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Sammanfattning
Mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer  konstrueras  mot  bakgrund  av  en  historisk,  kulturell  och 
samhällelig  förståelse  av fenomenet.  Det  konstrueras  och rekonstrueras  diskursivt  genom språket  i 
sociala samspel mellan människor där särskilda begrepp och termer ligger till grund för förståelsen av 
denna våldskategori. I denna studie avser vi att undersöka hur yrkesverksamma företrädare, inom så väl 
offentlig  som ideell  organisation,  förstår  och tolkar mäns våld mot  kvinnor  genom den kvalitativa 
forskningsansatsen. Detta genom intervjuer i fokusgrupp som diskursivt analyserats och diskuterats i 
relation  till  det  socialkonstruktionistiska  perspektivet  och teoretiska  begrepp såsom våld,  offer och 
förövare. Föreliggande studie påvisar att deltagarnas tolkning och förståelse av mäns våld mot kvinnor 
i  nära  relationer  påverkas  på  olika  sätt,  bland  annat  genom  organisatoriska  förutsättningar.  Detta 
påverkar i sin tur hur de diskursivt  konstruerar och hanterar mäns våld mot kvinnor i  arbetet  med 
våldsutsatta kvinnor, förövare och deras barn. Trots att nya benämningar används kvarstår diskursen, 
varför vissa individer, egenskaper och företeelser inkluderas eller exkluderas från denna våldskategori.

Nyckelord: Diskursanalys, mäns våld mot kvinnor i nära relationer, våldsutsatta kvinnor
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Abstract
Men's violence against women in intimate relationships is constructed in a historical, cultural and social  
context, in which it is understood. It is constructed and reconstructed discursively in social interactions 
between people through language, in which specific terms and definitions are used for understanding 
this category of violence. With a qualitative research approach, the present study aims to investigate 
how  social  workers  in  either  governmental  or  non-governmental  organisations,  understand  and 
interprets domestic violence. Focus group interviews have been discursively analyzed in relation to the 
social constructionist perspective and theoretical terms such as violence, victim and perpetrator. This 
study demonstrates that participant's interpretation and understanding of men's violence against women 
in intimate relationships are affected in various ways by, for example the conditions of the organization.  
This in turn may affect how the participants discursively construct and manage the phenomenon in the 
work with battered women, perpetrators and children who witness violence within the family. Although 
new labels are used, the discourse of men's violence against women in intimate relationships remains, 
why some people,  attributes and phenomena are either included or excluded from this category of 
violence.

Keywords: Discourse analysis, domestic violence, battled women
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Förord
Vi riktar ett stort tack till våra deltagare för deras medverkan och som gjort denna studie möjlig att 
genomföra. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som stöttat oss under uppsatsarbetets gång. 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Kjerstin Andersson som genom sin positiva inställning varit en 
inspirationskälla för oss.

Nor-Amira Jeh och Sang Kim Ngo
Örebro 2014
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1. Inledning

Mäns våld mot kvinnor har betraktats som en privat angelägenhet och förekommit i alla tidsepoker. På 
samhällets  tillåtelse  ansågs det  legitimt och accepterat  för  män att  kontrollera  och utöva våld mot 
kvinnor om de inte uppförde sig anständigt eller var tillräckligt undergivna männen. Under 1760-talet  
fanns det exempelvis  en regel som tillät män att använda en käpp smalare än sin tumme för att slå  
kvinnor (Meulenhard & Kimes, 1999). Det legitima våldet utövades i syfte att disciplinera kvinnor i  
samhället,  varför olika begrepp som innefattade mäns våld mot kvinnor inte existerade förrän långt 
senare (Eliasson, 2008; Muehlenhard & Kimes, 1999). Det var först på 1970-talet, i samband med den 
moderna  kvinnorörelsen,  som  mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer  kom  att  uppmärksammas 
(Hydén, 2002). Fenomenet “upptäcktes” genom att vissa handlingar kom att definieras som våldsamma 
och andra  som icke-våldsamma (Hacking,  1999).  Detta  genom det  så  kallade  claims-making som 
innebär  att  sociala  problem  konstrueras  mot  bakgrund  av  oroande  antaganden  om  ett  upplevt 
problematiskt  fenomen  (Muehlenhard  &  Kimes,  1999;  Perrin  &  Miller-Perrin,  2011).  Trots  detta 
benämndes våldet som lägenhetsbråk eller äktenskapsgräl för att könsneutralisera våldet och dölja den 
patriarkala  strukturen  som  tillät  män  att  utöva  våld  mot  kvinnor  (Andersson  &  Lundberg,  2001; 
Christie, 2001). Det låg således inte i mäns intresse att benämna en hårdhänt handling som våld, utan 
som ett  oväsen som ska tystas ner  (Christie,  2001).  Genom en ökad kunskap om våldet  och dess 
konsekvenser och politisk förändring mellan män och kvinnor kom mäns våld mot kvinnor att senare 
betraktas som ett av de allvarligaste sociala och samhälleliga problemen. Idag anses våld och förtryck 
mot kvinnor som det grövsta uttrycket för ojämställdhet mellan män och kvinnor. Detta för att våld 
utövas i syfte att vidmakthålla kvinnors underordning och mäns överordning i samhället. Mäns våld 
mot kvinnor kan ses ett  utbrett och mångfacetterat problem som förekommer i hela världen, i alla  
grupper, religioner och samhällsklasser (Johnson & Ferraro, 2000). 

Under  de  senaste  20  åren  har  mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer  varit  ett  intensivt  
forskningsområde, vilket har bidragit till  en ökad kunskap om fenomenet  (Levendosky & Graham-
Bermann, 2001; Stover,  2005). Mäns våld mot kvinnor utmärker sig från andra typer av våldsbrott 
genom att det utövas i syfte att vidmakthålla makt och kontroll över den underordnade kvinnan som 
successivt normaliserar våldet (Johnson & Ferraro, 2000). Att som kvinna bli utsatt för våld eller som 
barn tvingas bevittna våld i hemmet kan medföra allvarliga konsekvenser för såväl målgruppen som 
samhället i stort (Fleury-Steiner & Thompson, 2011; Levendosky & Graham-Bermann, 2001; Chiodo, 
et al., 2008; Overlien, 2009). En våldsutsatt kvinna påverkas sammantaget av våldet på flera olika sätt 
genom att  det  berör  kvinnans juridiska,  sociala  och  ekonomiska  livssituation  (Johnson & Ferraro, 
2000). Även barn som bevittnar våld i hemmet kan ta skada av våldet genom att riskera att utveckla 
internaliserade och externaliserade problem (Overlien, 2009; Chiodo, et al., 2008). Trots att det finns 
mycket  kunskap  om  mäns  våld  mot  kvinnor  tycks  samhället  inte  kunna  anamma  eller  prioritera 
problemet (Danis, 2003). Detta för att mäns våld mot kvinnor anses vara svårhanterligt, dels för att det 
tolkas och definieras på olika sätt och dels genom att det finns olika föreställningar om fenomenet  
(Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, Harlos & Swindler, 2012; Jones & Gross, 2000; Stover, 2005).

Sammantaget finns det mycket kunskap om förekomsten av mäns våld mot kvinnor, dess konsekvenser 
samt  svårigheter  och  brister  i  det  sociala  arbetets  praktik.  Trots  detta  tycks  yrkesverksamma 
socialarbetare  ha  svårt  att  hantera  mäns  våld  mot  kvinnor.  I  det  sociala  arbetets  praktik  har 
konsekvensen blivit att mäns våld mot kvinnor har bagatelliserats, den våldsutsatta kvinnan har blivit 
stigmatiserad och skuldbelagd och barn som bevittnat våld i hemmet har försummats (Yamawaki, et al., 
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2012; Johnson & Sullivan, 2008). Mot bakgrund av detta kommer föreliggande studie att undersöka hur 
de yrkesverksamma, i såväl offentlig som ideell organisation, diskursivt konstruerar våld som problem. 
Förförståelsen är att organisationer och yrkesverksamma företrädares tolkning och förståelse av våld 
påverkar hur de hanterar och arbetar med våldsutsatta kvinnor, förövare och deras barn. Detta kan bistå 
forskningsfältet med ny kunskap om hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer kan ses som en social 
konstruktion och vilka konsekvenser det får i det sociala arbetets praktik. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer tolkas och 
förstås, hur den diskursiva förståelsen konstruerar problemet samt hur organisationers struktur skapar 
olika förutsättningar för att kunna förstå mäns våld mot kvinnor. 

• Hur tolkar och förstår verksamma företrädare mäns våld mot kvinnor i nära relationer?
• Hur beskrivs arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld? 
• Hur påverkar organisationerna förståelsen och arbetssättet med målgruppen?

2. Tidigare forskning 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett problem som varit föremål för många studier, vilket 
föreliggande kapitel kommer att avhandla. Under rubriken “Våld i nära relationer” kommer våldets 
förekomst och konsekvenser att  presenteras. Därefter redogörs, under rubriken  “Hantering av mäns 
våld mot kvinnor”,  samhällets ansvar för målgruppen och hur socialarbetare möter olika hinder och 
svårigheter  i  arbetet  med  våldsutsatta  kvinnor  och  deras  barn.  Rubriken  “Organisation  och  
handlingsutrymme”  kommer  att  handla  om  det  organisatoriska  angreppssättet  på  mäns  våld  mot 
kvinnor, i vilket socialarbetarens handlingsutrymme har stor betydelse. 

2.1 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Våld i nära relationer förekommer i såväl homosexuella som heterosexuella förhållanden. Trots det har 
våldet blivit förknippad med mäns överordning och kvinnors underordning. Mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer är ett utbrett och vanligt förekommande problem i hela världen som utmärker sig från 
andra våldsbrott. Det handlar om den överordnade mannen som genom våld tar makt och kontroll över 
den underordnade kvinnan som successivt normaliserar våldet (Johnson & Ferraro, 2000). Mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer har under de senaste 20 åren varit ett intensivt forskningsområde, vilket  
har  bidragit  till  en  ökad  kunskap  om förekomsten  av  problemet  och  dess  konsekvenser  för  såväl 
kvinnorna och deras barn (Levendosky & Graham-Bermann, 2001; Stover, 2005). Forskning visar att 
våldsutsatta kvinnor har en förhöjd risk att utveckla depression, ångest och psykisk ohälsa jämfört med 
kvinnor som inte blir utsatta för våld. Dessa kvinnor kan, till följd av mannens förtryck och kontroll,  
även  utveckla  sämre  självkänsla  och  komplicerade  trauman  som  liknar  posttraumatisk  stress 
(Levendosky  &  Graham-Bermann,  2001).  Det  psykiska  och  fysiska  våldet  medför  att  kvinnans 
livssituation försämras och hon riskerar att utsättas för andra svårigheter även långt efter uppbrottet 
(Fleury-Steiner & Thompson, 2011; Levendosky & Graham-Bermann, 2001). Forskning visar även att 
mäns våld mot kvinnor har skadliga effekter på barn som bevittnar våld i hemmet (se till  exempel  
Stover, 2005; Levendosky & Graham-Bermann, 2011; Edleson, 1999; Chiodo, Leschied, Whitehead & 
Hurley, 2008). Att som barn tvingas bevittna och/eller leva i en familj där våld förekommer kan skada  
barnets kognitiva, emotionella och beteendemässiga utveckling (Chiodo, et al., 2008). Dessa barn har 
en förhöjd risk att själva bli utsatta för vanvård eller psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld jämfört  
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med  barn  som lever  i  familjer  där  våld  inte  förekommer  (Holt,  Buckley  & Whelan,  2008).  Barn 
påverkas således av våldet på flera olika sätt  och effekterna är internaliserande och externaliserade 
problem  (Overlien,  2009).  Förutom  psykiska  och  beteendemässiga  problem  kan  dessa  barn  även 
införliva våldshandlingarna, vilket medför en förhöjd risk att de senare i livet utsätter andra människor 
för våld (Holt, Buckley & Whelan, 2008). Trots den ökade kunskapen och förståelsen för mäns våld 
mot  kvinnor  och deras  barn är  problemet ändock svårt  att  överskåda och hantera.  Mäns våld mot 
kvinnor måste förstås utifrån flera olika teoretiska perspektiv då enbart ett sätt att angripa problemet  
inte är tillräckligt. För att förstå våldets natur och komplexitet är det viktigt att särskilja olika former av 
våld, bakomliggande motiv och beakta dess sociala samt kulturella sammanhang varvid våldet yttrar 
sig i (Johnsson & Ferraro, 2000). 

2.2 Hantering av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett socialt och samhälleligt problem som involverar flera aktörer samtidigt 
såsom  hälso-  och  sjukvården,  polismyndigheten,  socialtjänsten  och  ideella  organisationer  (Danis, 
2003).  Forskning  visar  trots  detta  att  samhället  brister  i  sitt  ansvar  att  tillgodose  och  bemöta 
våldsutsatta kvinnors och deras barns behov av stöd och hjälp (se till exempel Danis, 2003; Jones & 
Gross, 2000, Payne, Carmody, Repass & Hoofnagle, 2006; Stover, 2005). Mäns våld mot kvinnor anses 
inte vara tillräcklig problematiskt för att samhället ska prioritera och anamma problemet. Socialtjänsten 
har bland annat blivit kritiserad för sin oförmåga att bemöta våldsutsatta kvinnor och deras barn (Danis, 
2003). En möjlig förklaring till detta är en avsaknad av fördjupad kunskap om våld i nära relationer 
under socionomutbildningen (Payne, et al., 2006; Danis, 2003). Till exempel erbjuder mindre än en 
procent av socionomutbildningar i USA kurser som berör mäns våld mot kvinnor (Payne et al., 2006). 
Många  socialarbetare  har  uttryckt  en  oro  om sin  osäkerhet  i  arbetet  med  målgruppen.  Det  finns 
dessutom ytterst  lite  kunskap  om  yrkesverksamma  socialarbetares  förmåga  och  kapacitet  att  göra 
bedömningar  och vidta  åtgärder  när  våldet  har  kommit  till  myndighetens kännedom.  I  de fall  där 
universella risk- och bedömningsmetoder finns för att identifiera våldsutsatta kvinnor och deras barn, 
tycks socialarbetare vara inkonsekventa i tillämpningen av dessa (Danis, 2003). En annan förklaring till 
varför mäns våld mot kvinnor är svårhanterligt är att våld i nära relationer tolkas och definieras på olika  
sätt beroende på socialarbetare. Det finns till exempel olika attityder och föreställningar om mäns våld 
mot  kvinnor  (se  till  exempel  Payne  et  al.,  2006;  Jones  & Gross,  2000,  Yamawaki,  Ochoa-Shipp, 
Pulsipher, Harlos & Swindler, 2012). Våldet har blivit besvarad genom psykologiska och kulturella 
orsaksförklaringar,  men i allmänhet definieras mäns våld mot kvinnor i termer av fysiskt våld. Det 
innebär att det psykiska och emotionella våldet sällan förknippas med våldet (Jones & Gross, 2000).  
Hur en socialarbetare tolkar och förstår våld påverkar i sin tur dennes förhållningssätt i arbetet med 
förövare, våldsutsatta kvinnor och deras barn (Yamawaki, et al., 2012). När det till  exempel enbart 
förekommer misstankar om psykisk misshandel i ett förhållande har socialarbetare en tendens att avstå 
från att ingripa, detta för att det anses mindre allvarligt än om det hade varit misstankar om fysiskt eller  
sexuellt våld. Det sistnämnda ligger således ofta grund till en socialarbetares agerande (Jones & Gross,  
2000). 

