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Abstract

Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, socialt arbete,
diskursanalys.
Keywords: Gender based intimate partner violence, social work, discourse
analysis.

Forskning har visat att det tycks finnas en diskrepans i samhället mellan hjälp som
våldsutsatta kvinnor behöver och vad som erbjuds. Genom att utföra en diskursanalys på
hemsidan till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, bidrar jag
förhoppningsvis med ett par nya perspektiv till vad denna diskrepans skulle kunna bero på.
Roks är en av de viktiga arenorna som kan antas bidra till hur diskursen om mäns våld mot
kvinnor i nära relationer förs och hur det sociala arbetets stöd och hjälp bedrivs. Resultaten
analyseras utifrån socialkonstruktivism, diskursteori och normaliseringsprocessen. Metoden
som används för att studera diskursen är Faircloughs kritiska diskursanalys enligt den
tredimensionella modellen, med hjälp av hans analysverktyg transitivitet och modalitet.
Diskursen kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer som framträder i min analys kan till
viss del ifrågasättas utifrån forskning och teori, alternativt förstås utifrån forskning och
teorin beroende på vilket Roks tilltänkta syfte med diskursen är. Analysen visar hur Roks
beskriver mäns våld mot kvinnor i nära relationer. De mest framträdande dragen är att
mannen beskrivs som förövaren, att kvinnan beskrivs som offret och gällande själva
relationen läggs fokus på det fysiska våldet. Roks mål beskrivs vara att få våldsutsatta
kvinnor att lämna männen, att få männen i fråga att sona sina straff samt att driva politisk
opinion. De två grammatiska elementen transitivitet och modalitet kan tolkas påvisa att Roks
ställer sig bakom den strukturella förklaringen till mäns våld mot kvinnor i nära relationer;
könsmaktsordningen, och att Roks önskar främja sin auktoritet och professionella identitet.
Resultatet visar att det inte är säkert att den diskursen som råder idag kring mäns våld mot
kvinnor i nära relationer, via Roks, enbart är till gagn för de våldsutsatta kvinnorna.
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Inledning
“Du klarade det, du är fri!”, omgivningen är lättad och kan äntligen andas ut. En
kvinna har flytt från sin våldsamma partner. Men de utomstående ser inte att de
fysiska kedjorna enbart blivit utbytta mot mentala sådana. Medan omgivningen

ser anledning till att fira - tycks hon istället paradoxalt nog må sämre än
någonsin. I sin förvirring googlar hon efter hjälp, hamnar på hemsidan till

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige och landar i känslan av att
inte passa in i beskrivningen av en våldsam relation. Sådär illa är det inte.. och

han är ju oftast snäll. Plötsligt känns inte de obehagliga händelserna så
allvarliga längre.

Våld i nära relationer är ett globalt problem som förekommer i alla samhällsgrupper -
oberoende av kön, klass, ålder och sexualitet. Det finns män som blir utsatta av våld av
kvinnor, barn av sina föräldrar, barn av andra barn, män av andra män och kvinnor av
kvinnor. Trots detta finns det anledning att lyfta fram just mäns våld mot kvinnor med fokus
på gruppen som blir utsatt av ett systematiskt och upprepat våld i en nära relation till
förövaren. Detta då denna grupp är särskilt utsatt och ofta behöver särskilt stöd. WHO har
sedan 2002 klassat mäns våld mot kvinnor som en folkhälsofråga som inte enbart orsakar
lidande för de våldsutsatta samt närstående, utan även för hela samhällen i stort (WHO, HV
6625, 2013, s.8). Socialstyrelsen genomförde år 2006 en analys och uppskattade kostnaderna
till omkring 3 miljarder kronor per år i Sverige. Dessutom står mäns våld mot kvinnor i direkt
kontrast till målet om jämställdhet i svensk politik, mänskliga rättigheter samt alla
människors lika värde (Regeringen 17:10, 2016, s. 9). FN:s kommitté för avskaffande av
diskriminering av kvinnor (CEDAW) rankar Sverige bland de främsta länderna i världen när
det gäller jämställdhet - men uppmanade år 2016 samtidigt till ett fortsatt arbete då
förekomsten av mäns våld mot kvinnor på nationell basis fortfarande är hög (CEDAW, 2016,
s.17).

Det är svårt att uttala sig om exakt hur vanligt mäns våld mot kvinnor i nära relationer är.
Mörkertalet är med största sannolikhet stort då många blir utsatta i det dolda. Kvinnor utsätts
oftare än män för våld av närstående eller bekanta personer och i bostaden, medan män oftare
utsätts för våld av helt obekanta personer (Regeringen 17:10, 2016, s.35) De flesta män
utövar dock inte våld, men bland våldsutövare är majoriteten män (ibid, s. 38). Enligt en
nationell kartläggning av Brottsförebyggande rådet, Brå, hade enbart 3,9 % av de tillfrågade
som blivit utsatt för brott i nära relation (både män och kvinnor) under år 2012 polisanmält
händelsen (Brå 2014:8, s. 78). Våldet får en dödlig utgång för i snitt 13 kvinnor per år i
Sverige (Regeringen, 2016, s. 35). I min studie kommer jag fokusera på den gruppen av
kvinnor som lever/har levt i en relation präglad av systematiskt och upprepat våld.
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Världshälsoorganisationen (WHO) har beskrivit negativa konsekvenser i form av fysiska och
psykiska skador för de som blir utsatta av denna typ av våld, både under själva relationen
men också långtgående psykiska sådana även efter våldet upphört (WHO, rapport 14.26,
s.15). Konsekvenserna av våldet är komplexa och kan vara många. Den våldsutsatta kvinnan
kan känna sig förvirrad (Lundgren, 2012, s. 37) och uppleva känslor av skuld, skam och oro
länge efter relationen är avslutad (Feder, Gregory & Williamson, 2017, s. 571). Kanske
definierar hon sig inte som våldsutsatt alternativt ser sig själv som medskyldig/ansvarig till
våldet (Enander och Holmberg, 2010, s.49). Hopp om förbättring kan hålla den våldsutsatta
kvar mentalt och förhindra henne från att gå vidare (Edwards, Gidyzc, Lindemann & Palmer,
2018, s.209) och många utvecklar depression eller posttraumatiskt stressyndrom efter själva
uppbrottet (NCK 2014:1, s. 74).

God kännedom om konsekvenser av våld är nödvändigt inom socialt arbete i och med att
yrkesverksamma möter många våldsutsatta kvinnor. Utan kunskap kan det bli svårt att ge
välanpassad och adekvat hjälp (Albert, Björk, Haraldsdotter & Heimer, 2019, s.13). Sedan
den 1 juli 2019 är det dessutom ett obligatoriskt krav att erhålla kunskap om våld i nära
relationer/mäns våld mot kvinnor för att få examen som socionom, psykolog, läkare,
sjuksköterska, jurist, tandläkare, fysioterapeut och tandhygienist enligt Högskoleförordningen
(SFS 2017:857). I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, tydliggörs att
socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp samt att nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp.

Kvinnojoursrörelsen är sprungen ur 1970-talets kvinnorörelse och har förbindelser med iden
om att bilda separata mötesplatser för kvinnor, så kallade kvinnohus. Våld i nära relationer
började ses som ett socialt problem samhället behövde ta ansvar för. År 1984 bildades
paraplyorganisationen Roks; Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Sveriges andra riksorganisation, Unizon, bildades 1996. Roks och Unizon utgör idag cirka
230 kvinnojourer samt tjejjourer runt om i landet. Det finns även andra mindre föreningar
(Albert et al., 2019, s.360). Riksförbunden arbetar aktivt med att informera makthavare,
medier och allmänhet om mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Roks, 2021). Forskning
har dock visat att det tycks finnas en diskrepans i samhället mellan hjälp som våldsutsatta
kvinnor behöver och vad som erbjuds (Allen & Wozniak, 2011, s. 40), och ytterligare
forskning efterfrågas kring uppbrottsprocesser från våldsamma relationer i förhållande till
mötet med samhället. Med andra ord hur samhället kan vara med att påverka våldsutsattas
möjlighet till att bli fria från våld (Enander och Holmberg, 2010, s. 128-129).

Med tanke på att Roks är en av de viktiga arenorna på detta område som kan antas bidra till
hur diskursen om mäns våld mot kvinnor i nära relationer förs och hur det sociala arbetets
stöd och hjälp bedrivs är det värdefullt att se vilka budskap Roks förmedlar på sin hemsida.
Utifrån en diskursteoretisk utgångspunkt kan dessa budskap påverka utformningen av det
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sociala arbetet i fråga samt även hur våldsutsatta kvinnor själva ser på sin situation. Som
socialarbetare är det därför av största vikt att både förstå mäns våld mot kvinnor i nära
relationer och tillhörande diskurs - och att ibland kunna särskilja vad som är vad.

Syfte och frågeställningar
Mot ovanstående bakgrund är syftet med föreliggande studie att belysa hur den diskurs som
förs på Roks hemsida kan kopplas till det sociala arbetet med hjälp och stöd till våldsutsatta
kvinnor och till kvinnornas upplevelse av sin situation.

● Hur beskriver Roks mäns våld mot kvinnor i nära relationer?
● Vilka potentiella effekter kan Roks diskurs ha på våldsutsatta kvinnors

frigörelseprocess?

Avgränsningar
Nedan presenteras två valda avgränsningar; kvinna/man och förövare/offer efterföljt av tre
begreppsförklaringar; våld, våld i nära relationer samt frigörelseprocessen.

Kvinna och man
Våld förekommer i alla typer av relationer oberoende av könsfördelning och sexuell
läggning. Trots detta kommer jag att benämna den våldsutsatta som kvinnan och förövaren
som mannen då det är den vanligaste formen; att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och
att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner  (Brå, 2021).

Förövare och offer
Benämningarna förövare/offer kan problematiseras eftersom den våldsutsatta i vissa fall
också brukar våld (se motstånd i forskningsöversikt), något som kan tolkas försätta
rollfördelningen i gungning. Varför jag trots detta kommer att använda mig av dessa
benämningar är helt enkelt i förenklande syfte.

Begreppsdefinitioner
● Våld - diffust och komplext begrepp med ett flertal definitioner, som förändrats över

tid. Världshälsoorganisationen, WHO, definierar dock begreppet som;
The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself,
another person, or against a group or community, that either results in or has a high
likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or
deprivation (WHO, HV 6625, 2013, s. 4). Våld kan röra sig om om handlingar som
enligt rådande lagstiftning inte nödvändigtvis definieras som brott (Socialstyrelsen,
2016, s. 12).
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● Våldets uttryck - kan handla om psykiskt, fysiskt, sexuellt, socialt (isolering),
materiellt/ekonomiskt, försummelse och latent våld. Psykiskt våld kan vara
kontrollerande beteenden, nedsättande/kränkande ord, isolering samt olika typer av
hot. Fysiskt våld kan vara “skojbråk” som går för långt, örfilar, direkta slag/sparkar,
nypas, hålla fast, stryptag, dra i hår, knuffas, “tusen nålar”, bitas, rivas och skakningar
(Socialstyrelsen, 2016, s. 17). Sexuellt våld är enligt samtyckeslagen alla former av
sexuella handlingar utan samtycke (Brb 6 kap. 1 §). Det materiella/ekonomiska våldet
kan exempelvis te sig genom sönderslagning av möbler och ägodelar samt försätta en
person i skuld mot dennes vilja. Försummelse handlar om att ta kontroll över/neka
grundläggande behov; exempelvis sömn, mat och medicin (Socialstyrelsen, 2016, s.
17). Latent våld är ett begrepp som mer beskriver en känsla/stämning av våld, det kan
till exempel handla om dolda hot, kroppsspråk, gester etcetera från förövarens sida
som kan påminna om tidigare våld och därav påverka offret (Isdal, 2017).

● Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - i min studie syftar jag till den grupp som
blir utsatt för ett systematiskt och upprepat våld, där relationen även kan förstås
utifrån normaliseringsprocessen. Dessa relationer kan till en början präglas av
förälskelse/passion, en fas där mannen intensivt uppvaktar kvinnan. Hon kanske sätts
på en piedestal och upplever att hon blir både sedd, älskad och uppskattad. Så
småningom sänks piedestalen successivt ned mot marken och förövaren rör sig
slutligen i regel mellan de olika kategorierna för våld. Det går dock inte att tala om en
period före och efter våld, då övergången tenderar att vara diffus och förövaren kan
växla mellan värme/våld under hela relationen (Kvinnofridslinjen, 2021).

● Frigörelseprocess - varför jag använder mig av den benämningen istället för det mer
vedertagna begreppet uppbrottsprocessen (förutom när jag redogör för
uppbrottsprocessen i forskningsöversikten), är för att jag anser min valda benämning
vara mer passande för min studie. Att bli fri räknas som en del av uppbrottsprocessen
(Enander och Holmberg, 2010, s. 89-98), medan jag istället tvärtom vill lägga fokus
på just själva frigörelsen där uppbrottet istället blir en del av den.

Litteraturöversikt
I detta kapitel presenteras vad forskning och litteratur säger om förståelsemodeller till mäns
våld mot kvinnor i nära relationer, vilka konsekvenser av våld som kan drabba den
våldsutsatta och vad forskningen säger om frigörelseprocessen samt den våldsutsatta
kvinnans behov av hjälp. Först kommer dock en redogörelse för min sökprocess och slutligen
en sammanfattning.
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Sökprocess
Jag sökte först via Uppsala universitets söktjänst med sökorden våld i nära relationer/mäns
våld mot kvinnor på svenska och fick inte tillräckliga resultat av relevans för mitt syfte trots
diverse booleska operatorer. Något jag istället gjorde med engelska sökord (exempelvis
domestic violence, domestic abuse, survivor, violence against women, escape abuse, heal,
trauma, consequences), speciellt på APA PsycINFO. Relevanta titlar urskildes genom
överskådlig läsning av sökresultaten. Enbart vetenskapliga artiklar som är peer rewied har
valts ut. Jag har även sållat bland så kallad grå litteratur. Vissa gånger har jag klickat mig
vidare i sökprocessen via föregående källas referenslista.

Olika förståelsemodeller

Det strukturella perspektivet
Det finns en rad olika förståelsemodeller till mäns våld mot kvinnor i nära relationer, varav
det strukturella perspektivet idag är mest framträdande. Både Roks och Unizon delar den
grundläggande uppfattningen att mäns våld mot kvinnor är en yttersta konsekvens av
patriarkala strukturer. Det vill säga en maktobalans där män är överordnade kvinnor, och
våldet då blir ett sätt att vidmakthålla kontroll och makt. Enligt könsmaktsordningen är
mannen alltså normen och kan då ta till våld där som han upplever sig förlora makten som
innefattar hans manliga roll. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer ses då som ett uttryck
för manlig överordning och kvinnlig underordning (Lundgren, Heimer, Kalliokoski &
Westerstrand, 2001, s. 15). Detta perspektiv menar kritiker gör män som grupp ansvariga för
förtrycket - och därmed också för våldet, trots att alla män inte inte brukar våld. Hyden menar
även att det finns en risk för överdrivet “offertänkande”, vilket i längden riskerar att förhindra
kvinnans självhävdelse och dominans. Då upprätthålls istället indirekt den över- och
underordning den feministiska rörelsen önskar motverka (Hyden, 1995, s. 69 - 73).

Det socialpsykologiska perspektivet
I det socialpsykologiska perspektivet riktas fokuset på samspelet parterna emellan där par
som bråkar mycket samtidigt har störst risk för att “locka fram” våldet i relationen/honom,
ofta i kombination av att mannen har orealistiska förväntningar på kvinnan. Låg självkänsla,
känsla av att känna sig liten/förminskad utanför relationen kan då motivera en man till att ta
till med våld innanför hemmets fyra väggar, det blir ett sätt för honom att känslomässigt
kompensera på (Isdal, 2017, s. 191-193). Inom det socialpsykologiska perspektivet kan även
våldet förklaras med hänvisning till mannens sociala arv. Barn som växt upp med antingen
våld, omsorgssvikt, blivit avvisade och upplevt trauman menar Isdal är en av de största
enskilda faktorerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Isdal, 2017, s. 199).
Utlösande faktorer till dessa barn som växer upp och sedan själva tar till med våld kan vara
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kriminalitet, missbruk och arbetslöshet (Lundgren, Heimer, Kalliokoski & Westerstrand,
2001, s. 14).

Individualpsykologiska perspektivet
Inom det individualpsykologiska perspektivet söks orsaksförklaringar till våldet istället i
mannens personlighetsmässiga drag (ibid, s. 14). Brå beskriver hur män som brukar våld mot
kvinnor i nära relationer har psykologiska problem, åtminstone i de fall våldet går så långt att
utgången för kvinnan blir dödlig. En majoritet av de våldsmännen beskrivs lida av en psykisk
sjukdom eller störning och att en av fyra begår självmord i samband med att kvinnan dör (Brå
2001:11, s. 6-7). Det vanligaste motivet till dådet uppges i dessa fall vara svartsjuka samt
separationsångest (ibid, s. 21-22). Kritiker till detta individuella perspektiv menar att det
riskerar att indirekt lägga över ansvaret från förövare till offret, då mannen kan fråntas
ansvaret med hänvisning till sin patologiska personlighet. Det kan skicka signaler om att det
är kvinnans jobb att välja rätt män, det vill säga “friska” (Hyden, 1995, s. 72).

Intim terrorism VS situationsbundet våld
Johnson och Leone (2005) menar att man behöver särskilja mellan två olika typer av mäns
våld mot kvinnor i nära relationer; intim terrorism respektive situationsbundet våld i
parförhållande. I den första typen så präglas relationen i högre grad av kontrollerande
beteenden från mannens sida, där målet är att få makt i förhållandet. I den andra typen
handlar det mer om en konflikt mellan två jämbördiga parter som ger upphov till våldet (ibid,
s. 3-5).

Den ekologiska modellen
Socialstyrelsen påpekar i sin tur att våld måste förstås utifrån ett samspel mellan strukturella,
samhälleliga, relationsbetingade och individuella faktorer. Varken de som utövar våld eller de
som utsätts för våld utgör homogena grupper och det finns inte ett perspektiv eller en faktor
som kan förklara allt (Socialstyrelsen, 2016, s. 16). En modell vilken kombinerar
förklaringsmodeller och teorier på olika nivåer är den ekologiska modellen, vilken har
applicerats på mäns våld mot kvinnor i nära relationer av bland annat WHO. Modellens
utgångspunkt är att många faktorer samverkar och att det inte finns någon enskild förklarande
faktor till förekomsten av våld i nära relationer i olika samhällen och sammanhang (WHO,
HV 6625, s. 17).

Konsekvenser av våld
Globalt sett begås mellan 38-50% av alla mord på kvinnor av nuvarande eller tidigare partner
till henne (WHO, 18:19, s. 4), och i Sverige får mäns våld mot kvinnor i nära relationer en
dödlig utgång för i snitt 13 kvinnor per år (Regeringen, 2016, s. 35). För de kvinnor som
överlever våldet kan en rad andra komplexa konsekvenser vänta. Den våldsutsatta kan
drabbas av både direkta och indirekta fysiska/psykiska skador, somliga tydliga och andra mer

10



latenta och de kan bestå under lång tid efter ett uppbrott (NCK, 2014:1, s. 73). Exempel på
konsekvenser är posttraumatiskt stressyndrom, depression, självskadebeteende,
självmordstankar/försök, risk-/missbruk av alkohol samt diverse psykosomatiska symptom
såsom huvudvärk, magont etcetera (ibid, s. 74). I en systematisk kunskapsöversikt byggd på
ett stort antal studier, genomförd av WHO  delas våldets konsekvenser för kvinnans hälsa in i
tre kategorier; kroppsligt trauma (fysiska skador), psykologiskt trauma/stress (PTSD,
depression, självmordsbenägenhet och rädsla) samt bristande kontroll över det egna livet
(exempelvis svårigheter att skydda sig vid sexuella kontakter och hälsorisker i samband med
graviditet) (WHO, 2013).

Dock viktigt att påpeka att orsakssamband mellan våld och ohälsa är komplicerade och bör
därför tolkas med viss försiktighet (NCK, 2014:1, s. 86), även om det är tydligt att psykisk
och fysisk ohälsa är vanligare, ibland flerfaldigt, hos personer som i sitt liv har varit utsatta
för våld än hos de som inte blivit utsatta (ibid, s. 89). Något flertalet forskning styrker
(Lundgren et al., 2001, s. 53). Viss forskning visar att våld i nära relationer är starkt
förknippat med allvarlig psykisk ohälsa (Aydin, Pirinccioglu & Sevim, 2017, s. 117 samt
WHO 18:19, s. 4). En känsla av att pågående fara trots avslutad relation samt upplevelse av
hjälplöshet kring att lösa faran, tycks korrelera med förvärrade psykiska besvär för den
våldsutsatta - såsom starkare PTSD/depression (Aydin et al., 2017, s. 119). Men vad som är
“hönan och ägget” i just den frågan är dock något oklart, då känslan av bestående
fara/hjälplöshet också kan vara ett resultat av obearbetat trauma snarare än indikator på att
den nuvarande situationen fortfarande är farlig (ibid, s. 123).

Konsekvenser gällande närstående kan handla om mer indirekta sådana i form av exempelvis
barn som blir utsatta för omsorgssvikt som ett resultat av föräldrar med obehandlad PTSD,
detta då PTSD kan leda till bristande föräldraförmåga (McGuire et al., 2021, s. 1ff).
Alternativt försämrad psykisk ohälsa bland övriga närstående på grund av oro för den
våldsutsatta eller rädsla för förövaren (Feder et al., 2017, s. 572).

Andra konsekvenser av att ha blivit utsatt för våld kan vara försämrad självkänsla och
självförtroende. Studier visar att offer för våld kan ha svårt att sätta egna behov framför
andras i lång tid efteråt (Feder et al., 2017, s. 564). De tenderar även att kämpa med ångest
samt känslor av skam, frustration och skuld då de ofta tar på sig en del av ansvaret till våldet.
Dessa emotionella konsekvenser tycks kunna vara ihållande där som offret och förövaren
fortsätter att ha kontakt efter relation är avslutad. Varför kontakten kanske fortsätter kan vara
på grund av att de har gemensamma barn och behöver samarbeta kring dem, att relationen
enbart avslutas formellt (men ej i praktiken) eller att våldet helt enkelt fortsätter (ibid s. 571).
Att ha svårt att fatta beslut är också en sak många våldsutsatta kvinnor kämpar med i
efterhand (Goodman & Sullivan, 2019, s. 2011).
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Frigörelseprocessen
Ingen ska behöva leva i relation präglad av våld, men vad det faktiskt innebär att bli fri sett
från kvinnans perspektiv är både diffust och komplicerat.

