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Abstract

Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur representationen av män som utövar
partnervåld förändrats över en trettioårig tidsperiod i riktlinjer gällande
socialnämndens arbete med våld i nära relationer. Genom en kvalitativ
dokumentstudie undersöktes 12 dokument rörande riktlinjer för socialnämndens
arbete med våld i nära relationer från tidsnedslagen 1990-1998, 2005-2009,
2014-2016 samt 2020-2022. Tre dokument per tidsnedslag. Studien undersökte på
vilket sätt våldsutövande män identifieras i riktlinjerna, vilka diskurser som kan
utläsas ur riktlinjerna gällande våldsutövande män samt om representationen av
våldsutövande män förändrats i riktlinjerna över tid. Uppsatsen har haft en abduktiv
ansats tillsammans med en ontologisk utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska
perspektivet. Riktlinjerna analyserades utifrån Bacchis policyanalys “What’s the
problem represented to be?”, som är en form av kvalitativ diskursanalys, samt utifrån
tidigare forskning och valda teoretiska ramverk. Ett första resultat har visat på att
våldsutövande män identifierats som “problemet” i riktlinjerna. Genom att
identifieras som orsaken till våldet tilldelas männen även en maktposition där de har
makten att upprätthålla våldet. Männen beskrivs utöva våldet i syfte att uttrycka en
“manlig identitet”. Ett andra resultat har visat att diskurser som kunnat utläsas
handlar om könsroller där männen beskrivs som “starka” och kvinnorna som
“svaga”. Detta stärks genom hur insatserna är utformade och vem som anses ha rätt
till stöd. Genus har därmed spelat en stor roll kring att förklara grunden till de
diskurser gällande våldsutövande män, som kunnat utläsas ur riktlinjerna. Ett tredje
resultat har även visat att representationen av våldsutövande män i riktlinjerna
förändrats över tid. I de tidigare dokumenten används könsmaktsperspektivet som
förklaringsmodell och våldsutövare beskrivs som en homogen grupp. I de senare
dokumenten beskrivs våldsutövare som en heterogen grupp, där vikt läggs vid
individuella orsaker snarare än kön.

Nyckelord: mäns våld mot kvinnor, våldsutövare, genus.

Keywords: men's violence against women, batters, gender.

Antal ord: 19 557
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Förkortningar och begrepp

Förkortningar

SOU - Statens offentliga utredningar

SOSFS - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Skr. - Regeringens skrivelse

Prop. - Proposition

WPR - What’s the problem represented to be? (Analysmetod)

SoL - Socialtjänstlagen

Begrepp

Våldsutövare - syftar i den här uppsatsen till en person som utövar våld mot en närstående.

Våldsutsatt - syftar i den här uppsatsen till en person som utsätts för våld av en närstående.

Våld i nära relationer - syftar i den här uppsatsen till våld i parrelationer.

Riktlinjer - syftar i den här uppsatsen till offentliga dokument producerade av Socialstyrelsen,
regeringen eller riksdagen gällande socialnämndens arbete med våld i nära relationer.

Diskurs - ett teoretiskt begrepp som syftar till olika typer av språkbruk, både i yttranden och i
skriftliga dokument, som konstruerar och är konstruerade av vår världsbild (Alvesson &
Sköldberg, 2017, s. 332).

Konstruktion - människor konstruerar sin förståelse av världen utifrån sina tidigare erfarenheter
och sociala sammanhang. Konstruktionerna skapar gemensamma föreställningar om världen och
används för att förstå och tolka sin omgivning (Payne, 2015, s. 321).