Olika tolkningar av mäns våld mot kvinnor i nära relationer innebär sammantaget att socialarbetare 
anses vara ambivalenta och inkompetenta i arbetet med målgruppen (Payne, et al., 2006; Danis, 2003; 
Stover, 2005). Konsekvensen har bland annat lett till att mäns våld mot kvinnor har bagatelliserats, den 
våldsutsatta  kvinnan har blivit  skuldbelagd och barn som bevittnat  våld i  hemmet har försummats. 
Socialarbetare tenderar i sin osäkerhet att utsätta den våldsutsatta kvinnan för stigmatisering och se 
henne  som ansvarig  för  våldets  yttran  (Yamawaki,  et  al.,  2012;  Johnson  & Sullivan,  2008).  Den 
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allmänna  negativa  synen  och  attityden  till  våldsutsatta  kvinnor  bygger  på  föreställningen  om  att 
kvinnorna har förorsakat våldet och provocerat männen. Mot bakgrund av detta har mäns våld mot 
kvinnor  blivit  ursäktad  och  försatt  kvinnan  som  ansvarig  för  våldet  (Yamawaki,  et  al.,  2012). 
Våldsutsatta kvinnor har uppgett att de har blivit okänsligt behandlade av socialarbetare. De har blivit  
beskyllda för att vara försumliga mödrar som utsatt deras barn för fara. Socialarbetare ska även ha hotat  
kvinnorna med omhändertagande av barn och i de fall där barn blivit omhändertagna har mödrarna 
blivit  utelämnade och ytterligare  stigmatiserade.  I  kontakt  med myndigheter  började kvinnorna  att 
motsätta all form av samverkan på grund av rädsla för olika repressalier (Keeling & Wormer; Fleury-
Steiner & Thompson, 2011). Bemötandet av den våldsutsatta kvinnan är sammantaget avgörande för 
hennes  förmåga att  förändra  sitt  och  barnets  liv.  Den  yrkesverksamma socialarbetaren  kan främja 
kvinnans  uppbrott  om  personen  ifråga  har  kunskap  om  problemet,  medan  en  inkompetent  och 
ambivalent  socialarbetare kan istället  förstärka målgruppens känsla  av maktlöshet  och uppgivenhet 
(Stanley, Miller & Foster, 2012).

2.3. Organisation och handlingsutrymme

I samband med att mäns våld mot kvinnor i nära relationer på 1970-talet kom att betraktas som ett  
socialt och samhälleligt problem (Danis, 2003), utvecklades många organisationer i syfte att tillgodose 
våldsutsatta  kvinnors  och  deras  barns  behov  av  stöd  och  hjälp  (Saathoff  &  Stoffel,  1999;  Cater, 
Wiethorn & Behrman, 1999; Findlater & Kelly, 1999). Till en början var det ideella organisationer som 
tillhandahöll  insatser  för  målgruppen,  med  tiden  erbjöd  även  statliga  organisationer  insatser  med 
särskild  fokus  på  kvinnorna  och deras  barn  (Findlater  & Kelly,  1999).  Den  ökade  kunskapen om 
våldets natur, omfattning och skadliga effekter bidrog till att organisationerna utarbetade insatser med 
fokus på kvinnans säkerhet och barnens psykiska ohälsa (Cater, Wiethorn & Behrman, 1999). Förutom 
krisorienterade insatser i form av stödsamtal och tillfälliga boenden, erbjuder många organisationer 
idag även socialt och juridisk hjälp (Saathoff & Stoffel, 1999). Trots att det har skett en betydande 
tillväxt av insatser för målgruppen tycks många organisationer inte ha ett tillräckligt utbud av insatser 
som kan tillgodose kvinnornas och barnens behov. Okunnig personal och otillräcklig finansiering samt 
bristande  kunskap  om  insatsernas  verkan  har  bidragit  till  att  organisationer  är  mer  eller  mindre 
oförmögna att  bemöta målgruppens behov (Elman, 2001). En möjlig  förklaring till  detta kan antas 
föreligga  i  socialarbetarnas  handlingsutrymme  som  kan  uppstå  genom  tre  olika  möjligheter.  En 
socialarbetare ska bland annat tolka de uppsatta lagar, regler och riktlinjer, vars innebörd kan vara 
inkonsekventa eller vagt definierade. Socialarbetaren arbetar även med människor vars livsförhållanden 
är unika och oförutsägbara att förbestämda föreskrifter inte kan fånga den sociala kontexten. Denne ska 
även implementera och tillämpa lagar och regler som baseras på professionell expertis. Sammantaget 
innebär  det  att  den  anställda  har  ett  handlingsutrymme  som  tillåter  denne  att  agera  beroende  på 
situation inom ramen för organisationen (Duner & Nordström, 2007). Organisatoriska riktlinjer lämnar 
ett visst utrymme för socialarbetare att återigen tolka dessa när de fattar beslut, vilket kan ge konkret  
stöd i beslutsprocessen eller utlösa osäkerhet om hur reglerna ska tillämpas i det enskilda fallet. För en 
socialarbetare  räcker  det  inte  enbart  att  följa  riktlinjer  utan  denne  måste  även  göra  olika  val  och 
prioriteringar. Denne måste till  exempel distribuera organisationens resurser till individer som anses 
vara i större behov av stöd och hjälp (Duner & Nordström, 2007). 

Sammanfattningsvis finns det mycket kunskap om mäns våld mot kvinnor. Trots att problemet har varit 
ett  intensivt  forskningsområde anses  det  relevant  och  viktigt  att  uppmärksamma våldet  ytterligare. 
Detta genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där den socialt konstruerade kunskapen utgör  ett 
sätt att förstå och förklara mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
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3. Teori

I  det  föreliggande  kapitlet  kommer  det  socialkonstruktionistiska  perspektivet  att  till  en  början 
presenteras  för  att  studiens  teoretiska  begrepp  våld,  offer  och förövare ska  förstås  som  sociala 
konstruktioner. Mot bakgrund av studiens syfte har vi valt att presentera teorin i samma ordning som 
studiens frågeställningar. Fokus ligger på hur våld tolkas och förstås av yrkesverksamma inom såväl 
offentlig som ideell  organisation och hur detta påverkar arbetet med målgruppen. Den första delen 
kommer således att handla om mäns våld mot kvinnor och den andra delen om organisationer och 
socialarbetares handlingsutrymme. 

3.1 Socialkonstruktionismen

Socialkonstruktionismen utgår från att verkligheten inte existerar oberoende av människans förståelse 
av den. Istället ses verkligheten som konstruerad av människan genom språket. Det handlar om hur 
människan i interaktion med varandra skapar kunskap och förståelse av verkligheten samt konstruerar 
synen  på  sig  själv  och  andra  människor  (Berger  &  Luckmann,  1966).  Människans  kunskap  om 
verkligheten konstrueras och influeras av det sociala samspel, vari den enskilde lär känna sig själv och 
verkligheten. Det är samspelet och språket i mellanmänskliga relationer, liksom påverkan av historia, 
samhälle och kultur som bidrar till en inre subjektiv verklighetsuppfattning (Shwandt, 2000; Teater, 
2010;  Winther  Jørgensen  & Phillips,  2000).  Det  innebär  att  kunskap  om verkligheten  anses  vara 
subjektiv och skiljer  sig  från person till  person.  Verkligheten  kan göras begriplig  för den enskilde 
genom att denne sätter ord på och kategoriserar sina idéer om verkligheten och sig själv. Kategorierna 
av människans uppfattning,  attityd och trosföreställning påverkar i  sin  tur  dennes medvetande och 
beteende (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En kvinna förväntas till exempel av omgivningen och 
sig  själv  att  uppföra  sig  enligt  de  tillskrivna  och  konstruerade  rollerna  inom  kategorin  kvinna. 
Kategoriseringar av människor tenderar att påverka de individer som blir kategoriserade. Likväl kan 
kategoriserade  individer  ta  avstånd från eller  införliva  de  tillskrivna  rollerna.  Om ny kunskap  om 
verkligheten  konstrueras  kan kategoriseringarna  behöva  revideras  eller  förkastas,  vilket  innebär  att 
kategorier inte är beständiga (Hacking, 1999).

I det socialkonstruktionistiska perspektivet är begreppet diskurs ett centralt inslag (Andersson, 2008). 
Diskurs innebär “...ett bestämt sätt att tala om och förstå världen...” (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 7). Genom att avgränsa och kategorisera verkligheten skapar människor med hjälp av språket  
olika diskurser, i vilken olika beskrivningar och benämningar konstruerar den sociala världen (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Med hjälp av diskurser blir det möjligt att prata om företeelser, relationer 
och positioner som i sin tur påverkar hur det blir möjligt eller omöjligt att prata om olika fenomen på 
ett särskilt sätt. Det handlar således inte om förgivettagna och universella antaganden om hur verkligen 
är beskaffad,  utan hur den sociala  världen konstrueras  av människor (Andersson, 2008).  Diskurser 
avser inte enbart hur människor pratar utan syftar också på hur den enskilde kategoriserar och gör 
anspråk på särskilda fenomen (Foucault, 1993). Hur människor förstår och uppfattar världen varierar 
mellan epok och samhälle. Det innebär att kategoriseringar av individer och fenomen varierar beroende 
på  samhälleliga  normer  och  praktiker.  Även  kriterierna  för  en  kategori  kan  förändras,  liksom 
egenskaperna som människorna i kategorin tillskrivs. Det sättet varpå människor med hjälp av språket 
indelar och tolkar världen kan medföra konkreta konsekvenser för människor som blir kategoriserade 
(Boréus, 2011). 
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3.2 Våld 

Våld kan betraktas som något biologiskt och naturligt, särskilt hos män som till sin natur anses vara 
mer aggressiva och våldsamma. Om våld anses vara naturligt  betraktas det som ett accepterat  och 
berättigat beteende. En biologisk förklaring är att när män förr följde sina instinkter och bevakade sitt 
territorium utövades våld som ett  naturligt  inslag.  Andra biologiska förklaringar relateras  till  mäns 
fysiska  kroppsbyggnad,  kromosomavvikelser  och  hormonella  skillnader  (Hearn,  1998).  Den 
naturvetenskapliga  forskningen  på  1960-talet  visade  samband  mellan  höga  halter  av  hormonet 
testosteron och aggressivitet bland män som jämfördes med djur. Män med höga halter av testosteron 
har en större benägenhet att utveckla ett våldsamt beteende redan i puberteten i jämförelse med andra 
män. Under 1960-talet var de biologiska förklaringarna allmängiltiga, vilka senare möttes av kritik från 
humanister, antropologer, sociologer samt andra samhällsvetare som menade att det var omoraliskt att 
jämföra människor med djur. Våld som fenomen kom således att betraktas mer som ett socialt fenomen 
istället  för  ett  naturligt  beteende  (Hearn,  1998).  Även  det  psykologiska  sättet  att  förklara  våld 
kritiserades  för  att  inte  beakta  människans  relation  till  samhället.  Dessa  synsätt  ansågs  enligt 
samhällsvetarna inte vara legitima förklaringar till våld eftersom de utesluter relationerna mellan kropp,  
sinne och samhälle. Inom samhällsvetenskaplig forskning betraktas våld som ett fenomen som uppstår i 
sociala processer istället för något som är eller existerar oberoende av människans förståelse av dem. 
Våld konstrueras av dess orsak och verkan snarare än handlingen i sig. Det innebär att våld konstrueras  
mot bakgrund av en historisk, kulturell och samhällelig förståelse (Hearn, 1998). Människans förståelse 
av våld är således djupt rotade i den rådande kulturen, varför begreppet våld sällan ifrågasätts (Kvist, 
2005). 

När  vissa  handlingar  kom  att  kategoriseras  som  våldsamma  och  icke  våldsamma  beteenden 
konstruerades begreppet  våld,  vilket numera ses som ett socialt  problem (Muehlendhard & Kimes, 
1999). Sociala  problem  uppstår  genom  så  kallade  claims-making,  vilket  innebär  att  människor 
kollektivt och framgångsrikt konstruerar oroande antaganden om ett visst fenomen som upplevs vara 
problematiskt  och  som  kräver  social  eller  politisk  sanktion  (Perrin  &  Miller-Perrin,  2011). 
Konstruktionerna kan komma att skapa sin verklighet genom att kategoriserade individer införlivar och 
anpassar  sig  efter  samhällets  värderingar  och  klassificeringar. Problemdefinitioner  bygger 
nödvändigtvis inte på objektiva förhållanden i verkligheten utan kan vara ett resultat av människors 
tolkningar av ett fenomen (Ejrnaes & Kristiansen, 2002). Våld som ett socialt problem har definierats 
på olika sätt och varierat över tid. Hur våld konceptualiseras har stor betydelse för hur beteenden ska  
anses vara normala och acceptabla eller onormala och fördömliga. En för snäv definition av våld kan 
betyda att problemet avgränsas till specifika handlingar och individer. Förr förknippades exempelvis 
inte hustru- och barnmisshandel med våld. I kontrast till detta kan en alltför bred definition innebära att  
problemet  upplevs  vara  omfattande  och  svårhanterligt  (Muehlendhard  & Kimes,  1999).  Det  finns 
främst tre möjliga aktörer som kan definiera en handling som våld (Muehlendhard & Kimes, 1999, 
Isdal,  2001).  Den  som  utövar  våldshandlingen  kan  vara  medveten  om  sitt  motiv  men  trots  det 
bortförklara sitt beteende och definiera handlingen som något annat än våld. Den som utsätts för våld 
och som påverkas av handlingen kan genom sin upplevelse också definiera handlingen som våldsam. 
Även  en  utomstående  person  kan  genom  att  bevittna  våldet  definiera  handlingen  utefter  våldets 
konsekvenser och dess sammanhang (Isdal, 2001). Våld förknippas i allmänhet med fysiska handlingar 
som syftar till att skada andra människor. Denna definition är dock alltför snäv eftersom det ger en 
begränsad uppfattning av våld då det kan utövas utan intention att skada andra. Det kan även yttra sig i 
andra  former  såsom  psykiskt,  sexuellt,  latent  och  materiellt.  Våld  kan  ses  som  funktionella  och 
relationella handlingar där makt och mål är att påverka andra människor. En våldsam handling bör dock  
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förstås i dess sammanhang då handlingen i sig inte nödvändigtvis behöver vara en fråga om våld (Isdal, 
2001). 

3.2.1 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

På 1960-talet fanns det inga begrepp som innefattade mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Termer  
som bland annat hustrumisshandel och hustruvåldtäkt fanns inte förrän långt senare. Begreppet våld 
förknippades som något som inträffade mellan främlingar snarare än i familjer eller i nära relationer.  
Kvinnor har genom alla tider blivit våldtagna och misshandlade av män utan att det har betraktats som 
ett  problem.  Detta  för  att  mäns  våld  mot  kvinnor  har  tolererats  och  legaliserats  i  samhället  
(Muehlendhard & Kimes, 1999). Det ansågs logiskt att män utövade våld mot sina fruar om hustruarna 
hade ett dåligt uppförande (Eliasson, 2008). Våldet syftade till att disciplinera kvinnorna. När en man 
dessutom förgrep sig på sin fru ansågs det inte som våldtäkt då mannen och kvinnan i äktenskapet hade 
tillgång till  varandras kroppar.  När våldtäkt väl uppmärksammades beskylldes kvinnorna för att ha 
förorsakat våldet och det ägnades uppmärksamhet åt varför dem inte hade tillfredsställt sin män. Under 
de  tre  senaste  decennierna  har  underrepresenterade  gruppers  utsatthet,  bland  annat  misshandlade 
kvinnor,  uppmärksammas  som sociala  problem i  samhället  (Muehlendhard  &  Kimes,  1999).  Den 
moderna kvinnorörelsen på 1970-talet medförde att mäns våld mot kvinnor kom att betraktas som ett 
av dem allvarligaste samhällsproblemen snarare än en privat angelägenhet (Hyden, 2002). Våld i nära 
relationer  hade  tidigare  benämnts  som  lägenhetsbråk  eller  äktenskapsgräl  som  ett  sätt  att 
könsneutralisera och dölja den patriarkala strukturen som tillät män att utöva våld mot kvinnor. Den 
moderna kvinnorörelsen synliggjorde våldet med syfte att solidariskt hjälpa dem utsatta. Mäns våld mot 
kvinnor kom att ses som ett uttryck för en ojämn maktbalans i samhället och mellan könen (Andersson 
& Lundberg,  2001).  Våldet  betraktas  numera  som ett  socialt  problem,  trots  det  anses  våldet  och 
förtrycket mot kvinnor och flickor i hela världen som mer eller mindre accepterat (Johnson & Ferraro,  
2000). Det har tills nyligen varit i makthavarnas och utövarnas intresse att inte påtala eller synliggöra 
mäns våld mot kvinnor, vilket ansågs vara en anledning till varför problemet negligerades, glömdes och  
inte problematiserades (Isdal, 2001). 