Forskning visar att kvinnor i våldsamma relationer tenderar att göra motstånd till våldet;
protesterar, visar tydligt i affekt att våldet inte godtas samt ger i vissa fall tillbaka med
“liknande mynt”. Motståndet handlar generellt om försök till förändring och att få förövaren
att sluta bruka våld. På så sätt blir enligt vissa paradoxalt nog att sluta göra motstånd en
förutsättning för lyckat uppbrott, i och med att motståndet kan skänka henne hopp och på så
sätt få henne att stanna kvar eller gå tillbaka (Enander & Holmberg, 2010, s. 64-71).

En möjlig lösning till våldet är enligt många att den våldsutsatta kvinnan helt enkelt lämnar
mannen, men huruvida det innebär att hon de facto blir fri eller ej kan diskuteras.
Socialarbetare på kvinnojourer som exempelvis arbetar jag-stärkande för att kvinnan ska hitta
och motiveras till att avsluta relationen, menar vissa forskare paradoxalt nog försätter henne i
mer fara - iochmed att ökad självkänsla kan leda till ökat motstånd gentemot våldet, vilket i
sin tur riskerar att leda till ytterligare våld. Även allvarligare sådant, då våldet ofta ökar före,
under och efter en separation (Helmersson, 2017, s. 133). Även en del kvinnor har
uttryckligen uppgett att de på grund av det ökade våldet därav känt sig tryggare i relationen
(Goodman & Sullivan, 2019, s. 2008).

Dessutom är det vanligt att en kvinna som blir utsatt för våld i nära relation väljer att återgå
till sin förövare ett antal gånger innan ett uppbrott blir slutgiltigt. Orsaker till att ge nya
chanser kan till exempel vara att förövaren visar ånger (kan väcka hopp om förbättring),
ekonomiskt beroende, att få tillgång till gemensamma barn eller obruten traumatisk bindning
till förövaren. Alternativt en kombination av flera av dem (Edwards et al., 2018, s. 209).
Andra faktorer som även kan spela in på huruvida uppbrottet blir slutgiltigt eller ej är graden
av “investering” i relationen (ju mer kvinnan upplever sig ha investerat i partnern, desto
svårare blir det att lämna). Kvinnor som börjat dejta andra efter att ha lämnat var mindre
benägna att gå tillbaka till sin förövare (ibid, s. 219).

Själva uppbrottsprocessen delas av somliga forskare upp i tre processer; att bryta upp, att
förstå och att bli fri. Att bryta upp handlar om att lämna mannen fysiskt, ofta i samband med
extra allvarligt tillfälle av misshandel, en känsla av att hon kan komma att dö (fysiskt eller
psykiskt) eller då hon förstår att närstående tar skada av våldet såsom eventuella barn/husdjur
i hushållet (Enander & Holmberg, 2010, s.76-87). Att förstå handlar om att identifiera sig
våldsutsatt och att börja se relationen för vad den är, en våldsam sådan. Processen att förstå
visar dock materialet är oerhört smärtsamt för många kvinnor. Det kan göra ont att inse vad
man blivit utsatt för och hur annorlunda livet hade kunnat se ut (ibid, s. 103.117). Att bli fri
handlar om att bryta det traumatiska bandet kvinnan utvecklar till mannen, något forskning
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visar är komplext och svårt att göra. Bandet tycks bestå av; kärlek, hat, medlidande, skuld,
skam, hopp, viljan att förstå, beroende och internalisering. När bandet är brutet brukar en
kvinna nå ett stadium av likgiltighet - där hon knappt känner något alls för sin förövare (ibid,
s.89-98).

Ytterligare en dimension till frigörelsen menar andra är ett ansvarstagande från kvinnans
sida. Det vill säga att hon rannsakar sig själv (för att förstå sig själv och sin egen
våldsutsatthet), att hon försöker försätta sig och eventuella barn i säkerhet samt att hon även
ser sin egen del i relationen för att kunna bryta potentiella mönster - och kanske välja en
“bättre” man i framtiden (Helmersson, 2017, s. 146). Det har framkommit att somliga
socialarbetare på kvinnojourer menar att enbart jobba för att stärka våldsutsatta kvinnor har är
otillräckligt. Detta eftersom kvinnorna också har negativa beteenden och karaktärsdrag som
de behöver jobba för att förändra (exempelvis svartsjuka, kontrollbehov etcetera), precis som
männen de har levt med (ibid, s. 147). Andra menar dock att debatten kring våldsutsatta
kvinnors ansvarstagande kan tolkas som skuldbeläggande och därav osynliggöra
maktobalansen mannen och kvinnan emellan (ibid, s. 148). Könsmaktsförståelsen utmanas
ofta med andra ord av familjevåldsförståelsen (ibid, s. 169).

Etablerade socialarbetare inom kvinnojourer har själva ibland svårt att sätta ord på när/hur en
kvinna som blivit utsatt för våld i nära relation är fri (ibid, s. 200), men ett återkommande
tema i forskningsfältet kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer tycks åtminstone vara
att friheten handlar om något större/utöver än att “enbart” lämna mannen. Vissa forskare
menar dock att parterapi i vissa fall fungerar som en bättre lösning än ett uppbrott (se nästa
avsnitt) (Johnson & Leone, 2005, s. 23-25).

Våldsutsattas behov av hjälp
Alla insatser som utvecklats för kvinnor som har blivit eller blir utsatta för mäns våld mot
kvinnor i nära relationer syftar till att ge skydd, stöd och/eller behandling för psykiska skador.
Indirekt syftar insatserna till att förhindra att våldet upprepas (Hyden, Överlien, Ericson,
Wiman & Grönberg, 2016, s. 6), men vilka insatser som i praktiken fungerar bäst i detta syfte
råder det delade meningar om.

De kanske mest allmänna uppfattningen är att en kvinna blir utsatt för ett systematiskt och
upprepat våld främst behöver hjälp med skydd, då våldet ofta ökar vid separation och störst
risk för dödligt våld förekommer då (Brå, 2001:11), men forskning visar att hon kan komma
att behöva hjälp i ett flertal avseenden. Hon kan behöva hjälp med att exempelvis bearbeta
det hon varit med om. Kanske bär hon på olika trauman och enligt viss forskning bör
traumabearbetning utföras av psykologer specialiserade inom våld samt vara evidensbaserad
(Aydin et al., 2017. s. 124). En annan studie visar att psykoterapi kombinerat med skapande
av konst kan vara effektiv i just traumabearbetning, då det ibland kan vara enklare att
uttrycka känslor i konsten innan upplevelserna sätts ord på. De våldsutsatta i den studien
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upplevde att målarsessionerna skapade en trygg zon, där samtalet inte nödvändigtvis alltid
var i fokus vilket tog bort en del av obehagskänslorna kring att öppna upp (Özkafaci & Eren,
2020, s. 9). Andra studier har visat att stöd i att bli trygga i sin självständighet/frihet, börja ta
vara på sig själva både psykiskt och fysiskt, återuppta sina “jag” (tillåta sidor av dem komma
fram som inte fått ta plats under relationen), sätta nya mål och börja arbeta mot dem,
återuppta kontakt med eventuella förlorade närstående (då våldsutsatta ofta successivt blir
isolerade från sin omgivning) kan hjälpa kvinnorna att läka från våldet och finna inre harmoni
(Allen & Wozniak, 2011, s. 46-50). Att etablera relationer med andra överlevare av våld i
nära relationer har också visat sig vara till hjälp, då de kan utbyta erfarenheter och uppleva
gemensam förståelse för varandra. Dock tycks denna gemenskap/hjälp bli starkare i de fall
den etableras privat snarare än att överlevare presenteras via en professionell (Feder et al.,
2017. s. 572). Många kan behöva hjälp i form av en kombination av samtalsstöd, stödgrupp,
krisintervention, säkerhetsplanering och hjälp med orientering bland diverse myndigheter
(exempelvis socialtjänst, polis, advokat, psykolog, försörjningsstöd) (Goodman & Sullivan,
2019, s. 2008).

Ekström (2016) undersöker i sin forskningsstudie hur våldsutsatta kvinnors behov, tolkas,
omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Studien
visar bland annat att en våldsutsatt kvinnas behov är komplexa, både kort- och långsiktigt.
Det som till stor del avgör vilken insats som aktualiseras är socialarbetarens tolkning av
kvinnans berättelse och behov, detta på grund av att varken behov eller konkreta insatser i
relation till behoven hos våldsutsatta kvinnor är konkretiserade i statliga propositioner.
Generellt sett prioriteras minst stöd i rättsprocessen, något som de våldsutsatta kvinnorna
själva menade var en av de aspekterna de behöver mest stöd i - hand i hand med “vanliga”
stödsamtal. Det existerar alltså en diskrepans mellan hjälpen som erbjuds och hjälpen som
anses behövas (Ekström, 2016, s. 87-107). Ett faktum som även blir styrkt av annan forskning
som visar att mycket av stödet som erbjuds idag främst fungerar kortsiktigt i själva krisen av
att lämna relationen och den närmaste tiden efteråt, men ser inte lika mycket till det
långsiktiga behovet av stöd för att även läka och bli fria från våldets avtryck mentalt (Allen &
Wozniak, 2011, s. 40). Dessutom begränsar det stöd som erbjuds i mångt och mycket
kvinnans frihet (boende på kvinnojour, larm, skyddat identitet, etc.) (Ekström, 2016, s. 48).
Avsaknad av stöd från samhället kan vara en avgörande, eller åtminstone fördröjande faktor
till varför kvinnor inte lämnar en våldsam man (ibid, s. 52).

Det vill säga om målet faktiskt är att lämna, något Johnson och Leone (2005) menar det inte
alltid behöver vara. De menar att där som relationen är mer präglad av situationsbundet våld
än intim terrorism är parterapi ett bättre alternativ som hjälp. Vidare uppger de att
socialarbetare som främst utgår från intim terrorism som orsak till våld i nära relationer,
risker att “skrämma iväg” de som lever i en våldsam relation men ej känner igen sig i de
kontroll/makt- aspekten. Dessa kan också behöva hjälp - men eventuellt snarare i form av
parterapi och konflikthantering tillsammans med partnern. En metod som kan få förödande
konsekvenser för den andra gruppen. De som blir utsatta för intim terrorism visar forskningen
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är i regel utsatta för mer våld, både allvarligare och oftare vilket leder till mer komplexa
konsekvenser/skador (både fysiskt och psykiskt) jämfört med de som upplever
situationsbundet våld i relationen. Förstnämnda grupp är dessutom mer benägna att försöka
fly sin partner. Socialarbetare behöver därmed vara medveten om dessa två grupper för att
kunna erbjuda bäst möjliga hjälp (Johnson & Leone, 2005, s. 23-25).

