverkar de olika kontexterna problemets framställning?   
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2. PRESENTATION AV KUNSKAPSOMRÅDET 
 

JÄMSTÄLLDHETSFRÅGAN PÅ DEN INRIKESPOLITISKA ARENAN  

Både den politiska debatten och de praktiska verksamheter som finns för att stötta och hjälpa 

våldsutsatta kvinnor har påverkats starkt av kvinnorörelse och feministisk forskning 

(Mattsson 2011). Jämställdhetsdiskurser har visat sig vara en viktig del av den politiska 

retorik som disciplinerar kvinnors handlingsutrymme i det offentliga rummet. Genom att 

studera hur offentliga institutioner och organisationer tillämpar officiella riktlinjer kan vi 

närmare förstå hur diskurser om jämställdhet begripliggörs och förskjuts på lokal nivå (Tollin, 

2011). Jämställdhetspolitiken i Sverige har nationalistiska undertoner, då Sverige ofta 

framställs som världens mest jämställda land och att jämställdhet per se har sitt ursprung här. 

När vi blickar ut i världen är det med hopp om att alla andra också en dag ska nå den 

framskjutna jämställdhet som beskrivs existera i Sverige (Eduards 2002). Forskare som är 

positiva till den svenska jämställdhetspolitiken har tolkningsföreträde medan de som kritiserar 

densamma och pekar på de sprickor som finns i såväl sakernas aktuella tillstånd som i 

utvecklingen har svårt att komma till tals (Ibid.).  

     Idén om jämställdhet har i Sverige en mer invecklad funktion än att positionera individer 

som för eller emot jämställdhet. Jämställdhetsdebatter, -diskurser och -politik kan samtidigt 

begränsa och möjliggöra ett politiskt utrymme för reell utmaning av konservativa 

könsrelationer (Tollin 2011).  Enligt Tollin (Ibid.) har svensk jämställdhetspolitik kommit att 

handla mindre om relationerna mellan män och kvinnor och istället präglats mer och mer av 

nyliberalism och därigenom färgats av begrepp som individuella rättigheter, 

managementmodeller och nedskärningar. Jämställdhetsdebatter har utmärkts av ett inbillat 

konsensus där ”konkurrerande problemformuleringar, politiska strider och motstridiga värden 

rymts sida vid sida inom ramen för det fiktiva samförståndet” (Ibid. s.8). 

    Samhällsförändring sker på olika nivåer i olika tider, men förändring kan också spela en 

viktig roll för att befästa och upprätthålla ordning. Att könsmaktsordningen är stabil betyder 

dock inte att den är oföränderlig (Eduards 2002). Samtidigt som jämställdhetsdiskurser 

utmanar de konservativa könsrelationerna i den politiska sfären så möjliggör de också just 

detsamma (Tollin, 2011). Enligt Tollin (Ibid.) så har resultat från strukturella 

könsmaktsanalyser ofta kommit att tonas ned på lokal nivå till förmån för anpassning till de 

värden och normer som dominerar den lokala kontexten. Mattsson (2011) beskriver hur 

förklaringsmodeller över tid gått från att vara könsmaktsordningsorienterade till att vara mer 
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komplexa och inkluderande och omnämna problemen som frågor om ”våld i nära relationer” 

istället för det tidigare mer frekvent använda ”mäns våld mot kvinnor”.  

 

VÅLD I NÄRA RELATIONER  

Våld i nära relationer är ett globalt och omfattande problem som skär genom många olika 

tider, gränser och sammanhang, vilket också visar sig i den akademiska världen. Forskning 

om våld i nära relationer i Sverige bedrivs främst inom samhällsvetenskap och medicin 

(Eduards 2002, Wendt Höjer 2002). Den feministiska forskningen om våld har samtidigt 

inneburit ett ökat uppmärksammande av mäns våld mot kvinnor och ett stadsfästande av 

tolkningen att våldet är en konsekvens av samhällets ojämlika maktordning (Mattsson 2011).  

     Statliga utredningar och rapporter – som alltid framställs av forskare och sakkunniga,  inte 

av politiker –  har också haft stor inverkan på utvecklingen av arbetet med våld i nära 

relationer. Under 1980-talet diskuterades det i Sverige huruvida kvinnomisshandel borde falla 

under allmänt åtal eller inte. Decenniet efter kom den statliga utredningen Kvinnofrid (SOU 

1995:60) och därefter Regeringspropositionen Kvinnofrid (1997/98:55), vilka bland annat 

resulterade i att brottet grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken (SFS 1998:393) 

(Holmberg & Bender 2003, Wendt Höjer 2002). Kvinnofridsutredningen förankrade ett 

tydligt kvinnoperspektiv och rörde sig inom diskurser av kön och makt (Wendt Höjer, 2002).  

     Pond & Morgan (2008) har intervjuat nyzeeländska advokater som arbetar med brottsfall 

inom spannet våld i nära relationer och sedan analyserat de diskurser som framträtt i 

intervjuerna. Där finns sanningar som säger att män har rätt till sina barn och barn har rätt till 

båda sina föräldrar och i dessa diskurser försvinner såväl våld som våldsutsatta och deras rätt 

till skydd till förmån för mäns rättigheter och familjens starka ställning. Studien fokuserar 

främst umgänge och övervakning men diskurser som identifieras och analyseras är 

patriarkala, det vill säga diskurser som befäster manlig överordning (Pond & Morgan 2008). 

De patriarkala diskurserna har utforskats även i svensk kontext. Bland annat i ett historiskt 

perspektiv, i Lindgrens (2008) studie av diskurser om mäns våld mot kvinnor, vilken utgår 

från kyrkorådets register över kvinnomisshandel mellan åren 1831 och 1895. Den manliga 

dominansen i samhället fokuseras och diskurserna som härrör ur denna dominans definieras 

som religiösa, mytologiska, psykologiska, biologiska och ekonomiska (Lindgren 2008). Den 

manliga överordningen har gått från att vara en förgivettagen del av vardag och samhälle till 

att ifrågasättas och kritiseras mer och mer, åtminstone utifrån principiella föreställningar 

(Steen 2003). Avståndstagandet från våld i hemmet och våld i nära relationer har skett under 
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senare delen av 1900-talet, men har enligt Steen (Ibid.) en högst principiell funktion såväl på 

politisk som på civil nivå. Av princip fördöms våldet, att hävda något annat har blivit så gott 

som otänkbart (Ibid.). 

     Holmberg & Bender (2003) undersöker i sin rapport för Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 

huruvida det nationella, offentliga samtalet om och det prioriterade arbetet mot mäns våld mot 

kvinnor har motsvarande aktivitet på den lokalpolitiska nivån. Utgångspunkten i BRÅ-

rapporten är frågan om vad som händer med misshandlade kvinnor i kommuner där det inte 

finns någon kvinnojour (Holmberg & Bender 2003). Holmberg & Bender (Ibid.) undersöker 

också huruvida mäns våld mot kvinnor är en politisk angelägenhet, vilka olika intressenter 

som medverkar i det lokala offentliga samtalet samt om och när denna problematik diskuteras. 

Några av slutsatserna i Holmberg & Benders (Ibid.) studie är att misshandlade kvinnor i 

offentliga samtal på nationell nivå blir en abstraktion och samtidigt en identifierad företeelse 

och att de uttalanden som görs i frågan omvandlas till text. Dessa texter kräver ingen handling 

varken från de politiker eller från de tjänstepersoner som formulerat den. Vid implementering 

på lokal nivå blir det dock mer konkret, en komplicerad förflyttning som innebär risker för att 

det personliga och privata blir både politiskt och offentligt (Ibid.).  

     I forskningsrapporten Slagen dam som publicerades 2001 som en del av 

Kvinnofridsreformen ingick tiotusen kvinnor mellan 15 och 65 år. Av dessa kvinnor uppgav 

46 % ha erfarenheter av våld från en man (Lundgren 2001). Offentliggörandet av Lundgrens 

forskningsrapport mötte mycket kritik. Kritiken som främst riktades mot betraktelsen att alla 

former av manligt våld som riktas mot kvinnor är ett sammanhållet fenomen. Kritiken kom 

från såväl akademiker som journalister och andra debattörer. I och med kritikstormen fick sig 

delar av den feministiska rörelsen en törn, och Lundgren-rapporten är fortfarande en viktig 

referenspunkt i jämställdhetspolitikens och -forskningens kronologi (Nilsson 2009). 

 

PRESENTATION AV VÅLD I KULTURRELLA KONTEXTER 

När gränserna för vem som slår och vem som blir slagen utmanas – genom att tala om våld i 

nära relationer istället för mäns våld mot kvinnor – finns möjlighet att nå våldsutsatta bortom 

normen där mannen är den som slår och kvinnan den som är slagen, det vill säga att nå 

kvinnor som slår och män som blir slagna i både hetero- och homosexuella relationer, något 

som annars visat sig vara svårt (Mattsson 2011). Beskrivningen av våldet som ”mäns våld mot 

kvinnor” har successivt övergetts allt mer för den mer könsneutrala tolkningen våld i nära 

relationer, där våldet beskrivs som existerande i en relation men där vem som utövar våld mot 

vem är odefinierat (jfr Wendt Höjer 2002). Utgångspunkten i den förståelse som utvecklats 
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kring våldet är en mer komplex och dynamisk syn på relationer där det förekommer våld, som 

inte bara fokuserar våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män utan också innefattar barn 

och våld i samkönade relationer samt våld och förtryck i hederns namn. Att arbeta mot våld i 

nära relationer istället för mäns våld mot kvinnor handlar om att vara öppen för denna 

komplexitet och förmå arbeta med våldsrelationer som en helhet (Mattsson 2011). 

     I Anne-Lie Steens kunskapsöversikt från 2003 framträder tydliga diskurser i forskningen 

om våld i nära relationer. Våldet i sig förstås främst som en process som upprepas och tilltar i 

grovhet. Tolkningarna av våld i nära relationer kretsar kring problemets uppkomst och 

lösningar. Könsmaktsteoretiska utgångspunkter har blivit allt vanligare samtidigt som 

individuella orsaker av psykologisk och social sort förminskats. Detta går emot de mönster 

som Tollin (2011) presenterat (se ovan). Varken offer eller förövare förväntas längre finnas 

endast inom socialt utsatta grupper och de strukturella förklaringarna har vunnit 

tolkningsföreträde. Våldet antas antingen vara uttryck för makt eller brist på makt och 

dessutom visar Steen (2003) på hur förklaringar allt oftare kommit att uttryckas i kulturella 

termer. De kulturella termerna fokuserar dels genusrelationer och -positioner som är 

immanenta i samhällen, dels hur dessa kulturella faktorer, positioner och relationer skiljer sig 

mellan olika samhällen och hur det uppstår nya former av problem i och med migration och 

globalisering, då människor och kulturer flyttas och förändras i allt större omfattning än 

tidigare. Kulturella faktorer och förklaringar beskrivs som både avgörande för förståelse men 

också som producenter och reproducenter av olyckliga fördomar och osanningar (Steen 

2003). I Wilhelmssons (2009) diskursanalytiska översikt gällande våld i hederns namn 

framträder en diskurs vilken målar upp gärningsmän i hederskontexter som offer för sin kultur 

och invandrare anses som grupp vara primitiva och patriarkala. Genom dessa föreställningar 

menar också Wilhelmsson (Ibid.) att föreställningar om svensk jämställdhet befästs som 

motpol. I dessa diskurser konstrueras ett vi- och dem tänkande som förstärker den svenska 

jämställdheten och andrefierar främst personer med utomeuropeisk bakgrund. Steen (2003) 

har i sin kunskapsöversikt också funnit en paradox i att definitioner av våld (i nära relationer) 

ofta är vida och behandlar såväl ekonomiskt som psykiskt våld, men att empiriska material 

och faktiska fokus allt som oftast är smala och helt inriktade på fysiskt våld (Ibid.).  
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ATT GENOMFÖRA (JÄMSTÄLLDHETS-) POLITIK I PRAKTIK  

Lombardo & Krizsan (2013) undersöker i sin artikel ”The Quality of gender equality policies: 

A Discoursive Approach” huruvida kvaliteten i jämställdhetspolitik kan definieras endast i 

relation till politiskt innehåll. De framhåller vikten av analyserande också av processer, 

aktörer och den kontext vari jämställdhetspolitiken existerar. De politiska ansatser som tagits 

för att främja jämställdhet har ofta visat sig vara bristfälliga och i vissa fall kontraproduktiva. 

(Jämställdhets-) politik konstrueras genom diskurser och institutionella faktorer som i sin tur 

är starkt kontextberoende (Lombaro & Krizsan 2013: Lombardo, Meier, Verloo 2010). 

Samma åtgärdsprogram tolkas olika beroende på sammanhang, vilket resulterar i olika 

konsekvenser av likriktade politiska förslag (Lombardo & Krizsan 2013). Jämställdhetsfrågan 

– jämställdhetsfrågorna – är i ständig rörelse och Lombardo & Krizans (Ibid.) sätter denna 

rörelse i relation till jakten på svaret om vad jämställdhet egentligen är och borde vara. 

Oavsett ämne kan politiken ses som en evig process, och i mittpunkten finns menings- och 

sanningssökandet. Omvandling, av exempelvis jämställdhet, är central i den diskursiva 

förståelsen och tolkningsföreträdandet är som ovan nämnts inneboende i diskursiv praktik. 

Vem har makt att omvandla var, när och hur? Politiska aktörer, så kallade makthavare, 

bedriver konceptuella tvister, diskursiv politik, från olika positioner av materiell och 

institutionell makt. För att förstå och förändra genusstrukturer är diskursiva policyanalyser av 

avgörande betydelse då de innefattar möjligheten att omvandla könsbundna strukturer som 

påverkar våra samhällen (Lombardo & Krizsan 2013). 

     Genom att undersöka om och eventuellt hur handlingsplaners diskurser artikuleras och 

omsätts i praktiken antar studien inte bara en diskursanalytisk ansats, utan också en 

implementeringsforskningsinspirerad ansats. I Hjern & Porters klassiska artikel 

Implementation Structures: A New Unit of Administrative Analysis från 1981 proklameras att 

det vid implementeringsarbete behövs en multiorganisatorisk analys av genomförandeplan. 

Den implementeringsstrukturen de förespråkar är en administrativ enhet som tillämpas för att 

rationalisera de specifika verksamheterna för genomförandet. Genomförandestrukturer är 

kärnan i implementeringsarbetet och för att klara genomförandet krävs denna teori som 

överbryggar gapet mellan ekonomiska och förvaltningsorganisatoriska teorier. Det politiska 

ansvaret behöver omarbetas för att ta hänsyn till samtliga aktörer i genomförandet och 

föreställningar om selektivt ansvar och samarbete har inte bredden att täcka dessa fenomen i 

implementeringen. För att utvärdera tillhandahållandet av det ”nya” på lokal nivå krävs 

jämförelser på nationell nivå. Hjern & Porter (1981) efterlyser också så kallade demokratiska 
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perspektiv på implementering och att politiskt ansvar också måste tas för själva 

implementeringen på lokal nivå. Här finns inget utrymme för diskursiva analyser eller 

förståelse för hur diskursiv makt kan påverka implementeringsarbetet. 

     Genomförandenivå i en organisation beror dels på förarbetet, vad Durlak & DuPre (2008) 

kallar marknadsföringen.  Implementeringsprocessen påverkas också av kontextuella faktorer 

som relaterar till det omgivande samhället och till dem som levererar innovationen. Det är 

enligt Durlak & DuPre (Ibid.) viktigt att hitta rätt balans mellan exakthet (fidelity) och 

anpassning vid implementering. Organisationer och dess aktörers agerande är starkt beroende 

av tid och rum. Organisatoriska förändringar, såsom implementering av nya riktlinjer och 

arbetssätt, sker genom olika faser och kommer i olika skepnader. Implementering av samma 

slag ter sig olika beroende på den specifika kontexten vari den implementeras (Jacobsen & 

Thorsvik 2008, Johansson 2006, jmfr med politiska åtgärder ovan). Konflikter mellan politik 

och praktik, oh rollkonflikter mellan införare och utförare, påverkar såklart 

genomförandenivån (Trummers, Vermeeren, Steijn & Bekkers 2012). De rollkonflikter som 

Trummers et al (2012) undersöker ställs i relation till de allt mer effektiviseringsinriktade 

implementeringarna och till de ekonomiska omständigheterna var i de sker. Trummers et al. 

(Ibid.) menar att rollkonflikten mellan den som ska införa kontra genomföra nya 

implementeringar blir extra intressant i relation till effektivitetsbegrepp och tidsrymder. 

     Viljan att genomföra politik i praktiken beror på till viss del på de genomförarnas 

värderingar och ideologiska hemvist – i relation till det som skall genomföras. Genomförare, 

det vill säga yrkesverksamma, vars övertygelser krockar med politiken bakom åtgärderna har 

såklart mindre intresse i att genomföra, att implementera. Trummers et al. (Ibid.) ser dessa 

värderingar som avgörande, och därmed som en viktig del i implementeringsarbete. Ovilja 

bland yrkespersoner att genomföra politiska förslag kan få allvarliga konsekvenser för 

verksamheter och av verksamheter berörda, både civilpersoner och yrkespersoner. När ovilja 

att genomföra politiska beslut uppstår bland yrkesverksamma minskar den önskade effekten 

kraftigt. Kanske genomförs endast vissa delar av den tänkta implementeringen, i vissa fall 

genomförs det inte alls och i andra fall kan den genomföras med en ovilja som renderar i 

konsekvenser långt utanför den enskilda yrkespersonens sfär. Denna typ av motstånd kan 

också ses som ett sätt att påverka och ifrågasätta (regeringens och politikers) legitimitet och 

makt. Konflikter som dessa, mellan beslutsfattare och utförare, behöver analyseras utifrån 

flera perspektiv och med utgångspunkten att samtida socialpolitik starkt fokuserar 

ekonomiska värden som effektivitet och ekonomisk tillväxt framför andra  (Trummers et al. 