Idag anses mäns våld mot kvinnor vara ett mångdimensionellt problem och bör förstås utifrån olika 
teoretiska perspektiv (Johnson & Ferraro, 2000). Våldet utmärker sig från andra våldsbrott genom att 
förövaren  och  den  våldsutsatta  kvinnan  har  eller  har  haft  en  känslomässig  relation  till  varandra. 
Mannen och kvinnan har vanligtvis även barn tillsammans som de delar eller har delat sitt liv med 
(Hearn,  1998).  Som konstruktion handlar  våldet  om en  speciell fråga,  en  viss typ av våld och en 
specifik gärningsman  och  offer.  Våldet  väcker  moraliska  fördömande  känslor  av  allmänheten,  där 
gärningsmannen ska straffas och offret skyddas (Andersson & Lundgren, 2001). För att förstå mäns 
våld mot kvinnor bör flera aspekter beaktas såsom våldets olika former, dess bakomliggande motiv och 
sammanhang vari  våldet  yttrar sig i (Isdal, 2001). Våldsutövandet kan ses som ett sätt  för män att 
bibehålla  makt  och kontroll  över  kvinnan.  Mannen anser  sig  ha  rätt,  med stöd av  den patriarkala 
strukturen, att kontrollera och dominera ”sin kvinna”. Föreställningen bygger på mäns överordning och 
kvinnors underordning (Hydén,  2002).  Mäns våld mot  kvinnor  konstrueras  som en konsekvens av 
samhälleliga  föreställningar,  attityder  och värderingar  som förstärker  mäns dominans över  kvinnor 
(Hearn,1998; Gottzén, 2012). Våldet kan ses som handlingar som yttrar sig i olika former genom att en 
eller båda parterna i förhållandet utövar våld i syfte att antingen kontrollera eller försvara sig mot den 
andre (Johnson & Ferraro, 2000). 

FNs definition (1993) av mäns våld mot kvinnor är “...varje könsrelaterad våldshandling som resulterar 
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i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång 
eller  godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i  det offentliga eller  privata liv...” (FN, 1993). 
Mäns våld mot kvinnor kan yttra sig i olika former och i olika kombinationer (Johnsson & Ferraro, 
2000). Med  fysiskt våld  avses aggressiva handlingar som skadar,  smärtar, skrämmer,  påverkar eller 
kränker en annan person. Det handlar om fysisk makt som påverkar den andre från att avstå från att 
göra något denne vill eller tvingar denne att göra något mot sin vilja (Isdal, 2001). Fysiskt våld är ett  
spektrum av handlingar där den våldsutsatta kvinnan kan bli slagen, sparkad, biten, misshandlad eller 
få stryptag om sig (Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Sexuellt våld avser alla handlingar som riktar sig 
mot en annan persons sexualitet (Isdal, 2001). Det handlar om våldtäkt och andra förnedrande sexuella 
handlingar där hot, våld och trakasserier förekommer (Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Materiellt våld 
innebär handlingar som riktas mot föremål eller ting som upplevs vara skrämmande och kränkande. 
Det  materiella  våldet,  i  form av  sönderslagna  möbler,  krossade/förstörda  föremål  och  sönderrivna 
kläder, kan betraktas som ett alternativt till våld (Isdal, 2001). Med psykiskt våld, som inte är fysiska till 
sin natur, avses handlingar som skadar en annan person på olika sätt.  Det kan vara handlingar som 
syftar till att kränka, förödmjuka eller såra en person rent psykiskt och således vålla denne något ont 
eller obehag genom bland annat ord eller blickar (Isdal, 2001). Det psykiska våldet kan utgöra direkta 
eller indirekta hot mot den våldsutsatta kvinnans och barnets liv och hälsa (Krantz & Garcia-Moreno,  
2005). Rädslan att bli utsatt för våld kallas för latent våld, vilket påverkar den andre genom att denne 
på ett strategiskt sätt försöker undvika det våld som hela tiden är närvarande. Motvåld innebär att den 
som blivit utsatt för våld utövar våld mot de eller dem som utsatt denne för våld. För att det ska vara en 
fråga om motvåld ska det handla om ojämlika förhållanden där den svagare parten gör motstånd (Isdal, 
2001). 

3.2.2 Offer 

En person blir till ett offer när omgivningen kategoriserar denne som sådan snarare än som uttryck för 
ett objektivt fenomen. Ett offer konstrueras således i betraktarens ögon (Christie, 2001). När våld har 
riktats mot en person och denne har fått känna av våldet och dess konsekvenser, kan denne komma att  
betraktas  som ett  offer  (Isdal,  2001).  Ett  idealiskt  offer  är  en  kategori  av  individer  eller  enskilda 
personer som när de utsätts för brott har lättare för att få fullständig och legitim status som offer. Det  
räcker inte att gruppen eller individen i kategorin anser sig själv vara ett offer utan det förutsätter även 
att samhället benämner dem som sådana (Christie, 2001). Ett idealiskt offer kännetecknas av ett flertal 
egenskaper. Denne ska helst vara svag, sjuk, mycket gammal eller väldigt ung. Han eller hon ska ägna 
sig åt respektabla handlingar som att ta hand om andra människor och vistas på en plats denne inte kan 
klandras för att vara på. Offret ses i jämförelse med förövaren som svag, liten och god. Denne ska även 
ägna kraft åt att inte blir ett offer om denne vet att det föreligger risker att bli utsatt för brott (Christie,  
2001).  Våldsutsatta kvinnor har inte betraktats som idealiska offer. Detta för att våld i hemmet tills 
nyligen har definierats som lägenhetsbråk och där bråket inte utgör en tillräcklig allvarlig situation för 
att kvinnan ska ses som ett idealisk offer. Att våld i hemmet har benämnts som något annat beror på att  
det låg i mäns intresse att inte definiera en hårdhänt handling som våld utan som ett oväsen som ska 
tystas ner (Christie, 2001). Definitionen av det idealiska offret har ett inbyggt dilemma. Dels betraktas 
våldsutsatta kvinnor som idealiska offer för att mäns våld och förtryck mot kvinnor i hemmet har blivit 
ett oacceptabelt fenomen. Dels anses även våldsutsatta kvinnor som mindre idealiska då dessa är mer 
självständiga än tidigare och kan göra ett aktivt val att lämna sitt förhållande (Christie, 2001). Kvinnor 
som stannar kvar i en våldsam relation ses således inte som idealiska offer då de ansvarar för sin egen 
situation. För att den självständiga kvinnan ska få legitim status som offer måste hon vara tillräcklig 
stark för att hävda sin rätt och uppmärksamma sitt  problem. Sammantaget kan det idealiska offret 
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tyckas vara motsägelsefull, dels för att offret måste vara tillräcklig stark för att hävda sin utsatthet och 
dels vara tillräcklig svag för att bli sedd som ett offer av omgivningen (Christie, 2001). Ett offer blir 
inte  bara  ett  offer  genom  specifika  händelser  utan  det  gestaltas  och  konstrueras  på  nytt  genom 
mänskliga aktiviteter. Offerkategorin ses i likhet med “hjälten” eller “förrädaren” som en viss social 
typ,  vari  de tillskrivna  attributena påverkar  personerna i  kategorin  och omgivningens reaktion mot 
gruppen. En del kan införliva de tillskrivna attributen medan andra opponerar sig mot synen av dem 
som ingår i kategorin (Åkerman, 2001). För en del kvinnor kan det vara lättare att ta på sig ansvaret för 
våldets yttran än att se sig själv som ett offer (Nordborg, 2008). Detta för att våld mot kvinnor betraktas 
av samhället som ett tabubelagt problem och som väcker fördömande känslor. Samhällets reaktioner 
väcker således en skam- och skuldkänsla hos offret (Isdal, 2001). Skamkänslorna kan i sin tur leda till 
att den utsatta betraktar sig själv som underlägsen och mindre värd i enlighet med de rådande fördomar 
om  den  kategorin  denne  tillhör  (Scheff  &  Starrin,  2002).  Den  utsatta  kan  även  ta  avstånd  från 
offerrollen då det tabubelagda våldet associeras med svaga och klart mindre offer som till exempel 
kvinnor och barn (Åkerman, 2001; Isdal, 2001).

3.2.3 Förövare 

Förövaren är den som utövar våld och som konstrueras som den idealiska förövaren i relation till offret 
och tvärtom. De är alltid beroende av varandra, varför handlingarna i sig utgör konstruktionen snarare 
än personerna i fråga (Isdal, 2001; Christie, 2001). Den idealiska förövaren betraktas av samhället som 
farlig, ond, stark, omoralisk och främmande i relation till offret (Christie, 2001). Den som utövar våld 
framställs i sitt våldsutövande i termer av känslofattig och brutal, men vid en närmare betraktelse kan 
dessa begrepp vara problematiska då få våldsutövande individer överensstämmer med föreställningen 
om kategorin. Det finns även föreställningar om att våldsamma individer själva har varit utsatta för 
våld  som barn,  vilket  kan  vara  en  felaktig  föreställning  då  det  finns  barn  som inte  utvecklar  ett 
våldsamt  beteende  (Eliasson,  2000).  Våld  betraktas  av  omgivningen  som  något  negativt  och 
oacceptabelt,  vari  förövaren  utsätts  för  en  kategorisering  och  stigmatisering  beroende  på  dennes 
våldshandling (Isdal, 2001). Stigmatisering innebär att omgivningen nedvärderar individer som avviker 
på ett icke-önskvärt sätt. När kategoriserade individer internaliserar omgivningens förväntningar som 
strider mot den egna uppfattningen uppstår stigma (Persson, 2012). Om våldet är särskilt brutalt eller 
tabubelagt, påverkar detta omgivningens reaktion och bemötande av förövaren. Män som till exempel 
utövar våld mot kvinnor betraktas av omgivningen som kvinnomisshandlare och behandlas i enlighet 
med synen på kategorin (Isdal, 2001). Faktum är att en man kan utöva våld mot sin partner länge utan 
att bli betraktad som en kvinnomisshandlare. Det innebär att männen inte föds som kvinnomisshandlare 
utan blir till  när omgivningen betraktar deras handlingar som kvinnomisshandel. Då denna kategori 
anses vara negativt laddat tar många män avstånd från att identifiera sig som kvinnomisshandlare trots 
att de har utövat våld mot sin partner (Gottzén, 2012). I vissa situationer kan det vara svårt att urskilja 
förövaren från offret (Christie, 2001). Denna otydlighet finns bland annat i våld i nära relationer där  
den våldsutsatta kvinnan likväl som förövaren kan vara både offer och förövare i olika grad och i olika 
sammanhang (Johnson & Ferraro, 2000; Houry, Rhodes, Kemball, Click, Cerulli, McNutt & Kaslow, 
2008).  Detta  blir  särskilt  problematiskt  när  offret  och  förövaren  har  en  känslomässig  relation  till 
varandra. För att det ska vara en fråga om en idealisk förövare ska denne befinna sig på avstånd, vara 
så främmande som möjligt och skapa ängslan hos offret som benämns som dennes motpol (Christie, 
2001). 

3.3 Organisation och handlingsutrymme

När ett  socialt  och samhälleligt  problem skapas,  så som mäns våld mot kvinnor,  involverar denna 
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process  flera  aktörer.  Bland  dessa  aktörer  är  det  många  socialarbetare  inom  organisationer  som 
dagligen kommer i kontakt med problemet (Danis, 2003). Socialt arbete sker ofta inom en organisation 
där den anställda hjälper på uppdrag av en verksamhet. Det sociala arbetet kan bedrivas och organiseras  
på olika sätt och i olika former beroende på organisation. Det innebär att arbetet systematiskt ordnas 
och sorteras, i vilket de uppsatta gränserna talar om vad som ska utföras och vem som ska utföra det  
samt hur och var det ska äga rum. Detta kan ses som ett sätt att fördela arbetsuppgifter men också ett 
sätt  att  upprätthålla  organisationen  där  samtliga  yrkesverksamma  socialarbetare  arbetar  mot  ett 
gemensamt mål, det vill säga syftet med verksamheten (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). En 
organisation kan vara byråkratiskt  ordnat,  vilket  innebär  att  arbetet  bedrivs efter en legalistisk och 
rationell grund där var och en eftersträvar maximal effektivitet. Detta genom att strikt arbeta efter givna 
strukturer  och  regler  inom  organisationen  (Svensson,  Johansson  &  Laanemets,  2008).  Ett  strikt 
byråkratiskt beteende innebär att den anställda följer måtten istället för målen. Inom den byråkratiska 
organisationen rangordnas personalen hierarkiskt i olika avdelningar och nivåer där varje yrkesverksam 
utför sina tilldelade arbetsuppgifter (Hatch, 2002). En organisation kan även vara ordnat efter ett visst  
problemområde som till exempel barn som far illa. Det innebär att organisationens intresse står i fokus 
i syfte att förbättra det avsedda problemet. Detta är numera sällan förekommande då det läggs större 
vikt  vid  interventioner,  strategier  och  planer  för  hur  det  sociala  arbetet  ska  bedrivas  (Svensson, 
Johnsson & Laanemets, 2008). Det finns tre kategorier av organisationer som bedrivs och styrs på olika 
sätt.  Den  privata  organisationen  styrs  av  privatpersoner,  enskilt  eller  i  grupp  och  bedrivs  av  ett 
ekonomiskt vinstintresse. Den ideella organisationen ägs av föreningar eller liknade och bedrivs av 
intressestyrda och icke vinstdrivande personer. Arbetet bygger på frivillighet där en idé, intresse och 
övertygelse ligger till grund för organisationen. En oberoende ideell organisation styrs av regler och 
riktlinjer som överenskommit inom verksamheten, medan en beroende ideell organisation som arbetar 
på uppdrag av en offentlig organisation tvingas utforma sitt arbete efter offentliga regelverk. I likhet 
med den ideella organisationen bedrivs den offentliga organisationen utan ett vinstintresse men styrs 
istället av lagar och politiska beslut. Offentliga organisationer arbetar efter medborgarnas rättigheter 
och skyldigheter. Det innebär att organisationerna har å ena sidan skyldighet att bistå med hjälp men å 
andra sidan också rätt till att utöva sanktioner (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Yrkesverksamma  socialarbetare  representerar  den  organisation  denne  arbetar  på  uppdrag  av.  Det 
innebär att socialarbetaren ska stå i direkt kontakt med den hjälpsökande, i vilka deras roller formas i 
mötet med varandra (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Rollerna som tilldelas socialarbetarna 
har ett  inbyggt dilemma. De ska å ena sidan se till  varje enskild individ och å andra sidan ha ett  
begränsat  handlingsutrymme på  grund av  uppsatta  regler  för  hur  det  sociala  arbetet  ska  bedrivas. 
Socialarbetare har en stor frihet att agera men styrs samtidigt av lagar, regler och överenskommelser.  
Handlingsutrymmet  som ska bygga på professionell  kunskap formas delvis  av organisationen men 
också genom socialarbetarens tolkningar och samspel med klienterna. Det innebär att socialarbetaren 
har möjlighet att välja sitt agerande inom ramen för organisationens uppdrag. Det inbyggda dilemmat 
kan hanteras på olika sätt, varvid frihet och ansvar hålls i jämvikt eller utnyttjas på olika sätt (Svensson,  
Johnsson, Laanemets, 2008). Bortsett från detta har socialarbetaren ett ansvar att agera, vare sig det 
gäller att prata, ta kontakt, fatta beslut eller följa en manual. Det handlar om aktiva handlingar som 
syftar till  en förändring vare sig det sker genom ett ingripande eller underlåtelse till  ett ingripande 
(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det finns främst fyra olika typer av sociala handlingar, i 
socialt  arbete  innebär  den målrationella  handlingen att  den  anställda  medvetet  utför  en handling  i 
strävan efter ett önskvärt resultat, vilket utgör motiveringen och grunden till handlingen. Till skillnad 
från  den  målrationella  handlingen  är  det,  i  en  värderationell  handling,  viktigare  att  agera  oavsett 
resultat.  Handlingen i  sig är således målet  och grunden till  den anställdas agerande.  Den affektiva 
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handlingen bygger på den anställdas inneboende känsla eller ideologi, vilket styr dennes handling i den 
givna situationen. Handlingen bygger inte på en rationell grund och kan därmed ifrågasättas. I likhet 
med detta utförs den traditionella handlingen även vanemässigt och oreflekterat. Exempel på detta är 
att lagar och regler följs på ett strikt och traditionellt sätt. Sammantaget innebär det att dessa handlingar 
har  olika  innebörder  som  bygger  på  olika  normer  i  såväl  samhälle  som  organisation  (Svensson, 
Johnsson & Laanemets, 2008). 