Sammanfattning
Forskningsfältet kan tolkas påvisa vilket allvarligt socialt problem mäns våld mot kvinnor i
nära relationer är. Förutom de kvinnor som mister livet som följd av våldet (mord/självmord),
kan konsekvenserna för de som överlever fortfarande vara många, vara ihållande och även
närstående kan drabbas av dem (NCK, 2014:1, s. 73). Exempel på konsekvenser är
posttraumatisk stressyndrom, depression, självskadebeteende, självmordstankar/försök,
risk-/missbruk av alkohol samt diverse psykosomatiska symptom såsom huvudvärk, magont
etcetera (ibid, s. 74). Många våldsutsatta kämpar även med minskad självkänsla (Feder et al.,
2017, s. 564), ångest samt känslor av skam, frustration och skuld (ibid, s. 571).

Frigörelseprocessen är diffus, komplicerad och diskuterbar. Att bli fri från våld, tycks handla
om mångt mycket mer än att bli fri från våldet i praktiken. Den våldsutsatta behöver enligt
vissa både lämna, förstå, bli fri och sluta göra motstånd (Enander och Holmberg, 2010, s.
63-117), och enligt andra behöver hon eventuellt inte alls lämna relationen (Johnson &
Leone, 2005, s. 23-25). Den traumatiska bindningen behöver brytas och diverse trauman
behöver läkas. Våldsutsatta kan behöva hjälp inom en rad olika områden av både praktisk och
mental karaktär för att klara av livet i efterhand (Goodman & Sullivan, 2019, s. 2008). I
nuläget tycks det finnas en diskrepans i samhället mellan hjälpen som erbjuds och hjälpen
som faktiskt behövs (Allen & Wozniak, 2011, s. 40). Mot för ovan redogjorda tidigare
forskning tycks forskningsfältet sakna en diskursiv förståelse av kopplingen mellan Roks
hemsida och socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

Teoretiska perspektiv
Nedan redogörs för mina valda teoretiska perspektiv; Socialkonstruktivism, diskursteori och
normaliseringsprocessen.

Socialkonstruktivism
Studiens epistemologiska utgångspunkt är socialkonstruktivism som lägger fokus på hur den
sociala världen skapas och upprätthålls via social interaktion mellan människor. Diskurser
beskrivs som språkliga mönster vilka länkas samman med sociala domäner, det vill säga att
även sociala problem till viss mån konstrueras i själva språket. Enligt diskursteorin skapar
diskurser alltså verkligheten, snarare än beskriven den. Diskurser kan alltså vara ett sätt att
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tala, tänka eller agera som både kan befästa redan existerande normativa föreställningar men
också bidra till att förändra dessa (Burr, 2003, s. 8). Synen baseras på en anti-essentialism;
idén om en inre kärna eller människors universella och förutbestämda natur förkastas. Detta
betyder dock inte att det också finns en fysisk verklighet utanför diskursen (Jörgensen &
Phillips, 2000, s. 104).

Att visa på sociala konstruktioner i ett samhälle innebär möjligheter till dekonstruktioner
(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 311). Tidigare baserades exempelvis samhällets insatser av en
diskursiv sanning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer handlade om en avvikande,
ovanlig man och att våldet endast förekom i svåra socio-ekonomiska miljörer. Något bland
annat den nationella omfångsundersökningen Slagen dam motbevisade, i den blev det
uppenbart att mäns våld mot kvinnor var både mer komplicerat och omfattande än så
(Lundgren et al., 2001, s. 7) - vilket i sin tur fick effekt på det sociala arbetet. Relationen
mellan mäns våld mot kvinnor i nära relationer och diskurser handlar därmed om
meningsskapande, där olika tolkningar av området genererar vår kunskap - vilket i slutändan
är en fråga om makt. Focault beskriver hur olika kunskapsregimer avgör vad som anses vara
sant/falskt. Med detta förklarade han hur makt och kunskap förutsätter varandra (Jörgensen &
Phillips, 2010, s.19f). Huruvida socialarbeterare exempelvis förstår våldet utifrån
perspektivet kring intim terrorism eller det situationsbundna, kommer således påverka hur
socialarbetaren i fråga väljer (direkt eller indirekt) att handla.

Roks, vilka dels erbjuder kunskap och undervisar inom området kan därmed enligt ett
socialkonstruktivistiskt synsätt påstås ha diskursiv makt i fråga om hur det sociala arbetet
kring mäns våld i nära relationer utformas (tillsammans med övriga
organisationer/verksamheter). Därför kan diskursen på hemsidan vara av värde att undersöka
närmare, då språkbruket kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer i sin tur också kan
tolkas forma verkligheten i fråga - vad som ska anses vara våld, vem som kan få hjälp och
hur hjälpen ska utformas. Med hjälp av det socialkonstruktivistiska perspektivet kan vi alltså
förstå hur ord skapar en verklighet, istället för att anta att orden enbart formas utefter
verkligheten. Det vill säga hur Roks hemsida kan vara med på att skapa ramarna kring våld
genom att beskriva dem.

Diskursteori
En naturlig följd av att utgå från socialkonstruktivism är att tillämpa diskursteori.
Jag har anammat ontologiska och epistemologiska grundantaganden angående språkets roll i
den sociala konstruktionen av världen för att kunna genomföra denna studie. Oftast rymmer
ordet diskurs en ide om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när
vi agerar inom olika sociala domäner. En vanlig definition är att; “en diskurs är bestämt sätt
att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7).
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I enlighet med mitt syfte blir alltså diskursen kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer
intressant att undersöka och belysa. Eftersom jag kommer använda mig av Faircloughs
tredimensionella modell i min analys, blir det därmed även naturligt att jag lutar mig mot
hans diskursteori likaså. Han menar att språkbruk alltid hänvisar bakåt till tidigare diskursiva
struktureringar, och benämner fenomenet som intertextualitet. Han beskriver hur man genom
att sammanfoga element från olika diskurser kan förändra de enskilda diskurserna och
därmed också den sociala och kulturella världen (ibid, s. 13). Det vill säga att om jag via min
studie kan bidra med något nytt element till diskursen kring mäns våld mot kvinnor i nära
relationer, också potentiellt sätt kan bidra till förändring inom området.

Normaliseringsprocessen
En modell vid namn normaliseringsprocessen har utarbetats och fungerar som förklaring till
hur våld kan uppstå och varför det är svårt att lämna en våldsam relation. Den beskriver hur
våldet normaliseras. Dock inte på ett sådant sätt att den våldsutsatta varken vänjer sig, trivs
eller egentligen accepterar våldet, åtminstone inte till en början - utan processen handlar mer
om en överlevnadsstrategi än något annat (Lundgren, 2012, s. 43).

De tre mest avgörande inslagen i en normaliseringsprocess är gränser som förskjuts och
utplånas, isolering samt växling mellan värme och våld. Gränser som förskjuts och utplånas
kännetecknas av att mannen gör allt mer intrång i kvinnans integritet/identitet. Han tar sig
rätten till att kontrollera hennes person; exempelvis intressen,värderingar, åsikter, klädsmak,
vilka hon umgås med och inom vilka ramar, hennes kroppsliga gränser, val av
yrke/sysselsättning (ibid, s. 28-31). Genom att isolera kvinnan förlorar relationen inflytande,
bekräftelse och granskande blickar utifrån. Något som förstärker mannens makt över henne,
eftersom utomstående inte längre kan påverka henne eller få henne att “tänka klart” -
alternativt ge henne kraft eller mod att lämna honom (ibid, s. 31-33). Dessutom kan mannen
manipulera henne till att tro att det är omgivningen som lämnat dem, snarare än tvärtom.
Ingen våldsutövare utövar våld hela tiden utan pendlar mellan våld och värme, dessutom sker
våldet oftast i det dolda. Olikheterna i de destruktiva handlingarna och de kärleksfulla sådana
är ofta så stora att kvinnan kan uppleva att han tar två personligheter, vilket fungerar oerhört
förvirrande. Resultatet av växlandet blir att kvinnan blir känslomässigt beroende av mannen
(ibid, s. 34-36).  Kvinnan beskrivs förlora allt mer tilltro till sin egen magkänsla/uppfattning
och börjar i takt med det ta över mannens verklighetsuppfattning. Det vill säga att hon
internaliserar hans syn på både henne och relationen. Normaliseringsprocessen har därav en
stark nedbrytande karaktär, vilket kan försvåra för henne ytterligare att lämna honom (ibid, s.
37-40).

Jag kommer att använda mig av teorin kring normaliseringsprocessen för att kunna analysera
Roks hemsidas (diskurs) potentiella effekter på frigörelseprocessen för våldsutsatta -
beroende på var i normaliseringsprocessen de befinner sig. Det vill säga att
normaliseringsprocessen är mitt socialvetenskapliga perspektiv.
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Metod

Metodval och material
Syftet med denna studie är att studera kopplingen mellan Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sveriges hemsida och socialt arbete med våldsutsatta kvinnor. En diskurs är
ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen) (Jörgensen & Phillips,
2000, s. 7), min roll som diskursanalytiker blir här alltså att granska vad som skrivits på
hemsidan och på så sätt analysera vad Roks diskurs kan få för konsekvenser för det sociala
arbetet. Detta i ljuset av tidigare forskning samt valda teoretiska utgångspunkter. Genom att
analysera framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer önskar jag synliggöra
hur språket och diskursen konstruerar mäns våld mot kvinnor i nära relationer, något som kan
få konsekvenser för vilka kvinnor som söker hjälp/stöd och vilka som inte gör det.

Varför just Roks hemsida är relevant att undersöka i förhållande till syftet är dels därför att
Roks arbetar för att frigöra kvinnor från mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Roks vision
lyder; “Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck" (Roks, 2021),
och dels därför Roks utifrån en diskursteoretisk ansats bär en form av makt i fråga om hur det
sociala arbetet i fråga utformas. Språket och diskursen har betydelse för hur det offentliga
rummet konstitueras, därför kan en granskning av hemsidan ge en inblick i vilken diskurs
som är rådande inom området mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Varför jag väljer att
undersöka just Roks hemsida och inte Unizons eller andras är helt enkelt för Roks är den
största organisationen inom våld i nära relationer i Sverige (Roks, 2021). På första sidan av
Roks hemsida beskrivs den både vända sig till de som behöver hjälp via rubriken “Här finns
hjälp” samt till allmänheten i övrigt via rubrikerna “Om Roks” samt “Här finns kunskap”.
Det allra första som dyker upp på hemsidan är dock texten “Behöver du komma i kontakt
med en jour?”, och de klickbara länkarna till höger med texten “Lämna sidan nu” samt “Dölj
ditt besök” ger ett intryck av sidan först och främst är utformad för våldsutsatta i behov av
hjälp.

Analysmetod
Jag har valt att använda mig av den tredimensionella analysmetoden som Fairclough (1992)
presenterat i Discourse and Social Change, då den anses vara den mest välgrundade och
utvecklade inom forskning för kommunikation, kultur och samhälle (Jörgensen & Phillips,
2000, s. 66).

Modellen är en analytisk ram som kan användas vid empirisk forskning där man tar hänsyn
till de tre dimensionerna; textens egenskaper (text), de produktions- och
konsumtions-processer som är förbundna med texten (diskursiv praktik) och den bredare
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sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social praktik). Se figur. I
praktiken när analysen genomförs rör forskaren sig ofta mellan dimensionerna som ibland
kan vara svåra att skilja åt (Fairclough 1992, s. 73ff).