2012). 
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SAMMANFATTNING 

Med hjälp av denna kunskapsöversikt ser vi hur den tidigare forskningen innehåller vissa 

delar konsensus och andra konflikt. Här finns olika sanningsanspråk som ringar in olika 

förklaringar och lösningar vad det gäller våld i nära relationer. Inom jämställdhetsforskningen 

råder relativt (inbillat?) konsensus, medan det inom våldsforskningen figurerar motsägelser 

och kontroverser. Kanske kan det bero på en mer uttalad könsmaktsordning inom 

våldsforskningen. Jämställdhetsforskningen utgår från ett jämlikhetsperspektiv medan 

våldsforskningen tar sin utgångspunkt i en mer uttalad feministisk teori, vilket ibland anses 

vara mer problematiskt. Här finns diskurser med kulturella inslag, likväl som politiskt 

polariserande inslag, och samtlig forskning som jag tagit del av vilar på konstruktivistiska 

grundantaganden. En annan beröringspunkt är att diskursanalys återkommande beskrivs som 

ett slagkraftigt verktyg för att synliggöra sociala och politiska orättvisor samt för att nå social 

förändring. Diskursanalys beskrivs synliggöra och ifrågasätta det osynliga, det vill säga både 

det rådandes yta, uttalade poltik, samt dess inneboende normer och tolkningsföreträde. Vad 

implementeringsforskningen främst bidrar med är förståelse för implementeringsprocesser 

med fokus på intressekonflikter mellan politiker och praktik (-er) på fältet. Våld i nära 

relationer kopplas återkommande samman med jämställdhet och jämställdhetspolitik, men jag 

har inte funnit någon studie som syftar till att sammanföra detta med implementeringsarbete 

för att studera en jämställdhetspolitisk process. Jag har heller inte funnit några studier av hur 

diskurser transporteras och transformeras från nationell till lokal nivå, åtminstone inte med 

våld i nära relationer i fokus. Detta motiverar min ansats och uppsats.  
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3. TEORETISKA & METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

INLEDNING  

Uppsatsens diskursanalytiska ansats sträcker sig över såväl teori, metodologi och 

tillvägagångssätt och skapar en diskursanalytisk helhet. Carol Lee Bacchis (1999, 2005) 

diskursanalytiska ansats ”What’s the problem” används för att studera olika aktörer artikulerar 

problemet våld i nära relationer. Även Ulf Mörkenstams avhandling Om "Lapparnes 

privilegier": föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997 (1999) ligger till 

grund för studiens metodologi. För att bredda det diskursanalytiska perspektivet inspireras 

studien dessutom av mer lingvistiskt orienterade diskursanalytiker, i egenskap av Norman 

Fairclough och Teun van Dijk. Nyinstitutionell teori används för att studera organisationer på 

det praktiska sociala arbetets fält, där de våldsutsatta får stöd och hjälp. På den nivån återfinns 

såväl kommunala handlingsplaner som yrkesaktiva socialarbetare. 

     Med hjälp av dessa teoretiska ramar konstrueras en analysmodell med influenser främst av 

Bacchi och Mörkenstam. Vad det gäller tillvägagångssättet och insamlingen av data så utgår 

den första delen av datainsamlingen från Regeringens handlingsplan samt två regionala och 

13 lokala handlingsplaner från Dalarnas län. Den andra delen av datainsamlingen bygger på 

intervjuer med sammanlagt 15 kvinnofridssamordnare och andra socialarbetare med ansvar 

för dessa frågor i respektive kommun som studerats, det vill säga samtliga kommuner i 

Dalarnas län. Även dessa intervjuer analyseras utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Både 

analysmetod och tillvägagångssätt är av kvalitativ art med diskursanalys och intervju som 

metod. Utifrån det teoretiska ramverket skapas så ett analysschema som består av frågor att 

ställa till materialet. Frågorna fokuserar vad som är problemet, vad som är orsaken samt vad 

som är lösningen på problemet. Svaren analyseras genom motfrågor; vad är inte problem, 

orsak och lösning. Även en jämförelse mellan svaren, både inom samma datamaterial och 

med den andra typen av data, genomförs. Den nyinstitutionella teorin sätter idéspridning i sitt 

sammanhang, vilket genererar förståelse för handlingsplanens kontext på såväl nationell som 

lokal nivå. Såväl Foucault som Ziareks ansatser sätter viss prägel på de vetenskapsfilosofiska 

aspekterna av studien.  
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DISKURS & POLICY 

Ett frekvent förekommande sätt att definiera begreppet diskurs är att det innebär ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (Foucault 1972). Foucault (Ibid.) beskriver diskurser som 

strategiska fält med flytande innehåll, det vill säga att dess element, taktiker och vapen 

förändrar sin position inom diskursens gränser. Diskurser kan vara vapen för makt kontroll, 

underkuvande och för kvalificering och diskvalificering, vilket resulterar i en ständig strid. 

Kommunikation verkar inom dess komplicerade system av restriktioner, men 

kommunikationen skulle inte fungera oberoende av dem. Diskurser ändrar form och förökar 

sig, de både möjlig- och omöjliggör och försöker förgäves framstå som att de inte är något att 

bry sig om. Genom att synliggöra de normerande utsagorna sätts ramarna för vad som 

inkluderas och vad som exkluderas. Vad som legitimerar vissa utsagor och särskilda politiska 

handlingar och handlingsutrymme beror på den givna historiska och politiska kontexten och 

det är detta samspel som är centralt i diskursanalysen. Politiska föreställningar konstitueras 

politiskt och de politiska handlingsalternativen är beroende av de språkliga utsagor och 

diskurser som konstruerar och konstituerar verkligheten omkring dem (Foucault 1972).  

     En brist i många traditionella policyanalyser är underlåtenheten att uttryckligen erkänna 

hur stor vikt värderingar spelar in och hur värdeladdad den politiska processen är (Allan 

2007). Ofta riktas uppmärksamhet mot att identifiera lösningar till de givna problemen istället 

för att se till problemen i sig. Det har funnits en iver i att analysera hur politiker och 

beslutsfattare kan föra ”bättre” politik och komma med ”bättre” förslag, vilket i sig självklart 

är värdeladdat. Till skillnad från traditionell policyanalys och dess fokus på repressivitet 

skapar policy-as-discourse, som Allan (2007) förespråkar, förståelse för sociala relationer 

främst med hjälp av positiva eller produktiva medel genom att diskursivt producera 

subjektiviteter, hierarkier och taxonomier för att förstå den sociala världen. Det finns en 

uppsjö analytiska metoder inom policyanalys och skillnaderna dem emellan ligger främst i 

hur dessa angreppssätt väljer att erkänna, eller misskänna, betydelsen av mänskliga värden i 

relation till politik och huruvida både politik och dess analys i sig anses värdeneutral (Allan 

2007). Hur praktiska verksamheter och dess aktörer definieras och ges handlingsutrymme 

beror på formuleringar i policydokument. Vad som står skrivet i policydokument är inte något 

naturligt givet utan konstitueras i och genom särskilda sammanhang och kontexter. Förslag till 

åtgärder i policyplaner är konstruktioner som innebär att subjekten berörs av ekonomiska, 

sociala och/eller materiella implikationer (Sjöberg 2011).  
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DISKURSANALYS  

Diskurser analyseras med hjälp av andra diskurser, vilket gör att diskursanalysen i sig är 

intertextuell, och fungerar som inneslutande och utestängande system, vilka ordnar våra 

uppfattningar och tal, texter och bilder, kommunikation och aktioner (Foucault 1972). 

Diskursanalys är inte en färdig modell att applicera på data, utan tvärtom en teoretisk process 

och metodologin är beroende av hur forskaren teoretiserar forskningsfrågor och 

forskningsobjekt (Fairclough 2010, van Dijk 2008a). För att förstå hur och varför social 

förändring sker är språk en avgörande faktor. Det blir omöjligt att uppnå denna förståelse utan 

analys av diskurser och lingvistik (Fairclough 1992, 2003, 2010). Sociala händelser och 

framställningen av dem utgör, enligt Fairclough (2003), tillsammans med genrer, 

skillnadsskapande, intertextualitet, antaganden, stil, modalitet, utvärdering samt semantiska 

och grammatiska relationer och stämningar huvudpunkter i diskursanalysen. För att förstå vad 

politiker, beslutsfattare och andra aktörer uttrycker med sina ord krävs både rent språklig, låt 

säga lingvistisk, kunskap men också förståelse för kontexten vari orden artikuleras (van Dijk 

2008b). Synliggörande av maktstrukturer och social orättvisa möjliggör förändring och på så 

vis definieras och legitimeras diskursanalysen som metodologi. Den kritiska granskningen 

som diskursanalys innebär möjliggör insyn i det samhälleliga förändrings- och 

omfördelningsarbetet av maktresurser (van Dijk 2008a). van Dijk (2009) studerar hur 

inkluderings- och exkluderingsprocesser legitimerar och illegitimerar olika delar av samma 

diskurs. van Dijks (Ibid.) ansats baseras på teorier om sammanhang som kan relatera diskurser 

i den politiska situationen och hur det kan komma att tolkas av mottagare. Språkets 

utformning och konkreta ordval är också delar av det maktutövande som konstant positioneras 

och reproduceras omkring oss. Offentliga diskurser möter sällan motstånd och mottagare 

tenderar att acceptera de diskurser, sanningar och positioner som refereras till auktoritära och 

så kallade trovärdiga källor, såsom exempelvis akademiker och andra sakkunniga. Alternativ 

information och alternativa diskurser har svårare att nå fram till mottagare samtidigt som 

mottagare sällan har tillräckligt med resurser för att utmana de rådande diskurserna. Beroende 

på tid och rum – kontext – får vissa diskurser mer inflytande än andra i olika tider (van Dijk 

2008a). Text är en enorm apparat med stor social inverkan på i förändringsprocesser. Texter 

förändrar vår kunskap, våra uppfattningar och värderingar och därmed påverkar texten också 

våra identiteter. Text kan bidra till konflikt, förändring i industriella relationer och så vidare. 

Vad som är orsak och vad som är verkan är dock långt ifrån bestämt, inte heller vilken text 



14 

 

som uppnår vilken effekt i vilken kontext. Mottagare och sändare befinner sig självklart i 

diskursiva tidsrymder (Fairclough 2003). 

     Diskursiva dynamiker har en avgörande roll i konstruktionen av jämställdhet och 

jämställdhetspolitik. Akademiker, beslutsfattare, det civila samhällets aktörer, politiker och 

opinionsbildare är samtliga med och utformar vår politik och genom de diskursiva 

processerna får jämställdheten sin innebörd (Bacchi 1999, Lombardo, Meier & Verloo 2010). 

Holli, Magnusson & Rönnblom (2005) betonar den rådande konstruktivistiska naturen av 

nordisk jämställdhet och menar att den förhållandevis konfliktlösa forskningsansatsen är en 

viktig diskurs i sig. Jämställdheten skulle gynnas och jämställdhetspolitiken utvecklas om det 

fanns en livligare dialog mellan kritiska diskursiva analyser och teoretiska och normativa 

metoder (Holli et al. 2005). Ulf Mörkenstam (1999) skriver i sin avhandling Om ”Lapparnes 

privilegier” om hur offentlig politik konstituerar inte bara diskurser utan också kategorier och 

grupper samt stödjer och rättfärdigar vissa aktörer och handlingsalternativ medan andra 

elimineras från dagordningen. Utestängningen är lika medveten och artikulerad i sin tystnad 

och exkludering som den artikulerade inkluderingen av diskurser är. Inkluderings- och 

exkluderingsprocesserna legitimerar och illegitimerar sanningsanspråk och delar av 

sanningsanspråk. Att studera de centrala normerna och dess motsatser, det abnorma, är en 

viktig del av diskursanalysen. Mörkenstam (Ibid.) använder sig av två analysverktyg som 

relaterar till gränssättningen kring diskurser: analogikedjor och problemformulering. Vad som 

är ett politiskt problem handlar om legitimitet och mening, hur problem ska lösas motiveras 

utifrån hur de är formulerade. Problemformulering kan också vara till hjälp för att ringa in 

forskningsfrågan: vad är problemet, vad består det av och vem definierar det? 

Problemformulering som analysverktyg förtydligar politiska handlingar och föreställningar 

som ömsesidigt konstituerar varandra. Analogikedjor sammanlänkar dominerande 

förställningar med de politiska åtgärder som utförs och de synliggör diskursers innehåll och 

kärna. Dessutom tillskriver analogikedjor individer och grupper sociala identiteter eftersom de 

konstitueras genom beskrivningar och upprätthållande och reproduktion av dessa utsagor. 

Diskursanalyser ämnar synliggöra de normer och gränser som definierar politiken och 

legitimerar politiska handlingar. För att en institutionell ordning ska anses vara legitim är det 

nödvändigt att samhälleliga förändringar äger rum (Mörkenstam 1999).  Genom att 

sammanföra Bacchi och Mörkenstams ansatser konstrueras en diskursanalytisk analysmodell, 

där problemets definition, orsak och lösning undersöks utifrån diskurserna som artikulerar 

detta. 
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VAD ÄR PROBLEMET-ANSATS 

Kort och gott kan Vad är problemet-ansatsen beskrivas fokusera hur problem framställs, och 

motiveras av att framställningen av problemet får stora konsekvenser för hur vi senare 

handskas med det. Framställning och formulering av såväl sociala problem som politiska 

förslag inbegriper alltid en explicit eller implicit diagnos av detsamma, vilket Bacchi (1999) 

benämner som problemets representation. Varje problemlösning härrör från en specifik 

presentation av problemet i sig: vad det beror på och består av, och dessa presentationer och 

dess konsekvenser behöver undersökas. Med problemlösning menas i detta sammanhang 

intresset för hur problem beskrivs, vilka underförstådda orsakssamband de inrymmer samt 

vilka konsekvenser som följer. Bacchi (Ibid.) är mer intresserad av att avslöja konsekvenserna 

av representationerna snarare än att försöka förstå dem som avsiktliga eller mindre medvetna 

snedvridningar. Vad är problemet-ansatsen koncentreras kring representationerna av politiska 

frågor och dess kontext, den synliggör vad de föreslår och vad som förblir oproblematiserat 

och osynligt. Det är en nödvändighet i policyanalys att identifiera och bedöma själva 

presentationen i sig. Specifika politiska förslag kan ofta framställas som den enda möjliga 

vägen att gå, och att det bara finns en möjlig tolkning och det leder till att vi inte uppmuntras 

reflektera över hur dessa frågor formas inom diskurser.  

     Vad är problemet-ansatsen visar på meningslösheten i att studera de politiska målens 

existens utan att studera framställning och representation i såväl debatt som förslag, vilket 

anses vara det primära. Att politiken finns är inte lika relevant som hur den finns och funnits 

tidigare. Samtliga representationer av politiska frågor är tolkningar och dessa innefattar såväl 

bedömning som övervägning och framförallt medvetna val. Analysens fokus förskjuts från 

problemlösning till den politik som konstituerar konkurrerande tolkningar eller presentationer 

av politiska frågor. Med hjälp av Vad är problemet-ansatsen flyttas fokus, och analysen tar sin 

utgångspunkt i representationer, underförstådda representationer och effekter som är kopplade 

till dessa representationer. För att finna alternativ till och utmaningar av rådande 

representationer behöver de nuvarande analyseras och denna fokus på tolkning och 

presentation renderar i sin tur fokus på diskurs.  

     Konkurrerande representationer av problem och sanning är detsamma som 

maktpositionering och det är samtidigt en kamp mot kausala definitioner av problem och mot 

sociala organisationers strukturer, för det som anses vara ett socialt problem i en kontext anses 

vara ett fullgott normaltillstånd i en annan. Vad är problemet-ansatsen insisterar vidare på 

vikten av att examinera de presentationer som existerar respektive inte existerar, samt de 

motsägande presentationer som finns och i vilka olika kontexter fenomen beskrivs som 
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problem. Syftet är att skapa utrymme för att analysera konkurrerande konstruktioner av frågor 

som adresseras i politiska processer, och de olika sätt som dessa konstruktioner lämnar andra 

frågor oberörda (Bacchi 2005).  

     Sjöberg (2011) använder sig i sin avhandling Bäst i klassen av Vad är problemet-ansatsen 

för att fånga in representationer och konstruktioner av elever och lärare i europeiska 

policydokument. Sjöberg (Ibid.) har i sin analys sökt efter dominerande, framträdande 

representationsmönster samt motdiskurser och motstridiga representationer inom samma 

kontexter. Det frågebatteri Sjöberg (Ibid.) använde sig av konstruerades i relation till syfte och 

teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar på att subjekten, lärare och elever, styr genom 

reglerande och mycket förföriskt förpackade diskurser. Slutsatsen är att nuvarande 

styrelseskick innebär strukturella ojämlikheter för lärare i allmänhet och för olika elevgrupper 

i synnerhet. Ulrika Janssons avhandling från 2010, Den paradoxalt nödvändiga kvinnan, 

fokuserar nyliberala jämställdhetsdiskurser i förhållande till politiska direktiv om just 

jämställdhet. Jansson (2010) använder också Bacchis Vad är problemet-ansats för att 

formulera sitt frågebatteri. Jansson (Ibid.) påpekar dock att de av henne formulerade frågorna 

återkommer i olika varianter i kritisk forskning och diskursanalys precis som Bacchi 

poängterar, de har inte uppstått i ett av henne – eller någon annan – konstruerat vakuum. Det 

systematiska tillvägagångssättet beskrivs underlätta genomgången av det empiriska materialet 

och flera frågor återkommer i modifierade former i olika frågeställningar. Avhandlingen visar 

att nyliberala föreställningar om tillväxt, resursutnyttjande och marknadens mening är 

integrerade i jämställdhetsdiskurser och -politik: kvinnor antas vara oumbärliga men främst i 

ett ekonomiskt tillväxtperspektiv (Jansson 2010).  

     Bygnes (2010) inspireras av Bacchis Vad är problemet-ansats när hon undersöker i vilken 

utsträckning den jämställdhetspolitiska agendan mot könsdiskriminering har kompletterats 

med etnisk diskriminering. Analysens utgångspunkt är att organisationer och beslutsfattare är 

djupt inbäddade i de sammanhang de verkar i, vilket betyder att enskilda aktörers 

ansträngningar oundvikligen påverkas av samhälleliga och politiska diskurser. Fokus ligger 

vid diskurser på makronivå och hur de konstrueras och formuleras i policydokument. Det är 

högst relevant att kritiskt granska, inte bara hur den starka och centralt positionerade 

jämställdhetsfrågan ger begränsat utrymme för intersektionella analyser, utan också att se hur 

olika sätt att förstå och lindra ojämlikhet kan begränsa införandet av nya frågor (Bygnes 

2010). Bygnes (Ibid.) menar också att det är nödvändigt att ifrågasätta rådande normer och 

tolkningsföreträden och att samarbeta över organisations- och politikgränser i denna kritiska 

ansats, detta för att uppnå en reell jämställdhet och jämlikhet där inga grupper exkluderas. 
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Kahu & Morgan (2007) tar också hjälp av Bacchi för att komma bakom politikens 

problemformuleringar och istället belysa hur problemformuleringarna representeras och vilka 

effekter representationerna genererar när de undersöker hur politik främjar eller begränsar 

kvinnors handlingsutrymme. I artikeln analyseras hur regeringspolitiken sätter ramarna för 

den diskursiva konstruktionen av kvinnors identiteter som mödrar och som arbetstagare. I allt 

större utsträckning använder regeringar sig av ”glansiga policydokument” för att förändra 

allmänhetens uppfattning och åstadkomma både politiska och diskursiva förändringar (Ibid.). 