4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metodologiska grund att presenteras. Till att börja med ges en kort  
introduktion  till  studiens  forskningsdesign  och  val  av  metod.  Därefter  presenteras  hur 
litteratursökningen har gått tillväga och vilka sökord som tillämpats. Även studiens urvalsprocess och 
utformande  av  intervjuguide  kommer  att  presenteras  för  att  sedan  övergå  till  genomförandet  av 
fokusgruppsintervjuer samt bearbetning och analys av det empiriska materialet. Slutligen presenteras 
studiens etik med hänvisning till forskningsetiska principer. Det källkritiska förhållningssättet kommer 
ske  löpande  i  detta  kapitel,  dels  med  hänvisning  till  relevant  metodlitteratur  och  dels  genom 
överväganden i form av för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt. 

4.1 Forskningsdesign och metod

För  att  uppnå  studiens  syfte  har  vi  genomfört  en  kvalitativ  undersökning  som  bygger  på  en 
socialkonstruktionistiskt grund. Utgångspunkten är att det inte finns en objektiv verklighet eller sann 
kunskap om den, utan verkligheten konstrueras och tolkas språkligt av människan genom diskurser. Det 
innebär att kunskap om olika företeelser är subjektivt och skiljer sig från person till person (Berger & 
Luckmann,  1966;  Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2000).  Det  socialkonstruktionistiska  perspektivet 
lämpar  sig  för  denna  studie  då  utgångspunkten  är  att  få  en  djupare  förståelse  för  hur  olika 
verksamhetsföreträdare  förstår  och  tolkar  våld  i  nära  relationer  samt  hur  konstruktionen  av  våld 
påverkar  arbetet  i  organisationen.  Vi  har  inte  som syfte  att  generalisera studiens resultat  eller  föra 
statistik utan göra en diskursanalys som bygger på deltagarnas utsagor om våld. För den föreliggande 
studiens  ändamål  lämpade  sig  således  den  kvalitativa  ansatsen  som forskningsmetod  mer  än  den 
kvantitativa ansatsen, som enligt Kvale och Brinkmann (2009), ämnar till kvantifiering av data och 
prövning av hypoteser eller teorier. Den kvalitativa undersökningen ämnar istället att studera sociala 
fenomen i dess naturliga miljö (Fejes & Thornberg, 2009). Fokus ligger på människors förståelser, 
tolkningar och utsagor om ett socialt fenomen, varav dessa kan ge en uppfattning om den särskilda 
situationen (Ryen, 2004). För att förstå och fånga det subtila fenomenet, mäns våld mot kvinnor, ansågs 
kvalitativa intervjuer vara mer välfunna. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att i kvalitativa intervjuer  
betraktas kunskap som en social produktion snarare än som universell fakta, vilket även var studiens 
utgångspunkt. Denna datainsamlingsmetod är mer tillämpbart när syftet är att få en ökad förståelse av 
människors uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009). I likhet med detta anser vi att 
känslor,  tankar  och  erfarenheter  bör  studeras  på  djupet  och  i  detalj  med  hjälp  av  den  kvalitativa 
ansatsen i form av en diskursanalys. 

4.2 Litteraturanförskaffning

I  föreliggande studie  har  vi  använt  oss  av  databaserna  Social  Service  Abstract,  Summon och  den 
nationella sökmotorn Libris. För att få en bred orientering och kunskapsöversikt i forskningsområdet 
användes  till  en  början  följande  sökord:  mäns  våld  mot  kvinnor,  våldsutsatta  kvinnor,  barn  som  
bevittnar  våld  samt  brister  och  hantering  av  våld  i  olika  organisationer.  I  den  senare 
litteratursökningen låg det  socialkonstruktionistiska  perspektivet till  grund för mer konkreta sökord 
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såsom våld, offer, förövare och organisation samt handlingsutrymme. Motsvarande ord söktes även på 
engelska och i olika kombinationer för att få tillräckliga träffar. Både nationella och internationella 
studier och litteratur införskaffades varvid sökningen tillämpades utan tidsbegränsning för när dessa 
skulle  vara  publicerade.  Relevanta  titlar  beställdes  för  en  djupare  läsning,  medan  irrelevanta  titlar 
exkluderades. Litteratur som införskaffades sorterades ytterligare efter en genomgång av respektive 
sammanfattning eller abstract. Med hjälp av databaserna exkluderades även litteratur och studier på 
andra språk än svenska och engelska. Kriterierna för att ingå i litteratursökningen var att dessa skulle  
vara  så  närliggande  den  egna  studien  som  möjligt,  det  vill  säga  beröra  samma  problemområde 
underbyggt av den kvalitativa forskningsmetoden.

4.3 Urval

Ett  informationsbrev  (se  bifogad  bilaga  1)  upprättades  i  syfte  att  informera  och  rekrytera 
yrkesverksamma företrädare  som arbetar  med  våldsutsatta  kvinnor  och  barn  som bevittnar  våld  i 
hemmet. Uppskattningsvis 90 socialarbetare i såväl offentlig som ideell organisation, i en kommun i en 
mellanstor stad, kontaktades mot bakgrund av deras kunskap och erfarenhet i arbetet med mäns våld 
mot  kvinnor.  Dessa  besitter  information  om  problemet  som  föreliggande  studie  undersöker. 
Informationsbrevet  skickades  per  e-post  till  samtliga,  dock  var  få  intresserade  av  att  medverka  i 
undersökningen.  För  att  ytterligare  rekrytera  relevanta  deltagare  kontaktades  enhetschefer  och 
samordnare från olika verksamheter per telefon. Fem yrkesverksamma företrädare för den uppsökta 
ideella organisationen och sju från den offentliga verksamheten uppgav att de var villiga att medverka i  
undersökningen. Sammantaget innefattade urvalet fem deltagare från den offentliga och sex från den 
ideella organisationen . Undersökningens urval byggde således inte på ett sannolikhetsurval, utan på ett 
strategiskturval,  vilket  enligt  Denscombe  (2009),  innebär  att  relevanta  deltagare  väljs  ut  på  ett 
strategiskt sätt för att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå syftet med undersökningen. Denna 
teknik är särskilt lämplig för kvalitativ forskning där urval av människor, texter och företeelser utgör en 
upptäcktsprocess (Denscombe, 2009). 

4.4 Utformande av intervjuguide

En intervjuguide syftar  till  att  vägleda intervjuaren,  där  upprättade  teman och frågor  berörs  under 
intervjun (Dahlgren & Johansson, 2009; Denscombe, 2009). Mot bakgrund av detta upprättades en 
tematisk intervjuguide (se bifogad bilaga 2) för att garantera att det avsedda studieområdet berördes. I 
den föreliggande studien har tre teman utmynnat i ett antal frågor som handlar om yrkesverksamma 
socialarbetares förståelse och tolkning av våld i nära relationer samt det organisatoriska arbetet. Mer 
specifikt handlar det första temat om verksamma företrädares definition, tankar och erfarenheter av 
våld  i  nära  relationer.  Det  andra  temat  fokuserar  på  arbetet  med  målgruppen  i  form av  upplevda 
svårigheter och hinder, etiska dilemman samt vad som är viktigt att tänka på i arbetet. Det tredje och 
sista temat berör organisatoriska aspekter såsom lagar och riktlinjer, vad som skulle behöva förbättras 
och i vilken utsträckning de kan påverka arbetet med målgruppen. Exempel på frågor i intervjuguiden 
är: Vad tänker du/ni på när ni hör begreppet våld i nära relationer? Hur upplever du/ni arbetet med 
målgruppen?  Har  du/ni  några  riktlinjer  för  hur  arbetet  med  målgruppen  ska  bedrivas?  Frågorna 
utformades i syfte att lämna ett visst utrymme för flexibilitet vad gäller frågornas ordningsföljd och 
deltagarnas  svarsutrymme.  Detta  kännetecknar  en  semistrukturerad  intervjuguide  där  dialogen 
utvecklas beroende på vilket svar som ges (Denscombe, 2009). I den färdigställda intervjuguiden, som 
skickades på förhand till samtliga deltagare, presenterades även den föreliggande studiens övergripande 
syfte. Vi är medvetna om att förberedelsen mer eller mindre kan ha påverkat deltagarnas utsagor om 
våld i nära relationer. En förberedelse ansågs dock kunna bidra till en bättre struktur och ordning i 
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fokusgruppsintervjuerna. En utarbetad intervjuguide kan förhindra att överflödig information samlas in 
och att materialet blir vinklat (Ryen, 2004). 

4.5 Genomförande fokusgruppsintervjuer 

Ett  samtyckesbrev (se bifogad bilaga 3) upprättades i  syfte att informera om studiens villkor samt 
erhålla samtycke från deltagarna att spela in samtalen på band. Innan genomförandet av intervjuerna 
skrev samtliga deltagare under avtalet och vi presenterade bakgrunden till undersökningen, dess syfte 
och ändamål.  Vi  försäkrade även att  information kommer att  behandlas konfidentiellt,  vilket  enligt 
Denscombe (2009), är viktigt i den inledande fasen för att kunna upprätthålla en tillitsfull och god 
relation. Vidare är det viktigt med en avslappnad miljö där deltagarna känner sig fria att öppet tala om 
det ämnesområde som berörs (Denscombe, 2009). Tillsammans med deltagarna kom vi överens om 
mötesplatsen. Ambitionen var främst att genomföra flera fokusgrupper från olika organisationer. Det 
var  dock svårt  att  rekrytera  och anordna intervjuer  med flera  yrkesverksamma vid ett  och  samma 
tillfälle.  En enskild intervju  genomfördes  men utelämnades  i  det  empiriska  materialet  då  den inte 
ansågs  vara  tillräckligt  representativt  för  en  organisation.  Två  fokusgruppsintervjuer  genomfördes 
således med en offentlig och ideell organisation, i vilka vi hade samma intervjuguide som underlag. En 
fokusgruppsintervju innebär att flera deltagare på ungefär sex personer, samlas för att prata om deras 
känslor, uppfattningar, attityder och idéer om ett specifikt fenomen (Wibeck, 2010). I den föreliggande 
studien genomfördes fokusgruppsintervjuerna i mindre antal  deltagare, detta för att det var ett fåtal 
yrkesverksamma som ville medverka i undersökningen. Trots rekommendationen att ha flera deltagare 
kan det av praktiska skäl vara nödvändigt med färre deltagare i en fokusgrupp, särskilt vid småskalig 
forskning  (Denscombe,  2009).  Fördelen  med  denna metod  är  att  gruppdiskussionen kan vara  mer 
belysande än vid enskilda intervjuer. Deltagarna får exempelvis möjlighet att interagera med varandra 
och ta del av andras synpunkter, vilket kan främja deras förmåga att  uttrycka sina känslor, bli  mer 
delaktiga  och  reflektera  över  andras  utsagor  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  På  intervjuplatserna 
anordnade vi  sittplatser  i  form av en  cirkel  där  var  och en  hade möjlighet  att  överskåda  samtliga 
deltagare. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att arrangera placeringen så optimalt som möjligt för 
att få deltagarna att slappna av och finna sig till rätta. Vid genomförandet av intervjuerna i fokusgrupp 
ansåg vi att detta var viktigt att beakta, dels för att flera personer intervjuades samtidigt och dels för att  
fånga gruppdynamiken. För att kunna koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjuerna valde vi 
att spela in samtalen på band, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det vanligaste sättet att  
registrera intervjuer. Fokusgruppsintervjuerna upptog cirka 60-75 minuter. Samtliga intervjuer inleddes 
med frågor om bland annat utbildning och arbetserfarenhet. Därefter hade vi fördjupande frågor om 
våld, varvid deltagarna fick definiera och beskriva fenomenet. Vår ambition var att en av oss skulle 
anteckna medan den andra skulle hålla intervjun. Det var dock svårt då vi båda blev väldigt involverade  
och  upptagna  med  att  föra  diskussionerna,  särskilt  i  fokusgruppsintervjuerna.  Enligt  Kvale  och 
Brinkmann (2009) kan det vara bra att låta bli att föra omfattande anteckningar under samtal då det kan 
vara distraherande och ett störande moment i samtalsflödet. Det är viktigt, enligt Denscombe (2009) att 
övervaka intervjuförloppet genom att bland annat identifiera huvudpunkter som deltagarna anför, leta 
efter motsägelsefulla och inkonsekventa svar samt hitta en känsla för kontexten. I likhet med detta  
ställde vi också följdfrågor för att klara upp missuppfattningar. Samtliga intervjuer avslutades genom 
att  deltagarna  fick möjlighet  att  tillägga och ändra något  som tagits  upp tidigare.  Vi  frågade även 
deltagarna om hur det kändes att bli intervjuade och tackade avslutningsvis för deras medverkan. 