Representation - syftar i den här uppsatsen till på vilket sätt olika grupper beskrivs i text och blir
tilldelade värderingar och positioner genom diskurser.
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1. INLEDNING
Ungefär var femte person i Sveriges befolkning har någon gång blivit utsatt för våld i nära
relation och majoriteten av dessa är kvinnor (Brottsförebyggande rådet (Brå), 2014). Statistiken
visar att våldet i dessa fall oftast begåtts av en närstående man till kvinnan (Brå, 2022b). År 2020
inkom 13 616 anmälningar för brott i Sverige där en kvinna utsatts för misshandel i en
parrelation och forskare befarar att mörkertalet är stort (Brå, 2022a). Tidigare forskning visar att
mäns våld mot kvinnor kan förankras till maskulinitetsnormer (Dervy, 2020) och att våldet kan
användas i syfte för att upprätthålla en maskulin identitet (Anderson & Umberson, 2001). Redan
på 1990-talet, i prop. 1990/91:113 “om en ny jämställdhetslag m.m.”, efterfrågades insatser för
våldsutövande män men än idag finns det inga evidensbaserade behandlingsmetoder för män
som utövar våld mot kvinnor och de insatser som finns är frivilliga (Nationellt Centrum för
Kvinnofrid (NCK), 2022c). Sedan 1990-talet har flertalet styrdokument och riktlinjer tagits fram
för att specificera och utveckla socialnämndens arbete med våld i nära relationer. Handboken
‘Våld’ är en av de nuvarande riktlinjerna för socialnämndens arbete med våld i nära relationer.
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har sedan år 2016 krav på att arbeta i enlighet med
denna (Socialstyrelsen, 2016). Tidigare har riktlinjer fokuserat på arbetet med våldsutsatta, men
år 2021 tydliggjordes ansvaret även för våldsutövare. Då fastställdes en ny paragraf, 5 kap. 11 a
§ i socialtjänstlagen (2001:453), som specificerar socialnämndens ansvar för att den som utsätter
eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Hur ett samhällsproblem beskrivs och hanteras i offentliga styrdokument och riktlinjer kan enligt
Bacchi (1999) säga något om samhällets syn på problemet. Bacchi menar att ingen politiker,
teoretiker eller analytiker står utanför samhälleliga värderingar och därmed influeras även
styrdokument av normer. Olika grupper blir således tilldelade värderingar och positioner i
riktlinjerna (Bacchi, 1999, s. 45). Med detta som bakgrund kan formuleringar i riktlinjer för
socialnämndens arbete med våld i nära relationer ha stor betydelse för det sociala arbetets praktik
och avgöra på vilket sätt våldsutsatta och våldsutövare bemöts. Det kan även påverka vilket stöd
och vilka insatser de har rätt till. Därmed blir det viktigt att undersöka på vilket sätt riktlinjerna
kan influeras av föreställningar kring våld i nära relationer och om synen på våldsutövande män
förändrats sedan 1990-talet, eller om samhälleliga normer består.

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att analysera hur representationen av män som utövar partnervåld
förändrats över en trettioårig tidsperiod i riktlinjer gällande socialnämndens arbete med våld i
nära relationer.

Frågeställningar:
1. På vilket sätt blir män som utövar partnervåld identifierade i riktlinjerna över

tidsperioden?
2. Vilka diskurser kring män som utövar partnervåld kan utläsas ur riktlinjerna?
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3. På vilket sätt har representationen förändrats över tidsperioden?

Avgränsning
Uppsatsen har avgränsat till män som utövar partnervåld i heterosexuella relationer. Således
kommer uppsatsen inte att beröra våldsutsatta män, varken i heterosexuella eller samkönade
relationer. Uppsatsen är även avgränsad till att fokusera på våldsutövande mäns representation i
riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer över tid, och således kommer inte kvinnor och
barns utsatthet att undersökas närmare. Dokumenten har avgränsats till riktlinjer inom Sverige,
gällande arbetet med mäns våld mot kvinnor inom socialnämnden. Uppsatsen har avgränsats till
fyra tidsnedslag som varit viktiga för utvecklingen av riktlinjer för våld i nära relationer. Dessa
tidsnedslag är: 1990-1998, 2005-2009, 2014-2016 och 2020-2022.

Disposition
Studien inleds med en bakgrund i kapitel två som ger en historisk kontext till uppsatsens ämne.
Sedan presenteras forskningsöversikten i kapitel tre som redovisar forskningsfältet som är
relevant för studiens syfte. Därefter presenteras studiens valda teorier i kapitel fyra. Sedan
framförs och motiveras studiens metodval i kapitel fem. Efter detta, i kapitel sex, tar studiens
analys och resultat vid. Till sist presenteras en avslutande diskussion i kapitel sju, som
sammanfattar och diskuterar studiens resultat. Dispositionen motiveras med att den först ger
läsaren en översikt kring forskningsfrågan som sedan förankras i teori- och metodval. Detta
appliceras därefter på analysen och slutligen diskuteras uppsatsen i sin helhet.

8



Grethes & Nilsson

2. BAKGRUND
Här presenteras en bakgrund till forskningsfältet som är viktigt för att förstå uppsatsens kontext
ur ett historiskt perspektiv. Det är information som inte riktigt kan räknas till tidigare forskning
och som är för omfattande för att täckas i inledningen.