Det som är centralt i hans perspektiv är att diskurs anses både vara konstituerande och
konstituerad, det vill säga att en diskurs i den meningen både reproducerar och förändrar
kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av
andra sociala praktiker och strukturer. Därmed beskriver han hur diskurs står i ett dialektiskt
förhållande till andra sociala dimensioner (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 70-71). Utifrån den
tredimensionella modellen presenterar Fairclough (1992) specifika analysverktyg att använda
sig av. Det presenteras många analysverktyg men jag har valt de jag menar är av relevans för
min studie. Se avsnitt genomförande. Mitt analytiska tillvägagångssätt bestod alltså i att koda
hemsidan utifrån dessa via en innehållsanalys.

Genomförande
Först försökte jag urskilja textdimensionen genom en noggrann undersökning av Roks
hemsidas innehåll, mening och struktur. Det vill säga de formella dragen i texten. Exempelvis
vilka ord som används, upprepas och inte används. Analysverktyget jag använt inom denna
dimension benämner Fairclough som Vokabulär. Jag markerade då vilka ord som används för
att beskriva mäns våld mot kvinnor i nära relationer på hemsidan, samt vilka som förekom
oftare och mer frekvent. Jag noterade även ord som inte används. Via textanalysen kartlade
jag två grammatiska element; transitivitet och modalitet, som är med på att visa på hur Roks
diskurs gällande mäns våld mot kvinnor förverkligas textuellt (Jörgensen & Phillips, 2000, s.
87). Transitiviteten visar på hur händelser/processer förbinds med subjekt och objekt, och
modaliteten (som betyder “sätt”) visar på en talares grad av instämmande i en sats (ibid, s.
87). Därefter fokuserade jag på den diskursiva praxisdimensionen, det vill säga hur hemsidan
bygger på redan existerande diskurser och genrer, produceras, konsumeras samt på hur detta
kan tolkas av textmottagaren (läsaren). Analysverktyget jag ansåg vara av relevans inom
denna dimension benämner Fairclough som etos. Detta verktyg syftar till att markera hur
språk konstruerar människors eller ett objekts identitet, exempelvis huruvida en person
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beskrivs som ond eller god, enfaldig eller komplicerad etcetera. Med andra ord hur hemsidan
till Roks beskriver mannen och kvinnan i den våldsamma relationen. Via dessa två separata
analyser, med hjälp av teorin och den tidigare forskningen, har jag slutligen sett till den
sociala praktiken. Jag har då analyserat huruvida Roks diskursiva praktik kan tolkas
reproducera eller omstrukturera den existerande diskursordningen inom mäns våld mot
kvinnor i nära relationer (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 75). Det centrala målet med
diskursanalysen har varit att undersöka förbindelserna mellan språkbruk och social praktik.

Jag har valt att fokusera på text på hemsidan till Roks jag menat kunna besvara studiens syfte
och frågeställningar. Material på hemsidan jag inte anser vara relevant är exempelvis en karta
över vart Sveriges kvinno- och tjejjourer är belägna, flikar i menyn som berör att “logga in”,
“beställning av ytterligare material”, “talande webb” samt “teckenspråk”. Flikar i menyn jag
anser vara av relevans i min studie är de som fokuserar på att förmedla kunskap och
stöd/hjälp till besökare på hemsidan. Jag har främst försökt utgå från “besökarens” perspektiv
i min analys; det vill säga som en kvinna präglad av normaliseringsprocessen som besöker
hemsidan till Roks.

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Nedan diskuteras studiens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Validitet innebär att
studien mäter det som forskaren avser att mäta (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 133). Genom
att mitt analysmaterial står i nära relation till studiens syfte kan graden av validitet anses
höjas, det vill säga att jag försökt etablera en röd tråd genom hela arbetet. Validiteten beror
även av analysens förmåga att bidra med nya perspektiv på det sociala fenomen som studeras
(Jörgensen & Phillips, 2000, s. 123), förhoppningsvis har jag därmed bidragit med nya
infallsvinklar till det sociala arbetet kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Reliabilitet
innebär att studiens material ska vara informationsrikt till den grad att forskaren ska kunna
genomföra en transparent analys och besvara studiens syfte. I mitt fall går det att diskutera
huruvida hemsidan till Roks de facto utgjort ett tillräckligt innehållsrikt och informationsrikt
material, något som tolkas minska reliabiliteten till min studie. Ett sätt för mig att “balansera
upp” denna potentiella brist har varit att noggrant jämföra materialet med forskning samt
teori, i syfte att försöka förhindra ett potentiellt tunnelseende från min sida. Generaliserbarhet
innebär att en studies resultat kan representera verkligheten i större utsträckning än endast
den undersökta empirin (Bryman, 2018, s. 216), med andra ord är min studie föga
generaliserbar. Detta är dock inte en begränsning som enbart gäller min studie, utan kvalitativ
forskning generellt. Förhoppningsvis vägs den bristen upp av att jag istället kunnat fokusera
på att skapa rum för djupare förståelse inom just “mitt” område (Padgett, 2008, s. 2).
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Etiska överväganden och studiens tillförlitlighet
Kvalitativ forskning bör genomföras utifrån ett antal kriterier för att studien ska anses ha god
tillförlitlighet (Bryman, 2018, s. 354ff). För det första bör forskaren sträva efter att presentera
resultaten på ett sådant sätt som möjliggör för läsaren att göra egna tolkningar (Graneheim &
Lundman, 2004, s. 110). Därav har jag försökt vara transparent genom att förtydliga
skiljelinjen mellan egna/andras resonemang, beskriva mina utgångspunkter samt motivera
envar “slutsats” som gjorts (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 276). Dessutom har jag
genomgående använt mig av sidhänvisningar. Jag har även försökt se bortom egna
fördomar/förförståelse och förhålla mig öppen till materialet i den mån det går genom att inte
omedelbart sortera materialet på det sätt som ligger närmast till hands (Elden, 2020, s. 128).
Dock viktigt att påpeka att detta enbart är möjligt till en viss nivå. Vid analys av material med
socialkonstruktivistisk ansats kommer just tolkningen oundvikligen alltid vara en central del
av forskningen, det vill säga att jag som forskare mer eller mindre konstruerar mitt resultat
utifrån min förförståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 115). Detta innebär att det finns en
sannolikhet att studiens utfall blivit annorlunda om någon annan genomfört den, vilket
betyder lägre grad av intersubjektivitet. Inför denna studie har jag även resonerat på ett sådant
sätt att eftersom Roks hemsida är offentlig, har jag inte behövt informera och inhämta
samtycke från organisationen om min studie.

Analys/resultat
Min analys/resultat är indelad i två delar. Den första delen av analysen fokuserar på att
besvara den första frågeställningen, först med hjälp av de övergripande grammatiska
elementen transitivitet och modalitet och därefter via kategorierna; mannen, kvinnan och
relationen. Dessa utgör tillsammans textdimensionen i Faircloughs tredimensionella modell.
Den andra delen av analysen fokuserar på att besvara frågeställning två. Sistnämnda del utgör
den diskursiva praxisdimensionen och den sociala praktiken i Faircloughs modell.

Del 1 Frågeställning 1; Hur beskriver Roks mäns våld mot kvinnor i
nära relationer?

Transitivitet och modalitet
Genom min textanalys av Roks hemsida har jag kartlagt två grammatiska element;
transitivitet och modalitet, som är med på att visa på hur Roks diskurs gällande mäns våld
mot kvinnor förverkligas textuellt (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 87).

Gällande transitiviteten framträder ett mönster på hemsidan, specifika händelser/processer
förbinds tydligt med subjekt och objekt (ibid, s.87). Där händelsen/processen; strukturella
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skillnader mellan könen i samhället (patriarkatet) förbinds med mäns våld mot kvinnor i nära
relationer.

Roks vill att tjejer och kvinnor ska vara trygga när de är hemma och när de går
ut. Roks vill också att tjejer och kvinnor ska ha samma rättigheter som män.
Därför är alla som är med i Roks och jobbar på kvinnojourer eller tjejjourer

feminister.

Citatet kan tolkas exemplifiera ovanstående. Här kopplas otrygghet samman med ojämlikhet
mellan könen i samhället med hjälp av ordet därför; “..därför är alla som är med i Roks och
jobbar på kvinnojourer eller tjejjourer feminister”. Med andra tycks Roks sällan använda så
kallad passiv form (där agenten osynliggörs), utan agenten (ojämlikhet) görs relativt tydlig
(ibid, s. 87).

Våld i hederns namn kan skilja sig åt i olika sammanhang, men är, liksom alla
former av mäns våld kvinnor, den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

I citat som ovan på hemsidan görs förbindelsen mellan mäns våld mot kvinnor och
könsmaktsordningen tydlig. Roks kan tolkas beskriva hur könsmaktsordningen leder till
bland annat mäns våld mot kvinnor i nära relationer, och därmed indirekt visa på vilken
förklaringsmodell till våldet Roks ställer sig bakom; den strukturella.

Gällande modalitet, som betyder “sätt”, kan visa på en talares grad av instämmande i en sats
(ibid, s. 87). Utifrån min textanalys av hemsidan framkommer diverse mönster kring
modaliteten. Jörgensen & Phillips exemplifierar verktyget i meningarna “det är kallt”, “jag
tycker är kallt” och “kanske är det lite kallt”, där förstnämnda mening visar på modaliteten
sanning från talarens sida. Modaliteten får i sin tur konsekvenser för hur diskursen
konstrueras (ibid, s. 88). Utifrån min textanalys tolkar jag det som Roks instämmer
fullständigt i de flesta av de påståenden som presenteras på hemsidan, det vill säga att Roks
ofta använder sig av modaliteten sanning.

Roks grundades 1984. Sedan dess har vi drivit kvinno- och tjejjourer samt
skyddade boenden. I över 30 år har vi också framgångsrikt drivit fram

lagförändringar och spridit kunskap om det vi kan bäst; mäns våld mot kvinnor.

I ovanstående citat, som står under rubriken Här finns kunskap, kan Roks tolkas förmedla ett
förtroende till läsaren om att Roks erhåller gedigen kunskap inom området mäns våld mot
kvinnor i nära relationer. Vilket också genomgående hemsidan igenom syns att de facto gör.
Fairclough beskriver hur en text genom att presentera en modalitet som objektiv, som i själva
verket är subjektiv (exempelvis “det är lösningen” istället för “det kan vara lösningen”), kan
vara ett för talaren att främja sin auktoritet och professionella identitet (ibid, s. 88-89). Något
Roks i vissa ställen i texten gör, så som att skriva “det är..”, “leder till..”, “är en yttersta
konsekvens av..”, “vår expertis”, “här finns kunskap” etcetera. En positiv effekt av den typen
av modalitet skulle enligt mig kunna vara att det skapar ett engagemang hos läsaren, både för
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Roks som organisation och i arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Eftersom
texten kan upplevas som retoriskt starkare då. En negativ effekt kan vara att talaren i fråga
riskerar att presentera tolkningar som fakta och i längden konstruera en bild som ibland inte
stämmer överens med verkligheten (ibid, s. 88-90). Med det sagt är denna typ av modalitet
inte genomgående på hemsidan och genomsyrar envar mening. En del av Roks meningar
beskrivs även som subjektiva modaliteter, exempelvis i form av “Det finns ofta
varningstecken..”, “som kan vara bra att vara uppmärksam på”, “normaliseringsprocessen kan
beskrivas..” och “våldet känns till slut nästan som normalt”.