4.6 Databearbetning och analysförfarande

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det en 
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grundregel  i  transkribering  av  samtal,  bland  annat  ska  det  finnas  en  tydlig  presentation  om  hur 
utskrifterna har genomförts. Den egna utskriftsproceduren skrevs så ordagrant som möjligt  och vid 
oklarheter eller  osammanhängande meningar skrevs punkter i löpande text (“...”). Även icke-verbal 
kommunikation och upprepningar togs med i löpande text i form av “Mm” och “Ahh”. Till en början 
ansågs  det  transkriberade  materialet  vara  omfattande  och  kaotiskt.  För  att  göra  det  överskådligt 
tematiserade och kategoriserade vi intervjuerna. Kategorisering av datamaterial kan, enligt Kvale och 
Brinkmann (2009)  bidra  till  en överblick  av  materialet  som underlättar  eventuella  jämförelser.  En 
ordning i databearbetning kan framställas först när det empiriska materialet har sorterats, vilket kan 
förenkla det senare analysförfarandet (Rennstam & Wästerfors, 2011). Analysmetoden ad hoc användes 
i  den  föreliggande  studien,  där  modellering  och  tolkning  tillämpades  i  kombination  av  varandra. 
Modellering innebär, enligt Fejes och Thornberg (2009), att forskaren utgår från olika begrepp för att 
analysera relationen mellan dessa. Med hjälp av detta kunde vi utarbeta en teoretisk resonemang och 
analysera hur begreppen våld, offer och förövare ömsesidigt och diskursivt påverkar varandra. Tolkning 
som metod innebär, enligt Fejes och Thornberg (2009), att forskaren tolkar och reflekterar över det  
empiriska materialet på djupet. I likhet med detta användes även studiens teori och begrepp för att 
abstrahera  det  empiriska  materialet  till  en  diskursiv  nivå.  Enligt  Boréus  (2011)  är  språk  och 
språkanvändning det centrala i en diskursanalys. Utgångspunkten i denna studie var att  deltagarnas 
diskursiva utsagor handlar om hur mäns våld mot kvinnor kan förstås. Vi tog således inte ställning till 
om  utsagorna  hänför  sig  till  essentiella  eller  objektiva  förhållanden,  då  det  enligt 
socialkonstruktionismen inte existerar en objektiv verklighet (Berger & Luckmann, 1966). Med hjälp 
av den socialkonstruktionistiska perspektivet betraktades således kunskapen som socialt producerad.

4.7 Etik

I insamlingen av det empiriska materialet har etiska aspekter beaktats dels i fokusgruppsintervjuerna 
och dels i  den framställda och presenterade undersökningen. Etiska aspekter ska,  enligt  Kvale och 
Brinkmann (2009),  beaktas främst vid intervjuer då moraliska och etiska frågor kan upplevas vara 
påträngande i människors privata liv. Utlämnad information bör följaktligen behandlas varsamt och 
med respekt för den enskilde. För att förhindra och minimera risken för etiska dilemman beaktade vi 
etiska aspekter och utarbetade frågor därefter (se bilaga 2). Detta i likhet med Kvale och Brinkmann 
(2009) som även skriver att etiska problem är vanliga då det är svårt att forska om privata liv för att 
sedan presentera det offentligt. I intervjuguiden utarbetades frågor som sedan kategoriserades i olika 
teman. Därefter upprättades ett informations- och samtyckesbrev som skickades till samtliga deltagare, 
varvid syftet  var bland annat  att rekrytera deltagare, informera om studiens ändamål och garantera 
deltagarnas konfidentialitet. Tillvägagångssättet kan liknas vid Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer, 
information-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa fyra krav innebär sammantaget 
att deltagare i en undersökning ska informeras om studiens syfte, varav dennes medverkan ska bygga 
på frivillighet  (Vetenskapsrådet,  2002).  Deltagarnas  utsagor  hanterades varsamt  dels genom fiktiva 
namn och dels genom att informationen hanterades konfidentiellt. Ytterligare etiska aspekter bör, enligt 
Kvale  och  Brinkmann  (2009),  beaktas  under  intervjusituationen  där  olika  överväganden  kan  vara 
nödvändigt.  Vissa  känsliga  och  personliga  frågor  uteslöts  i  intervjuerna  då  de  personliga 
konsekvenserna för deltagarna vägde tyngre än vårt intresse att fördjupa ytterligare. 

4.8 Tillförlitlighet och äkthet 

I  den  föreliggande  studien  har  kvalitet  eftersträvats  genom tillförlitlighet  och  äkthet.  Motsvarande 
begrepp inom den kvantitativa forskningsansatsen är, enligt Fejes och Thornberg (2009), reliabilitet och  
validitet. Den ontologiska utgångspunkten i kvantitativ forskning är att det finns en objektiv verklighet 
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oberoende människans förståelse av den (Kvale & Brinkmann, 2009), varför tillförlitlighet och äkthet 
är  mer relevant  för  den egna kvalitativa studien.  Tillförlitlighet  och äkthet  handlar istället  om hur 
tillförlitligt ett resultat ska anses vara i relation till val av metod, databearbetning och analysförfarande 
(Fejes & Thornberg).  I den föreliggande undersökningsprocessen har en noggrann och ett  reflexivt 
förhållningssätt  upprätthållts  med  fokus  på  deltagarnas  språkliga  diskurser,  varvid  även  den  egna 
studiens resultat ska betraktas som en diskursiv konstruktion snarare än som avspegling av en objektiv 
verklighet. Även Winther Jørgensen & Phillips (2000) betonar vikten av ett reflexivt förhållningssätt 
särskilt när en undersökning bygger på socialkonstruktionismen. Det sanningsanspråk vi gör i denna 
studie grundar sig i  deltagarnas diskursiva antaganden, varför generalisering inte är möjlig.  När vi 
teoretiserar och analyserar deltagarnas diskursiva antaganden om mäns våld mot kvinnor framträder ett 
visst sanningsanspråk som utgör en vision på hur problemet kan förstås.

5. Analys

I det föreliggande kapitlet kommer en analys av det empiriska materialet att presenteras i relation till 
studiens frågeställningar och teoretiska begrepp. Under rubriken “Våld” och “Mäns våld mot kvinnor i  
nära relationer” kommer en presentation av deltagarnas tolkning och förståelse av våld att presenteras. 
Rubriken  “Offer”  och ”Förövare”  kommer  att  behandla  hur  deltagarna  diskursivt  konstruerar  och 
rekonstruerar  offer-  och  förövarkategorin.  En  kort  jämförelse  mellan  den  offentliga  och  ideella 
organisationen  kommer  att  framställas  under  rubriken  “Organisation  och  handlingsutrymme”.  Där 
kommer vi även att analysera hur organisatoriska förutsättningar skapar olika förståelser om mäns våld 
mot  kvinnor.  För  att  analysen  ska  vara  begriplig  och  sammanhängande  har  vi  valt  att  benämna 
deltagarna  från  den offentliga  organisationen som socialarbetare och de  andra  deltagarna  från  den 
ideella organisation som yrkesverksamma.  Innan dess kommer en kort presentation av den offentliga 
och ideella organisationen att presenteras. 

Den offentliga organisationen är en verksamhet som arbetar på uppdrag av en kommun i en mellanstor 
stad. Organisationen ämnar till att bistå stöd och hjälp för de bosatta medborgare inom kommunen som 
är  eller  har  blivit  utsatt  för hot  eller  våld av närstående eller  utsatt  andra närstående för våld.  De 
hjälpsökande, det vill säga män, kvinnor och barn, kan få hjälp i form av stödsamtal, rådgivning och 
praktisk hjälp av de anställda kuratorerna. Deltagarna från den offentliga organisationen har samtliga 
en  socionomutbildning,  varav  en  har  varit  verksam  sedan  organisationen  startades.  Samtliga  har 
tidigare  arbetserfarenheter  inom  socialt  arbete  innan  de  blivit  verksamma  för  den  nuvarande 
organisationen. 

Den ideella organisationen är en verksamhet som vänder sig till unga tjejer som har blivit utsatt för 
våld, sexuella övergrepp eller liknande. Även tjejer som har andra frågor och funderingar kan vända sig 
till  organisationen för att anonymt få rådgivning, bli stöttad och lyssnad på. Organisationen finns i  
huvudsak till för att stötta och stärka unga tjejer. Grundtanken bygger på att män och kvinnor lever i ett 
ojämställt samhälle, varför det i många områden än idag råder orättvisor och ojämlikheter. Den ideella 
organisationen ämnar således till att stärka och skapa en fristad för unga tjejer. Samtliga deltagare från 
den  ideella  organisationen  är  tjejer  med  olika  bakgrunder  och  erfarenheter.  Majoriteten  är  under 
pågående utbildning med olika  inriktningar,  medan en  är  nyexaminerad  socionom. Vissa  har  varit 
verksamma under en längre period medan andra har nyligen blivit medlem i organisationen. 

5.1 Våld

Våld förklaras  av samtliga  deltagare inom såväl  den offentliga som ideella  organisationen med en 
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samhällsvetenskaplig  diskurs  då  våld  beskrivs  som  ett  socialt  problem  snarare  än  ett  biologiskt 
fenomen. Den biologiska förklaringen som, enligt Hearn (1998) var vedertagen på 1960-talet, berördes 
således inte i intervjuerna. En möjlig förklaring till detta kan vara att det biologiska sättet att förstå och 
förklara våld anses inte längre vara legitimt i det sociala arbetets praktik. Istället definierar deltagarna 
våld i termer av fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld. Dessa är enligt Isdal (2001) 
bland de vanligaste kategorierna som människor i allmänhet ofta associerar våld med. Socialarbetaren 
Anna från den offentliga organisationen preciserar det psykiska våldet. 

I det psykiska våldet ingår det alltså hot om våld och kontroll... det kan vara att man blir slagen en gång och 
kanske aldrig mer blir slagen och det räcker för att man ska veta att man är utsatt för kontroll och hot om 
våld, kränkningar och förtryck. - Anna (Offentlig org.).  

Utifrån ovanstående citat kan detta förstås som att Anna i sin beskrivning av psykiskt våld har svårt att  
särskilja detta från latent våld, som enligt Isdal (2001) innebär hot och rädsla för våld som hela tiden  
finns närvarande. Det tycks vara svårare i praktiken att särskilja kategorierna av våld som enligt Isdal 
(2001) framställs som konkreta kategorier av våld. I Annas uttalande kan det dock utläsas att det kan 
vara svårt att särskilja mellan det psykiska och latenta våldet då våld som socialt fenomen kan antas 
vara  mer  abstrakt  än  konkret  i  praktiken.  Även  Estelle från  den  ideella  organisationen  påvisar 
svårigheten med att  särskilja våldskategorierna från varandra. Hon uppger att “det är hela tiden en 
blandning, det är kanske svårt att prata om fysisk våld utan att prata om psykologiskt våld”, varav 
Malin inflikar och  säger “...eller ekonomiskt våld och inte psykiskt våld och de två aspekterna hänger 
också jättetydligt ihop…”. Våld som fenomen kan antas diskursivt konstrueras av deltagarna som en 
samling av olika men ändock snarlika våldshandlingar. I vissa situationer kan det antas vara svårare att 
prata  om den ena våldskategorin utan att  inkludera en annan då våld,  enligt Johnsson och Ferraro 
(2000), kan yttra sig i olika former och förekomma i flera olika kombinationer, vilket också Malin  
påvisar. 

Och också sexuellt våld som inte är våldsamt om man säger så, utan det handlar mer om sexuella övergrepp 
som kanske handlar om att man tjatar och manipulerar eller att allt inte känns okej. - Malin (Ideell org.).

Estelle från den ideella organisationen uppger att de arbetar med våld i ett brett perspektiv, varför det  
kan vara svårt att särskilja och definiera vissa våldskategorier. 

Vi jobbar liksom med våld i ett ganska brett perspektiv. Fysiskt våld som knuffar, sparkar och liknande men  
även ekonomiskt våld det vill säga kontrollbeteenden av olika slag, att man kontrollerar ekonomin och det  
sociala livet. Sen pratar man om psykiskt våld också, vars definition saknas i lagstiftning, det finns inget som 
heter så rent formellt, men det kan man ju ändå se. - Estelle (Ideell org.). 

Det fysiska och ekonomiska våldet  preciseras i  särskilda termer medan det  psykiska våldet  förblir 
ouppklarat. I likhet med Estelle, anser vi att en möjlig förklaring till detta kan vara att det psykiska 
våldet  saknar  juridisk beteckning,  vilket  medför  svårigheter  i  att  formellt  och  diskursivt  prata  om 
fenomenet som en utmärkande våldskategori. Enligt Muehlendhard och Kimes (1999), konstrueras våld  
mot  bakgrund  av  hur  det  uppmärksammas  och  kategoriseras  som  våld  eller  icke-våld.  Att  en 
våldskategori inte uppmärksammas i lagstiftningen kan således medföra diskursiva svårigheter i det 
sociala arbetets praktik.  

Socialarbetaren Anna uppger att våld handlar om att “...göra saker man inte vill eller inte få göra saker  
man vill eller tvingas göra saker man inte vill...”, medan Lena från den ideella organisationen uppger 
att våld utövas “...när man har ett syfte att skada någon annan person eller kontrollera...”. Utifrån dessa 
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uttalanden kan det antas att våld oavsett form, utövas i syfte att få makt och kontroll över en annan  
person. Det innebär att all våldsutövande oavsett om det sker fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt 
eller latent, kan våldet enligt (Hydén, 2002), ha samma intention. Vi anser att i Annas uttalande kan det 
antas  att  hon  pratar  om  våld  utifrån  ett  offerperspektiv  där  termen  “man”  syftar  till  den  utsatta  
personen. I kontrast till detta pratar Lena från ett förövarperspektiv där termen “man” istället syftar till 
personen som utövar våld. En möjlig förklaring till deltagarnas olika sätt att beskriva våld är att de har  
olika  teoretiska  utgångspunkter,  vilket  även socialarbetaren  Erik från  den offentliga organisationen 
påvisar.

Vi brukar använda oss av när vi informerar och tänker på en högre nivå, två definitioner. Det finns en man 
som heter Per Isdal och hans definition av våld är det som vi skriver under på. Sen har ju FN sin deklaration  
och definition på våld. - Erik (offentlig org.). 

Våld som ett socialt fenomen kan vid den första anblicken upplevas vara abstrakt och svår att förstå 
och  begripa,  men  genom att  klä  sina  idéer  i  ord  och  kategorisera  begrepp  görs  dessa  något  mer 
begripliga (Winther Jørgensen & Phillips,  2000). Mot bakgrund av detta kan det antas att samtliga 
deltagare definierar våld genom att definiera fenomenet med hjälp av särskilda teoretiska begrepp och 
på så sätt utmärka våld från andra sociala fenomen. I citaten ovan är det tydligt hur våld konstrueras 
och rekonstrueras av deltagarna inom respektive organisation. Våldet utmärker sig inte enbart genom 
att  handlingarna  får  olika  benämningar  utan  dessa  särskiljs  även från  icke-våldsamma  handlingar. 
Deltagarnas utsagor om våld kan liknas vid så kallade claims-making, vilket enligt Perrin och Miller-
Perrin (2011), innebär att sociala problem konstrueras mot bakgrund av oroande antaganden om ett 
upplevt problematiskt fenomen. Deltagarnas uttryckande antaganden om våld och dess konsekvenser 
kan tolkas vara ett sätt för dem att diskursivt konstruera och tillskriva våld en särskild mening och 
innebörd.  Liknande claims-making skedde på 1960-talet  då våld,  enligt  Hearn (1998),  ansågs vara 
naturligt, men som sedan kom att betraktas som ett socialt problem. Sociala konstruktioner kan komma 
att skapa sin egen verklighet genom att dessa införlivas i människor medvetande och beteende (Ejrnaes 
& Kristiansen, 2002). Det kan tänkas att våld upplevs mer problematiskt och reellt existerande idag. 
Våld i allmänhet har dock inte alltid ansetts vara ett problem, utan kan betraktas som ett resultat av 
människors konstruktioner,  alltså  hur förståelsen av våld har en historisk, kulturell  och samhällelig 
bakgrund (Hearn, 1998). Även Muehlendhard och Kimes (1999) skriver att våld inte alltid betraktats 
som ett socialt problem utan det var först när vissa handlingar kom att kategoriseras som våldsamma 
och  andra  som icke-våldsamma  som begreppet  våld  konstruerades.  Mot  bakgrund  av  deltagarnas 
utsagor om våld anser vi i likhet med Ejrnaes och Kristiansen (2002), att våld inte ska betraktas som ett  
objektivt fenomen utan istället som ett socialt problem som bygger på hur människor konstruerar och 
tillskriver våld en mening. Hur våld konceptualiseras och begreppliggörs påverkar sammantaget hur 
olika beteenden och handlingar ska betraktas som acceptabla eller  ska fördömas (Muehlendhard & 
Kimes,  1999).  En  konsekvens  av  det  socialkonstruktionistiska  sättet  att  förstå  och  förklara  våld, 
riskerar medföra att våld inte betraktas som problematiskt, då det “bara” är en social konstruktion. Vi  
anser dock att handlingarna i sig liksom konstruktionen av våld kan vara lika problematiska eftersom 
våldsutövande kan få enligt forskning påtagliga konsekvenser för individen och samhället i stort (se 
Danis, 2003, Edleson, 1999; Chiodo, et al., 2008). 