Framväxten av begreppet ‘våld i nära relation’
Sedan slutet av 1970-talet har det samhälleliga och politiska intresset för kvinnors utsatthet för
våld i nära relationer ökat (Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 48). Tidigare ansågs utsattheten kunna
förankras till personer i en viss typ av position, till exempel genom alkoholism, psykisk ohälsa,
invandring eller någon form av social problematik (Lundgren, 2001, s. 11). Fenomenet sågs
därför som ett individproblem, snarare än ett samhällsproblem (Nilsson, 2009, s. 192). Med tiden
har synen förändrats och våld mot kvinnor i hemmet definieras numera som ett vanligt
förekommande problem oberoende av livssituation. Istället för att kännetecknas av social
problematik blev våldet istället en fråga om kön (Nilsson, 2009, s. 192). Under 1980-talet växte
begreppet ‘kvinnomisshandel’ fram och syftade till att framhäva kvinnors offerskap och flytta
ansvaret för våldet från den våldsutsatta kvinnan. Under 1990-talet framfördes dock kritik då
begreppet inte tycktes fånga det maktperspektiv som ansågs vara en central del i kvinnors
utsatthet för våld i nära relationer. Begreppet uppmärksammade inte att våldet var en konsekvens
av den hierarkiska patriarkala strukturen där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp -
en könsmaktsordning (Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 48-49).

Könsrollperspektivet var ett vetenskapligt synsätt som dominerade under 1980-talet (Nilsson,
2009, s. 179). Perspektivet förklarade mäns våld mot kvinnor genom att identifiera “typiskt
kvinnliga” och “typiskt manliga” egenskaper - kvinnans verbala och känslomässiga förmåga och
mannens brist på dessa förmågor. Kvinnor ansågs få kontinuerligt utlopp för sina känslor medan
männen behärskade sig tills dess att känslorna exploderade i form av våld. Nilsson och Lövkrona
(2020, s. 50) problematiserar perspektivet genom att belysa att konsekvensen av detta synsätt är
att ansvaret förflyttas från den våldsutövande mannen till den våldsutsatta kvinnan då mannen
enligt synsättet inte kan hantera sina känslor på samma sätt som kvinnan. Kulturella
föreställningar och normer om kön har därmed letat sig in i en vetenskaplig förklaringsmodell för
att förklara mäns våld. Än idag är synen på mäns våld mot kvinnor fortfarande starkt kopplat till
kulturella föreställningar om könsskillnader (Kullberg, 2012, s. 22).

Mäns våld mot kvinnor är numera ett paraplybegrepp som innefattar flera våldsformer, bland
annat fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld (Nilsson & Lövkrona 2020, s.
51). Gemensamt är intentionen att lyfta fram offer- och förövarpositionerna samt de strukturella
maktförhållandena som råder dem emellan till följd av bristen på jämställdhet mellan könen.
Begreppet teoretiserar våld i nära relation genom ett könsmaktsperspektiv - våldet blir därmed
alltid en fråga om kön och makt (Kullberg, 2012, s. 24). På senare tid har dock även kritik mot
könsmaktsperspektivet framförts. Framför allt handlar det om att begreppet inte inkluderar
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samkönade relationer och att det ensidigt tar utgångspunkt i vita heterosexuella kvinnors
erfarenheter (Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 51).

Utvecklingen av riktlinjer
1990 lämnade regeringen en ny proposition: prop. 1990/91:113 “om en ny jämställdhetslag,
m.m.”. Propositionen rörde jämställdhetsfrågor och frågan kring våld mot kvinnor handlade om
att effektivisera och intensifiera arbetet. Detta beskrevs i första hand som en fråga för
rättsväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Propositionen beskriver vikten av att
synliggöra våldet och öka kunskaper om de mekanismer som ligger bakom, vilka i propositionen
beskrivs som könsspecifika.

1993 antogs FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor och som en följd av detta
tillsattes i Kvinnovåldskommissionen i Sverige (NCK, 2020). 1994 inrättades
Rikskvinnocentrum (RKC) som skulle vara ett nationellt resurs- och kompetenscentrum och
syftet var att utifrån ett kvinnoperspektiv skapa former för ett gott omhändertagande i vården för
kvinnor som misshandlats och våldtagits (Riksdagen, u.å.). År 1998 infördes brottet grov
kvinnofridskränkning i brottsbalken (1962:700). Lagen framhäver den systematiska kränkningen
av kvinnan. I och med lagen kunde flera enskilda handlingar tillsammans utgöra ett grovt brott
och senare samma år kom den första fällande domen (NCK, 2020). 1995 kom
Kvinnovåldskommissionen med ett nytt betänkande: SOU 1995:60 “Kvinnofrid”. Betänkandet
innehåller förslag på åtgärder som griper in på flera olika samhällsområden gällande våldet mot
kvinnor. Betänkandet fokuserar särskilt på våld som män utövar mot närstående kvinnor (SOU
1995:60).