Mannen
Den sammanlagda bild som framträder av mannen på Roks hemsida är att han först och
främst är förövaren i den våldsamma relationen. Han beskrivs som den som bär ansvar över
våldet, som icke-föränderlig, att syftet är att upprätthålla hans överordnade position som man
och få kontroll över kvinnan. Det betonas på ett flertal ställen i texten att han är farlig samt
indirekt att han är, inte blir, våldsam. Bilden av huruvida han begår våldshandlingarna
medvetet eller ej varierar dock något. Jag kommer nu att gå igenom hur denna bild framträder
på hemsidan del för del, genom att visa på citat som kan tolkas  exemplifiera bilden.

Du upplever att din partners personlighet ändrats sedan ni inledde er relation.
Humöret blir sämre och han blir alltmer missnöjd och kontrollerande.

Roks beskriver här under rubriken Innan våldet kommer hur kvinnan kan uppleva att mannen
förändrats sedan de började relationen, att hans personlighet successivt blivit en annan. Under
samma rubrik presenteras dock sedan en rad varningstecken för kvinnor att hålla utkik efter,
något som kan tolkas indikera att våldet de facto kan förutspås.

Det finns ofta tidiga varningssignaler som kan tyda på att en man kan bli våldsam
mot en kvinna. De är bra för alla att känna till.

Den upplevda förändringen i mannens personlighet från kvinnans perspektiv kan därmed
enligt Roks mer tolkas vara just en upplevelse av förändring från omgivningen, när han i
själva verket med tiden mer visat “sitt rätta jag”. Det vill säga att den våldsamma
personligheten kan tolkas beskrivas ha funnits där under ytan hela tiden, i och med att det
finns varningstecken att se efter innan den så kallade “förändringen” ägt rum. Uppfattningen
kring att den våldsamma personligheten kommer fram snarare än uppstår kan även tolkas
sända ett budskap kring att problematiken är djupt rotad.

Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de
klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga

märke till hans attityd till kvinnor.

Ett av varningstecken är med andra ord vad Roks benämner som “förlegad kvinnosyn”, som
kan vara med på att avslöja huruvida han kommer att bruka våld i relationen eller ej.
Resterande presenteras som svartsjuka, kontrollerande beteenden (såsom att gå igenom
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kvinnans mobil, väska och fickor), slå sönder tillhörigheter, att skada djur, att han är hårdhänt
samt att han klagar mycket.

Under alla de år som Roks kvinnojourer funnits har mäns löften om att sluta slå
aldrig hållits. Inte heller finns det någon seriös forskning som visar att män som

slår sin fru, sambo eller flickvän slutar upp med misshandeln.

Roks beskriver här kortfattat mannen som oföränderlig, att under de dryga trettio åren som
Roks existerat har en man som tagit till med fysiskt våld därefter aldrig heller slutat med det.
Det vill säga att det efter slag nummer ett enbart är en tidsfråga innan slag nummer två
kommer. Den sista meningen i citat tycks dock indikera att det eventuellt finns forskning som
hävdar annat men att Roks bedömt den vara oseriös.

Gällande mannens medvetenhet/avsikt kring våldet kan varierande budskap tolkas existera på
hemsidan till Roks. Å ena sidan beskrivs han som omedveten om våldets konsekvenser för
kvinnan i fråga - som impulsiv, explosiv och som att han inte kan behärska sig. Exempelvis;

..inte kan behärska sina impulser att kontrollera dig.

samt;

Det är viktigt att polisanmäla misshandeln.. för att din partner ska inse att det är
en kriminell handling.

Just beskrivningarna inte kan samt inse kan tolkas måla upp en bild av en våldsam man som
agerar i affekt och inte förstår allvaret av sitt handlande. Denna bild står dock i kontrast till
andra ordval på hemsidan som målar upp en annan bild; att han i regel är medveten och att
våldet används i diverse syften. Exempelvis;

Mannen får raserianfall och slår sönder saker i hemmet.. detta är våldshandlingar
som är ägnade att skrämma dig.

samt;

Har din partner börjat bli hårdhänt..det är en markering om vad han kan göra
mot dig.

Lägg då främst märke till ordvalen ägnade i första citatet samt markering i andra citatet, som
indikerar att våldet är både kontrollerat och medvetet från hans sida.

Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en
farlig man.

Ordet farlig framkommer ett flertal gånger i samband med skrivningar om mannen, det vill
säga att ovanstående citat enbart utgör ett exempel av fler. Vid ett annat tillfälle uppmanas
eventuella närstående till den våldsutsatta kvinnan att informera henne om att situationen är
farlig, och vid ytterligare ett tillfälle beskrivs kvinnans rätt till skydd från en farlig man. Att

24



mannen beskrivs som farlig kan tolkas visa på hur allvarligt Roks tar på mäns våld mot
kvinnor i nära relationer, speciellt med tanke på att han vid de flesta tillfällen inte beskrivs
som kan vara farlig alternativt skadlig/annan synonym etcetera som genast hade kunna tolkats
“förmildrat” våldets potentiella konsekvenser.

Med det är skönt att berätta om killar (och tjejer) som är taskiga och elaka. Eller
om en pappa som slår din mamma. Kanske slår han dig också. Kanske har du

blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt av någon som du trodde tyckte
om dig.

I och med att detta är det enda tillfället egenskaperna taskig/elak benämns, dessutom i ett
stycke som mer eller mindre vänder sig till tonåringar/barn på hemsidan till Roks, tolkar jag
språkanvändningen vid detta tillfälle mer som en anpassning till läsargruppen snarare än
absoluta egenskaper som tillskrivs just personer som brukar våld. Den sista meningen i citatet
kan dock tolkas sända ett indirekt budskap om att vissa handlingar helt enkelt inte går ihop
med att tycka om den som blir utsatt. Vid närmare eftertanke kan den delen av citatet tolkas
innehålla ett budskap om att män som brukar våld i nära relationer automatiskt innebär att de
inte hyser kärlekskänslor gentemot partnern. Då ordvalen “.. av någon som du trodde tyckte
om dig”, kan upplevas indikera att förövaren i fråga i och med handlingen bevisats inte göra
det. Men eftersom denna tolkning enligt mig endast kan utläsas från detta citat på hela
hemsidan, verkar det inte vara något Roks lägger något större värde i.

Kvinnan
Den sammanlagda bild som framträder av kvinnan på Roks hemsida är först och främst att
hon är offret i den våldsamma relationen. Roks beskriver å ena sidan hur en stor del av henne
tillintetgörs, anpassas och bryts ner i takt med att normaliseringsprocessen fortskrider, å andra
sidan hur hon vantrivs relationen igenom (det vill säga att hon inte övertar mannens syn på
henne/relationen helt). Den våldsutsatta kvinnan är rädd, skuld-/ansvarsfri och gör vad hon
måste för att anpassa sig till en svår livssituation. Jag kommer nu att gå igenom hur denna
bild framträder på hemsidan del för del genom att visa på citat som kan tolkas exemplifiera
bilden.

Så småningom kontrollerar mannen sin partner i så hög utsträckning att hon tagit
över hans kvinnosyn och införlivat den med sin självbild. Det är i det stadiet som
kvinnan blir övertygad om att hon gjort sig förtjänt av våldet och kränkningarna

och blotta tanken på att ta sig ur relationen ter sig absurd.

Under rubriken normaliseringsprocessen beskrivs det hur kvinnan formas av sin relation med
mannen som utsätter henne för våld. Det beskrivs hur hon anpassar sig, hur våldet
normaliseras och hur hon slutligen glömmer hur det är att leva i en verklighet utan våld. Med
andra ord hur hon blir “ett” med mannens världsbild - både gällande henne, våldet samt
relationen.

Även om kvinnan har normaliserat våldet är det inget hon trivs med.
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Samt;

För kvinnan handlar normaliseringsprocessen om överlevnads- och
anpassningsstrategier.

Citat som dessa kan dock tolkas indikera att kvinnans “jag” till viss del fortfarande finns kvar.
Dels i form av ett inre motstånd (då hon vantrivs), dels då normaliseringsprocessen i sig även
benämns som en strategi från hennes sida. Ett ordval som indikerar en medvetenhet från
hennes sida och med andra ord att våldet inte normaliseras fullständigt.

Tjejer och kvinnor som utsatts för mäns våld får ideligen svara på frågor som i
själva verket stämmer överens med förövarens kvinnosyn. Gemensamt för dessa

frågor är att de skiftar fokus från förövaren till våldsoffret. I och med att den
våldsutsatta kvinnans egenskaper, läggning, vanor, erfarenheter, utseende,

handlingar eller icke-handlingar blir det som ska granskas har också skulden
flyttats över från våldsverkare till offer. Är den utsatta inte skyldig så är hon i alla
fall medskyldig – detta är vad frågor om våldsutsatta tjejers och kvinnors klädsel,

uppträdande, omdöme med mera implicit säger.

Under rubriken Varför frågar du? framträder en tydlig bild av kvinnan som offer. Det
beskrivs hur ett felaktigt närmande till henne från omgivningens sida vad gäller frågor
etcetera riskerar att påföra henne mannens skuld. I sista meningen förtydligas hennes offerroll
i den våldsamma relationen ytterligare; att även frågor kring medskyldighet är förkastliga.
Det vill säga att kvinnan som blir utsatt för våld är hundra procent skuld/ansvarsfri.

Roks vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Därför finns
det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man.

Citat som ovan belyser å ena sidan vikten av kvinnojourens arbete; att skydda de utsatta
kvinnorna och barnen. Just orden rädd och skrämd är återkommande på hemsidan vid
beskrivningar av kvinnorna, och kan därmed å andra sidan tolkas innehålla indirekta budskap
kring att det existerar ett likhetstecken mellan att vara våldsutsatt och att vara rädd.

Relationen
Det framkommer diverse språkliga mönster vad gäller den våldsamma relationen som
beskrivs på hemsidan till Roks. Fokus läggs på det fysiska och förklaringen till mäns våld
mot kvinnor i nära relationer är strukturell med hänvisning till patriarkatet. Roks mål beskrivs
vara att få våldsutsatta kvinnor att lämna männen, att få männen i fråga att sona sina straff
samt att driva politisk opinion. Sistnämnda i syfte att skapa en “värld fri från mäns våld”. Jag
kommer i detta kapitel ge exempel utifrån hemsidan som kan tolkas visa på denna bild del för
del.
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Det kanske tydligaste exemplet på hemsidan som kan tolkas visa på hur Roks lägger fokus
vid det fysiska våldet är under just kategorin När det blir allvar som efterföljs av diverse
stycken som enbart handlar om det fysiska våldet. Den löpande texten innehåller en rad
formuleringar såsom “män som slår”, “anteckna varje gång han slår”, “män som slagit”, “om
han börjar slå igen” varvat med formuleringar såsom “våldsamt förhållande”, “mäns våld mot
kvinnor”, “våldet” och “våldsam igen”. När dessa ordval varvas på ovanstående vis (allvar,
slag, våld) kan Roks å ena sidan tolkas sätta ett likhetstecken däremellan. Det vill säga (direkt
eller indirekt) sända ett budskap om att våld innehåller slag - och att när det blir fysiskt då är
det allvar. Alternativt att Roks å andra sidan kan tolkas använda just slaget som en slags
symbol för våldet. Men i det fall kvarstår fortfarande indikationen om att det är allvar när det
fysiska våldet uppstår. Det övriga våldet klassificeras istället och beskrivs under rubriker som
exempelvis Varningstecken och råd och Innan våldet kommer. Just mäns slag och
formuleringar kring dessa är återkommande genom i stort sett hela hemsidan.