Våld kan enligt Isdal (2001), definieras av utomstående personer, vars definition bygger på våldets 
sammanhang, intention och konsekvenser. Det innebär att personer som indirekt eller direkt ser eller 
hör våld kan definiera det utifrån dennes position som utomstående (Isdal, 2001). Både den offentliga 
och ideella organisationen definierar och kartlägger våld utifrån ett utomstående perspektiv, vilket kan 
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skilja  från  en  erfarenhetsbaserad  upplevelse  av  våld.  Socialarbetaren  Emma från  den  offentliga 
organisationen uppger att de, i arbetet med målgruppen, fokuserar på “...konsekvenserna av våldet...” 
och som då kan se olika ut. Birgitta från samma organisation förtydligar detta och uppger att de i  
arbetet fokuserar och kartlägger våldet genom att “...klä detta i ord, tankar och sammanhang...”. Den 
ideella organisationen kartlägger också våldet men, enligt Estelle, talar de inte om vad en upplevelse 
betyder utan säger att “...om någon slår dig i ansiktet är det olagligt, det är ett brott, det är våld...”. De 
hjälpsökande  män  och  kvinnor  får  således  hjälp  i  kontakt  med organisationerna  att  definiera  och 
kartlägga våldet då många kvinnor enligt Malin är “ganska osäkra på om det är våld eller inte och att de  
vill ha hjälp att definiera”. Dessa uttalanden kan förstås som att våld är något både män och kvinnor 
behöver lära sig att de har utsatt en annan eller blivit utsatt för. Detta återfinns även i Anna uttalande 
“vi berättar mycket om våldet och dess konsekvenser. Det är information och en lärosituation”. I likhet  
med Hearn (1998) kan det förstås som att deltagarna betraktar våld som en konstruktion varvid de 
hjälpsökande ska genomgå en läroprocess snarare än att våld är något som existerar oberoende av 
människors förståelse av våld. Att deltagarna hjälper de hjälpsökande att definiera våld, kan ses som ett 
sätt för organisationerna att konstruera och upprätthålla den diskursiva synen på våld. Det kan tänkas 
att  deltagarna  i  såväl  den  offentliga  som  ideella  organisationen  har  genom  sin  position 
tolkningsföreträde att definiera våld mot bakgrund av sin kunskap och erfarenhet. Det innebär att de 
hjälpsökande har inga alternativ än att tillsammans med organisationen lära sig om våld och således 
införliva  organisationernas  konstruktion  av  fenomenet.  Om  den  hjälpsökande  inte  accepterar 
organisationernas sätt att förstå och förklara våld kan det få konsekvenser. 

När man pratat med de och man väntar in och förklarar våldets konsekvenser för kvinnan och barnen, då är  
det inga bekymmer med att göra en anmälan. Om inte det är akut att barnen far riktigt illa så kan det vara bra  
att vänta in för då berättar de också mer när de väl kommer hit så att barnen får hjälp som de behöver. -  
Birgitta (offentlig org.). 

Av det ovanstående citatet kan det utläsas att den våldsutsatta kvinnan måste förstå och kartlägga våldet  
i likhet med den offentliga organisationens sätt att benämna problemet. Om kvinnan motsätter sig detta 
kan hon riskera att inte få någon hjälp eller att organisationen tvingas vidta åtgärder och anmäla om det  
finns barn som riskerar att fara illa. 

Kvinnorna börjar komma ihåg “ja juste, det här utsattes jag för”, men ibland kommer de inte riktigt ihåg vad  
de har varit med om och de vet inte om det är våld eller inte. Så vi kartlägger våldet och jobbar efter det, från 
de olika teman som du pratade om. - Anna (Offentlig org.).

Sammantaget  kan  det  innebära  att  de  hjälpsökande  tillsammans  med  deltagarna  konstruerar  en 
förståelse  av  våld  med  hjälp  av  organisationernas  teoretiska  förklaringar  av  problemet,  vilket  kan 
illustreras i ovanstående citat. När deltagarna definierar de hjälpsökandes upplevelser som våld blir det 
möjligt för organisationerna att tillsätta adekvata åtgärder. 

5.1.1 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Samtliga  deltagare  inom organisationerna  uppger  att  mäns våld  mot  kvinnor  skiljer  sig  från andra 
våldsbrott  genom  att  offret  och  förövaren  har  eller  har  haft  en  nära  relation  till  varandra. 
Socialarbetaren  Anna  från  den offentliga  organisationen  uppger  att  nära  relation  innebär  att  “man 
känner personen, man ska känna igen förövaren. Man ska ha haft  en relation eller ha en relation”.  
Enligt Erik från samma organisation handlar det om att den hjälpsökande ska vara sambo eller gift. 
Estelle och Lena från den ideella organisationen förknippar också våldet med kärleksrelationer, men 
även med dysfunktionella familjer där våld förekommer mellan föräldrar och föräldrar och barn. Enligt 
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Hearn (1998) är detta det vanligaste sättet att särskilja mäns våld mot kvinnor från våld i allmänhet. 
När deltagarna talar om mäns våld mot kvinnor blir  det tydligt  hur fenomenet  särskiljs från andra 
våldsbrott, varvid ett antal kriterier måste uppfyllas för att det ska vara en fråga om mäns våld mot  
kvinnor. Socialarbetaren Emma uppger att de i den offentliga organisationen hade kommit i kontakt 
med kvinnor som blivit utsatta för stalkning, det vill säga förföljelse av okända personer, varvid vi  
frågar om detta kan betraktas som mäns våld mot kvinnor i nära relation. 

Nej, det fick sådana konsekvenser för den här kvinnans liv att hon behövde ha stöd och stödsamtal. Vi hjälpte  
till i kontakten med polisen. Nej, det är egentligen inte nära relation. - Emma (offentlig org.). 

Stalkning  tillhör  inte  till  kategoriseringen  av  mäns  våld  mot  kvinnor,  utan  det  fick,  enligt 
socialarbetaren  Emma,  sådana  konsekvenser  att  organisationen  var  tvungen  att  vidta  åtgärder.  En 
möjlig förklaring till varför fenomenet exkluderas från kategorin kan vara att förövaren och offret inte  
har en känslomässig relation till varandra, vilket är ett kriterium för att det ska betraktas som mäns våld 
mot kvinnor. Ett annat fenomen som, enligt Emma, faller inom ramen för kategorin är hedersrelaterat  
våld. Anledningen är att våldet och förtrycket förekommer inom familjen mellan föräldrar och barn 
samt utövas av den större delen av familjens nätverk. Vidare framkommer det i intervjun med den 
offentliga organisationen att mäns våld mot kvinnor även kan benämnas som partnervåld, om de enligt 
socialarbetaren Emma   “...ska vara könsneutral…”. Begreppet partnervåld har enligt oss ett inbyggt 
dilemma, dels genom att män fråntas sitt ansvar för sina våldsamma handlingar och dels kan våldet 
betraktas  som  ömsesidigt.  Parnervåld  riskerar,  i  likhet  med  andra  könsneutrala  begrepp  såsom 
lägenhetsbråk och äktenskapsgräl,  att  dölja  den patriarkala  strukturen samt könsneutralisera våldet. 
Detta är en risk som även Andersson och Lundgren (2001) uppmärksammar. Vi frågar deltagarna i den 
offentliga organisationen om våld i nära relationer kan betraktas som ömsesidigt. 

Nej, nej! Men den typ av våld som vi möter och jobbar med här, det är inte ömsesidigt och det är inte var och  
ens eget ansvar, utan det finns en maktbalans… eller obalans, menar jag! - Anna (offentlig org.). 

Våld kan trots det ovanstående citatet tolkas vara ömsesidigt då det enligt socialarbetaren Erik beror på 
vilket perspektiv som intas.

Beroende på vilket perspektiv man har, säger männen som jag arbetar med att ibland kan det förekomma att 
kvinnan ger sig på mannen. Ett exempel som jag har är att kvinnan sätter en gräns, men han pratar och tjatar  
vidare och vill reda ut det här och då passerar han gränser som hon sätter upp “hit men inte längre” men till  
slut är hon i hörnet här inne och till slut när mannen är så pass trängd, då slår hon. Det har då förekommit  
våld i förhållandet. - Erik (Offentlig org.). 

I Eriks uttalande kan våld i nära relationer ses som ömsesidigt i vissa sammanhang då likväl kvinnan 
och mannen i förhållandet kan utöva våld mot varandra. Även Johnsson och Ferraro (2000) menar att 
våld kan utövas av en eller båda parterna i förhållandet i syfte att antingen kontrollera eller försvara sig 
mot den andre. Vare sig våld i nära relationer anses vara ömsesidigt eller inte var samtliga deltagare i  
större utsträckning eniga om att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för en ojämn maktbalans mellan 
könen, vilket även återfinns i litteraturen (se Andersson & Lundgren, 2001). Begreppet partnervåld 
bortser från den ojämna maktbalansen som kan förekomma i mäns våld mot kvinnor. I de fall där våld 
är ömsesidigt kan det dock lämpa sig att benämna våldet som partnervåld då mäns våld mot kvinnor 
utesluter kvinnliga förövare och våld i samkönade relationer. Då forskning visar att våld förkommer i  
såväl homosexuella som heterosexuella förhållanden (se Johnsson & Ferraro, 2000), kan det antas att 
begreppet partnervåld kommer att tillämpas mer frekvent och eventuellt rekonstrueras. Det sättet varpå 
deltagarna  definierar,  avgränsar  och  kategoriserar  mäns  våld  mot  kvinnor,  kan  det  antas  bidra  till 
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konstruktionen av det  särskilda fenomenet.  I  likhet  med Andersson och Lundgren (2001) och med 
hänsyn till deltagarnas utsagor handlar således mäns våld mot kvinnor som en speciell fråga, en viss 
typ av våld och ett specifikt offer och en speciell gärningsman. 

5.1.2 Offer

Begreppen offer och förövare var enligt några deltagare problematiska. Den offentliga organisationen 
föredrar  att  använda  begreppen  den  utsatta och  utsättaren. Enligt  Estelle  från  den  ideella 
organisationen  kan  begreppen  vara  problematiska  då  det  kan  vara  svårt  att  särskilja  offret  från 
förövaren. Till skillnad från detta uppger socialarbetaren Anna att attributen i begreppen kan upplevas 
vara stigmatiserande för de som benämns som sådana. Det innebär att personerna i fråga nedvärderas 
av omgivningen på grund av sina socialt avvikande handlingar (Persson, 2012). När det handlar om 
mäns våld mot kvinnor visar forskning att det kan vara särskilt problematiskt att särskilja offret från 
förövaren då den våldsutsatta kvinnan likväl som våldsutövaren kan vara både offer och förövare i 
olika grad och i olika sammanhang (Se Johnsson & Ferraro, 2000; Hourey, et al., 2008). I intervjun 
framkommer det ändock av den offentliga organisationen att offret beskrivs som en svag och hjälplös 
kvinna.

Det är något slags.. att man… då är man… man ska bete sig på ett speciellt sätt. Alltså man får inte vara stark  
och driva på, utan är man ett offer så är man hjälplös och svag. - Anna (offentlig org.). 

I Annas uttalande kan det utläsas att ett offer ska bete sig på ett utmärkande sätt genom att vara hjälplös 
och svag. Denne får inte heller vara stark och “driva på”. I den ideella organisationen framställs offret 
av Lena och Sofia i termer av ung kvinna, oskyldig och blond.

Jag tänker att det är ganska stereotyp terminologi på något vis som också blir problematiskt för då tänker man 
“offer, en stackars ung tjej eller kvinna som är oskyldig och lite blond och lite stackars”. Förövare, då tänker  
jag liksom på en man och det vet man ju också att det inte alltid är, det är ett mörkertal, våld i samkönade  
relationer är gigantiskt, de begreppen är knepiga. - Lena (Ideell org.). 

Ja, de är det! Men jag tänker också att ett offer har, enligt mig, varit med om något man absolut inte har valt.  
Som man inte har bekräftat att det är okej. Sen faller de här stereotypa bilderna in som man kanske också kan 
se och tänka att vissa inte är offer och vissa är, men generellt tänker jag så. - Sofia (Ideell org.). 

Sammantaget kan det antas att deltagarna diskursivt konstruerar offret genom att benämna personen 
med särskilda termer, i vilka kraven måste uppfyllas för att personen i fråga ska betraktas som ett offer 
av  omgivningen.  Enligt  Lenas  ovanstående  uttalande  anses  begreppen  offer  och  förövare  vara 
problematiska då dessa förknippas med manliga förövare och kvinnliga offer, vilket Christie (2001) 
inte tar hänsyn till. En stark man kan således enligt detta synsätt ha svårare att få legitim status som 
offer,  likväl  den  starka  och  drivna  kvinnan.  I  likhet  med  Sofia  anser  vi  att  konsekvensen  av  att 
konstruera någon som ett offer är att vissa personer har lättare för att inkluderas i offerkategorin medan 
andra exkluderas. Trots att samtliga deltagare uppger att begreppen offer och förövare är problematiska 
att tillämpa och att organisationerna är medvetna om detta tycks det ändock finnas föreställningar om 
vad det innebär att vara ett offer. Även om begreppen offer och förövare ersätts med nya begrepp, anser 
vi att diskursen om dessa återstår. Begreppen förknippas fortfarande med genus och är en förutsättning 
för att en handling ska kunna definieras som våld. Mot bakgrund av ovanstående citat betraktas ett  
offer som en svag och hjälplös kvinna som varit med om något hon inte har valt. I likhet med Christie  
(2001) kan det antas att deltagarnas diskursiva konstruktion medför att den hjälpsökande betraktas som 
ett  offer och behandlas i  enlighet  med förväntningarna på kategorin.  Det  är  först  när omgivningen 
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betraktar en person som ett offer som denne kan få en legitim status som sådan (Christie, 2001). I likhet 
med tidigare resonemang om våld, ska den kategoriserade individen återigen lära sig att denne har  
blivit utsatt för våld och betraktas av omgivningen som ett offer. 