2006 utgav Socialstyrelsen en systematisk kunskapsöversikt gällande utfall och effekter av
sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Socialstyrelsen (2006) tar i
rapporten upp att samhällsproblemet kan förstås ha en grund i bristande jämställdhet mellan
könen. De menar således att de viktigaste insatserna handlar om att genom politiska beslut
förändra samhällsstrukturen. I översikten menar Socialstyrelsen (2006) att det finns en klar brist
på enhetlig praxis och kunskap inom socialtjänsten. 2006 utgavs även en ny proposition, prop.
2006/07:38 s. 25, som menar att socialtjänsten har ansvaret för att ta ett helhetsgrepp om våldet i
nära relationer och se till att alla i familjen får den hjälp och det stöd som de behöver.
Propositionen betonar socialnämndens ansvar för insatser för brottsoffer, framför allt våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld (Regeringskansliet, 2015).

Internationell kontext
Rekommendationen Rec(2002)5 om skydd av kvinnor mot våld antogs av Europarådet år 2002.
Detta var det första internationella rättsliga dokumentet som presenterade en strategi för att
bekämpa våld mot kvinnor (Council of Europe, 2007, s. 7). År 2014 presenterade Europa
unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) en undersökning om våld mot kvinnor som
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omfattar hela EU. Rapporten grundas på intervjuer med 42 000 kvinnor i Europeiska unionens
medlemsländer. I denna rapport kunde det konstateras att våld mot kvinnor utgör en omfattande
kränkning av de mänskliga rättigheterna som EU inte bör bortse från i och med
Istanbulkonventionen (FRA, 2014, s. 3, 7). EU:s medlemsländer har därmed uppmanats att
producera nationella handlingsplaner för att bekämpa våld mot kvinnor (FRA, 2014, s. 7).
Rapporten (FRA, 2014) kunde även presentera ett resultat av att kvinnors rättigheter och behov
inte respekterades i praktiken i EU:s medlemsländer under denna tidsperiod. Därmed
synliggjordes ett behov av att se över hur lagen tillämpas i medlemsländernas praktiska
verksamhet.

År 2016 efterfrågade Europeiska kommissionen att EU och dess medlemmar skulle ansluta sig
till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld
i hemmet, det vill säga Istanbulkonventionen (NCK, 2022b). EU antog Istanbulkonventionen år
2017. Konventionen förbjuder alla former av våld och presenterar våld mot kvinnor som ett
uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor. I konventionen
identifieras även våld mot kvinnor som en könsrelaterad fråga på strukturell nivå (Council of
Europe, 2011). EU har sedan år 2020 en ny jämställdhetsstrategi som sträcker sig fram till år
2025 där de ämnar stoppa könsrelaterat våld och stereotyper (NCK, 2022a). EU-kommissionen
har däremot lagt fram ett förslag till att kriminalisera våld mot kvinnor samt våld i hemmet i hela
EU. Om direktivet antas blir våld mot kvinnor inte bara kriminaliserat i bland annat Sverige, utan
i hela EU (NCK, 2022a).

Aktuella riktlinjer för socialnämnden
2016 släpptes en ny handbok, ‘Våld’, från Socialstyrelsen som framställts för arbetet med våld i
nära relationer inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Socialtjänsten och hälso- och
sjukvården har sedan 2016 krav på att arbeta i enlighet med denna (Socialstyrelsen, 2016).
Handboken ‘Våld’ är ett komplement till de nya föreskrifterna som trädde i kraft 1 oktober 2014
(SOSFS 2014:4). De nya föreskrifterna för arbetet med våld i nära relationer och således också
handboken, syftar till att inkludera en större målgrupp där flera individer täcks in för att få
stödinsatser. Det som dessutom är nytt för SOSFS 2014:4 är att det finns riktlinjer för stödet till
de som utövar våld (Socialstyrelsen, 2016). 2021 fastställdes ett nytt lagrum i socialtjänstlagen
(2001:453) gällande våldsutövare: 5 kap. 11 a § i SoL. Denna nya bestämmelse fastställer att
socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra
övergrepp ska ändra sitt beteende. När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt
beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes
närstående. I en lagkommentar specificeras att lagrummet kan avse brott enligt brottsbalken
(1962:700) 3 kap. (brott mot liv och hälsa), 4 kap. (brott mot frihet och frid) eller 6 kap.
(sexualbrott) men även andra brott kan beaktas. Det ställs inga krav på att den som utövar våldet
ska vara dömd eller polisanmäld för något brott. Vidare specificeras i lagkommentarer att
socialnämnden sätt att fullgöra uppgiften kan variera från kommun till kommun utifrån dess
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förutsättningar samt den enskildes behov. Bedömningen får göras med utgångspunkt i
bestämmelserna i lagen och utifrån det enskilda fallet (Clevesköld, SFS 2001:453, kommentar
till 5 kap. 11 a §). I samband med att det nya lagrummet 5 kap. 11 a § presenterade
Socialstyrelsen ett meddelandeblad för att tydliggöra socialnämndens ansvar kring att förebygga
våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2021b, s. 2).
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT
Forskningsöversikten för denna uppsats presenterar den del av forskningsfältet som är av
relevans för studiens syfte. Kapitlet redovisar för en rad olika teman som kunnat urskiljas utifrån
den tidigare forskningen. Dessa presenteras i nedanstående rubriker.