Resultaten i Kahus och Morgans (2007) studie visar att regeringspolitiken har ett viktigt och 

starkt inflytande över människors liv på så sätt att den innefattar lagstiftning, skattesystem och 

välfärdssystem men också genom dess diskursiva makt. Detta diskursiva inflytande förändrar 

de sociala och moraliska möjligheterna och begränsningarna i människors liv (Kahu & 

Morgans 2007).  

 

NYINSTITUTIONELL TEORI  

Nyinstitutionell teori för in ett kulturellt och socialt perspektiv på organisationsteori och 

sammankopplar organisationer, institutioner och deras omvärld (Grape, Blom & Johansson 

2006, Jacobsen & Thorsvik 2008, Palmer, Biggart & Dick 2008). Organisationers legitimitet 

fokuseras genom att belysa olika ansatser och förehavanden, såväl externt mellan 

organisationen och andra aktörer som internt inom organisationen. Organisationer uppvisar 

helst den polerade yta de själva skapat i samstämmighet med deras ansats, som en del av det 

strategiska arbetet att upprätthålla sin legitimitet (Jacobsen & Thorsvik 2008). Det är så gott 

som omöjligt att som organisation exakt avgjuta och tillägna sig en fixerad modell eller idé, 

istället handlar det främst om en så kallad översättning till respektive organisations 

förutsättning och kontext. Idéer kan i denna process sägas materialiseras och det ”nya” 

kommer att cirkulera inuti och omkring organisationen, inte inkorporeras i sin förutbestämda 

helhet. Idéspridning är en kontinuerlig förvandling av idéer mellan olika aktörer i 

förändringsprocesser. I dessa processer bör huvudaktörerna betraktas som transportörer 

respektive transformatorer. De lokala aktörernas inflytande är begränsat och beroende av 

innehållet i idéerna, vilka oftast artikulerats och beslutats om på en annan nivå.  

     Tillfälligheterna som påverkar om en idé får fäste hos en lokal aktör eller ej beror på tid 

och rum i egenskaper av makthavare, kontext och trender. Det finns inom organisationer och 

organisatoriska fält olika trender och dynamiska tillstånd av trender där vissa organisationer 

kan beskrivas som trendsättare och andra som trendföljare (Johansson 2006). Med hjälp av 

nyinstitutionell teori förklaras idéspridning och etablering och försök till etablering. Förutom 
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materialiseringen finns det också en internaliserande mekanism, vilken sker över tid precis 

som materialiseringen. Organisatorisk förändring sker på olika vis och förändring kommer i 

olika skepnader. Idéer existerar oavsett om de är implementerade i praxis eller ej, och hur de 

eventuellt implementeras, internaliseras och materialiseras beror på deras förpackning. 

Förpackningen är en av de viktigaste komponenterna till idéspridning och som aktör är det 

avgörande att förmedla övertygelse genom att förpacka idéerna på rätt sätt beroende på 

mottagare (Jonsson 2006). De olika sociala och kulturella kraven som ställs på organisationer 

kan komma både in- och utifrån, och med hjälp av nyinstitutionell teori kan det som vid första 

anblick verkar vara irrationella val senare visa sig vara rationella dito och bättre förstås i sin 

kontext (Grape et al 2006, Jacobsen & Thorsvik 2008, Palmer et al. 2008).  

 

URVAL & DATAINSAMLING 

Regeringen skrev 2007 den första handlingsplanen i sitt slag mot mäns våld mot kvinnor och 

två år senare, 2009, kom Socialstyrelsen rekommendation Socialstyrelsens allmänna råd om 

socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (SOSFS 

2009:22). I Socialstyrelsens rekommendation står att respektive socialnämnd ska 

sammanställa sitt arbete med våldsutsatta kvinnor och i handlingsplaner som kontinuerligt 

följs upp och revideras (Socialstyrelsen 2009). Det fanns ingen föregångare till Regeringens 

handlingsplan utan den tidigare regeringen hade tillsatt ett Nationellt Råd för Kvinnofrid som 

tog fram flera skrifter, dock ingen handlingsplan (Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2013). 

Regeringens jämställdhetspolitiska mål innebär att kvinnor och män ska inneha jämlik makt 

att forma sina egna liv och samhället, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att alla 

individer, oavsett kön, ska ha samma möjlighet till kroppslig integritet (Regeringen, 2012a). 

Valet av denna handlingsplan beror på främst två orsaker; dels att den är Regeringens och 

därmed ett viktigt incitament och utgångspunkt för den regeringspolitiska presentationen av 

våld i nära relationer, och dels att det är en handlingsplan – alltså en uppmaning till handling. 

I en handlingsplan finns av naturliga skäl uppmaning till aktion vilket är intressant i relation 

till både det praktiska sociala arbetet och i relation till studiens diskursanalytiska ansats. För 

att följa hur handlingsplanerna implementeras och används på lokal nivå analyseras också 

samtliga kommuners handlingsplaner i ett utvalt län.  På så sätt kan vi följa handlingsplanen 

från det att den släpps från balkongen – den nationella nivån – tills det att den landar i 

kommuner, hos kvinnofridssamordnare och de våldsutsatta som söker stöd på socialkontoren 



19 

 

”nere på marken”. Dessa handlingsplaner har jag dels hämtat från Länsstyrelsens hemsida 

dels fått skickade till mig från respektive kommuner. 

 

INTERVJUER 

Informationen jag sökte var kunskapen och erfarenheterna hos som dem som dagligen arbetar 

med våld i nära relationer. I relation till nationella, regionala och lokala handlingsplaner – 

nedskrivna policydokument – är de yrkesverksamma socialarbetarnas röster levande och 

kanske mindre tillrättalagda än de skrivna orden. Det är också röster från det praktiska, 

dagliga arbetet med de våldsutsatta och med handlingsplanerna, så kallade ”röster från 

verkligheten ute på fältet”.  

     Om jag som forskare är intresserad av känslan och upplevelsen av ett visst fenomen och 

söker ett mer effektivt sätt att nå denna kunskap är öppen intervjustruktur att föredra. Detta är 

dock tankar som kräver tid och övervägande att bestämma (Berg & Lune 2012). En alltför 

tydlig struktur på intervjuerna kan vara ledande och kontraproduktiv (Ibid.). Mats Alvessons 

(2011) fokuserar det som han kallar de ”intellektuellt svårare” frågorna i intervjusituationen 

till skillnad från många andra metodböcker som fokuserar de praktiska och tekniska 

aspekterna av intervjuandet. Genom intervjuer har vi som forskare möjlighet att tillvarata 

intervjupersonernas erfarenheter, idéer, intryck och kunskaper. Strukturerade intervjuer är 

formellt ordnade, varje fråga ställs ordagrant och inga variationer mellan de olika 

intervjutillfällena erbjuds (Berg & Lune 2012). Detta passar inte min ansats då jag är ute efter 

att fånga upp sammanhang och diskurser som behöver flexibilitet och utrymme för att 

uppmärksammas. Däremot liknar min analysmodell den semistrukturerade intervjumetoden 

(se t.ex. Berg & Lunde 2012) eftersom jag ställer samma frågor men med en flexibel 

utgångspunkt. Alla samtal är, precis som policydokument och texter i stort, ett slags rollspel 

och en anpassning till kontext och sociala koder och normer vilket gör att intervjumetoder får 

utstå kritik för att lätt bli styrda eller påverkade av åsikter, värderingar och samspelet mellan 

personerna som ingår i intervjuförfarandet (Alvesson 2011). Min utgångspunkt är att dessa 

tillstånd är svårfrånkomliga oavsett och inte påverkar just intervjumetoder mer än andra 

metoder. Forskarens transparens och reflexivitet förblir dock lika fundamentalt viktigt oavsett 

vetenskapsfilosofisk utgångspunkt (Alvesson 2011, Berg & Lune 2012).  

     Enligt Alvesson (2011) har intervjuaren ansvar att inte förringa eller idealisera 

intervjusituationen och att inte heller förutsätta att intervjupersonen är den ideala med de rätta 

svaren. Intervjuförfarandet kräver teoretisk kunskap för att intervjumaterialet inte ska landa i 

alltför naiva och grundlösa tolkningar (Ibid.). Intervjupersonerna har också en egen agenda 
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för sitt deltagande och olika motiv vilket självklart har betydelse för deras deltagande och 

sanningsanspråk, vilket också är av betydelse för analysprocessen (Alvesson 2011). Samtliga 

deltagare i intervjuförfarandet är politiskt motiverade och påverkas ytterligare av den politiskt 

korrekta kontexten vari intervjuerna äger rum. Detta behöver dock inte stå i konflikt 

(Alvesson 2011) och för min studies räkning ser jag inte detta som ett problem. Vad som 

råkar vara politiskt korrekt är också intressant och så länge vi förhåller oss medvetna om det 

och tar hänsyn till dessa aspekter är de lika nödvändiga som andra typer av data och analys. 

En av intervjupersonerna ansåg sig vara olämplig att intervjua eftersom hen arbetat så kort tid 

med tjänsten och inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskap. Utifrån min ansats var detta inte 

ett problem, utan lika viktigt som de mer erfarna socialarbetarnas upplevelser och 

artikuleringar.  

      Stundom finner jag Alvessons (2011) tankegångar främmande min egen utgångspunkt och 

hans sätt att beskriva hur människor ”kan (…) vara smartare när de använder ord än vad de 

egentligen är” (s.41) känns något osmakligt. Det är mig ej helt främmande att lyfta in även de 

perspektiv som står i kontrast till min egen ansats, och många delar av Alvessons mer 

”intellektualiserande” perspektiv på intervjuförfarande som forskningsmetod överensstämmer 

ändå med mitt angrepps- och förhållningssätt. Mer, för min ansats, givande tankar är de om 

”den överordnade kontexten” (s.45) vilken omsluter det direkt observerbara i intervjutillfället. 

Intervjun äger, enligt Alvesson (2011), inte bara rum mellan två människor utan är också 

starkt beroende av den kulturella, politiska och samhälleliga kontexten vari intervjun som 

objekt och vi deltagande subjekt befinner oss i. Diskursiva och kulturella teman flyter 

omkring intervjusituationen och dess aktörer och är svåra att undersöka men går heller inte att 

undvika (Ibid.). Jag är som uppsatsförfattare en minst sagt avgörande aktör i denna kontext. 

Jag kommer dels från en socialkonstruktivistiskt präglad akademisk värld som har påverkat 

min position, dels från en yrkesprofession som ligger nära kvinnofridssamordnarnas dito och 

dessutom är jag en människa med politiska övertygelser och ”oproffessionella” värderingar 

(se Trummers et al. ovan). Det finns också en etisk och politisk dimension i intervjuande, och 

det saknas enligt Alvesson (2011) full insikt inom metodlitteraturen vad det gäller de mer 

subtila politiska aspekterna som äger rum i själva intervjuförfarandet.  

”Forskaren måste mobilisera mycket större intellektuella resurser än vad som är 

brukligt och göra omsorgsfulla tolkningar för att kunna argumentera för att 

intervjumaterialet kan användas i vissa syften – utöver studiet av hur färdigheter i 

att föra samtal kommer till användning i intervjukontexter” (s.51).  
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Jag använder mig av en intervjuguide för att hålla intervjuerna inom samma ram som 

(analysen av) handlingsplanerna, och intervjuguiden fokuserar således också formuleringarna 

och relationerna problem-orsak-lösning. Gränsen mellan uppträdande, aktörer och publik är 

ibland oskarp och hela forskningsprocessen men framförallt intervjuförfarandet blir till en 

performativ akt på en förutbestämd scen. Forskare iklär sig en social roll i relation till de 

informanter som ingår i studierna, och agerar och framträder med särskilda interaktioner 

genom intervjusituationerna. Detta samtidigt som vi är väl medvetna om att forskning inte är 

fiktion utan allt som oftast betraktad som det sanna och det mest objektiva vi vet. Det är svårt 

att se var den performativa akten börjar och slutar, och till viss del vilken inverkan den har på 

de data som samlas in. Intervjun är en social interaktion i ett delvis konstruerat sammanhang 

och samtlig data kan ses som värdeladdad och performativ (Berg & Lune 2012). 

     Enligt Alvesson (2011) är telefonintervjuer inte att rekommendera på grund av 

svårigheterna med att ge så kallat rika beskrivningar. Telefonintervjuer saknar interaktionen 

ansikte-mot-ansikte och ickeverbal kommunikation och går därför miste om signalerna som 

forskare oftast använder sig av för att ändra riktning och byta fokus under intervjuns gång 

(Ibid.). Men på grund av geografiska omständigheter, som i mitt fall med avlägsna 

kommuner, kan det vara ett gott sätt att samla in material då verksamheter och 

intervjupersoner befinner sig geografiskt långt ifrån varandra och ömsesidig tidsbrist kan 

försvåra möjligheten att träffas ansikte-mot-ansikte. Ett telefonsamtal är således vara enklare 

att arrangera, rent praktiskt. Telefonintervjuer gör sig, enligt Alvesson (2011) bäst när 

forskaren har tydligt specificerade frågor, det vill säga en strukturerad intervjuform. Andra 

fördelar är att det krävs mindre resurser samt att intervjuaren undviker att påverkas av 

intervjupersonens visuella framträdande och fysiska egenskaper (Berg & Lune 2012). Både 

flexibilitet och improvisation är goda ingredienser i intervjuförfarandet, samtidigt bör inte 

intervjuandet variera för mycket från tillfälle till tillfälle eftersom sammanhanget, den röda 

tråden, då är enklare att mista på den vetenskapliga vägen (Alvesson 2011). Anledningen till 

att jag valde att genomföra intervjuerna via telefon
1
 är dels att informanterna fanns utspridda 

över ett stort geografiskt område, samt att nackdelarna med detta förfarande inte inverkar på 

studiens frågeställningar, syfte eller analysmetod. Jag ämnar inte undersöka hur 

informanternas kroppsspråk kommunicerar handlingsplanens ”inneboende essens”, jag har 

heller inte varit ute efter deras upplevelse av själva intervjun, utan främst fokuserat deras 

                                                 
1
 En av intervjuerna skedde via mejl på grund av lång väntan och stora svårigheter med att få till en tid för 

telefonintervju. Jag skickade frågorna i skriftlig form och fick skriftligt svar på samtliga frågor. 
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generella formuleringar och verbala framställning. Jag fann helt enkelt fler fördelar än 

nackdelar med telefonintervjun för mitt syfte, mina frågeställningar och min metodologi. 

 

KVINNOFRIDSSAMORDNARE KONTRA SOCIALARBETARE 

Samtliga kvinnofridssamordnare i Dalarnas län har tillfrågats. Varje kommun har dock inte en 

utsedd kvinnofridsrådgivare och i de fallen intervjuade jag istället andra socialarbetare som 

arbetar direkt med våldsutsatta och våldsutövare. Kvinnofridssamordnarna och 

socialarbetarna fick först information om min uppsats av länsstyrelsens sakkunnige i 

jämställdhetsfrågor
2
 och sedermera av mig via e-post. I den regionala handlingsplanen för 

länets socialtjänst som antogs 2010 beskrivs det första organisatoriska målet som att samtliga 

kommuner ska utse en kvinnofridssamordnare ”med ansvar för frågor som rör 

socialnämndens arbete mot våld i nära relationer” (s.16). Det åligger samordnarna att bygga 

upp lokala samverkansgrupper som bland annat har till uppgift att ”sprida information och att 

utveckla samverkansformer och arbetsrutiner som rör stöd- och hjälpinsatser till grupper som 

berörs av våld i nära relationer” (s.16). Samordnarna ska också ingå i ett regionalt nätverk 

som syftar till ”samverkan, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte i länet” (s.16). Det är 

socialnämndernas ansvar att varje enskild kommun har en handlingsplan som fastställer mål, 

beskriver verksamheten på området, kartlägger våldet, redovisar hur uppföljning och 

utvärdering av nämndens verksamhet på området ska gå till. Handlingsplanerna i sig ska 

också följas upp och revideras (Socialstyrelsen 2009).  

      

ANALYSMETOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Med utgångspunkt i uppsatsens forskningsfrågor och teoretiska ramverk har en analysmodell 

sammanställts. Analysmodellen har konstruerats med diskursanalytisk ansats och inom ramen 

för främst Bacchis och Mörkenstams teoretiska domäner – som båda är inspirerade av 

Foucault vilket påverkat utformningen av analysmodellen och forskningsansatsen i stort. Det 

är främst Bacchi och Mörkenstams tankar om problemformuleringar och deras starka 

inverkan på lösningsförslag som banat väg för analysmodellen och genom att också analysera 

hur orsaker till problemet framställs, får modellen ytterligare en dimension. Analysmodellen 

består av frågor som ställs systematiskt till både handlingsplaner och intervjupersoner. 

Problemformulering står i fokus och de tre huvudfrågorna jag ställer till materialet är; vad är 

problemet, vad är orsaken och vad är lösningen? 

                                                 
2
 Kerstin Bergman, Länsstyrelsen Dalarna 
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Fig. 1. Analysmodell 
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Frågorna om utelämnande, det som hålls kvar i tystnadens kulisser, härstammar från 

diskursanalysens fokus på utestängningsmekanismer. Det som inte står i centrum, det som 

inte artikuleras är också del av diskursen och ska inte exkluderas från själva analysen då dessa 

bitar är lika viktiga i det diskursanalytiska pusslet (Bacchi 1999, Foucault 1972, Mörkenstam 

1999). Med hjälp av analysmodellen granskas, kodas och indelas materialet för att på så vis 

urskilja de övergripande diskurserna. De delar av datamaterialet som svarar upp på dessa 

frågor kallas för teman. Teman som framträder lyfts ut och analyseras närmare. Tillsammans 

med teman blir svaren sammanfattningar från vad som framkom i analysscheman. Svaren 

lyftes senare in i analysen för att ge mer detaljerade beskrivningar av verksamheterna, det 
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praktiska sociala arbetet och diskursernas kontext. Språket i både handlingsplaner och 

intervjuer är en viktig del av diskurserna och ramar in artikuleringarna men någon lingvistisk 

analys har inte genomförts. 