När vi frågar samtliga deltagare hur de definierar offer associerar majoriteten till utsatta flickor och 
kvinnor, varav enbart socialarbetarna Anna och Erik uppger att även barn kan bli offer när de bevittnat 
eller själva blivit utsatta för våld i hemmet. Detta behöver dock inte innebära att resterande deltagare 
inte  betraktar barn som offer,  utan det kan antas att offer förknippas i  första anblicken med svaga 
kvinnor.  Kvinnor  och  barn  kategoriseras  således  som offer  när  de  har  kommit  i  kontakt  med  en 
organisation  och  organisationen  har  benämnt  de  som sådana.  Vare  sig  kvinnorna  och  barnen  vill 
benämnas som offer eller inte åligger det organisationens makt och ansvar att bestämma hur de ska bli  
betraktade och bemötta. Enligt Nordborg (2008) kan det för en del kvinnor vara lättare att ta på sig 
ansvaret för våldet än att se sig själv som ett offer. Detta för att våld betraktas av samhället som ett 
tabubelagt problem och som väcker skam- och skuldkänslor (Isdal, 2001). Mot bakgrund av detta kan 
det antas att många hjälpsökande kvinnor tvingas acceptera organisationens sätt att definiera våld och 
offer för att  dessa ska få hjälp.  Konsekvensen kan i  likhet med Scheff och Starrin (2002) leda till 
skamkänslor hos offret som då börjar se sig själv i enlighet med offerkategorin. 

I den offentliga organisationen uppger socialarbetaren Anna att “...vi har kö för att få komma hit…”. 
Det  är  ett  kösystem där hjälpsökande kvinnors situation utvärderas.  Det  innebär  att  organisationen 
utifrån sina bedömningskriterier prioriterar kvinnor på olika sätt beroende på deras utsatthet. Detta kan 
förstås som att samtliga hjälpsökande betraktas som offer, dock i olika grad, vilket kan vara avgörande 
för hur de blir bemötta av organisationen. Om de hjälpsökande kvinnorna och deras barn uppfyller de 
förbestämda förväntningar på offerkategorin kan dessa få hjälp. De kvinnor och barn som inte uppfyller 
kriterierna för offerkategorin riskerar istället att bli åsidosatta och försummade. Ett tydligt exempel på 
hur vissa kvinnor exkluderas från offerkategorin illustreras av Nina.

Alltså man får akta sig lite för sina fördomar och för det som finns. För det finns ett ganska tydligt sätt att 
tänka. Ta missbrukande kvinnor som ett exempel som aldrig blir offer för många som istället får “skylla sig 
själva” och som ofta kan vara förövare också. - Nina (Ideell org.).

Ovanstående citat från Nina ska förstås som en föreställning om hur missbrukande kvinnor exkluderas 
från offerkategorin. Det ska inte förstås som att missbrukande kvinnor inte får hjälp av organisationer 
utan snarare hur dessa som grupp har svårare att få en legitim status som offer i det sociala arbetets 
praktik. Detta kan förstås som att missbrukande kvinnor har, till skillnad från våldsutsatta kvinnor, gjort 
ett aktivt val att missbruka och ansvarar således för sin utsatta situation. 

5.1.3 Förövare

I kontrast till offret beskrivs förövaren av samtliga deltagare som en viss typ av person som utmärker 
sig från andra människor. Malin från den ideella organisationen beskriver en förövare som “... då är 
man liksom en speciell person. Man måste vara en speciell slags person för alla människor är inte 
förövare...”. Majoriteten av deltagarna förknippar även förövare med män, varav socialarbetaren Erik 
uppger att det ofta är manliga förövare som de i arbetet kommer i kontakt med. Estelle från den ideella  
organisationen  uppger  att  även  hon  associerar  förövare  med  män  trots  att  det  nödvändigtvis  inte 
behöver vara så då våld enligt henne även förekommer i samkönade relationer. Deltagarna preciserar 
inte begreppet förövare ytterligare,  vilket kan tolkas som att  förövaren istället  förstås i kontrast till  
offret. Även Kvist (2005) menar att både våld, förövare och offer är kategorier som sällan ifrågasätts då 
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dessa anses självförklarande och djupt rotade i människans kulturella förståelse. 

Samtliga deltagare uppger att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är förkastligt och oacceptabelt 
vare  sig  våldet  sker  i  det  privata  eller  offentliga  rummet.  Den  som  utövar  våldet,  det  vill  säga 
förövaren, kan därmed anses utsättas för en stigmatisering då dennes beteende fördöms. Även Isdal 
(2001) understryker detta då han menar att omgivningen stigmatiserar förövaren på grund av dennes 
våldshandlingar. Det handlar nödvändigtvis inte om personen i fråga utan kan vara handlingarna i sig 
som utgör konstruktionen för förövarkategorin (Christie, 2001). I likhet med offret, det vill säga den 
våldsutsatta  kvinnan,  blir  förövaren  enligt  Gottzén  (2012),  en  kvinnomisshandlare  först  när 
omgivningen har definierat denne som sådan. När mäns våld mot kvinnor i nära relationer förekommer 
i det dolda behöver det nödvändigtvis inte upplevas som ett problem varken för offret eller förövaren 
(Gottzén, 2012). Detta då våldet kan bli ett normaliserat inslag för kvinnan och för att mannen, enligt 
Christie (2001), inte ser sina handlingar som våldsamma utan som ett oväsen som ska tystas ner. Det 
innebär  att  mäns våld  mot  kvinnor  “blir  till”  när  en  organisation  eller  någon utomstående  person 
konstruerar handlingarna som våld, kvinnan som offer och mannen som förövare. Följaktligen kan det 
antas att både offret och förövaren ska lära sig att de blivit kategoriserade som antingen offer eller  
förövare och utsätts därmed för stigmatisering, trots att organisationer kan ha goda intentioner med 
dessa  benämningar.  Detta  kan  förstås  som  att  särskilda  definitioner  och  begrepp  behövs  för  att 
organisationer  ska  kunna  hantera  problemet  och  därav  erbjuda  adekvat  hjälp  både  för  offret  och 
förövaren. Enligt Gottzén (2012) är det vanligt att män som utövar våld inte vill bli betraktade som 
kvinnomisshandlare, varför särskilda begrepp är viktiga för att kunna hjälpa förövare att sätta ord på 
sina handlingar och således förändra sitt  beteende.  Den offentliga organisationen hjälper förövaren 
genom att kartlägga våldet, vilket kan förstås som ett sätt för organisationen att hjälpa männen att ”lära  
om”. 

Trots att samtliga deltagare uppger att begreppen offer och förövare är problematiska kategorier och att 
den offentliga organisationen gärna undviker dessa, kan det antas att deras diskursiva uttalanden om 
kategorierna  ändock  bidragit  till  konstruktionen  av  dem.  Våld,  offer  och  förövare  är  inte  enbart 
kategorier som utmärker sig från andra fenomen utan tillskrivs även diskursivt en särskild mening och 
innebörd.  Detta  kan  förstås  i  likhet  med  Åkerman  (2001)  som  menar  att  offer-  och 
förövarkategoriseringar ses som sociala typer som gestaltas och rekonstrueras på nytt genom diskursiva 
samtal. 

5.2 Organisation och handlingsutrymme

Hur våld kan förstås och förklaras framställs diskursivt av deltagarna inom såväl den offentliga som 
ideella organisationen. Var och en pratar om våld som representant för en organisation men också mot 
bakgrund av egna erfarenheter. Deltagarna i intervjuerna kan liknas aktörer inom olika verksamheter 
som Danis (2003) menar kommer dagligen i kontakt med våld och i synnerhet mäns våld mot kvinnor. 
Den offentliga organisationen arbetar, enligt Anna, på uppdrag av en kommun i en mellanstor stad, 
vilket  innebär  att  organisationen  “...är  en  del  av  socialtjänsten...”.  Enligt  Svensson,  Johnsson  och 
Laanemets  (2008)  styrs  offentliga  organisationer  av  lagar  och  politiska  beslut,  vilket  innebär  att 
verksamheterna måste arbeta för medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Socialarbetarna från den 
offentliga organisationen arbetar specifikt med människor som utsätter eller har blivit utsatt för våld. 
Socialarbetaren  Emma  uppger  att  de  som  anställda  inom  offentlig  sektor  “...styrs  av 
Socialtjänstlagen...”  som  de  måste  förhålla  sig  till.  Till  skillnad  från  detta  bedrivs  den  ideella 
organisationen av engagerade människor som arbetar frivilligt och oavlönat,  vilket även påvisas av 
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Svensson, Johnsson och Laanemets (2008). Att arbeta ideellt innebär, enligt Estelle att “...man får inga 
pengar för det och då har man inga skyldigheter heller...”. Det finns en skillnad i hur den offentliga och 
ideella  organisationerna  är  organiserade,  vilket  kan  förstås  som  att  de  har  olika  organisatoriska 
förutsättningar att diskursivt konstruera och arbeta mot mäns våld mot kvinnor. 

Vår uppgift är att stötta och lyssna och kanske inte ge råd eller komma med konkreta förslag, men det gör vi 
förstås när det passar. Men, att helt tveklöst stå på våra stödsökandes sida, det är väl det viktigaste i vår 
verksamhet att man ska kunna höra av sig till oss och bli lyssnad på och trodd. - Sofia (ideell org.).

Av det ovanstående citatet kan det utläsas att de yrkesverksamma inom den ideella organisationen har 
inget mandat att fatta juridiska beslut, utan enbart finnas till och ge råd till de hjälpsökande. Ändamålet 
med organisationen är att stötta och lyssna på de hjälpsökande i samtalskontakten. Insatsen i form av 
samtalsstöd  ges  följaktligen  temporärt,  varför  anonymitet  är  viktig  att  beakta.  Detta  för  att  de 
hjälpsökande ska våga återuppta kontakten med organisationen utan rädsla för vidare repressalier. Den 
ideella organisationen ska stå “tveklöst” på den hjälpsökandes sida. Till skillnad från detta måste den 
offentliga organisationen ta hänsyn till juridiska lagar, likväl kvinnan och mannen samt eventuella barn 
i  familjen.  Socialarbetaren Birgitta  uppger att  de arbetar  “delvis med det  praktiska men också det 
kurativa”. Förutom samtalsstöd ska organisationen bland annat erbjuda hjälp i form av kontakter med 
andra  myndigheter  och  stöd  under  rättegångsprocessen.  Detta  kan  förstås  som  att  den  offentliga 
organisationen har  flera  insatser  och  resurser  att  distribuera.  Det  räcker således  inte  med kurativa 
insatser  utan  organisationen  ska  även  vid  behov  förse  de  hjälpsökande  med  praktiska  insatser,  
exempelvis skyddade boenden och personuppgifter. Den offentliga organisationen arbetar, enligt Erik, 
efter  en juridisk  och teoretisk förankring.  I  kontrast  till  detta  framkommer  det  inte  om de  ideella  
yrkesverksamma  arbetar  i  likhet  med  den  offentliga  organisationen,  varför  vi  utgår  från  att 
organisationerna har olika förutsättningar för hur våld kan förstås och förklaras. Det kan tänkas att det 
ges  större  utrymme  för  de  ideella  yrkesverksamma  att  definiera  våld  mot  bakgrund  av  egna 
erfarenheter, vilket socialarbetarna inte kan då de har utarbetade direktiv från “ovan” att ta hänsyn till 
och som genomsyrar hela organisationens arbets- och förhållningssätt. Sammantaget kan de olika sätt  
att organisera arbetet med målgruppen innebära olika påföljder för hur våld diskursivt förklaras och 
förstås av respektive deltagare.

Samtliga deltagare i båda organisationerna uppger att det finns olika svårigheter och hinder som kan 
uppstå i arbetet med målgruppen. Det handlar om olika etiska dilemman som uppstår på grund av att 
deras handlingsutrymme begränsas av organisatoriska lagar, riktlinjer eller principer. Enligt Svensson, 
Johnsson och Laanemets (2008) kan ett etiskt dilemma handla om att socialarbetare ska se till varje 
enskild individ och samtidigt följa uppsatta regler som begränsar dennes handlingsutrymme att agera 
fritt. Socialarbetaren Birgitta uppger ett tydligt exempel på hur ett etiskt dilemma kan uppstå i arbetet  
med målgruppen. 

Man vet att det finns mycket mer våld och kvinnan kanske tar tillbaka det hon berättat och återvänder och 
man vet att det finns speciellt barn i familjen. Men, man kommer inte åt det. Det kan vara jättesvårt, men man  
kan inte göra något för det finns inte tillräckligt och kvinnan vill inte och då kan man inte kan göra något för 
att skydda barnen fast man vet att våldet pågår. [borttagen mening]. Då måste man släppa det samtidigt som  
man vet att det pågår. - Birgitta (offentlig org.). 

I  Birgittas uttalande handlar  det  etiska dilemmat om att  organisationen har  kännedom om att  våld 
förekommer i en familj, men som socialarbetaren inte kan komma åt för att den våldsutsatta kvinnan 
“tar  tillbaka”  det  hon  sagt  och  “återvänder”  till  mannen.  Återigen  kan  detta  förstås  som att  den 
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våldsutsatta kvinnan måste acceptera organisationens sätt att definiera våld för att bli erhållen hjälp. I 
de  fall  där  den  våldsutsatta  kvinnan  inte  är  tillmötesgående  begränsas  socialarbetarens 
handlingsutrymme, som då kan strida mot de egna värderingarna vad gäller mäns våld mot kvinnor. 
Det innebär att insatser som organisationen tillhandahåller ska å ena sidan motverka och förebygga 
mäns våld mot kvinnor och å andra sidan bygga på frivillig grund. Ett annat etisk dilemma som de 
ideella  yrkesverksamma  uppger  i  intervjun  handlar  om  organisationens  grundprinciper  såsom 
anonymitet och tystnadsplikt. Dessa kan, enligt de yrkesverksamma, upplevas vara både en för- och 
nackdel.  På  grund  av  avsaknaden  av  skyldigheten  att  anmäla  kan  ”tystnadslöftet”  och 
anonymitetsprincipen  upplevas  vara  “en  frustration”  i  de  fall  där  de  yrkesverksamma vill  anmäla 
ärenden  till  polisen  eller  socialtjänsten.  Fördelen  med  dessa  riktlinjer  är  att  de  hjälpsökande  inte 
riskerar  att  bli  anmälda  när  de  tar  kontakt  med  organisationen,  vilket  kan  förekomma  i  andra 
sammanhang som till exempel i socialtjänsten. Sammantaget innebär det att deltagarna måste förhålla 
sig  till  de  olika  etiska  dilemman som uppstår  i  arbetet  med målgruppen.  I  Birgittas  exempel  blir  
handlingsalternativet att “släppa” ärendet “fast man vet att våldet pågår”. Den ideella organisationen 
kan enbart erbjuda hjälp genom samtalsstöd trots att det kommer till organisationens kännedom om att  
våld  förekommer.  Även  Svensson,  Johnsson  och  Laanemets  (2008)  menar  att  handlingsutrymme 
formas dels  av  organisationen och dels  genom de  yrkesverksammas tolkning och förståelse  av ett 
problem. Det innebär  att  de yrkesverksamma har  möjlighet  att  välja  sitt  agerande inom ramen för 
organisationens uppdrag men som kan strida mot lagar och egna värderingar. 

6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser, det vill säga hur deltagarna i undersökningen förstår och 
tolkar mäns våld mot kvinnor i nära relationer, hur problemet diskursivt konstrueras bland deltagarna 
och hur  organisationernas  struktur  skapar  olika  förutsättningar för  att  kunna förstå  mäns våld  mot 
kvinnor.  Även  andra  funderingar  som  uppstått  under  studiens  gång  kommer  att  behandlas  i  det 
föreliggande kapitlet. 