Sökprocessen
Uppsala universitets bibliotekstjänst har använts för att hitta peer reviewed artiklar för den
tidigare forskningen. Där har sökord såsom ‘domestic violence’, ‘uppföljningar partnervåld’,
‘intimate partner violence’, ‘recidivism partner violence’, ‘batters’, ‘partner violence treatment’,
‘masculinity partner violence’ samt ‘gender partner violence’ använts. Det har även sökts efter
tidigare forskning inom svenska myndigheter och organisationer som arbetar med mäns våld mot
kvinnor. Bland annat inom NCK. Resultatet gav flera vetenskapliga artiklar som redovisar
arbetet med mäns våld mot kvinnor, effekterna av olika behandlingsprogram, samt genus
betydelse för fenomenet. I sökprocessen för att hitta litteratur om ämnet har biblioteken Carolina
Rediviva samt Karin Boye i Uppsala besökts. Sökprocessen har tagit plats i den sociologiska
avdelningen för att sedan skanna efter titlar som rör mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer
samt andra titlar som rör metod- och teorival.

Konstruktionen av manlig identitet och maskulinitet
Maskulinitet kan beskrivas som ett uttryck för identitet i form av vissa beteenden, handlingar
eller uttryck som manifesteras olika beroende på kulturell och historisk kontext. Därmed är
maskulinitet både ett situationellt och relationellt begrepp, en socialt konstruerad process som
samspelar med olika maktstrukturer (Nilsson & Lövkrona 2020, s. 118). I den historiska och
kulturella kontexten är en central föreställning att män är kvinnors “försvarare”. Pojkar får
exempelvis som barn lära sig att “inte slå tjejer”. Detta påbud förutsätter inte bara att kvinnor och
flickor är svaga och i behov av skydd, utan också att det underförstått är legitimt att slå andra
pojkar (Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 106). Det finns en dualitet - det “goda” våldet och det
“onda” våldet. Män ska vid behov vara förmögna att använda legaliserat våld men samtidigt vara
civiliserade nog att inte utöva kriminaliserat våld. En “riktig man” är den som klarar
balansgången mellan det goda, påbjudna våldet och det onda, avskyvärda våldet (Nilsson &
Lövkrona 2020, s. 119). Enligt Kolnar (2006, s. 222) konstituerar och bekräftar det goda våldet
en manlighet som officiellt är godkänd och sanktionerad - en hjälteposition. Majoriteten av de
våldsutövande män som terapeuten Per Isdal (2006, s. 18) mött i sitt arbete beskriver den egna
våldsutövningen som nästintill ridderlig, vilket tyder på den givande funktionen våldet har för
dem. Våldet knyts således till positiva, manligt kodade egenskaper såsom styrka, mod och
handlingskraft (Isdal, 2001, s. 18).