En våldsam partner kan peka ut en miljard brister hos dig som orsaker till våldet,
och du kan slå knut på dig själv lika många gånger för att utplåna dessa påstådda

brister, men våldet handlar inte om hur du är, utan om att du är - att du är tjej
eller kvinna.

Citat som ovan kan tolkas indikera vilken slags förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor
i nära relationer Roks hänger sig till; ett strukturellt könsmaktsperspektiv. Med andra ord att
patriarkatet är förklaringen till att kvinnor blir utsatta för mäns våld i nära relationer, just på
grund av könstillhörigheten.

Mot slutet av 1970-talet började kvinnor och tjejer träffas i små grupper där de
berättade om sina personliga upplevelser av män som slog och kontrollerade dem.

Efterhand upptäckte de att mäns våld mot kvinnor var ett enormt utbrett
samhällsproblem som det talades alldeles tyst om. När de kunde tala fritt om

kvinnomisshandel utan mäns närvaro, kunde de också stödja och stärka varandra.
Kvinnor som levde med våldsamma män fick modet att lämna dem. Detta blev

utgångspunkten för kvinnoseparatismen som sedan dess har varit en nödvändig
förutsättning för Roks jourverksamhet.

Roks beskriver här en förutsättning för ett lyckat arbete i kampen mot mäns våld mot kvinnor
i nära relationer; kvinnoseparatismen. Att utan mäns närvaro skapas möjlighet för
våldsutsatta kvinnor att stödja och stärka varandra, något som i sin tur beskrivs leda de
närmare målet att få våldsutsatta kvinnor att lämna sina män. En form av idealistisk
solidaritet kvinnor emellan framträder här tydligt, att kvinnor som grupp tillsammans kan
göra en förändring. Roks vision lyder;

Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck.

Patriarkatet som beskrivs som orsaken till mäns våld mot kvinnor i nära relationer ska med
andra ord bland annat lösas med hjälp av detta systerskap. En “vi och dom”- mentalitet kan
tolkas framträda, där vi utgörs av”systrarna”; kvinnorna, och där dom blir männen (oavsett
om de “slår” eller ej).
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Att feminismen fått en så framskjuten position i den svenska offentligheten beror till stor del på de
specialkunskaper som kvinno- och tjejjourernas praktiska stödarbete har bidragit till. Roks

opinionsdrivande verksamhet har också fått avgörande betydelse för svensk politik. Det märks inte
minst på att Sverige har världens bästa kvinnofridslagstiftning.

Under rubriken Kunskap ger politisk förändring står ovan nämnda citat. Ordvalen “stor del”
samt “avgörande” kan tolkas visa på vikten Roks menar de har vad gäller svensk politik kring
mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Just ordvalet “specialkunskaper” indikerar även på
en form av expertis inom området. Ett socialt problem som enligt Roks alltså inte enbart ska
lösas via “systerskapet” (att kvinnor som grupp stödjer varandra) utan även med hjälp av
högre straff;

Men det är förbjudet i svensk lag att slå och skrämma en kvinna och tvinga henne
att göra saker hon inte vill. Ändå händer det hela tiden. Roks vill ändra på det.
Män som bryter mot lagen ska bli straffade.. därför träffar Roks politiker och

andra som bestämmer så att de får veta hur många män det är som slår.

Roks betonar här vikten av att polisanmälningar faktiskt leder till att mannen i fråga blir
dömd och beskriver hur detta är en av drivkrafterna bakom opinionsbildningen. Att genom att
informera politikerna om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, “hur många män det är
som slår”, också motivera till att fler män också blir dömda - eller som Roks uttrycker det,
blir straffade. Just ordvalet straffade kan tolkas visa på hur viktigt Roks menar det är att män
som blir dömda också faktiskt får sona för sina brott.

Att kämpa för ett bättre samhälle gör dessutom jourernas arbete mer meningsfullt.
Rörelsens unika styrka ligger med andra ord i kretsloppet mellan praktik, teori

och politik.

Roks beskriver hur rörelsens funnit en styrka som benämns som unik vad gäller att balansera
praktik, teori och politik som utgör en del av kampen mot ett bättre samhälle. Det vill säga att
Roks tydliggör att syftet inte enbart är att hjälpa kvinnor som blir utsatta för mäns våld mot
kvinnor i nära relationer (mikronivå), utan att en del av arbetet även är att förändra på en
strukturell politisk nivå (makronivå) . Något som inte är konstigt där som mäns våld kvinnor
beror på strukturella könsskillnader, i och med att ett strukturellt problem inte heller kan lösas
på individnivå.

Sammanfattning del 1
Analysen hittills har visat på hur Roks beskriver mäns våld mot kvinnor i nära relationer. De
mest framträdande dragen har enligt mig varit att mannen beskrivs som förövaren,
oföränderlig, att han är och inte blir våldsam, den som bär ansvar och i vissa fall som
medveten om det våld han utsätter kvinnan för (det vill säga att han gör det för att uppnå
diverse syften, såsom att upprätta makt/kontroll över henne). Kvinnan i sin tur beskrivs som
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offret som bryts ner i takt med att normaliseringsprocessen fortskrider (men faktumet att hon
vantrivs indikerar på att hon ej övertar mannens syn på våldet/henne helt). Hon beskrivs som
rädd, skuld-/ansvarsfri och gör vad hon måste för att anpassa sig till en svår livssituation.
Gällande relationen läggs fokus på det fysiska våldet och Roks mål beskrivs vara att få
våldsutsatta kvinnor att lämna männen, att få männen i fråga att sona sina straff samt att driva
politisk opinion. De två grammatiska elementen transitivitet och modalitet kan tolkas påvisa
att Roks ställer sig bakom den strukturella förklaringen till mäns våld mot kvinnor i nära
relationer; könsmaktsordningen, och att Roks önskar främja sin auktoritet och professionella
identitet.
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Del 2 Frågeställning 2; Vilka potentiella effekter kan Roks diskurs ha
på våldsutsatta kvinnor?

Upplösning vs förstärkning av det traumatiska bandet
Diskursen på Roks hemsida kan potentiellt sett få en rad olika “effekter” hos en våldsutsatt
kvinna som kommer i kontakt med den. För det första kan konstruktionen av mäns våld mot
kvinnor i nära relationer tolkas “sätta fart” på frigörelseprocessen för kvinnan i fråga då den
skulle kunna få upplösande effekt på delar av det traumatiska bandet (Enander & Holmberg,
2010, s. 89-98). Exempelvis komponenterna skuld (eftersom hon beskrivs som ansvarsfri),
hopp (eftersom han beskrivs som oföränderlig), medlidande (eftersom våldet ibland beskrivs
som medvetna handlingar från hans sida) samt internaliseringen (eftersom hon via Roks
diskurs får chansen att sätta ord på våldet). Gällande komponenten hat kan det dock tänkas
finnas en risk att den förstärks (i och med framställningen av mannen som medveten om det
han utsätter henne för).

Att lämna vs stanna kvar
Vidare kan Roks indikation om att relationen måste avslutas tänkas öka hennes motivation till
att de facto ta beslutet om att gå, speciellt med tanke på den flertaliga upplysningen på
hemsidan om att han är farlig. Paradoxen i den aspekten kan dock påstås vara att själva
uppbrottet i många fall försätter henne i mer fara (Helmersson, 2017, s. 133), det vill säga att
uppmaningen att “du måste lämna då du är i fara” riskerar att få förödande konsekvenser för
henne då situationen kan bli än farligare i samband med en separation. Samtidigt kan
alternativet att inte uppmuntra att lämna den våldsamma relationen anses vara moraliskt
förkastlig med tanke lidandet forskningen har påvisat att den våldsutsatta ofta upplever
(Andersson et al., 2014, s. 73), oavsett vilken grad av fara som kan anses råda. Huruvida
uppbrottet dem emellan är att föredra eller ej beror dock till viss del på vilken
förståelsemodell av våldet som appliceras. Enligt vissa anses som sagt parterapi vara ett
bättre alternativ än uppbrott - om våldet kan anses vara mer situationsbundet än handla om
intim terrorism (Johnson & Leone, 2005, s. 23-25). Medans uppbrottet från mannen utifrån
flera andra förståelsemodeller, såsom könsmaktsordningen, anses vara en naturlig del av
själva frigörelseprocessen.

Att ta vs bli fri från ansvar
Gällande den våldsutsatta kvinnans självkänsla kan Roks diskurs tänkas få en förhöjande
effekt, då den på ett tydligt sätt understryker att det är mannen - och inte hon - som bär ansvar
över våldet i relationen. Den typen av ansvarsfördelning går oftast inte i linje med vad som
utgör den våldsamma mannens världsbild och därmed kan diskursen i den aspekten tolkas
förstärka hennes “jag”, hjälpa henne att frångå en del av internaliseringen (Allen & Wozniak,
2011, s. 46-50) - och i förlängningen göra henne mer “fri”. Jag ser dock två risker med att
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hon tar över bilden av henne som totalt ansvarsfri. Vissa forskare menar att just ett
ansvarstagande från även hennes sida är nödvändigt i förhållande till frigörelseprocessen; på
så sätt att det kan ge henne möjlighet att rannsaka sig själv, inser att det är hon som behöver
försätta både henne och eventuella barn i säkerhet, samt ser sin egen del i relationen för att
kunna bryta potentiella mönster - och kanske välja en “bättre” man i framtiden (Helmersson,
2017, s. 146). Insikten om att det enbart är mannens fel, kan också tänkas leda till ytterligare
motstånd från hennes sida där som hon fortfarande är kvar i relationen. I förlängningen
riskerar motståndet från hennes sida hålla henne kvar - i och med att det kan skänka hopp om
förbättring; “bara hon markerar tydligt nog att det är han som är problemet, så kommer han
förstå och våldet upphöra” (Enander & Holmberg, 2010, s. 64-71). Det vill säga att det enligt
forskning kan tolkas råda oklarheter kring om framställningen av henne som ansvarsfri enbart
är till hennes fördel eller ej.