     Samtliga handlingsplaner har lästs med hjälp av analysmodellen och parallellt med läsning 

har meningar och stycken som svarar på analysfrågorna – teman – lyfts ut och samlats i ett 

nytt dokument. I det dokumentet har jag fortsatt analysen av dessa teman, då med 

ursprungliga handlingsplanen som sidodokument för att inte missa den specifika kontexten 

och sammanhanget och andra delar av samma diskurser. Sedermera har jag sammanställt 

resultaten och analysen och då kunnat få en mer överskådlig blick av överordnade diskurser. 

För att komma fram till resultat i analysarbetet krävs ett noggrant sorterings- och 

kategoriseringsarbete. Det ger överblick, ordning och struktur på materialet genom att det 

synliggör mönster som i sin tur blir till studiens resultat (Alvesson 2011). Utifrån det som 

framkom i analys av handlingsplanerna valde jag att lägga till ytterligare frågor i 

intervjuguiden för telefonintervjuerna: 

 

- Hur arbetar ni konkret med de våldsutsatta som ni kommer i kontakt med? 

- Vilka handlingsplaner använder ni i ert arbete, och hur? Vad fyller de för funktion?  

- Hur ser du på benämningen våld i nära relationer kontra mäns våld mot 

kvinnor?  

- Har olika benämningar av problemet någon inverkan på arbetet med de våldsutsatta?  

 

För att genomföra intervjuerna har jag tagit kontakt med samtliga kommuner i Dalarnas län. 

Min första kontakt har skett genom en e-postinbjudan till intervju där jag presenterat mig 

själv, min uppsats och hur deras deltagande skulle gå till. Intervjuerna har spelats in med hjälp 

av högtalarfunktion och diktafon. I efterhand analyserades intervjuerna på liknande sätt som 

handlingsplanerna – de stycken som knyter an till och till viss del kan svara på analysfrågorna 

har lyfts ut. De analyserades först i sitt ursprungliga sammanhang och senare tillsammans 

med analysmaterialet från handlingsplanerna för att se hur resultaten överensstämmer och 

diskreperar, för att få den överskådliga blicken precis som i analysarbetet med 

handlingsplanerna.  

     Även detta analysarbete kräver ett noggrant sorterings- och kategoriseringsarbete. Till 

skillnad från analysen av handlingsplanerna har jag som intervjuare från början haft makten 

att sålla bort information som inte är ”relevant för studiens syfte”. I intervjusituationen är det 

främst jag som intervjuare som har möjlighet att styra samtalet, jag har dessutom diktafonen 
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som verktyg alternativt vapen. Den sociala verkligheten i och utanför intervjun utmärks av att 

det vi säger inte nödvändigtvis är varken vad vi verkligen tycker eller legitimerat att kallas 

och behandlas som ”sanna data”. För att intervjupersonernas utsagor ska vara relevanta i 

kunskapskonstruktionen krävs kvalificerat, kritiskt tolkningsarbete och ett reflexivt 

förhållningssätt (Alvesson 2011). Att vara uppmärksam över min egen position och 

maktresurser, vad vi artikulerar och inte i både text och samtal, samt i vilket (politiskt) 

sammanhang detta äger rum, har varit en god utgångspunkt för detta förhållningssätt.  

 

DISSENSUSETISKA PERSPEKTIV PÅ VETENSKAP (-SPRODUKTION) 

Ewa Plonowska Ziarek har ytterligare rekommendationer för vetenskapsproduktionens etiska 

positionerande. Enligt Ziarek (2001) ligger möjligheten till etiskt ansvarstagande i estetiken 

av det som definieras ”det extrema i att vara utsatt”, och inte i medvetande eller i den ”fria 

viljan”. Många kritiska teorier missar, trots deras upprepning och uppmaning av att eliminera 

exkludering och andrefiering, de stora etiska frågeställningarna. Såväl postmodernism som 

postkolonialism behöver, enligt Ziarek (Ibid.) omformulera sin etik och ett sådant projekt 

medför radikala omvärderingar av etik och etiska problem i synnerhet frågor om fri- och 

skyldighet utifrån den subjektiva, diskursiva driften av makt och de absoluta dimensionerna 

av så väl externa som interna motsättningar samt av den roll som förkroppsligande och 

sexistiska, rasistiska antaganden spelar (Ibid.). Det politiska korrekta – som enligt min mening 

har stort inflytande och över diskursanalysen kan också analyseras som det forskningsmässigt 

etiskt korrekta i litteratur- och textstudier – är lika föränderligt och kontextuellt som det 

politiska. Ziarek (Ibid.) menar att såväl ovannämnda teorier som feministiska teorier och 

deras etiska ansatser trots sin iver att inkludera och vilja att utplåna förtryck, misslyckas och 

därför bör omformuleras. Precis som diskurser är den politiska korrektheten och (forsknings-) 

etiken i ständig rörelse och bör dissekeras och diskuteras om och om igen (Ziarek 2001). 

Ziareks tankar om (dissensus-) etik bidrar med en reflekterande distans och förhållningssätt i 

den annars så ”etikfria” diskursanalysen. Fri i den bemärkelsen att forskningsetik hittills inte 

diskuteras inom diskursteori, utan istället utelämnas diskursanalysen i mångt och mycket till 

Foucaults sanningar. Foucault (1993, 2008) framhåller att det forskaren och författaren själv 

som drar linjerna för diskurserna som analyseras och tillskriver deras betydelse. Därmed är 

forskaren både upphovsperson och litterär ordningsperson vilket är en förutsättning att ha som 

utgångspunkt diskursanalytiska ansatser. Frågan är vilka etiska utgångspunkter vi förhåller 

oss till och hur noga vi är med att utreda detta förhållningssätt, samt vilka verktyg vi har att 



26 

 

dra linjerna med. Tillsammans kan Foucault och Ziarek ge oss viss vägledning i de etiska 

snåren inom diskursanalys, de hjälper oss hålla den kritiskt reflekterade distansen inte bara till 

data och diskurs utan också till vår egen makt och position såväl inom diskurserna vi ämnar 

analysera som i materialet vi i förlängningen producerar – och de arenor som diskurserna 

framträder på. 

 

YTTERLIGARE METODDISKUSSION  

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att diskursanalysen ”tömmer individer på psykologiskt 

innehåll” (Ibid.:467), överanalyserar språkets betydelse och riskerar att trivialisera 

forskningen per se. Kvalitativa forskningsansatser anklagas ofta för att ha bristande förmåga 

att uppnå validitet och generaliserbarhet. Det kan dock vara problematiskt att sätta kvalitativ 

forskning i allmänhet och diskursanalys i synnerhet i relation till traditionellt 

vetenskapsteoretiska begrepp såsom validitet och även till viss del reliabilitet (Börjesson & 

Palmblad 2007). Det är inte bara positivistiskt eller naturvetenskapligt mätbara resultat som är 

valida. Snarare handlar det om tillvägagångssättet att nå kunskap, själva datainsamlingen 

oavsett form – det vill säga att ställa ”rätt” frågor och att vara såväl noggrann som transparent 

hela forskningsprocessen igenom. Noggrannheten är också en förutsättning för reliabilitet: hur 

vi som forskare än väljer att analysera och tolka så måste vi visa hur vi gått till väga för att nå 

resultatet och tolkningarna av dem. Tolkningsaspekten är en reliabilitetsfråga, oavsett vilken 

tolkningsstrategi forskaren än tillämpar är det tydlighet och transparens som är avgörande 

reliabilitetsindikatorer. Som forskare är vi medkonstruerare av studieobjekten i fråga och det 

är självklart ens egen förförståelse som styr såväl frågor som svar på frågor (Bergström & 

Boréus 2012). Forskare är inte, som Bergström & Boréus (Ibid.) skriver, utomstående 

iakttagare, och även om detta berör forskare inom diskursanalytiska domäner är det inte något 

unikt enkom för diskursanalysen.  

     Som medkonstruerare och aktiv deltagare är det som ovan nämnts extra viktigt att uppvisa 

tydlig medvetenhet om sin subjektivitet och position, men det gör för den sakens skull inte 

diskursanalysen mindre trovärdig eller transparens tvärt om (Ibid.). Att uppvisa denna 

metodmedvetenhet torde vara lika avgörande för samtliga vetenskapstraditioner och 

angreppssätt, men särskilt ljus riktas mot diskursanalysen (Bergström & Boréus 2012, 

Börjesson & Palmblad 2007). Forskarens språk – vokabulär, operationalisering av begrepp 

samt användande och utestängande av mening – är sammanflätade kedjor av förförståelse 

(Bergström & Boréus 2012). Utifrån mitt analysschema kan samtliga frågor till materialet ses 
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som ledande, och eftersom att den analysen kommer influera och inspirera intervjuerna är det 

också av en ”ledande natur”. Diskursanalys utgår från ett konstruktionistiskt förhållningssätt 

till kunskap, vilket inte får glömmas bort i sammanhanget. Det betyder bland annat att 

verklighet och objektivitet inte kan sägas existera eller vara uppnåeliga mål, utan kunskap i 

sig är en social konstruktion (Börjesson & Palmblad 2007). Därmed blir det diskursanalytiska 

greppet svårt – och inte särskilt fruktsamt – att belysa ur ett traditionellt metodetiskt 

perspektiv. Generaliserbarheten och intersubjektiviteten är dock lovande för denna studie, 

oavsett om vi vill mäta eller problematisera generaliserbarheten i resultaten av 

diskursordningar eller i förändringar i implementeringskedjor. Genom att citera rikligt från 

både handlingsplaner och intervjuer får intersubjektivitet såväl som generaliserbarhet och 

generell reliabilitet en god skjuts på vägen – dissensusetik, konstruktivism och diskursanalys 

till trots. 
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4. RESULTAT & ANALYS 
 

Resultaten presenteras i form av referat och citat från handlingsplaner och intervjuer, dessa 

referat och citat artikuleringar av problemet. De redovisas med hjälp av analysschemat och de 

tematiska indelningarna som följer av schemat. Resultaten bringar kunskap och förståelse för 

hur Regeringens handlingsplans sanningsanspråk, problemformuleringar, orsakssamband och 

lösningsförslag förändras, förstärks och förminskas på sin väg in till socialkontoren, till de 

yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sin vardag. I analysen tar den diskursiva 

förankringen form genom konkurrerande representationer, inkludering och exkludering, 

tolkningsföreträde, implementering och intentioner och några ytterligare teman som 

utkristalliserats i den första delen av kapitlet. Kapitlet sammanfattas avslutningsvis med hjälp 

av forskningsfrågorna. 

 

ARTIKULERINGAR AV PROBLEMET 

JÄMSTÄLLDHET OCH KÖNSROLLER – EN (DEFINITIONS-) FRÅGA OM MAKT? 

I samtliga handlingsplaner, från nationell till lokal nivå, beskrivs våld i nära relationer som ett 

jämställdhetsproblem. Med hjälp av olika formuleringar och presentationer demonstreras hur 

samhället ännu inte är jämställt, och hur våld i nära relationer är det yttersta beviset på detta 

samt att våldet i sig förhindrar ett jämställt samhälle. I Regeringens handlingsplan presenteras 

problemet våld i nära relationer som ett omfattande samhällsproblem som rör alla, ett 

jämställdhetsproblem i det annars så jämställda Sverige.  

”Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, 

såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla 

åtnjutande av mänskliga rättigheter som gäller för alla (…) Kvinnor och män, 

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

människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp. 

För att nå det målet måste förebyggande och andra åtgärder som riktar sig mot 

både potentiella och konstaterade förövare stärkas och utvecklas.” (s.5) 

Män och kvinnor har i nuläget inte samma möjlighet till kroppslig identitet och åtnjutande av 

mänskliga rättigheter, det finns en ojämlikhet mellan könen, vilket i sin tur genererar en 

könsbunden förklaring. För att förstå orsakerna till problemet, och mekanismerna bakom våld 

i nära relationer, presenteras i Regeringens handlingsplan behovet av förståelse av könsroller 

och de olika könens sexualitet; ”synen på kvinnors och mäns sexualitet är central för att förstå 



29 

 

våldets struktur och mekanismer både rörande mäns våld mot kvinnor generellt och 

hedersrelaterat våld och förtryck” (s.12). Närmre specifikt ses maktförhållandet mellan 

förövare och våldsutsatta både som orsak och konsekvens av våldsutövande. Några konkreta 

orsaker presenteras dock inte ingående, utan orsakerna som kortfattat nämns är föreställningar 

om kön, makt och sexualitet samt kulturella föreställningar – och framförallt det ojämställda 

samhälle vari våldet utövas. 

     Problempresentationen i Länsstrategin skiljer sig inte nämnvärt från Regeringens 

presentation, den refererar till Regeringens handlingsplan vid flertalet tillfällen. Problemet 

presenteras således som den mest akuta jämställdhetsfrågan, som en kränkning mot de 

mänskliga rättigheterna och som ett omfattande samhällsproblem. Lösningar bör utgå från ett 

jämställdhetsperspektiv och det beskrivs vara upp till hela samhället att ”konfrontera de 

bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till våldsutövandet” (s.2). Orsaken till att 

våld i nära relationer uppstår är uttryck för de ojämlika maktförhållanden som finns mellan 

könen. Denna ojämlikhet mellan könen presenteras också i de flesta kommunala 

handlingsplanerna. Våld i nära relationer framställs som ett jämställdhetsproblem och ett 

samhällsproblem, men fragmenterat ner till kommunnivå. Det beskrivs som det yttersta 

uttrycket för ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor, där män är överordnade och 

kvinnor är underordnade. Istället för att handla om våldsutsatta kvinnor generellt handlar det 

om kvinnor i de specifika kommunerna, och hur dessa ska kunna känna sig trygga, leva utan 

rädsla och uppleva att det är de själva som bestämmer över sina liv.  

”Maktutövning är våldets kärna. Våld har ett mål: att påverka andra människor i 

den riktning maktutövaren vill” (Falun), ”Kontrollbehov hos män och en känsla 

av att vara offer är orsaker till mäns våld” (Säter), ”Mäns våld mot kvinnor kan 

ses utifrån ett makt- och kontrollperspektiv och som bristande jämlikhet i mäns 

och kvinnors villkor i samhället” (Leksand), ”Våldet kan inte ses och förklaras 

som ett relationsproblem. Kvinnan är inte medansvarig, även om misshandeln 

föranletts av gräl mellan kvinnan och mannen”, ”Mäns våld mot kvinnor kan ses 

utifrån ett makt- och kontrollperspektiv och som en del av bristande jämlikhet i 

mäns och kvinnors villkor i samhället” (Gagnef). 

 

PROBLEMETS OLIKA SKEPNADER 

I de kommunala handlingsplanerna efterlyses också strukturella, sociala förändringar för att 

bekämpa våld i nära relationer. Exempel på detta är respekt och jämlikhet mellan män och 

kvinnor samt att förebygga kränkande beteende mot kvinnor och barn. Men hur detta ska ske 
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är inte konkret presenterat. Ömsesidig respekt och jämställda relationer är grundläggande för 

att komma åt problemet, i samband med detta nämns också de miljöer vari ungdomar vistas 

som viktiga områden att arbeta med. Hur detta ska ske presenteras som sagt inte, bara att det 

ska ske. Även reklam och massmedia pekas ut som viktiga arenor för att kunna förebygga och 

således bekämpa våld i nära relationer. I en av handlingsplanerna beskrivs problemet genom 

att ingen man är jämställd och att män som klassas som omanliga kan få ångest och därför 

bruka våld på sin kvinna. Män beskrivs vara svartsjuka och som erotiserande av våld, vilket 

kan orsaka våld i nära relationer. I samma handlingsplan presenteras omfattande sociala 

problem som en orsak till att män begår dödligt våld, och den våldsutsatta kvinnan beskrivs 

ha ett val, vilket skiljer den från samtliga andra kommuners handlingsplaner. 

     I intervjuerna med socialarbetarna framkommer det att många av socialarbetarna värjer sig 

mot Regeringens beskrivning av våld i nära relationer som ett jämställdhetsproblem, som en 

konsekvens av ojämställdhet och som ett hinder för jämställdheten. En av socialarbetarna 

säger att ”det blir lite väl mycket fokus på jämställdhet” och en annan säger att ”ett 

jämställdhetsproblem är det definitivt inte, jag har träffat flera män som blir slagna, så det 

handlar inte om det”. Flera av de intervjuade socialarbetarna uttrycker missnöje med att våld i 

nära relationer beskrivs som ett jämställdhetsproblem och att konsekvensen av detta blir att 

fokus tas ifrån de enskilda individerna.  

”Det får inte vara så att bara för att du kommer till en kvinnofridsrådgivare så ska 

du separera och anmäla. Det blir lätt så förenklat om det ska vara ett 

jämställdhetsproblem, det är min bild av det hela… att det kan bli manshat och 

så…” 

Majoriteten av socialarbetarna uttrycker missnöje med att jämställdhetsfrågan överskuggar 

själva problemet och att det för de våldsutsatta personerna och för dem som arbetar med de 

våldsutsatta inte spelar någon roll om det är ett jämställdhetsproblem eller inte. Detta medan 

två av socialarbetare är övertygade om sambandet mellan våld i nära relationer och 

jämställdhet, eller som de menar, bristen på jämställdhet: 

”Det är den yttersta konsekvensen av att leva i ett ojämställt samhälle… den stora 

majoriteten, 95-96 %, är män som slår kvinnor. Det finns en könsmaktstruktur och 

den finns hela vägen… även om det handlar om könsstrukturellt problem kan vi 

fortfarande se, bemöta och stötta de individer som söker hjälp, de motsätter inte 

varandra.” 

Tretalet socialarbetarna menar att det är både ett jämställdhetsproblem och ett familjeproblem, 

och redogör för sin syn på hur historisk orättvisa fortfarande kommer till uttryck i dagens 
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samhälle och resulterar i våld i nära relationer. Det finns, precis som i handlingsplanerna, 

konkurrerande presentationer socialarbetare emellan. Samtidigt som många strukturella 

förklaringar och eventuella kopplingar till jämställdhet och brist på jämställdhet utelämnas så 

omnämns mäns kontroll- och maktbehov som en individuell orsak. Två av de tillfrågade 

socialarbetarna pratar om en könsmaktsordning och en av dessa socialarbetare säger: 

”Det handlar alltid om makt och kontroll, de underliggande orsakerna till det kan 

vara svårt att bena ut, det var inte längesen som detta ansågs vara något som de 

båda parterna skulle lösa själva, idag är det ju inte politiskt korrekt att säga att det 

är okej att misshandla någon men jag misstänker att många män tycker att kvinnan 

har lika stor del i det och att ansvaret läggs på dem båda, för allt är en del av den 

sanning att män är överordnade och kvinnor underordnade”.  