Hearn (1998, s. 69) var bland de första att intervjua män om deras våld. Ett av de mer påfallande
resultaten i Hearns studie är att ingen av männen uttryckt ett förbehållslöst erkännande eller
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ansvarstagande för våldet. De män som genomgått behandlingar för sin våldsamhet och som
uttryckt sig veta att det varit fel att slå, försökte också i sina berättelser göra våldshandlingarna
möjliga att förklara och förstå (Hearn, 1998, s. 69). Det framgår ofta i studier av mäns berättelser
om våld att männens redogörelser i stor utsträckning syftar till att återupprätta en ifrågasatt
maskulinitet (Anderson & Umberson, 2001, s. 375). Det innebär ett rättfärdigande av våldet, ett
sätt att göra handlingen legitimt, vilket ofta innefattar att våldet förklaras som en reaktion på
något kvinnan gjort (Nilsson & Lövkrona, 2020, s 126). Ett rättfärdigande, istället för en ursäkt,
öppnar möjligheten att skapa maskulinitet. En “man” är en person som står upp för sig själv - att
inte försvara sin identitet och rättigheter när de kränks är därmed “omanligt”. Det rättfärdigade
våldet blir således en legitim manlig praktik (Nilsson & Lövkrona, 2020, s 126). Omvänt är de
män som ursäktar våldet misslyckade i två avseenden: dels genom att de utövat illegitimt våld
mot en kvinna, och dels genom att de inte förmår sig ta ansvar för sin livssituation. Mäns våld
mot kvinnor, som vid första anblick anses vara en “feg” och “omanlig” handling, kan därmed via
en rättfärdigande retorik framstå som något som förstärker manligheten (Nilsson & Lövkrona,
2020, s. 126).

Genus och våld i nära relation
År 2010 presenterades en studie som diskuterar utmanande kontroverser gällande genus roll i
relation till intimt partnervåld (Jennifer Langhinrichsen-Rohling, 2010). Dessa kontroverser
kunde konstateras innefatta frågor om könssymmetri och ansvar för våldet, våldsmotiv,
självförsvar samt behandlingseffekter. Därefter presenterades tre teser: 1) Det finns
underkategorier inom intimt partnervåld. 2) Kvinnor är lika involverade som män inom vissa
typer av partnervåld, och 3) erkännandet av utmaningarna kring genus ka ge bättre möjligheter
för att utveckla arbetsmetoder för intimt partnervåld.

En uppföljning av denna studie styrker ovanstående tes kring att mäns våld mot kvinnor inte går
att förklara eller förstå utan genusteori eftersom könets roll i parrelationer är övergripande
(Michael P. Johnson, 2010). Uppföljningen frångår dock slutsatsen kring att det finns
könssymmetri, det vill säga symmetri för parets gemensamma ansvar för våldet. Johnson (2010)
menar att även fast ungefär samma antal män och kvinnor i studien erkänt att de under en viss
tidsperiod ägnat sig åt minst ett typ av våldsamt beteende är det fortfarande tydligt att mäns
våldsamma beteende får fler negativa fysiska och psykiska konsekvenser, samt att det ingiver en
större känsla av rädsla gentemot mannen. Vidare diskuterar Johnson (2010) olika analysnivåer
inom genusbegreppet i relation till intimt partnervåld som involverar skillnader i fysik och styrka
men även traditionella attityder gentemot kvinnor. En studie från 2021 visar på att fadersfiguren
som mannen växer upp med formar honom och spelar stor roll för vilka maskulina ideal han
kommer ha som vuxen. Föräldrarnas intresse för jämställda värderingar är således en viktig
startpunkt och skyddsfaktor för att barnet inte ska anamma skadliga maskulinitetsnormer (Dery,
2021).
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År 2019 publicerades en bok om män som utövar våld mot kvinnor, männens känslor,
upplevelser och egna berättelser kring sitt våldsutövande (Gottzén, 2019). Boken baseras på en
intervjustudie som intervjuade män som utövade våld i nära relationer. Resultaten visar att de
flesta berättelser från männen som intervjuades var fyllda med känslor som ilska, frustration,
irritation och aggression. Det beskrivs även mer tillsynes känslokalla berättelser där handlingen
tämligen verkat känslolös, men som ändå kunde utläsas grunda sig i känslor av irritation och
ilska (Gottzén, 2019, s. 9). Således presenteras en sida av den våldsutövande mannen som inte är
känslolös, utan snarare tvärtom. Våld beskrivs som en känslosam affär. Vidare diskuteras
föreställningen om mäns emotionella oförmåga som en västerländsk manlig könsregim där män
får lära sig att emotioner och känslor är tecken på svaghet. Detta får avgörande konsekvenser
gällande att hantera sina känslor och relationer (Gottzén, 2019, s. 10-11). Studien visar att det är
rädslan för svaghet som skapar viljan att inte visa sina känslor eftersom det hotar den innersta
upplevelsen av sin manlighet. Att visa känslor kan därmed konstateras motsträva idealet av att
leva upp till maskulinitetsnormer, speciellt inför andra män. Detta fenomen kallas för
känsloförbud, det vill säga att män upplever att de inte får visa känslor eftersom de är män och
behöver upprätthålla sin manliga identitet. Detta skapar även en spiral av att dels inte själv kunna
svara på sina egna känslomässiga behov, dels oförmågan att svara på andra mäns uppvisande av
känslor. Män som individer blir genom detta ett offer för en allomfattande föreställning om genus
där orsaken till mannens individuella våldsutövande i sin relation förläggs bortom den enskilde
mannens ansvar (Gottzén, 2019, s. 13).