Att söka hjälp
Vidare kan Roks diskurs tänkas leda till att den våldsutsatta kvinnan ansöker om plats på
kvinnojour samt polisanmäler mannen eftersom diskursen både understryker allvaret samt
uppmanar henne att just polisanmäla. Förutom de uppenbara möjliga fördelarna med dessa
alternativen (att kvinnan exempelvis får skydd och att en farlig man kan bli dömd/inlåst),
framträder det även potentiella paradoxala andra effekter av båda alternativen - som kanske
inte är till gagn för den våldsutsatta kvinnan. Dels kan just själva livet kvinna på flykt och
som boende på kvinnojour vara begränsande (Ekström, 2016, s. 48), och i den bemärkelsen
enbart tolkas erbjuda en ny typ av “fångenskap” - även om hon kommer bort från mannen i
fråga. Dessutom menar forskare att mycket av stödet som erbjuds idag främst fungerar
kortsiktigt i själva krisen av att lämna relationen och den närmaste tiden efteråt, men ser inte
lika mycket till det långsiktiga behovet av stöd för att även läka och bli fria från våldets
avtryck mentalt (Allen & Wozniak, 2011, s. 40). Det vill säga att även om hon i praktiken via
en kvinnojour kan bli fri från mannen, är hon i teorin fortfarande inte fri då hon behöver hjälp
i en rad fler avseenden än så. Exempelvis med stöd i själva rättsprocessen där som hon
faktiskt väljer att polisanmäla mannen, något forskning visat är en av de aspekterna kring
hjälp till våldsutsatta som prioriteras minst (Ekström, 2016, s. 87-107). En övrig positiv
aspekt med att få hjälp via en kvinnojour kan slutligen vara chansen att etablera relationer
med andra våldsutsatta kvinnor, som många våldsutsatta kvinnor upplevt haft förstärkande
effekt på dem. Dock tycks denna gemenskap/hjälp bli starkare i de fall den etableras privat
snarare än att överlevare presenteras via en professionell (Feder et al., 2017. s. 572).

Diskussion om frågeställning 2; kvinnan som läser hemsidan
Vidare önskar jag lyfta en mer övergripande risk med att diskursen inte alltid går i linje med
forskningen och teorin i förhållande till frågeställning två. Jag önskar diskutera ett möjligt
scenario gällande en våldsutsatt kvinna som poneringsvis inte känner igen sig i Roks diskurs
gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Jag vill speciellt belysa kvinnan som
potentiellt sett fortfarande är relativt starkt präglad av normaliseringsprocessen när hon
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kommer i kontakt med diskursen. Hon, som i mer eller mindre grad, internaliserat mannens
verklighetsuppfattning (Lundgren, 2012, s. 37-40) identifierar sig med största sannolikhet
inte som våldsutsatt även om hon per definition är det eftersom att definiera handlingarna
som just våld sker oftast i efterhand efter relationen är avslutad. Dessutom kan hon antas vara
känslomässigt beroende av mannen (ibid, s. 34-36). Den traumatiska bindningen kan
fortfarande vara stark och hon kanske fortfarande lever kvar i relationen. Det fysiska våldet,
som Roks kan tolkas lägga fokus på, kanske inte har börjat prägla relationen ännu. Alternativt
sker i “liten skala” eller inte förekommer i just “slag” som Roks ofta hänvisar till. Därmed
hon kanske inte upplever att hennes man passar in i bilden av mannen som målas upp, då hon
även ser till alla de perioder präglade av värme/kärlek som förekommer emellanåt
(Kvinnofridslinjen, 2021), som knappt nämns på hemsidan till Roks.

På grund av internaliseringen/normaliseringen kanske hon varken definierat sig som offer
eller som rädd. Hon kanske tänker på alla de gånger hon gjort motstånd och givit tillbaka med
samma mynt (Enander & Holmberg, 2010, s. 64-71). Hon kanske inte känner igen sig i den
strukturella förståelsemodellen till våldet; att mannen vill kontrollera och ha makt över henne
i syfte att behålla sin överordnade position som man - då hon ser till de gånger han gråtit,
varit desperat och bett om förlåtelse. Något hon kanske tvärtom upplever vara ett tecken på
underordning, att han behöver henne. Kanske har hon till och med upplevt att han hotat om
att ta sitt eget liv (Brå 2001:11, s. 6-7), och upplever snarare därmed att det är han och inte
hon som är nedbruten - så som hon beskrivs vara på Roks. Hon kanske ser till berättelsen om
hans barndom; om omsorgsvikt, övergrepp och våldet han själv fått uppleva som barn (Isdal,
2001, s. 199), - och förstår därmed inte varför inte han också erbjuds hjälp via Roks. Men
andra ord kanske hon upplever att den “svartvita” rollfördelningen inte stämmer in i hennes
fall och blir därav överbevisad om att hon varken lever i en våldsam relation eller är
berättigad hjälp via organisationen; “Sådär illa har vi ju det inte.. han menar ju inget illa och
är oftast snäll”. Istället för att diskursen som råder då får henne att inse allvaret, får den i
hennes fall motsatt effekt. Hon stannar kvar då hon inte känner igen sig tillräckligt väl. Den
kvinnan riskerar att bli en av de 13 kvinnor som blir mördade varje år i Sverige (Regeringen,
2016, s. 35).

Min poäng är att belysa ett potentiellt scenario kring hur en våldsutsatt kvinna kan uppfatta
diskursen på Roks när hon läser den i ljuset av normaliseringsprocessen. Det vill säga att jag
via de fiktiva tankegångarna enbart önskar önskar tillföra ytterligare ett perspektiv, inte
ersätta övriga med detta då jag tror diskursen i flera avseenden har viktiga fördelar vad gäller
kampen mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den retoriskt starka diskursen (med
transitiva kopplingar och modaliteten sanning) på hemsidan till Roks kan som sagt väcka ett
allmänt intresse för problematiken, som i sin tur skapar opinion och visar på ett allvar vad
gäller våldet. Jag tvekar inte heller på att det finns många våldsutsatta kvinnor som de facto
får en rad viktiga insikter tack vare Roks, blir informerade och “känner igen sig” vilket leder
till att många också söker hjälp. Men eftersom forskning har visat att det tycks finnas en
diskrepans i samhället mellan hjälp som våldsutsatta kvinnor behöver och hjälpen som
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erbjuds (Allen & Wozniak, 2011, s. 40) och att ytterligare forskning kring uppbrottsprocesser
i förhållande till mötet med “samhället” för kvinnorna i fråga efterfrågas (Enander och
Holmberg, 2010, s. 128-129) är min förhoppning att min analys kring Roks ur en
diskursteoretisk utgångspunkt kan vara ett steg i rätt riktning. Om det är så att budskapen på
Roks inte fångar upp en tillräckligt nyanserad bild av mäns våld mot kvinnor i nära relationer
kan det alltså finnas risk för att somliga våldsutsatta inte söker hjälp, något som kan vara en
av de möjliga förklaringarna till diskrepansen. Genom att belysa diskursen kan det dessutom
få effekter på det sociala arbetets praktik i form av ökad medvetenhet kring komplexiteten
inom området mäns våld mot kvinnor i nära relationer vilket i sin tur leda till bättre utformad
hjälp till våldsutsatta.

Sammanfattning del 2
Summa summarum är det inte enkelt att analysera effekterna av Roks diskurs på våldsutsatta
kvinnor. Analysen visar att effekterna kan vara komplexa och i somliga fall paradoxala, det
vill säga både ha positiv och negativ effekt (exempelvis på frigörelseprocessen). Men oavsett
hur diffusa effekterna må vara, framkommer ett faktum relativt tydligt - att diskursen och det
sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor kan ifrågasättas utifrån forskning. Med andra ord att
det inte är säkert att den diskursen som råder idag kring mäns våld mot kvinnor i nära
relationer, via Roks, enbart är till gagn för de våldsutsatta kvinnorna. Min analys kan tolkas
påvisa vikten av att diskursen är nyanserad då normaliseringsprocessen annars kan göra det
svårt för den våldsutsatta kvinnan att känna igen sig.

Diskussion

Metoddiskussion
Faktumet att jag använt mig av Faircloughs kritiska diskursanalys har dels begränsat mig,
dels givit mig en rad möjligheter. Det största problemet i hans angreppssätt beskrivs som
otydligheten i hur metoden bör och skall användas (Jörgensen & Phillips, 2000, s. 93), en
kritisk linje jag under studiens genomförande fått full förståelse för. Det var inte enkelt att
välja ut relevanta analysverktyg och exakt hur hans tredimensionella modell skulle tillämpas i
praktiken i förhållande till mitt syfte, men efter många om och men landade jag tillslut i ett
mer konkret genomförande. I slutändan upplevde jag istället tvärtom att hans diffusa metod
gav mig oerhörda möjligheter till nya infallsvinklar och perspektiv (huruvida Fairclough själv
skulle godkänna min metod eller ej får dock förbli en obesvarad fråga). Min användning är
enbart en tolkning av hur han använt den (ibid, s. 94), det vill säga att min studie
oundvikligen också präglas av min förförståelse till området jag undersökt. Därmed finns
risken att min analys och tolkning inte speglar den diskursen som framträder på Roks till
fullo. Jag har enbart kunna tolka orden som framträder på hemsidan. Med det sagt, är detta
faktum inte något som är unikt för min studie utan präglar hela det diskursiva fältet som
sådant (ibid, s. 72).
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Implikationer för forskning och praktik
Hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs och konstrueras på Roks, en av de
arenorna som har inflytande på hur det sociala arbetet utformas, kan i ljuset av forskning och
teorin med andra ord ifrågasättas. Men huruvida diskursen kan anses vara mer eller mindre
konstruktiv i fråga om att motarbeta problematiken, vill jag påstå beror på vilken målgrupp
och vilket syfte Roks egentligen format hemsidan utifrån. Är syftet att bekämpa patriarkatet
och kämpa för kvinnors rätt i samhället kan den starka retoriken kring mäns våld mot kvinnor
som tydliggör männens ansvar, skuld och roll som förövare tänkas vara högst effektiv.
Hänvisningen till könsmaktsordningen som förklaringsmodell blir då även naturlig och den
den frekventa användningen av modaliteten sanning kan tolkas ge ytterligare tyngd till Roks
auktoritet, med andra ord makt, i fråga. Är det främsta syftet dock att bekämpa just mäns våld
mot kvinnor i nära relationer samt att via hemsidan att fånga upp enskilda våldsutsatta
kvinnor, kan det finnas anledning till att se över den. Förslagsvis nyansera beskrivningarna av
mannen, kvinnan och relationen, öka fokuset på det psykiska våldet, redogöra för ytterligare
möjliga förståelsemodeller till våldet då forskningen visat att könsmaktordningen inte
behöver vara den enda förklaringen samt minska på modaliteten sanning på hemsidan för att
minimera risken att konstruera tolkning som fakta. Jag ser dock en paradoxal risk med
sistnämnda likaså, att en “svagare” retoriskt och mer nyanserad hemsida kan leda till mindre
engagemang från samhällets sida.

Utifrån min studie och komplexiteten som framkommit vad gäller eventuella fördelar och
nackdelar med den diskursiva framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer
som existerar idag behövs det ytterligare forskning inom området. Studier som kan visa på
hur diskursen kan utformas på ett sådant sätt att den både belyser allvaret, väcker
engagemang, är informativ, “fångar upp” våldsutsatta och som bidrar till att motarbeta mäns
våld mot kvinnor i nära relationer på bästa möjliga vis. Men kanske framförallt forskning
som undersöker huruvida det existerar våldsutsatta kvinnor som inte känner igen sig i
diskursen som råder kring våld idag eller ej, då en icke representativ diskurs kan påstås
främst gå ut över dem - de vars ögon är färgade av våldet och riskerar att inte känna igen sig.
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