En annan socialarbetare säger; ”i grunden har vi ett samhälle med ganska stor tolerans för 

våld, där mäns våld mot kvinnor möter en viss acceptans. Våld ger makt, eller snarare en 

känsla av makt, men det finns försvårande omständigheter, såsom sociala och psykologiska 

faktorer”. Ytterligare en av de tillfrågade socialarbetarna menar att ett jämställt samhälle är 

lösningen på problemet, och en annan socialarbetare visar på vikten av att ställa andra frågor 

än som gjorts tidigare;  

”Vi måste fråga: varför går inte han? Varför måste han utsätta någon för våld? Det 

är en helt absurd fråga att fråga varför inte hon går, då lägger man ju allt ansvar på 

henne fastän det är han som utövar det... Kvinnan som berättar måste tas på allvar 

och det måste finnas en helt annan riskhantering i hela Sverige. Riskhanteringen 

är inte en självklarhet, det måste det bli. Vi måste ifrågasätta över- och 

underordningen, hur är det överhuvudtaget möjligt att det år efter år dödas 15-18 

kvinnor varje år?” 

 

VÅLD OCH (NÄRA) RELATIONER 

Regeringen presenterar våld i nära relationer som ett omfattande samhällsproblem som rör 

samtliga medborgare. Förutom att vara ett jämställdhetsproblem så beskrivs också våld i nära 

relationer i samtliga handlingsplaner som ett folkhälsoproblem med höga samhällskostnader. I 

intervjuerna framkommer ännu fler dimensioner av problemet våld i nära relationer. I 

Regeringens handlingsplan beskrivs våld i nära relationer begränsa kvinnors och barns liv och 

på grund av beroendeställningen till förövaren så fortgår problemet. Det är ett våld på 

kvinnors trygghet, säkerhet och frihet som också resulterar i psykiskt, inte bara fysiskt, 

lidande. Problemet presenteras genom upplysningen att vissa män slår kvinnor. Dessa män 
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och detta våld presenteras som det onormala i det normala. Våld i nära relationer innefattar 

även hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer, och det presenteras både likheter 

och olikheter mellan de olika formerna av våld. Hedersrelaterat våld beskrivs som starkt 

knutet till kollektivet. Tankar om oskuld, renhet och rykte som fokuseras inom det 

hedersrelaterade våldet samt det faktum att förövarna kan vara flera till antalet och bestå av 

både kvinnor och män. Våldet i samkönade relationer riskerar att osynliggöras på grund av det 

heteronormativa samhället vari samtliga dessa relationer befinner sig. Detta gör att våld i 

samkönade relationer är ännu svårare att upptäcka och att de våldsutsatta har svårare att få 

stöd och skydd. I Länsstrategin presenteras hedersrelaterat våld något annorlunda än i 

Regeringens handlingsplan: ”hedersrelaterat våld ses och uttalas av kollektivet som en 

legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara familjens heder och värna om 

släktens sociala överlevnad” (s.15). Till skillnad från Regeringens handlingsplan omnämns 

varken oskuld eller kyskhet, dock ställs hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor i 

motsats till varandra på samma sätt som i Regeringens handlingsplan.  

     Mäns våld mot kvinnor är individuellt till skillnad från det mer kollektivistiska 

hedersrelaterade våldet, mäns våld mot kvinnor är inte heller kopplat till familjens heder, till 

olydnad eller släktens sociala överlevnad, på samma sätt som hedersrelaterat våld presenteras. 

I de kommunala handlingsplanerna distanseras våld i nära relationer från andra typer av våld, 

som exempelvis gatuvåld. Mäns våld mot kvinnor särskiljs i sin tur från hedersrelaterat våld, 

främst genom distinktionen kollektiv kontra individ. Det är i första hand ett problem för de 

utsatta kvinnorna men också för samhället i stort då denna typ av våld beskrivs hindra 

jämställdhet. Sedan finns det lokala problemformuleringar, i en handlingsplan presenteras 

maktutövning som våldets kärna; att påverka andra människor i den riktning som 

våldsverkaren önskar.  

 

NÄRHET OCH SOCIALA BAND 

Ett annat sätt att beskriva våld i nära relationer är mäns kontrollbehov och hur mäns känsla av 

att vara offer – offer i relationer, offer i sin barndom, offer i den sociala omgivningen – också 

orsakar deras våldsamma beteende. Hedersrelaterat våld definieras i de kommunala 

handlingsplanerna genom begrepp som patriarkala familjestrukturer och tradition: 

”De system av regler som hänförs till familjens heder har sin grund i den 

patriarkala storfamiljen”, ”I den patriarkala familjen är fadern familjens 

överhuvud. Hans skyldighet är att försörja familjen och skydda kvinnor och barn 

från utomstående. Tillsammans med de manliga släktingarna ansvarar han för 
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kontrollen av kvinnornas sexualitet och hela tillvaron”, ” Det ses och uttalas av 

kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara 

familjens heder och släktens sociala anseende och överlevnad” (Säter), ” 

Familjepyramiden har flera nivåer där pappan befinner sig i toppen och har den 

avgörande makten inom familjen. Pappan är också familjens representant i 

kontakterna utåt mot samhället men även gentemot den övriga släkten” 

(Hedemora). 

Dessutom beskrivs också våldets konsekvenser, exempelvis psykosomatiska problem, nedsatt 

arbetsförmåga och traumatisering av hela familjer. Samkönat våld finns desto mindre att läsa 

om, det nämns i förbifarten snarare än det definieras eller förklaras. Orsaker till 

hedersrelaterat våld och förtryck förklaras i desto större omfattning i samtliga 

handlingsplaner: 

”Hederstänkandet tar sig olika uttryck beroende på kulturella föreställningar och 

religion men är inte kopplat till någon specifik kultur eller religion. (…) Att gå 

emot familjens tradition och önskemål från föräldrar och andra släktingar kan för 

den enskilda flickan eller kvinnan, och även för unga män, vara så kännbart att det 

i praktiken inte är ett möjligt alternativ.” (Regeringens handlingsplan s.13) 

När det kommer till avsnittet om särskilt utsatta grupper och missbrukande kvinnor 

presenteras orsaken i Regeringens handlingsplan som en växelverkan:  

”Genom sitt missbruk kan kvinnor bli beroende och utnyttjade av män. 

Orsakssambandet kan också vara det omvända där en våldsutsatt kvinna 

missbrukar för att döva ångesten som orsakas av det våld och de övergrepp som 

hon utsätts för” (Ibid. s.14).  

Inverkan av droger och alkohol presenteras motsägelsefullt, de ses ej som orsak till våld utan 

som ”bidragande faktor till att män använder våld” (Ibid. s.9) och nämns endast i förbifarten. 

Det emotionella bandet och beroendet mellan offer och förövare beskrivs i flera av de 

kommunala handlingsplanerna. Det ses som en försvårande omständighet och orsak till att 

våldet fortgår, samtidigt så understryks det i flera handlingsplaner att det inte handlar om ett 

relationsproblem. I några av de kommunala handlingsplanerna omnämns 

normaliseringsprocessen som en orsak till att våldet fortgår och den heterosexuella relationen 

beskrivs präglad av starka känslor: 

”Relationen mellan mannen och kvinnan präglas ofta av starka känslor. Mannen 

kan mycket väl framstå som avundsvärt charmig, social och utåtriktad, men ändå 
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vara aggressiv och kontrollerande mot kvinnan, särskilt då andra inte är 

närvarande” (Hedemora).  

I intervjuerna presenteras problemet både som ett relationsproblem, ett familjeproblem och ett 

samhällsproblem, dock är de två första beskrivningarna mer frekvent förekommande. 

Samtliga tillfrågade beskriver våldet som mångfacetterat, att det består av så mycket mer än 

fysiskt våld. 

”… det finns många olika typer av våld, fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, 

materiellt och ekonomiskt, och vissa är svårare att se... Rent fysiskt våld är det ju 

det enklaste, för där finns det fysiska skador och man kan ta dem till läkare och så. 

Det psykiska våldet och ren terror, det är mycket, mycket svårare att komma åt…” 

Hälften av socialarbetarna lyfter fram vikten av att kunna upptäcka samtliga typer av våld och 

att de psykologiska och materiella formerna av våld kan vara minst lika allvarliga som det 

mer konkreta, fysiska våldet. Gemensamt för samtliga intervjuade är bekräftandet av 

problemets allvar och omfattning. Majoriteten av de tillfrågade var noga med att uttrycka att 

det inte bara är män som misshandlar kvinnor utan att våld i nära relationer är allt våld som 

förekommer mellan människor som har en nära relation, oavsett sexuell preferens eller typ av 

relation. 

 

BENÄMNANDETS PARADOX  

Nästan samtliga av de tillfrågade i intervjuerna uttrycker stora svårigheter, och vissa risker, 

med att peka ut vad som orsakar våld i nära relationer. De flesta säger också att det finns 

nästan lika många orsaker som det finns fall. Återkommande i majoriteten av intervjuerna är 

dels individuella, psykologiska förklaringar såsom egna erfarenheter av våld under förövarnas 

uppväxt, problem att hantera konflikter och andra dels psykologiska och sociala problem 

såsom arbetslöshet, missbruk och stress. Relationssvårigheter presenteras som logisk orsak till 

att våld i nära relationer uppstår, främst i relation till egna, individuella problem och 

svårigheter;  

”ofta har våldsutövaren upplevt våld under sin uppväxt och vet inte hur man ska 

hantera konflikter. Om du aldrig lärt dig hantera dina känslor och konflikter så 

kan det vara våld som du tar till.. speciellt om du själv har vuxit upp i ett hem med 

våld”, ”inom äktenskapet är det många män som har inställningen att det är de 

som bestämmer och då kan den som säger emot bli utsatt för våld, men det är en 

sida av myntet, det finns många olika anledningar”, ”jag tänker mig att det är män 

som är som små barn känslomässigt, att dom blir rasande barn som inte klarar av 
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att bli övergivna, som försöker skapa kontroll och få kvinnan att stanna genom 

våldsutövande”  

     I intervjuerna råder det konsensus gällande våld i nära relationer som den korrekta 

benämningen på problematiken. Samtliga socialarbetare ser problem med att använda ”mäns 

våld mot kvinnor” som benämning på problemet eftersom det exkluderar många andra typer 

av våld som sker mellan människor i nära relationer. Andra fördelar med samlingsbegreppet 

sägs vara att det innefattar barnen som bevittnat våldet: 

”Våld i nära relationer inbegriper även barnen och ha helhetstänkandet är viktigt 

för annars blir det var för sig, barnmisshandel för sig, kvinnomisshandel för sig, 

men här kan man titta på familjen och i vilken form våldet finns, vilket stöd 

behövs” 

Många lyfter behovet av att benämna problematiken i helhet som våld i nära relationer, men 

att i specifika fall benämna problem vid dess rätta namn och menar att när de är ute och 

föreläser eller pratar med andra yrkesverksamma är noga med att understryka att majoriteten 

av våldet i nära relationer begås av män.  

”Det är en sån överväldigande majoritet män som begår de här kriminella 

handlingarna… visst finns det andra typer av våld, t.ex. hedersrelaterat våld och 

det kan också drabba unga män som tvingas göra saker de inte vill, men det 

handlar fortfarande om kvinnors sexualitet och makt och kontroll över den. Det är 

samma mekanismer och då är det viktigt att prata om mäns våld mot kvinnor som 

huvudspår” 

En socialarbetare uppmärksammar paradoxen i att benämna problemet våld i nära relationer 

men ändå ha kvinnofridssamordnare och antivåldsprogram, vilka är riktade just till kvinnor 

som offer och män som förövare. En annan socialarbetare nämner vikten av att använda 

benämningen våld i nära relationer för att synliggöra och kunna upptäcka våld i samkönade 

relationer: 

”Det är mycket fokuserat på mäns våld mot kvinnor, och man tänker inte… jag 

såg en film för ett tag sen om två kvinnor som lever ihop, där den ena kvinnan 

hade övertaget över den andra kvinnan och när polisen kom för att det var bråk så 

vände den när de såg att det var två kvinnor, för att det inte var någon man där, 

och det här måste man titta på mer och ha mer utbildning, det är ju mer och mer 

samkönade relationer, det måste uppmärksammas.” 
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ARBETET MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER  

I Regeringens handlingsplan ses maktförhållandet mellan förövare och våldsutsatta både som 

orsak och konsekvens av våldsutövande. Några konkreta orsaker presenteras inte ingående, 

utan orsakerna som kortfattat nämns är föreställningar om kön, makt och sexualitet samt 

kulturella föreställningar. Utöver ospecificerade begrepp som ”föreställningar”, ”könsroller” 

och ”maktförhållanden” presenteras inga specifika orsaker till varför problemet finns. I 

Länsstrategin presenteras problemet på liknande sätt som i Regeringens handlingsplan; som 

den mest akuta jämställdhetsfrågan, som en kränkning mot de mänskliga rättigheterna och 

som ett omfattande samhällsproblem och folkhälsoproblem. Kostnaderna presenteras också; ” 

varje år kostar mäns våld mot kvinnor cirka tre miljarder kronor. Dessutom uppskattas 

överföringar i försäkringssystemet till 690 miljoner kronor där ungefär hälften är 

utbetalningar av sjukpeng. I beräkningarna är inte kostnaden för ideellt arbete med” 

(Länsstrategin s.2). I den regionala handlingsplanen omnämns kunskapsbrist hos 

professionella som möter de våldsutsatta i sig som en orsak till att våldet fortgår, men orsaker 

till varför problemet uppstår från början presenteras inte. Istället för att handla om våldsutsatta 

kvinnor generellt handlar det i de kommunala handlingsplanerna om kvinnor i de specifika 

kommunerna, och hur dessa ska kunna känna sig trygga, leva utan rädsla och uppleva att de 

bestämmer över sina liv. Språkligt klimat, hårt och kvinnoförnedrande sådant, förekommer 

mellan ungdomar och presenteras kunna leda till den ojämlikhet vilken förutsätter mäns våld 

mot kvinnor.  

     Ojämlikhet mellan könen presenteras i de flesta av de kommunala handlingsplanerna, men 

inte de könsmaktsteoretiska förklaringar som till viss del finns i Regeringens handlingsplan. 

”Regeringen skapar genom insatserna i denna handlingsplan förutsättningar för att en 

långsiktig ambitionshöjning inom detta område genomförs på nationell, regional och lokal 

nivå – av statliga myndigheter, landsting och kommuner” (Regeringens handlingsplan s.15). 

De olika insatsområdena som fokuseras i Regeringens handlingsplan är: ökat skydd och stöd 

till våldsutsatta; stärkt förebyggande arbete; stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet; 

utveckling av insatser riktade till våldsutövare; ökad samverkan och ökad kunskap. För att 

eliminera problemet våld i nära relationer måste ”förebyggande och andra åtgärder som riktar 

sig mot både potentiella och konstaterade förövare stärkas och utvecklas” och dessutom måste 

”alla insatser i kampen mot mäns våld mot kvinnor utgå från de utsattas behov” (Ibid. s.5). 

Det förebyggande arbetet exemplifieras genom att insatser ska riktas både till konstaterade 

och potentiella förövare, och dessutom riktas det till både ”kvinnor och män, även till dem 

som inte själva är direkt berörda i sin vardag” (Ibid. s.7). Vidare proklameras att barn och 
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unga är viktiga målgrupper för det preventiva arbetet varpå tidiga insatser i ”skolan och i 

andra sammanhang” (Ibid. s.7) är angelägna. Det professionella bemötandet samt ökad 

kunskap och ambitionsnivå bland yrkesverksamma är återkommande i Regeringens 

handlingsplan, dock alltid i relation till redan utövat våld.  

     Det förebyggande arbetet är inte artikulerat utan så är fallet bara vad det gäller arbetet med 

de individuella våldsutsatta – kunskap, rutiner, dokumentation, stöd, skydd, bemötande, och 

de våldsutövande förövarna – programverksamhet riktad till män som slår, med mål att 

förändra det aggressiva beteendet. Den samverkan och det samarbete som efterlyses ”är av 

avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den hjälp de behöver” (Ibid. s.8). Att 

bekämpa våldet kräver höjd medvetenhet och kompetens, vilket Regeringen menar att 

insatserna som presenteras i handlingsplanen bidrar till. De föreslagna insatser som 

presenteras i Regeringens handlingsplan kommer varaktigt att höja den efterfrågade 

ambitionsnivån i vad som presenteras som ”kampen mot våldet” (Ibid. s.5). Lösningen på 

problemet är insatser från olika samhälls- och välfärdsaktörer, där frivilligorganisationer 

specifikt lyfts fram. Samarbetet mellan de olika aktörerna presenteras som ”nödvändigt för att 

arbetet mot denna typ av våld ska bli kraftfullt och effektivt” (Ibid) och insatserna är av god 

kvalitet och individuellt anpassade. Även rättsväsendet presenteras som en del av lösningen 

på problemet, här efterfrågas stärkt effektivitet och kvalitet så att rättskedjan fungerar bättre 

och markerar allvaret med denna typ av brottslighet. Även vårdnad och umgänge nämns i 

samband med ett effektiviserat rättsväsende. För att nå dit förespråkas mer kunskap och 

utveckling av insatser för våldsutövare, inom exempelvis kriminalvården, som avgörande. Det 

är också väsentligt att män involveras mer i kampen mot våldet och att det utvecklas bättre 

metoder för att få män att sluta slå.  

 

SAMVERKAN = LÖSNING? 

Lösningsförslagen som presenteras i Länsstrategin känns igen från Regeringens 

handlingsplan, det handlar om höjd kompetensnivå och om samverkan. Främst samverkan får 

mycket utrymme i denna länsstrategi och sätts som utgångspunkt för arbetet med våld i nära 

relationer. Vikten av samverkan motiveras med att samverkan tydliggör arbetet och de olika 

ansvarsområdena för inblandade aktörer och ses dessutom som samtidigt stödjande och 

utvecklande för arbetet i stort.  

”För att arbetet ska vara framgångsrikt måste olika myndigheter och 

organisationer samverka. En viktig utgångspunkt med samverkan är att tydliggöra 
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vilka olika syften, frågeställningar, arbetsuppgifter och ansvar de olika 

verksamheterna har” (s. 4).  