Behandlingsmetoder
Män som dömts för våldsbrott kan få behandling inom Kriminalvården. Kommuner, landsting
samt idéburna organisationer har ofta insatser för våldsutövare som söker hjälp frivilligt (NCK,
2022c). Socialstyrelsen (2020) har identifierat 19 systematiska översikter av effektutvärderingar
av behandlingsmetoder för våldsutövare, den första publicerad 2003 och de senaste 2019. SBU
(2018) har sammanfattat översikterna och rapporterar att metoderna som utvärderats visat liten
eller ingen effekt på minskat våldsutövande, eller att rådande evidens är otillräcklig för att dra
slutsatser. Det finns metoder som visat visst vetenskapligt stöd men inte tillräckligt för att välja
någon metod framför en annan (Socialstyrelsen, 2020). Andra studier har också påvisat liten eller
ingen effekt på aktuella behandlingsmetoder, bland annat en studie som undersökt effekterna av
IDAP programmet (Haggård, Freij & Danielsson, 2015) och en studie som tittade på
återfallsrisken efter behandling med Duluth-modellen och kognitiv beteendeterapi (KBT)
(Babcock, Green & Robie, 2004). Även en studie från 2003 påvisade ingen effekt för
behandlingsmetoder riktade mot våldsutövande män (Gordon & Moriarty, 2003).

Det förebyggande arbetet för mäns våld mot kvinnor
Att arbeta med män som utövar våld mot kvinnor är en förutsättning för att få bukt på
samhällsproblemet (Sinisalo & Moser Hällen, 2012, s. 291). Sedan kvinnors och barn
våldsutsatthet uppmärksammats som en politisk diskussion har resurser gått till att efterbehandla
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det våld de genomlevt snarare än att dessutom lägga resurser på att stoppa mäns våld. Trots detta
menar Socialstyrelsen (2016) att insatser riktade till män som utövar partnervåld är en vital del
av arbetet.

Det förebyggande arbetet kring att bekämpa mäns våld mot kvinnor kan ske på olika nivåer. Som
tidigare nämnt menar Sinisalo och Moser Hällen (2012, s. 294) att resurser för att förebygga våld
idag hamnar i att stoppa pågående våld eller förhindra fortsatt våld. Denna typ av prevention
kallas indikerad prevention och syftar till att hjälpa de som redan drabbats. Den nivån som idag
behöver stärkas är arbetet med våldsprevention där det förhindras att våld uppstår i första laget.
Ett selektivt våldsförebyggande arbete innebär att förebygga våld för riskgrupper (Sinisalo &
Moser Hällen, 2012, s. 301). Här görs en bedömning om individen anses ha en förhöjd risk för
att utsätta andra för våld eller själv utsättas för våld. Exempelvis för blivande eller nyblivna
föräldrar då det kunnat fastställas att våld ofta kan ta vid under en graviditet (SOU 2015:55).
Våldspreventivt arbete kan även bestå av det som kallas för universellt våldsförebyggande arbete
som innebär att insatser som riktas till alla ska främja jämställdhet och alla människors lika
värde. Arbetet ska även se till att påverka människors normer och värderingar kring
könsmaktsordningar i syfte att förhindra att våldet upprätthålls (Sinisalo & Moser Hällen, 2012,
s. 301). Mäns våld mot kvinnor menar Sinisalo och Moser Hällen (2018, s. 27) skiljer sig från
andra typer av våld eftersom offret utsätts för våld av en förövare som den har emotionella
bindningar till. Våldet normaliseras då ofta genom en normaliseringsprocess som resulterar i att
den våldsutsatta kvinnan inte ser sig själv som offer vilket påverkar hennes möjlighet att söka
adekvat stöd. Sinisalo och Moser Hällen (2018, s. 27) menar att detta till slut medför att våldet
uppfattas som ett normalt tillstånd, både för offer och förövare.