6.1 Diskursen om mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

I likhet med Johnson och Ferraro (2000), anser vi att  mäns våld mot kvinnor i nära relationer kan 
betraktas  som  ett  socialt  mångfacetterat  problem,  varför  flera  perspektiv  är  viktiga  att  beakta. 
Deltagarna i  intervjuerna  påvisade hur  mäns våld mot  kvinnor  diskursivt  kan  förstås  på  olika  sätt 
genom att benämna problemet i särskilda termer som skiljer fenomenet från andra typer av våldsbrott. 
Trots att  deltagarna använder olika begrepp och benämningar  på fenomenet återstår den diskursiva 
föreställningen om denna våldskategori och vad det innebär att tillhöra offer- eller förövarkategorin. 
Enligt deltagarna ska offret och förövaren ha eller har haft en känslomässig relation till varandra för att  
det ska vara en fråga om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, vilket även andra studier menar är 
utmärkande för just detta fenomen (se Johnson & Ferraro, 2000; Hearn, 1998; Hydén, 2002; Gottzén, 
2012). Ett  offer betraktas, enligt deltagarna, som en oskyldig och svag kvinna som blivit utsatt  för 
något hon inte vill. Förövaren beskrivs som offrets motsats, det vill säga en man, vars handlingar syftar 
till att skada en annan person där makt och kontroll utgör grund för dennes handlingar. Sammantaget 
anser vi att våld-, offer-, och förövarkategorierna har en nära anknytning till genus. Begreppen som 
tillämpas kan ses som en förutsättning för deltagarna att  definiera en handling som våld, en utsatt  
person som offer  och en skyldig person som förövare.  Med hjälp  av  begreppen blir  det  abstrakta 
problemet mäns våld mot kvinnor i nära relationer mer konkret. Det kan tänkas att deltagarna, genom 
att  prata  om  fenomenet  i  särskilda  termer,  upprätthåller  diskursen  om  mäns  våld  mot  kvinnor. 
Konsekvenserna av detta kan medföra att andra fenomen som till exempel stalkning inte inkluderas i 
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denna våldskategori, liksom missbrukande kvinnor inte betraktas som offer och mycket sällan kvinnor 
som utövare av våld i nära relationer. Detta kan förstås som att diskursen om mäns våld mot kvinnor 
inkluderar föreställningar om fenomenet medan andra individer, egenskaper och företeelser exkluderas. 
Enligt Muehlenhard och Kimes (1999) finns det både för- och nackdelar med en för snäv eller bred  
definition av våld som kategori. Det kan å ena sidan avgränsas till specifika handlingar och individer 
och å andra sidan bli för omfattande och svårhanterligt. I det sociala arbetets praktik kan diskursen om 
de ovannämnda kategorierna vara en fördel dels genom att problemet blir hanterbar och dels kan “rätt”  
individ bli erhållen adekvat stöd och hjälp. Nackdelen kan vara att problemet dels upplevs som abstrakt 
och  svårhanterligt  och  dels  exkluderas  individer  som  inte  innefattas  av  våld-,  offer-  och 
förövarkategorierna. När deltagarna definierar våld är det ytterst få som associerar begreppet offer med 
barn, vilket kan förstås som att barn utgör en kategori  som i första anblicken inte förknippas med 
offerkategorin. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför barn som bevittnar våld i hemmet, enligt 
forskning, försummas i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor (se Yamawaki, et al., 2012; Johnson & 
Sullivan, 2008; Chiodo, Leschied, Whitehead & Hurley, 2008; Overlien, 2009). I likhet med deltagarna 
tycks  mäns  våld  mot  kvinnor  i  större  utsträckning  förknippas  med  kvinnliga  offer  och  manliga 
förövare.  En  annan  möjlig  förklaring  till  varför  dessa  barn  inte  uppmärksammas  kan  vara  att 
organisationerna vänder sig särskilt till målgruppen män och kvinnor som har blivit utsatt eller utsatt 
någon annan för våld. 

6.2 Organisatoriska förutsättningar att förstå mäns våld mot kvinnor

I  likhet  med  Svensson,  Johnsson  och  Laanemets  (2008)  arbetar  deltagarna  inom  ramen  för 
organisationernas uppsatta regler som talar om vad som ska utföras, vem som ska utföra det samt hur 
och  var  det  ska  äga  rum.  Sammantaget  ska  de  anställda  gemensamt  upprätthålla  och  arbeta  efter 
organisationens mål (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Som det framkommit tidigare arbetar 
deltagarna inom organisationerna gemensamt med våld, dock på olika sätt genom att den offentliga 
organisationen  fokuserar  på  våldets  konsekvenser.  Till  skillnad  från  detta  arbetar  den  ideella 
organisationen med att stötta och hänvisa de hjälpsökande vidare till andra myndigheter som kan vidta 
åtgärder som den ideella organisationen inte kan bistå med. Detta kan förstås som att organisationernas 
olika  ändamål  talar  tydligt  om vad var  och  en  ska utföra  i  sin  roll  som anställd  inom respektive 
organisation. För den offentliga organisationen kan det antas vara viktigare, med hjälp av juridiska och 
teoretiska förankringar, att hjälpa de hjälpsökande att klä sina erfarenheter i ord och således definiera 
handlingar som våld. Att ha en juridisk och teoretisk grund om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 
kan enligt oss, skapa bättre förutsättningar att diskursivt förstå och förklara problemet. Dels skapar 
förutsättningarna en enhetlig definition på våld bland de anställda och dels uteblir egna värderingar och 
uppfattningar  om  hur  problemet  kan  förstås.  Om  den  ideella  organisationen  inte  har  dessa 
förutsättningar kan det antas innebära att de yrkesverksamma tolkar och förstår våld på olika sätt och i 
relation till egna värderingar och uppfattningar. Detta kan förvisso även vara en fördel för den ideella 
organisationen  då  de  yrkesverksammas  utsagor  om  våld  kan  anses  vara  mer  närliggande  de 
hjälpsökandes erfarenheter och upplevelser. 

Organisatoriska  förutsättningar  kan  sammantaget  antas  påverka  deltagarnas  handlingsutrymme  då 
organisationen sätter  upp ramen för  hur  mäns våld mot kvinnor  ska förstås  och  förklaras.  Hur en 
socialarbetare  tolkar  och  förstår  våld påverkar  i  sin  tur,  enligt  forskning,  dennes  förhållningssätt  i 
arbetet med förövare, våldsutsatta kvinnor och deras barn (Yamawaki, et al., 2012). Diskursen mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer innebär att deltagarna i arbetet med målgruppen inkluderar särskilda 
individer, handlingar och företeelser i våldskategorin medan andra aspekter exkluderas. De individer 
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eller företeelser som inte faller under våldskategorin blir således åsidosatta, vilket kan vara en möjlig 
förklaring  till  de brister  som forskning har  påvisat  (se  Danis,  2003;  Jones  & Gross,  2000,  Payne, 
Carmody, Repass & Hoofnagle, 2006; Stover, 2005). Att olika organisationer är oförmögna att bemöta 
och tillgodose våldsutsatta kvinnors och deras barns behov av stöd och hjälp (Danis, 2003), kan antas 
bero på att organisationerna tillsammans med målgruppen inte kan enas om hur kvinnans och barnens 
situation ska definieras. Likväl kan det antas bero på att målgruppen motsätter sig organisationernas 
sätt att diskursivt konstruera våldet. Detta kan illustreras ytterligare genom det etiska dilemmat som 
Birgitta  uppger  nämligen  att  organisationen  inte  kan  agera  när  den  våldsutsatta  kvinnan  inte  är 
tillmötesgående. Vidare kan det antas att kvinnor som inte är tillmötesgående inte enbart står utan hjälp, 
utan  även  blir  stigmatiserade  och  skuldbelagda  för  att  eventuellt  stanna  kvar  i  det  våldsamma 
förhållandet (Yamawaki, et al., 2012; Johnson & Sullivan, 2008). De uppmärksammade bristerna till 
varför organisationer är oförmögna att bemöta målgruppen kan även antas bottna sig i otillräckliga 
finansieringar (Elman, 2001), vilket är något som samtliga deltagare även har uppmärksammat då de 
har  en önskan att  utveckla  och utarbeta  särskilda insatser  för att  bättre  kunna bemöta våldsutsatta  
kvinnor och deras barn. 

Avslutningsvis kan mäns våld mot kvinnor anses vara ett mångfacetterat och komplext problem, varför 
definitionen  av  den  är  viktig  för  hur  organisationer  och  yrkesverksamma företrädare  arbetar  med 
målgruppen.  Mot  bakgrund  av  detta  anser  vi  att  det  är  viktigt  att  ha  ett  kritiskt  och  medvetet 
förhållningssätt  till  hur våld som problem diskursivt konstrueras eftersom det har konsekvenser för 
vilka  individer  och  handlingar  som ska  inkluderas  eller  exkluderas  i  våldskategorin.  Föreliggande 
studie  påvisar  en  teoretisk  resonemang  på  hur  mäns  våld  mot  kvinnor  kan  förstås  i  relation  till  
socialkonstruktionismen och teoretiska begrepp våld, offer och förövare. Med en annan utgångspunkt, 
som till exempel feministisk teori skulle studien lämna större utrymme för andra teoretiska begrepp 
såsom genus och patriarkat. Vi valde medvetet att inte ägna större uppmärksamhet åt detta då det i sig 
skulle innefatta en egen avhandling och vara för tidskrävande än till vår befogenhet. Studiens resultat  
ska följaktligen betraktas som ett sätt att förstå problemet, varför vi vill uppmuntra andra studenter och 
yrkesverksamma företrädare att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor som ett socialt problem. 
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Bilaga 1: Informationsbrev

Intresseanmälan
Hej!
Vi är två socionomstudenter vid namn Nor-Amira Jeh och Sang Kim Ngo. Vi läser sjätte terminen på  
Örebro Universitet och ska nu påbörja vår examensarbete som kommer att handla om mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer. Efter en systematisk litteraturgenomgång fann vi flera studier som påvisade 
olika brister i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Mot bakgrund av detta vill 
vi göra en egen undersökning om hur verksamma företrädares syn på våld i nära relationer påverkar 
arbetet med målgruppen. Syftet är inte att granska eller utvärdera en verksamhets arbetssätt utan istället 
undersöka hur företrädare för en verksamhet som arbetar med våldsutsatta  kvinnor och deras barn, 
tolkar och förstår våld i nära relationer, hur förståelsen påverkar arbetet med våldsutsatta kvinnor och 
deras barn samt hur verksamheten påverkar arbetet med målgruppen.  

• Hur tolkar och förstår verksamma företrädare mäns våld mot kvinnor i nära relationer?
• Hur beskrivs arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld? 
• Hur påverkar organisationerna förståelsen och arbetssättet med målgruppen?

Vi har blivit rekommenderade att ta kontakt med er och anser även själva att er verksamhet är relevant 
för vår studie. Vi önskar att genomföra intervjuer om 4-6 personer i grupp eller enskilt beroende på 
vilka möjligheter som finns. Intervju i grupp kommer att ta cirka 60 minuter eller 40 minuter enskilt. 
Intervjun kommer att vara ett underlag för vår studie och vi önskar således få samtycke från deltagarna 
att få spela in och transkribera samtalen. Materialet kommer att användas i utbildningsändamål.

Ni undrar säkert varför just ni är utvalda och varför ni borde delta i undersökningen? Jo, skälen är 
många! Ni är experter inom området då ni innehar kunskap och erfarenhet av arbetet med våldsutsatta 
kvinnor och deras barn. Dessutom erbjuder ni stöd och hjälp på uppdrag av Örebro Kommun. Genom 
att ni deltar i undersökningen kan nya frågor väckas och även bidra till framtida forskningar gällande 
våld i nära relationer. 

Om ni är intresserade av att medverka i undersökningen är ni välkomna att kontakta någon av oss så  
snart som möjligt per telefon eller e-post.

Tack för att ni tog er tid att läsa detta brev, vi är tacksamma för ett svar så snart som möjligt! Ni kan nå 
oss på följande: 

Sang Kim Ngo Nor-Amira Jeh
sanngh111@studentmail.oru.se norjeh111@studentmail.oru.se
076 006 02 91 070 433 54 41
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Bilaga 2: Intervjuguide

Intervjuguide

Studiens syfte:
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer tolkas och 
förstås, hur den diskursiva förståelsen konstruerar problemet samt hur organisationers struktur skapar 
olika förutsättningar för att kunna förstå mäns våld mot kvinnor. 

Forskningsfråga:
Hur påverkar verksamheten och verksamma företrädares förståelse av våld i nära relationer arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld? 

Undersökningsområde:
Verksamma företrädares förståelse av våld i nära relationer. 

Intervjufrågor:  

Introduktion
• Vad har du/ni för utbildning?
• Hur länge har du/ni arbetat här?
• Vad har du/ni för tidigare arbetserfarenheter?

Verksamma företrädares förståelse och tolkning av våld i nära relationer
• Vad är våld? Hur skulle du/ni definiera detta?
• Vilka former av våld har du/ni kommit i kontakt med?
• Vad tänker du/ni på när ni hör begreppet våld i nära relationer?
• Vad har du/ni för erfarenhet av våld i nära relationer (i och utanför arbetet)?
• Vad tänker du/ni på när ni hör begreppen offer och förövare?
• Vad har du/ni för inställning eller attityd till våldsutsatta kvinnor och deras barn? Vad tror du/ni 

att detta beror på? 

Verksamma företrädares arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
• Vad har du/ni för arbetsuppgifter?
• Vad  är  viktigt  att  tänka  på  när  du/ni  arbetar  med  våldsutsatta  kvinnor  och  deras  barn? 

Varför/varför inte?
• Hur upplever du/ni arbetet med målgruppen? 
• Vilka svårigheter och hinder finns? Vad tror du/ni det beror på?
• Vilka etiska dilemman har du/ni stött på i arbetet med målgruppen?

Det organisatoriska arbetet
• Vilka lagar och riktlinjer måste er organisation/verksamhet förhålla sig till?
• Har du/ni några riktlinjer för hur arbetet med målgruppen ska bedrivas? Vilka?
• Vad innebär dessa riktlinjer för dig/er?
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• I vilken utsträckning kan du/ni påverka er arbetssätt med målgruppen? 
• Om något skulle behöva förbättras, vad skulle det kunna vara? 

Avslutning
• Vill du/ni tillägga eller ändra något?
• Hur upplevde du/ni att bli intervjuade?
• Hur känns det nu i efterhand? 

37



Bilaga 3: Samtyckesbrev

Samtycke

Studiens syfte:
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma företrädare tolkar och förstår våld i nära relationer, 
hur  förståelsen  påverkar  arbetet  med  våldsutsatta  kvinnor  och  barn  som  bevittnat  våld  samt  hur 
verksamheten påverkar arbetet med målgruppen.  

Deltagarens medgivande:
Härmed intygar jag att  jag medverkar frivilligt i undersökningen om mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer.  I  denna  medverkan  ska  följande  krav  uppfyllas:  Jag  har  med  all  rätt  att  frånsäga  mitt 
deltagande  i  undersökningen.  All  utelämnad  information  ska  hanteras  med största  försiktighet  och 
användas enbart i utbildningsändamål. Min medverkan och utelämnad information ska vara anonym 
och inte identifierbar. Jag har möjlighet att ta del av den färdigställda undersökningen. 

Deltagarens tillåtelse:
Härmed intygar jag att utelämnad information får spelas in på band och användas i studiens ändamål. 
Vid eventuella klargöranden och förtydliganden kan jag bli kontaktad under arbetets gång. 

Underskrifter:
_________________________ _________________________
Deltagare Intervjuare

_________________________ _________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande

_________________________ _________________________ 
Datum/ort Datum/ort

_________________________
Intervjuare

_________________________
Namnförtydligande

_________________________
Datum/ort
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