Eftersom Länsgruppen i sig är ett samverkansorgan är det inte så överraskande att deras 

handlingsplan innehåller fler tankar om samverkan än Regeringens handlingsplan, även om 

denna också sätter samverkan i hög prioritet. Länsgruppen och deras strategi är ett praktiskt 

exempel på den samverkan Regeringen efterfrågar. Så är även den Regionala 

handlingsplanen, där kunskap lyfts fram som en av de viktigaste insatserna för att lösa 

problemet. Kunskap är även lösningen på delproblemet ”dåligt bemötande”, och det är 

reaktiva insatser som lyfts fram som lösningar, precis som i föregående handlingsplaner. På så 

vis kan okunskap och dåligt bemötande sägas vara problemet mer än våldsproblematiken i 

sig. I den regionala handlingsplanen presenteras betydelsen av samverkan och uthållig 

utveckling: ”En uthållig utveckling av länets arbete mot våld i nära relationer kräver ett arbete 

på såväl lokal som regional nivå grundat på gemensamma strategiska och operativa mål” 

(Regional handlingsplan s.3). Det tas därmed för givet att problemet kommer bestå, och det 

som finns att göra är att förbättra och utveckla det reaktiva arbetet med våldsutsatta och 

våldsutsättande. Här beskrivs också hur problemet åsidosatts tidigare: 

”Kvinnofridsproblematiken får inte tillräcklig uppmärksamhet och resurser i berörda 

organisationer (…) kvinnor upplever brister i bemötande, särskilt hos socialtjänst och polis, 

bättre stöd behövs till särskilt utsatta grupper, ökade kunskaper efterfrågas, stöd- och 

behandlingsinsatser för misshandlande män” (Ibid. s.13). Det finns, även i detta dokument, en 

tvetydighet i benämningen av aktörer; offer och förövare. Det står inget om mäns våld mot 

kvinnor explicit, men det är bara antivåldsprogram för misshandlande män. Samverkan är en 

röd tråd även i den regionala handlingsplanen. Men hur synliggörandet, förebyggandet, 

kunskapsökningen, etableringen av viktiga strukturer för samverkan och utveckling av stöd- 

och behandlingsinsatser ska genomföras beskrivs inte utan de förblir vackra ord. 

  

OKUNSKAP OCH BRISTER I BEMÖTANDE SOM EN DEL AV PROBLEMET 

I enighet med nationella och regionala handlingsplaner tycks även de kommunala 

handlingsplanerna se lösningen på problemet bestå av bättre insatser till de våldsutsatta. Mest 

frekvent förekommande är skydds- och stödinsatser och att dessa behöver förbättras. De 

förbättras genom ambitions- och kunskapshöjning och i detta arbete presenteras samverkan 

som avgörande. Samverkan för att våldsutsatta ska få bättre bemötande och för att våldet ska 

upphöra, det senare är dock inte beskrivet ytterligare. Återkommande i handlingsplanerna är 

också det faktum att våldsutövande män ska erbjudas behandlande och stödjande insatser och 
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att arbetet med våld i nära relationer behöver kompetensutvecklas och kvalitetssäkras. 

Socialsekreterare, familjebehandlare, ungdomsmottagningspersonal – samtliga behöver såväl 

mer kunskap som mer samverkansarbete dem emellan. Tillgängligheten till information om 

skydd och stöd för våldsutsatta är också presenterat som en avgörande faktor för att få slut på 

våldet.  

     I intervjuerna framkommer olika perspektiv, en socialarbetare lyfte upp socialarbetares 

okunskap som en del av problemet och beskriver hur ovana och okunskap inför att hantera 

dessa ärenden resulterar i att en del fall försvinner mellan stolarna och att våldet på så vis 

också fortsätter utan intervention. Andra meningar som yttras är att socialarbetare definierar 

och formulerar problemet utifrån de individer de möter, och att det på så vis logiskt nog 

skiljer sig från Regeringens problemformuleringar. Samtliga tillfrågade socialarbetare betonar 

bemötandet och stöttandet av främst de våldsutsatta men också de våldsutövande som svar på 

frågan om lösningen på problemet med våld i nära relationer:  

”Det är avgörande att de som söker hjälp får den direkt, på en gång”, ”att stötta 

våldsutsatta så de törs ta steget och anmäla våldsverkaren”, ”alla inblandade 

behöver hjälp, var och en för sig eller tillsammans, det finns inget alternativt än att 

prata om det som hänt, prata om vad man håller på med och vad man är med om, 

den som slagit är maktlös på sitt sätt och har sina egna erfarenheter att bearbeta”  

De olika svaren på frågan om vad lösningen är handlar således till störst del om hur par och 

familjer med våldsproblematik ska bemötas när de väl kommit till socialkontoren. Den andra 

mer preventiva lösningsansatsen som framförs fokuserar samhällets ansvar att bekämpa våldet 

innan det väl äger rum.  

”Det handlar om samhället, vad är det för värderingar som slår igenom i media, 

det har jättestor betydelse. Det är inte tillåtet att aga barn i fostringssyfte, den 

lagen fick ju jättestort genomslag, vi måste ta även denna fråga på allvar, men det 

är ju tudelat, det ena är ju att samhället är tydlig med sina värderingar för det drar 

med sig folket i rätt riktning, men sen så är det ju också värderingar som ligger i 

grunden hos individer och familjer och släkter och de värderingarna ändras inte 

över en natt, men ändrar man lagen hjälper det till att ändra värderingar på sikt” 

Blivande föräldrar, förskola och skola omnämns också som viktiga delar av pusslet att 

motarbeta våld i nära relationer. Föräldrar behöver veta hur allvarliga våldets konsekvenser är 

och förskola och skola måste hjälpa till att stärka bilden av våld som helt oacceptabelt. 

Hälften av socialarbetarna menar att informationsspridning i allmänhet är ett viktigt 

incitament i att förändra synen på problemet och därmed förhindra våld i nära relationer. 
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Denna information handlar främst om att det inte är acceptabelt med våld. En av de tillfrågade 

socialarbetarna menar att ett jämställt samhälle är lösningen på problemet, en annan 

understryker vikten av att rättsväsendet fungerar, en tredje socialarbetare lyfter fram vikten av 

att män tar ansvar för sina handlingar som en central del av lösningen och en fjärde 

socialarbetare visar på vikten av att ställa andra frågor, vilket citerats ovan. Detta är en 

socialarbetare som har en långt annorlunda bild än de övriga. Majoriteten belyser bemötandet 

och stöttandet av de familjer som kommer till socialkontoret och hur det är ett större problem 

än att lämna och anmäla, en socialarbetare som representerar denna majoritet säger också: 

”Kvinnan kanske måste få möjlighet att komma hemifrån, och skyddas och så, 

men sen blir det ju en svårare fråga i varje enskilt fall… är det här en familj som 

behöver hjälp för att fungera bättre som familj, och går det eller går det inte… och 

vad vill de själva? Många gånger vill de leva kvar i situationen även fast den är 

otroligt destruktiv. Det är viktigt att vi vet vad som är vad så att det inte är så 

generaliserat och att det blir så att kommer man till en kvinnofridsrådgivare så ska 

man absolut separera, nu har vi det så här men det är den erfarenheten jag har att 

kommer man till kvinnofrid så att vi är lite för enögda, en man som har slagit en 

gång han kommer slå ihjäl dig som man sa förr… det där är lite farligt, man får stå 

på balansbrädan så det blir bra och rätt i det här” 

Många nämner behandling av dem som utövar våld som en viktig del av lösningen och 

bekämpningen av våld i nära relationer, medan en socialarbetare menar att det är lönlöst, att 

män som genomgår behandling och terapi ändå inte slutar med sitt våldsamma beteende.  

 

(DEN SÅ KALLADE) NYTTAN MED HANDLINGSPLANER 

Det kan sägas finnas två läger bland de tillfrågade socialarbetarna gällande 

handlingsplanernas användning. Hälften svarar att de använder kommunens handlingsplan 

och till viss del även den regionala handlingsplanen i sitt arbete, att det är en god hjälp i 

arbetet med de våldsutsatta och att handlingsplanen kan ses som ett uppslagsverk och 

instruktion för arbetet. Resterande svarar att den kommunala handlingsplanen används men 

mer som ett grundläggande stöd och vägledning främst för oerfarna/nyanställda 

socialarbetare, och inte dagligen som ett uppslagsverk utan snarare som ett ramverk. I två 

kommuner är handlingsplanen fortfarande inte klar respektive under revidering men i båda 

dessa kommuner är socialarbetarnas inställning positiv; handlinsplanen kommer att vara till 

stor nytta i arbetet med våld i nära relationer. En socialarbetare beskriver hur användbar deras 

handlingsplan är: 
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”Vi använder handlingsplaner, alla socialsekreterare har kommunens 

handlingsplan tillgänglig på sin arbetsplats och ska arbeta utifrån den. Det ska 

man göra. Det gör vi. Det är en bra hjälp i arbetet. Där finns stöd och där ser man 

precis hur man ska gå till väga, det blir som ett uppslagsverk att se precis hur man 

ska göra, vad man ska tänka på, vilka frågor man ska ställa. Det hjälper till med 

samsyn.”  

En socialarbetare berättar att de har en handlingsplan men att den inte används. Denna 

socialarbetare beskriver sin syn på handlingsplaner och arbetet med våldsutsatta: 

”Vi använder oss inte av det… det är mer att vi är en grupp med lång erfarenhet 

här som hjälps åt, vi behöver ingen handlingsplan för att veta vad vi ska göra. Vi 

jobbar utifrån gamla erfarenheter, och det är i och för sig att vi jobbar utifrån en 

handlingsplan men vi har inte den framme. Vi försöker dessutom vara flexibla, 

”vad är det precis just den här personen behöver. Det är jättesvårt – när du får in 

någon, då måste behovet tillfredsställas direkt, vi måste se vilka behov är det som 

den här personen har – att jobba efter en handlingsplan. Vi har under många år 

diskuterat fram hur vi ska arbeta, hur vi ska göra, så det finns ett arbetssätt som vi 

har, men handlingsplaner är ofta så jäkla stelbent, så även om man har en och 

följer den så måste man ändå gå ifrån den för att den här personen behöver något 

som inte finns med i handlingsplanen, nåt man inte tänkte på när man gjorde 

handlingsplanen en gång i tiden, och det viktigaste är ju att det blir bra för 

personen att man är noggrann i sitt arbete.” 

Arbetet med våldsutsatta skiljer sig mellan kommunerna. Beroende på resurser, det vill 

säga nämndbeslut och budget, ser arbetet med våldsutsatta väldigt olika ut. Detta visar 

sig på olika sätt, inte bara i handlingsplaner och samtal med socialarbetare. Att komma i 

kontakt med dem som arbetar med våld i nära relationer är inte så enkelt alla gånger. 

Kommunernas hemsidor är utformade på olika sätt och vissa är mer svårnavigerade än 

andra. För att komma i kontakt med de socialarbetare som är ansvariga för dessa frågor 

behöver medborgarna i de flesta kommunerna ringa till socialkontorets växel och 

förklara sin situation. I två av kommunerna finns namn, telefonnummer och mejladress 

till kvinnofridsrådgivarna på hemsidan, på vissa kommuners hemsidor finns namn och 

nummer till specifika handläggare, dock ej presenterade som kvinnofridssamordnare 

eller liknande. I andra kommuner hänvisas medborgarna direkt till nationella 

telefonlinjer och stödorganisationer. I två kommuner finns ingen info alls om var 

våldsutsatta, eller för den delen vålsutövare, kan vända sig. 
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ANALYS: DISKURSIV FÖRANKRING 

KONKURRERANDE REPRESENTATIONER 

Problemet våld i nära relationer – som täcker in mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade 

relationer, barn som bevittnat våld samt hedersrelaterat våld – presenteras i samtliga 

handlingsplaner som ett strukturellt problem men fragmenteras ner till att gälla individer och 

individuella problem. Här finns två motdiskurser: dels är det ett strukturellt samhällsproblem, 

men anledningen till att problemet fortgår är bland annat att de våldsutsatta kvinnorna har 

känslomässiga band till förövarna – vilket fokuserar inte bara individnivå utan också 

individens ansvar att lösa samhällsproblemet. Samtliga föreslagna insatser för att bekämpa 

problemet är reaktiva; dels är det problematiskt att detta jämställdhetsproblem existerar i det 

annars så jämställda Sverige, det är en obekväm paradox som politiker trots allt måste erkänna 

för att bekämpa problemet. Sverige beskrivs i Regeringens handlingsplan som ett 

föregångsland vad det gäller jämställdhet, och våld i nära relationer blir en skamfläck på den 

jämställda idealbilden. I relation till den iver att beskriva Sverige som ett föregångsland 

menar Eduards (2002) att det inbegrips nationalistiska företecken. En annan paradox är att 

diskurserna och problembeskrivningarna i handlingsplanerna – även de lokala – inte återfinns 

bland socialsekreterarna. På så vis kan diskursen i sig också ses som paradox, ett spel för (de 

politiska) gallerierna, eller som en politiskt korrekt diskurs som inte varken inbegriper 

socialarbetare eller i förlängningen heller våldsutsatta. 

     Handlingsplanerna består till stor del av de konkurrerande representationer som Bacchi 

(2005) diskuterar. Problemdefinitioner, orsaksförklaringar samt föreslagna insatser består 

genomgående av motsägelsefulla och konkurrerande representationer. Kultur och religion 

presenteras som avgörande för hur hedersrelaterat våld tar sig uttryck, men det är samtidigt 

inte förenat med någon specifik kultur eller religion.. En liknande motsägelse framträder när 

alkohol och droger presenteras både som orsak och inte som orsak till att våld i nära relationer 

förekommer, detta dessutom i samma handlingsplan. Kontexten skiljer Regering och kommun 

mycket åt och det påverkar i förlängningen problemformuleringarna. För att förstå varför 

diskurserna ter sig olika så måste vi sätta dem i relation till sin kontext (van Dijk 2008b), och 

när diskurserna förändras så finns ofta kontexten med som logisk förklaring, som en kausalitet 

(Foucault 1972). Den eventuella kausaliteten i denna motsägelse och konkurrens kommer att 

utkristalliseras nedan. Förändringen som sker – på väg från den nationella till den lokala nivån 

och vice versa – är inte bara kärnan i analysen utan i hela studien. 
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INKLUDERING OCH EXKLUDERING 

I de tre ”större” handlingsplanerna, det vill säga Regeringens handlingsplan, Länsstrategin 

och den Regionala handlingsplanen, kallas problemet inledningsvis för våld i nära relationer 

men sedermera presenteras problemet som ett problem där män utsätter kvinnor för våld och 

som ett problem som drabbar hela samhället, vilket också blir en av de konkurrerande 

presentationerna. Dessa konkurrerande konstruktioner av problemet har avgörande betydelse 

för både förståelse av problemet i sig och för lösningarna på det (Bacchi 1999). 

Presentationen, det gemensamma sättet att tala om fenomen, som våld i nära relationer i det 

här fallet, legitimerar diskurser och handlingar inom diskursernas gränser (Foucault 1972). 

Sättet att tala om detta specifika fenomen, våld i nära relationer, förändras radikalt från 

nationell till lokal nivå. Så som ovan refererat skriver Regeringen att målet att alla ska leva 

fria och orädda nås genom förebyggande insatser både till ”potentiella och konstaterade 

förövare” (s.5). Regeringen ser den efterfrågade sociala förändringen som avhängig 

hjälpinsatser, så om social förändring – våldseliminering i det här fallet – ska äga rum måste 

berörda instanser handla utifrån denna plan för att nå önskvärd förändring.  

     Transporten av idéer och implementering från nationell till lokal nivå försvåras av de 

konkurrerande presentationerna (Bacchi 1999, Trummers et al. 2012), vilket framträder som 

tydligast i de kommunala handlingsplanerna och i intervjuerna med kommunala 

tjänstepersoner. Mellan dessa två arenor återfinns det ”kortaste avståndet” – det vill säga båda 

arenorna ryms inom kommunal verksamhet och torde vara relativt samstämmiga – och 

samtidigt stora ideologiska avstånd på så vis att de erkänner olika förklaringar och orsaker, 

samt problemets formulering och kontext. Presentationerna som figurerar i handlingsplanerna 

beskriver inte hur de samhälleliga föreställningarna om stereotypa könsroller och jämställdhet 

ska förändras och leda till en mer allomfattande social förändring, utan på att de bara bör göra 

de. Så som problem, orsak och lösning framställs rent lingvistiskt, vilket språk som används 

och hur, legitimerar politiken och dess ansatser till handling, det vill säga handlingsplaner i 

stort (Fairclough 2003, 2010). I handlingsplanerna är det frånvaron av språk och uttryck som 

ironiskt nog kan sägas tala för sig själv, medan det i intervjuerna finns en myriad av förslag 

och förklaringar. Enligt Trummers et al. (2012) kan oviljan till att anamma idéer få allvarliga 

konsekvenser för genomförandet och i förlängningen för Regeringens legitimitet och 

trovärdighet. Frågan är också hur det påverkar socialarbetarnas legitimitet i relation till hur 

deras problemformuleringar skiljer sig från handlingsplanernas dito. Socialarbetarna är 

påverkade av sin kontext, den kontext som gör att de presenterar problemet annorlunda än 
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Regeringen och därmed ser andra orsaker, men – spännande nog – en hel del liknande 

lösningar. Huruvida implementeringar slutförs beror till stor del på värderingar, 

normkonflikter och kontextuella faktorer (Trummers et al. 2012). De socialarbetare som 

erkänner Regeringens idéer och diskurser befinner sig trots allt också inom 

socialtjänstkontexten. Den ovilja som trots allt finns riskerar att försvåra implementeringen av 

de idéer som Regeringens handlingsplan innehåller, då det motsäger dess grundidé. I 

förlängningen blir det högst relevant att se hur denna relativa, relationella ovilja och så 

kallade intressekonflikt ger sig till känna. Behöver den komma till kännedom? Hur ska den 

hanteras? 

     Ett intressant fynd är att våld i nära relationer, främst i Regeringens handlingsplan men 

också i de övriga handlingsplanerna endast kort och vagt beskrivs för sig, och istället 

presenteras och definieras i motsats till de två andra typerna av våld; våld i samkönade 

relationer och framförallt hedersrelaterat våld. Detta renderar i att det ”vanliga våldet” mäns 

våld mot kvinnor är det normala problemet och att de andra våldsformerna de onormala 

problemen, som tidigare forskning också visat på – och motsatsen blir att ”mäns våld mot 

kvinnor” är starkt knuten till individen. Svensk jämställdhet är en motpol till hedersrelaterat 

våld, och mäns våld mot kvinnor i en mer ”svensk” kontext är det onormala i den normala 

jämställdhet som beskrivs råda i Sverige, vilket också framkommit i tidigare forskning (se 

exempelvis Steen 2003). Familjestruktur och familjetradition beskrivs som orsak till 

hedersrelaterat våld, och i motsats till den presentationen framträder bilden av mäns våld mot 

kvinnor som något individuellt och frikopplat från familjeband. Detta trots att barn 

återkommande nämns i problembeskrivningen av mäns våld mot kvinnor och hur barn som 

bevittnat detta våld behöver bästa tänkbara stöd och skydd. Normaliteten gör att mäns våld 

mot kvinnor inte behöver definieras utan istället definieras vad det inte är, det vill säga: 

hedersrelaterat eller samkönat – ironiskt nog, utan kulturell prägel. Eftersom mäns våld mot 

kvinnor inte definieras tydligt eller särskiljs från de andra typerna av våld blir det svårt att se 

de egentliga skillnaderna mellan de olika familjestrukturernas påverkan.  

     Det hedersrelaterade våldet beskrivs ha starkt patriarkala egenskaper medan mäns våld mot 

kvinnor inte beskrivs på det sättet men benämningen i sig förutsätter att det är män som 

utövar våldet. Det visar på och skulle kunna förstås som en mer strukturell, samhällelig 

förklaring till varför våldet uppstår. Men varken maskulinitet i sig, manlig dominans eller män 

som grupp problematiseras, utan istället beskrivs emotionella band, socialt arv och särskilda 

familjestrukturer som orsaker. Därmed kan vi konstatera att män både är och inte är orsak till 

våld i nära relationer, precis som ovanstående orsaker både är och inte är just orsaker. Det är 
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dessutom viktigt att belysa det faktum att hedersrelaterat våld knappt omnämns alls i 

intervjuerna. Det hedersrelaterade våldet omnämndes bara i två av intervjuerna och gjordes så 

väldigt ytligt. Skillnaden är stor i jämförelse med handlingsplanerna där det hedersrelaterade 

våldet får större utrymme. Vad detta beror på kan Johansson (2006) hjälpa till att förklara 

genom de tillfälligheter, trender och moden som inverkar organisationers anammande av 

idéer. Några av socialarbetarna nämner också trender i intervjuerna, och syftar på dels 

benämningen av problemet men också vilka aspekter av det som är aktuella i olika perioder. 

Johansson (Ibid.) menar att det är makthavare, trender och kontext som bestämmer huruvida 

idéer får fäste och när det i så fall sker, vilket betyder att socialarbetarnas observationer inte 

alltid är vad som sätter modet utan snarare kommer trenderna ”uppifrån” och kan, på lokal 

nivå, uppfattas som påstridiga.  

 

DE STRUKTURELLA PERSPEKTIVENS FRÅNVARO 

Vad som utelämnas i presentationerna av problemet är främst de samhälleliga och strukturella 

perspektiven som nämns inledningsvis i handlingsplanerna. Resultatet blir att de insatser som 

föreslås än mer riktar ljuset på de individer som utsatts för våld men också i liten mån de som 

utsätter andra för våld, det vill säga; fokus hamnar på våld i nära relationer som ett 

individuellt relationsproblem. Bacchis (1999, 2005) tankar om motivet till presentationen av 

politiska förslag fokuserar makt och maktutövning, och i fallet med handlingsplanerna verkar 

makt och makten att delegera resurser motivera problemdefinitionerna. Det vill säga, hur 

politiker och beslutsfattare önskar fördela resurser påverkar självklart sättet på vilket de 

formulerar problemen i fokus (Bacchi 2005).  

     För att på mest konkreta sätt visa handlingskraft gentemot ett uppmärksammat, och på 

vissa sätt kontroversiellt, problem så ställs här insatser upp på rad. De alternativ som 

Regeringen och sedermera även län och kommuner föreslår är beroende av diskurserna inom 

vilka de artikuleras. Alternativen i sig konstituerar också sanningar gällande resursfördelning 

och interventioner (Foucault 1972). Förslagen påverkas av ekonomiska, sociala och kulturella 

faktorer som omgärdar diskurserna (Sjöberg 2011).  Föreslagna insatser har inte med 

förebyggande eller strukturellt arbete att göra, men de kan ordnas snabbt och resultat kan 

redovisas på ett annat sätt än mer strukturella och ”abstrakta” – det vill säga förebyggande – 

frågor, såsom attitydförändringar, genusrelationer och liknande. På så vis kan paralleller dras 

till Trummer et al. (2012) syn på effektiviseringens roll i implementeringsarbete. En kan 

också tänka att avsändaren, Regeringen i det här fallet, vill stryka medhårs och inte ta 

ställning för en viss problemdefiniering eller peka ut en särskild orsak. Policydokument och 
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handlingsplaner ska tillgodose många perspektiv och sanningsanspråk (Allan 2007, Bacchi 

1999, Sjöberg 2011). Som både Bacchi (1999), van Dijk (2008) m.fl. beskriver så saknar 

diskurser av det här slaget ofta motstånd och diskurserna och deras sanningsanspråk tenderar 

att accepteras av mottagarna. Å andra sidan innehåller handlingsplanerna i sig alternativ 

information eftersom diskurserna består av konkurerande presentationer och konstruktioner. 

Mottagare har sällan själva resurstillgång nog att utmana de dominerande diskurserna (Ibid.), 

men flera av de intervjuade utmanade indirekt Regeringens sanningsanspråk genom att 

ifrågasätta, förminska och motsäga sig dessa. 

     Mottagarna är i det här fallet främst de socialarbetare som ska arbeta med våld i nära 

relationer. I förlängningen blir också hjälpsökande våldsutsatta och samtliga 

samhällsmedborgare mottagare. Handlingsplanerna har den så kallat värdeneutrala ansats som 

Allan (2007) beskriver, våldet erkänns inom ramen för policydokumentet men som något 

onormalt. De verksamheter som berörs av policydokumentet påverkas starkt av dessa 

formuleringar, erkännanden och misskännanden inom politikens avgränsningar. Ingen 

handlingsplan, inget policydokument kan påstås vara värdeneutralt (Allan 2007). På samma 

sätt påverkas arbetet med de våldutsatta starkt, kanske starkare, av de diskurser som figurerar 

på den arenan de själva är aktörer på, nämligen socialtjänsten. Likväl som inget 

policydokument är värdeneutralt är inte heller så socialarbetarnas utsagor, vilket inte är mer 

kontroversiellt än att jag som författare eller någon av teoretikerna som används som ramverk 

för denna uppsats inte är det. Däremot är det en intressant aspekt av problemet som hamnar 

utanför denna uppsats syfte, huruvida den (apolitiska?) diskursen påverkar det politiska. 

 

ORSAKERNAS TILLSTÅND 

Orsakerna som presenteras är abstrakta och främst är det maktrelationen mellan förövare och 

våldsutsatt som är orsak till att problemet existerar. Dessa maktrelationer beskrivs inte närmre 

utan frågan kvarstår; hur uppstår dessa maktrelationer och hur kan vi förändra dem? Diskurser 

synliggör och skapar som tidigare nämnts förståelse för samhällens maktfördelningar, vilket i 

sin tur genererar vissa förändringsmöjligheter (van Dijk 2008a). Handlingsplanerna kan sägas 

reproducera ojämn maktfördelning eftersom de inte visar på möjliga lösningar eller förändring 

av det ojämlika makttillståndet, utan istället täpper till de hål som sprungit läck genom 

reaktiva insatser. Orsakssambandet beskrivs enligt följande: samhällsproblemet har 

individuella orsaker, det är individer som orsakar ojämlikhet och ojämställdhet, vilket leder 

till våld som i sin tur leder till samhällsproblemet och så är cirkeln sluten och snurrar vidare. 

Bland socialarbetarna råder det konsensus i frågan, åtminstone så till vida att det är svårt att 
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peka ut generella orsaker, vilket också kan härledas till det faktum att det är en forskare som 

ställer frågan under en intervju som spelas in. Som medkonstruerare av objekten och 

handlingarna besitter jag viss makt (Bergström & Boréus 2012, Foucault 1972, Ziarek 2001). 

De orsaker som nämns är främst individuella, psykologiska och sociala. På så vis stämmer 

förklaringarna överens med lösningarna som senare föreslås – de inryms i samma diskurs. Det 

blir tydligt att de våldsutsatta, på vägen ned från nationell till lokal nivå, förvandlats från 

abstrakta objekt till kommunens kvinnor – konkreta medborgare. I likhet med Holmberg & 

Benders (2003) slutsatser så är det relation och individ som fokuseras på lokal nivå. 

Socialarbetarnas dagliga arbete, deras kontext, påverkar deras problemformuleringar att anta 

en mer individualistisk form. Det är inte bara hedersrelaterat våld som utelämnas utan så även 

den samverkan som är så frekvent förekommande i handlingsplanerna. Steens (2003) analys 

att individuella orsaker fått stryka på foten till förmån för könsmaktsteoretiska dito 

motbevisas delvis i denna studie. I handlingsplanerna återfinns en del könsmaktsteoretiska 

utgångspunkter, men i intervjuerna är det framförallt just de individuella – psykologiska och 

sociala – förklaringarna som lyfts fram och snarare motsatt Steens (Ibid.) analys så 

förminskas könsmaktsteoretiska förklaringar.  

     Organisationer, så som socialtjänsten i detta fall, har strategier att upprätthålla en önskvärd 

fasad (Grape et al. 2006, Jacobsen & Thorsvik 2008, Jonsson 2006, Palmer et al. 2008), vilket 

är relevant för hela analysen men främst intressant i analys av intervjuerna som genomförts. 

Socialarbetarna har inte bara handlingsplaner att rätta sig efter utan även kulturen på själva 

arbetsplatsen och de mer samhälleliga – politiskt korrekta – diskurserna, och dessutom till 

mig som utomstående granskare av deras verksamhet och till viss del också deras idéer. I 

socialtjänstlagen (2001:453) regleras socialnämnden och därmed socialtjänstens ansvar, även 

Socialstyrelsen har allmänna råd (se t.ex. SOSFS 2009:22) och riktlinjer för arbetet med 

våldsutsatta, men organisatoriska, kulturella och sociala krav tillkommer och påverkar både 

socialarbetarnas yrkesvardag och deras beskrivningar av denna. Dessa påverkansfaktorer 

kommer såväl inifrån yrkesplatsen som utifrån det omgivande samhället (Foucault 1972, 

Grape et al. 2006, Jacobsen & Thorsvik 2008, Palmer et al. 2008). Mitt syfte har inte varit att 

ta tempen på värderingar eller idéer utan att undersöka huruvida formuleringar förändras och i 

så fall hur. Det är tydligt, till viss del logiskt och framförallt intressant, att synliggöra dessa 

förändringar. 
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VEM TOLKAR UPPDRAGET? 

De rollkonflikter som Trummers et al. (2012) fokuserar blir extra intressant i relation till 

effektivitetsbegreppet. Viljan att genomföra politik beror, som tidigare diskuterats, på kontext 

och genomförare. Genomförare som inte vill anpassa sina professionella värderingar med de 

politiska förslagen och idéerna är självklart mindre villiga att genomföra den. Såkallat 

professionella värderingar är avgörande och detta bör chefer och beslutsfattare vara medvetna 

om vid implementeringsarbetet, särskilt när förändring ska genomföras av tjänstepersoner. 

Ovilja bland tjänstepersoner att genomföra politiska förslag kan få allvarliga konsekvenser för 

verksamheter och de av verksamheter berörda, det vill säga både tjänstepersonerna per se och 

civilpersonerna som är målgrupp. När ovilja att genomföra politiska beslut uppstår bland 

yrkesverksamma minskar den önskade effekten kraftigt, kanske genomförs ingen del av 

förslaget, eller så genomförs delar av det men med en ovilja som renderar i konsekvenser 

långt utanför den enskilda yrkespersonens sfär. Denna typ av motstånd är också ett sätt att 

påverka och ifrågasätta regeringens och politikens legitimitet, ett sätt att försöka stå emot 

politik som bestrider deras egna trosuppfattningar. Konflikter som dessa, mellan beslutsfattare 

och utförare, bör analyseras utifrån ekonomiska faktorer och enligt det så kollade 

rollkonfliktperspektivet som Trummers et al. (2012) vurmar för. I mina resultat finns ingen 

ovilja gentemot regeringens förslag till insatser, men det däremot en ovilja bland 

socialarbetare att anamma diskursen och godkänna regeringens problemformuleringar och de 

strukturella orsaker som pekas ut på den nationella nivån. Denna ovilja är en ovilja till vissa 

förklaringar och ideologiska perspektiv, snarare än en ovilja att genomföra det arbete som 

delegerats dem. Ingen av socialarbetarna i intervjuerna formulerar denna typ av motstånd som 

ett medvetet val utifrån deras politiska positioner.  

     I själva genomförandet finns ingen konflikt, syften verkar vara detsamma, men kunskap 

och förståelse skiljer sig åt. Här kan den rollkonflikt som Trummers et al. (2012) omnämner 

göra sig påmind på så viss att socialarbetarna uttrycker viss irritation över att professioner 

ovanför dem i hierarkin – på långt avstånd från de våldsutsatta – har andra 

problemformuleringar och sanningsanspråk. Det resulterar i att dessa socialarbetare å sin sida 

för andra problemformuleringar och orsaksförklaringar vidare och att de kan bemöta de 

våldsutsatta utifrån en något förändrad diskurs än den regeringen artikulerar. De föreslagna 

insatserna möter inget – ideologiskt eller värdeladdat – motstånd, utan det är snarare 

problemformuleringarna som till viss del motsägs via en mer ”apolitisk” socialarbetardiskurs. 

Därmed finns inga praktiska problem med implementeringen av insatser, utan det som skiljer 

de olika aktörerna åt är synsättet, det vill säga diskurserna och de införlivade 
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problemformuleringarna. Den ovilja som figurerar kan ses som ett tecken på motstånd från 

utförarna av Regeringens delegering, eller främst som motmakt mot Regeringens 

sanningsanspråk. Socialarbetarnas ansats och övertygelse härrör ur deras erfarenhet av att 

arbeta direkt med de våldsutsatta i deras praktiska och sociala vardag, inte från en ovilja i sig. 

Kanske snarare från en annan typ av, en något mer praktiskt och ”verkligt” förankrad, 

kunskap. 

 

IMPLEMENTRING OCH INTENTIONER 

Angående implementeringsaspekten, att inrätta kvinnofridssamordnare och handlingsplaner är 

också en del av implementeringen. Det har i denna studie visat sig vara svårt med de 

genomförandestrukturer som Hjern och Porter (1981) beskriver. Här handlar det, som ovan 

nämnt, inte så mycket om att ta hänsyn till olika aktörer i genomförandet, utan snarare de 

olika ekonomiska situationerna för de olika kommunerna, vilket också är kopplat till 

invånarantal tillika resurser inom socialtjänsten. Där visar sig de goda intentionerna från 

nationell nivå inte vara möjliga att överföra. Överbryggandet mellan ekonomiska och 

organisatoriska faktorer är inte möjligt i majoriteten av länets kommuner. Det handlar dock 

om politiskt ansvar och prioriteringar, och till viss del om påtryckningar också underifrån. Om 

socialarbetarnas sanningar och problemformuleringar inte stämmer överens med Regeringens 

så blir det svårt att visa på vikten och allvaret i frågan från en tjänstemannanivå. Därmed inte 

sagt att Regeringens utgångspunkt är den ”sanna” och att socialarbetarnas dito är osann, utan 

snarare att diskurserna krockar. Den krocken sker främst mellan socialarbetare som möter de 

våldsutsatta och handlingsplanerna på högsta nivå, men även till viss del med 

handlingsplanerna på lokal nivå – vilka dock socialarbetarna beskriver sig använda sig av.  

     Även om de kommunala handlingsplanerna mer liknar socialarbetarnas diskurs och 

sanningsanspråk i jämförelse med de andra handlingsplanerna så är det just de kommunala 

handlingsplanerna som finns närmast socialarbetarna och mer konkret styr deras arbete. Det 

torde också vara de kommunala handlingsplanerna som har störst inverkan på bemötandet av 

de våldsutsatta, eftersom de är och beskrivs som ett praktiskt redskap i socialarbetarnas 

vardag. Oavsett en handlingsplans position är den starkt kopplad till just den omgivande 

kontexten. Den är kulturellt, socialt och politiskt korrekt i sitt sammanhang och hänger ihop 

med förväntningar och acceptans från omgivningen.  

     Förpackningen som Jonsson (2006) nämner är av största vikt. Oavsett positionen – 

nationell, regional eller lokal – så påverkar kontexten inte bara syn på problemet, orsaker och 

lösning, utan också ytan av diskurserna, det artikulerade yttersta lagret putsas för att passa 
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kontexten. Detta hör ihop med legitimeringen och det sociala och kulturella accepterandet av 

organisationers existens och strategier (Jacobsen & Thorsvik 2008). Men för de våldsutsatta 

spelar det ingen roll hur handlingsplanen ser ut eller formuleras, om inte det finns en 

samstämmighet mellan det som står i handlingsplanerna och i arbetssättet. I fokus för denna 

uppsats står dock diskurser och problemformuleringar och inte insatser eller praktiskt 

arbetssätt, vilket inte nog kan understrykas. Det handlar alltså inte om att motsäga sig 

föreslagna insatser utan snarare sättet insatser och främst problem, orsak och lösning 

formuleras, det vill säga de diskurser som omsluter såväl det praktiska arbetet som den utsatta 

situationen våldsutsatta befinner sig i.  

 

SAMMANFATTNING RESULTAT & ANALYS  

VILKA DISKURSER OM VÅLD I NÄRA RELATIONER FRAMTRÄDER PÅ NATIONELL OCH 

LOKALNIVÅ? 

Att våld i nära relationer är ett strukturellt problem råder det, i handlingsplaner från nationell 

till lokal nivå, inget tvivel om. Våld i nära relationer presenteras som ett jämställdhetsproblem 

med allvarliga och kostsamma konsekvenser både för samhället i stort och för enskilda 

individer och familjer. Det senare är dock betydligt mer framträdande i de lokalt förankrade 

problemformuleringarna som socialarbetarna presenterar. Att våld i nära relationer formuleras 

som ett jämställdhetsproblem är dock inte helt friktionsfritt. På nationell nivå är det 

problematiskt på så vis att bilden av Sverige som världen mest jämställda land får sig en törn 

genom erkännandet av våld i nära relationer och dess omfattning. Våld i nära relationer 

presenteras på nationell nivå både som en konsekvens av och en orsak till bristande 

jämställdhet i vårt samhälle. Frågan om jämställdhet är kontroversiell också på lokal nivå 

bland socialarbetare då det utmanar de individuella och mer familjeorienterade perspektiven 

som är rådande där. Om våld i nära relationer presenteras som ett jämställdhetsproblem 

försvinner fokus från individerna som drabbas och deras historier och situation. Några av de 

intervjuade socialarbetarna nämner jämställdhet, men endast tre av dem verkar anamma den 

jämställdhetsdiskurs som så tydligt framträder i Regeringens handlingsplan. 

     Oavsett om en läser handlingsplaner eller intervjuar socialarbetare presenteras våld i nära 

relationer inledningsvis alltid med samma ord, bara i olika versioner; ”våld i nära relationer 

är allt våld som förekommer mellan människor som har en nära relation, det kan handla om 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, våld i samkönade relationer, psykiskt våld, 

fysiskt våld…” I handlingsplanerna, främst på nationell och regional nivå, är detta mer 
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inkluderande perspektiv på våld ständigt närvarande, medan det i intervjuerna uteslutande 

kommer att handla om just mäns våld mot kvinnor. Och även om samtliga intervjuade 

socialarbetare benämner problemet som (det könsneutrala) våld i nära relationer arbetar de 

med kvinnofridsfrågor. Det finns därmed många inneboende konflikter i presentationerna av 

våld i nära relationer. Utöver jämställdhetsfrågan och benämnandet finns också paradoxer i en 

annan typ av normerande artikulering. Som tidigare presenterats i resultat och analys 

definieras hedersrelaterat våld i motsats till och jämförelse med det – icke definierande – vita, 

normala våldet mäns våld mot kvinnor. Och samtidigt som hedersvåld är starkt närvarande i 

handlingsplaner så nämns det inte i intervjuerna med socialarbetarna. Hedersrelaterat våld kan 

därmed sägas vara ett måste att nämna, men att det sedan utestängs från presentationer av 

problemet. Liknande utestängning sker med de historiskt och feministiskt förankrade 

perspektiv som är strakt närvarande i forskningen. Inom socialarbetardiskursen är dessa 

perspektiv så gott som utestängda. Jämställdhet tycks dock vara närmre till hands än 

feminism, vilket är ett begrepp som inte omnämns överhuvudtaget. Två av socialarbetarna 

sätter våld i nära relationer i en historisk kontext på så sätt att de väger in hur samhället och 

jämställdheten har utvecklats i en positiv riktning över tid. De nämner också att historien ändå 

är närvarande och påverkar dagens samhälle och dagens relationer. Socialarbetarna 

understryker hur viktig frågan är, och hur allvarligt det är med våld i familjer. Våld i nära 

relationer presenteras som ett mycket allvarligt problem, oavsett vem som har ordet, och 

kanske beror det största allvaret på att ingen riktig lösning på problemet finns. 

 

HUR FORMULERAS PROBLEMET, ORSAKERNA OCH LÖSNINGARNA INOM DE OLIKA 

DISKURSERNA? 

I samklang med svaren på ovanstående frågeställning är även detta en fråga om 

sanningsanspråk och diskurser som förändras från strukturell till individuell nivå. Problemet 

våld i nära relationer befinner sig både i den jämställdhetspolitiska, samhällsorienterade 

diskursen och i den mer individualiserade, familjeorienterade socialarbetardiskursen och detta 

påverkar också hur orsaker och lösningar till våld i nära relationer artikuleras. Diskurserna 

som figurerar i handlingsplanerna är långt ifrån förgivet tagna på socialkontoren. Krocken 

mellan diskurserna på nationell kontra lokal nivå blir våldsam och kan inte sägas mildras eller 

mötas på mellannivån i de regionala handlingsplanerna. Istället är det framförallt i kontrasten 

mellan texterna och rösterna som motdiskurserna statuerar exempel. Det skrivna ordet må 

vara mer anpassat till omgivande normer och politisk korrekthet. Detta gäller inte bara frågan 

om huruvida våld i nära relationer ska tolkas som ett relationsproblem eller ett 
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samhällsproblem, utan också i diskurser kring normalitet. Diskursen vi- och dom är 

framträdande på så sätt att det hedersrelaterade våldet definieras i relation till vad det andra 

våldet – det outtalade, det vita, det svenska våldet – inte är. Orsakerna till det hedersrelaterade 

våldet är patriarkala, kollektivistiska familjetraditioner, som finns hos de andra, men inte 

bland oss. Bland oss förklaras orsaken till våld i nära relationer av de flesta socialarbetarna 

vara relationsproblem, sociala problem och problem med det sociala arvet – det vill säga 

anammar den individuella diskursen. Jämställdhetsdiskursen sipprar igenom ner till lokal nivå 

på socialkontoren men är inte alls lika framträdande som i främst Regeringens handlingsplan.  

     Lösningen på problemet knyts till samverkan. Tilltron till samverkan innehåller en 

övertygelse om kraften i att samla samtliga aktörer för att skapa bättre förståelse, bemötande 

och stöd för de våldsutsatta. Samverkansdiskursen figurerar hela vägen från nationell till lokal 

nivå. Det kan sägas var en lyckad del av implementeringskedjan från nationell till lokal nivå. 

Dock presenteras ingenstans en lösning på hur problemet ska kunna elimineras innan våldet 

äger rum. Oavsett vilken diskurs som konstruerar problemet så finns det en acceptans för att 

våldet kommer att finnas kvar, oavsett hur vi handskas med det. Samverkansdiskursen 

rättfärdigar alla frågetecken kring hur, var och när problemet ska lösas: med bättre samverkan 

mellan berörda instanser får de våldsutsatta ett bättre bemötande. Det korrelerar inte med de 

övergripande diskurserna om våld i nära relationer som ett jämställdhetsproblem. 

 

HUR PÅVERKAR DE OLIKA KONTEXTERNA PROBLEMETS FRAMSTÄLLNING? 

Regeringens handlingsplan är skriven med en forskningsnära, strukturell utgångspunkt, och 

formuleringarna är sprungna ur de jämställdhetspolitiska diskurser som dominerar såväl den 

politiska som den vetenskapliga sfären vari den skapats. Jämställdhet och 

jämställdhetsproblem är begrepp som är erkända och minst sagt på modet och ett måste att 

anamma. Formuleringarna bekräftar att problemet existerar på grund av bristande jämställdhet 

i samhället och påverkas starkt av den politiska kontexten, till skillnad från lokala 

formuleringar som snarare påverkas av den politiska korrektheten. Det dagliga arbetet med 

våldsutsatta, det praktiska och sociala arbetet med våld i nära relationer, existerar långt ifrån 

det dagliga arbetet med att skriva handlingsplaner på regeringspolitisk nivå. Därför blir de 

individuella samhällsmedborgarna, de våldsutsatta, inte inkluderade i dessa 

problemformuleringar på samma sätt som i de lokala artikuleringarna av problemet. När 

problemet på regeringspolitisk nivå formuleras som ett jämställdhetsproblem och ett 

samhällsproblem existerar inte individuella perspektiv. Motsatsen händer på lokal nivå då de 

som artikulerar problemet de facto möter våldsutsatta på daglig basis, och där nationell politik 
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och jämställdhetsforskning är avlägset. Förutom det konkreta, praktiska inflytandet från det 

omgärdande socialkontoret påverkar också socialarbetarnas egna värderingar deras 

problemformuleringar. Att möta våldsutsatta i sin yrkesvardag påverkar artikuleringarna av 

problemet och arbetsredskapen som socialarbetarna använder sig av, vilka i sin tur påverkar 

diskursen – det är med redskapen som problemet betraktas och hanteras. Arbetsredskapen 

härrör ur socialtjänstens organisation och grundstomme, som krasst kan delas upp i IFO-

avdelningarna familj, missbruk och ekonomi. Detta påverkar problemformuleringar och 

diskurser, då problemen figurerar inom ramarna för dessa avdelningar. I de lokala 

handlingsplanerna finns trots allt ett snarlikt angreppssätt som i den nationella 

handlingsplanen, vilket kan härledas till den yta vilken är viktig att upprätthålla som 

organisation. Den politiska, och kanske även sociala, korrektheten. Detta kan inte sägas vara 

särskilt förvånande, men nog så viktigt då det medför svårigheter i implementeringsarbetet. 

De våldsutsatta bemöts av professionella socialarbetare som har god erfarenhet och kunskap, 

men kunskapen skiljer sig från den som artikuleras på såväl regeringsnivå som 

kommunpolitisk och varifrån interventioner och åtgärder föreslås. Diskursernas 

sanningsanspråk är olika beroende på arena och det är kontexten, just arenornas sociala och 

diskursiva arkitektur, som är bidragande orsak till detta. I denna uppsats har inget ljus riktats 

mot dessa arkitekter. 
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5. DISKUSSION 
 

Vissa förklaringar och diskurser, det vill säga sanningsanspråk, utestänger andra 

uppfattningar, medvetenhet och agerande. Ser vi problemet våld i nära relationer som ett 

alkoholrelaterat socialt problem påverkar det interventionerna, betraktas våld i nära relationer 

som ett jämställdhetsproblem påverkar det interventionerna på ett annat sätt. Socialarbetarna 

presenterar våld i nära relationer som ett individproblem och det genererar individuella 

lösningar. Eftersom de strukturella förklaringarna utestängs på den lokala nivån blir praktiken 

nästan uteslutande individuellt inriktad. Tystnaden kring hedersrelaterat våld är ett annat 

exempel på utestängning. Vad denna utestängning beror på är svårt att veta, det är dock 

anmärkningsvärt att hedersrelaterat våld får stort utrymme i text men inte i tal. Vilka motiv 

ligger bakom detta? Regeringen, länet och till viss del kommunerna anser det viktigt att 

presentera hedersrelaterat våld som en del av problemet, medan socialarbetarna inte 

presenterar denna aspekt. Vad som artikuleras och inte påverkar också det direkta mötet med 

våldsutsatta. Socialarbetarnas sanningsanspråk, lådan vari de lägger sina verktyg, är 

utgångspunkten för deras dagliga arbete. 

     Det är inte förvånande att problemformuleringarna skiljer sig åt, kommunala riktlinjer och 

socialarbetares utsagor äger rum i en annan kontext än Regeringens handlingsplan. Å andra 

sidan är det samma politik och juridik som sätter ramarna. Genom att titta närmare på 

diskursernas likheter och skillnader kan vi också se anledningarna till de olika 

presentationerna. Denna insikt och inringning av kontexten genererar den förklaring och 

kausalitet som Foucault beskrivit. För att bekämpa, eller snarare hantera, våld i nära 

relationer efterfrågas ökad samverkan mellan berörda aktörer – så som socialtjänst, 

rättsväsende, sjukvård, kvinnojourer m.fl. – vilket kan ses som ett samlat grepp på strukturell 

samhällsnivå, men även här bygger insatserna på reaktiva åtgärder på individnivå. Det handlar 

om hur de våldsutsatta bäst ska bemötas – inte hur jämställdhetsproblemet, 

samhällsproblemet, folkhälsoproblemet faktiskt ska försöka förebyggas (elimineras?) innan 

det är för sent, innan det ägt rum. På så vis motsäger lösningsförslagen Regeringens 

problemformulering och utgångspunkten för Regeringens handlingsplan såväl som 

jämställdhetspolitik per se.  

     Särskild kunskap om hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer efterfrågas som 

en del av lösningen på, eller snarare handskandet av, problemet. Däremot är det oklart dels 

vad det är för kunskap och hur den sedermera ska användas, dels är det oklart varför ingen 

ytterligare kunskap krävs vad det gäller mäns våld mot kvinnor. Det problemet kvarstår ju 
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trots tidigare insatser och lång erfarenhet. Kräver de olika typerna av våld olika kunskap, och i 

så fall; krävs ingen ytterligare kunskap om det ”normala våldet” mäns våld mot kvinnor?  

      Socialarbetarnas positiva inställning till handlingsplanerna förvånade mig, då min 

förförståelse var den att socialarbetarna skulle se på handlingsplaner som nödvändigt ont och 

som hyllvärmare. Handlingsplanerna beskrevs istället genomgående som viktiga verktyg i 

arbetet på socialkontoret. Kanske presenterades förhållandet till handlingsplanerna extra 

positivt för att det var jag som ställde frågan, för mina syften med studien. Precis som tidigare 

nämnt, kontexten och det socialt, kulturellt och politiskt korrekta har en avgörande roll i 

artikulerandet. Särskilt när vi är medvetna om att det vi säger spelas in och kommer att återges 

i text. Handlingsplanerna har förvisso skrivits med striktare intentioner, högst påverkade av 

läsarnas åsikter om dem. Handlingsplanen är skriven för att läsas, och för att passa in både på 

socialkontoret och för att passa riktlinjer ”ovanifrån”. De kommunala handlingsplanerna har 

skrivits från ett något mer strukturellt perspektiv och har inslag av det upprätthållande av 

legitimitet som Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver om. Socialarbetarnas utsagor är än mer 

individuella och kan inte sägas syfta till upprätthållande av legitimitet på samma sätt som de 

skrivna policydokumenten som handlingsplanerna är. Johansson (2006) sätter fingret på hur 

idéer och föreställningar transporteras mellan aktörer, mottagare och sändare, och menar att 

tillfälligheter kan påverka huruvida idéer får fäste eller ej. Dessa tillfälligheter är också dem 

starkt knutna till kontext och makt. Påtryckningar utifrån har påverkat handlingsplanerna, och 

yttre och inre påverkan skapar hybrider av socialarbetardiskurs och regeringspolitiska 

sanningsanspråk. Det är dessa hybrider som både granskas och blir till i och med denna 

uppsats.  

     Det finns motsägningar i diskusen gällande benämning – det vill säga våld i nära 

relationer och mäns våld mot kvinnor – då de både bekräftar och mosätter varandra. Våld i 

nära relationer har förtjänsten att täcka in hedersrelaterat och samkönat våld, men det faktum 

att majoriteten av dem som utövar våld i nära relationer är män skiner igenom och förmedlas 

upprepande. Det blir också tvetydigt då diskursen ska vara inkluderande och inte peka ut män 

som förövare, men samtidigt gör det och dessutom beskriver mäns våld som orsakat av både 

missbruk och familjesanktioner, och hur kvinnors emotionella band till dessa män försvårar 

ett slut på våldet. Här kunde andra förklaringar genererat mer strukturella orsaker och således 

också strukturella lösningar. Det finns en ovilja inte bara gällande att benämna problemet som 

ett jämställdhetsproblem utan också att prata om feminism och kvinnorörelse, åtminstone i 

positiva ordalag. Som tidigare forskning visar så har feminismen och kvinnorörelsen haft stor 

inverkan på dagens jämställdhetsarbete och det praktiska verksamheterna som våldsutsatta 
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kommer i kontakt med, men de professionella nämner inte denna koppling. Det finns ovilja 

eller eventuellt en okunskap inför att se dessa kopplingar. 

     Foucault (se t.ex. 1972) menade att diskurser ändrar form och förökar sig och att de både 

möjliggör och omöjliggör verklighetsbeskrivningar och världsuppfattningar. Samtidigt 

försöker diskurserna vara osynliga och obetydliga. Och allt som oftast är de just det. Men i en 

analys som denna kan de till viss del komma i ljuset. Som uppsatsförfattare är jag såklart 

också en del av diskurserna och strukturerna som beskrivs och analyseras. Jag har granskat 

både handlingsplaner och intervjuer med socialarbetare med medvetenhet om den politiskt 

korrekta diskurs som omgärdar dessa sammanhang. Jag har också sett mitt eget aktörskap och 

min ansats i relation till detta svävande fenomen, den politiska korrektheten. Jag befinner mig 

också inom denna diskurs och har ändå valt att exkludera den grupp som egentligen är den 

indirekta målgruppen, den ”svagare gruppen”, nämligen de våldsutsatta. De vars position som 

uppsatsen i förlängningen ämnar stärka. Jag har ej som mål att ”inkludera alla” men jag har 

helt exkluderat de våldsutsatta från ”deras” problem. Min diskursanalys och mitt aktörskap är 

främst viktigt att se på som en del av de diskurser jag undersöker (se Ziarek 2001) och jag 

besitter all makt att använda data och ord så som det bekommer mig – dock i relation till 

etiken, inom såväl akademin som i relation till det sociala arbetets praktik och praktiker.  

     Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt hålla mig kritisk och reflexiv till min 

egen position och den diskursiva makt jag genom pennan och författarskapet innehar, samt 

fokuserat de representationer som motsäger inte bara varandra utan även min egen 

förförståelse och ”hypotes” för att inte fastna i mina egna övertygelser. Min hypotes stämmer 

dessutom inte överens med resultaten i studien. Jag var övertygad om att en feministisk 

diskurs skulle råda bland socialarbetarna närmast de våldsutsatta, vilket helt motbevisats. 

Också mina förutfattade problemformuleringar bör granskas. Oberoende av innehållet i såväl 

min som andras problemformuleringar bär vi med oss det faktum att de är påverkade av tredje 

parts närvaro. De tillfrågade i intervjuerna har, som Alvesson (2011) beskriver det, egna 

agendor för sina uttalanden. Vilka motiv som föreligger deras svar har jag inte haft som syfte 

att undersöka. Däremot har jag förhållit mig så transparent som möjligt i relation till mitt eget 

tillvägagångssätt. Och mitt motiv, tillika syfte, har varit att undersöka en eventuell diskursiv 

förändring. Detta har jag funnit och nu uppkommer nya frågor som söker svar; hur ser det ut i 

andra län? Skiljer sig diskurserna och problemformuleringarna mellan ideella och offentliga 

aktörer? Hur har diskurser och problemformuleringarna förändrats om 15 år? Och, 

avslutningsvis, vilka diskurser omgärdar olika våldstyper i framtiden; vad är på modet, vad är 

utestängt och vad spelar orden för roll så småningom? 
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     Slutligen, det blir intressant att vända på steken och inlemma samtliga sanningsanspråk 

och ”motdiskurser” i en övergripande diskurs, nämligen diskursen Våld i nära relationer. I 

den diskursen innefattas de olika benämningarna, interventionerna, utestängningarna, de olika 

nivåerna av artikulering, sanningsanspråksdikotomierna, socialarbetare, våldsutsatta, 

våldsutövare, jag som uppsatsförfattare och ni alla som läsare. Samhället är arenan, fältet där 

makterna och diskurserna utövas, förbinds, samordnas – som Foucault beskrev det – 

samhället är en arkipelag av olika makter.  
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Vem släpper Handlingsplanen från balkongen? 

 

I vilket grannskap står huset med balkongen på femte våningen? 

 

 

 

Handlingsplanen kan varken flyga eller själv ta hissen tillbaka upp till femte våningen. 

 

 

 