Normaliseringsprocess
En studie om våldsutsatta kvinnor visar att våld kan utvecklas och ses som något normalt i
vardagen, vilket sedan kom att definiera som en normaliseringsprocess av våld i nära relationer
(Lundgren, 2012, s. 13). Resultatet visar att våldets förklaring läggs utanför mannen och hur han
egentligen är, det vill säga att våldets externaliseras. Kvinnan tar ofta över mannens syn på våldet
och på det sättet rättfärdigar våldet, det vill säga att våldet internaliseras. Sinisalo och Moser
Hällen (2012, s. 29) beskriver att kvinnor som levt i ett våldsamt förhållande möts av en
oförstående omgivning inför det faktum att hon inte lämnat mannen. Socialtjänsten har kritiserats
för att inte möta våldsutsatta kvinnor på ett adekvat sätt där de erkänns som offer (Sinisalo &
Moser Hällen, 2012, s. 144). Med detta som bakgrund beskrivs därför vikten att verksamma som
möter våld i nära relationer har kunskap om både normaliseringsprocessen för offer och förövare,
men även att det står tydligt vem som bär ansvaret för våldet.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan den tidigare forskningen konstateras inkludera studier kring varför
mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, våldets orsaker, forskning kring
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behandlingsmetoder och studier om partnervåld relaterat till genus. Det finns även forskning
kring maskulinitetsnormer, dess betydelse och relation till våldet samt forskning kring
normaliseringsprocessen som präglar mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den tidigare
forskningen visar på att det finns en tydlig koppling mellan mäns våld mot kvinnor och genus
samt maskulinitetsnormer. Trots att detta samband redovisas i majoriteten av studierna finns det
knapphändig forskning kring tillvägagångssätt för att angripa problemet utifrån de våldsutövande
männens perspektiv. Den forskning som finns, såsom behandlingsmetoder, är inte
evidensbaserade. Bakgrunden och den tidigare forskningen visar på att våld i nära relation har en
tydlig koppling till maskulinitetsnormer men åtgärderna för samhällsproblemet har ett
övervägande fokus på de redan våldsutsatta kvinnorna. Denna observation mynnar ut i
uppsatsens problemformulering, det vill säga på vilket sätt våldsutövande män blivit och blir
representerade i riktlinjer gällande socialnämndens arbete med våld i nära relationer över tid.
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV
Uppsatsen har en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i socialkonstruktivismen tillsammans med
genusteori som teoretiskt ramverk. Följande avsnitt förklarar detta närmare och på vilket sätt de
förankras till uppsatsens syfte.

Socialkonstruktivistiskt perspektiv
Socialkonstruktivismen har valts som forskningsansats i studien med anledning av vald
analysmetod. Analysmetoden som studien använder är en form av diskursanalys som kallas
WPR (What’s the problem represented to be?) och har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt
(Bacchi, 1999, s. 49). Därmed ansågs det logiskt att använda socialkonstruktivismen som
vetenskapsteoretisk grund i studien. Även genusteori som används i uppsatsen har en
socialkonstruktivistisk ansats. Således positionerar sig studien ur ett ontologiskt antagande.

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har som ambition att förklara på vilket sätt som människor
förstår och uppfattar sin verklighet genom sociala samspel med andra individer. Perspektivet
fokuserar på att förstå hur vardagliga föreställningar och kunskaper institutionaliseras och
internaliseras i människan. Perspektivet menar att det är i samspelet mellan människor som
sociala relationsmönster skapas, vilket resulterar i gemensamma sociala förväntningar kring hur
olika människor bör bete sig i olika situationer. Det är viktigt att särskilja på två olika typer av
sociala konstruktioner. Det finns en idé om sociala konstruktioner som svarar mot gemensamma
sociala verkligheter och personliga konstruktioner utifrån ett individuellt perspektiv (Payne,
2015, s. 320). Personliga konstruktioner ur en individuell utgångspunkt kommer innebära att
varje individ kan tolka ett socialt sammanhang och sin sociala verklighet på olika sätt. Detta
skiljer sig därmed från den socialkonstruktivism som används i uppsatsen som menar att
samspelet mellan individerna skapar en gemensam föreställning och uppfattningar av den sociala
verkligheten som de upplever tillsammans snarare än individuellt (Payne, 2015, s. 321).

Den socialkonstruktivistiska processen där verkligheten skapas inom ramen för sociala samspel
sker med hjälp av verbal och icke-verbal kommunikation. Det vill säga både genom det som
uttrycks via ord, men även genom det som inte sägs. Det kan handla om kroppsspråk, tonfall,
blickar eller kring det som lämnas osagt som exempelvis tabubelagda ämnen. Således kan
socialkonstruktivism både förklara processer som sker bland annat mellan människor, i text,
video och media. Det är bland annat dessa lingvistiska processer som får betydelse för det
socialkonstruktivistiska perspektivet (Payne, 2015, s. 320).

Socialkonstruktivism i relation till uppsatsens syfte
Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan därmed användas som ett sätt att se på verkligheten
och utifrån denna vetenskapsteori kan mäns våld mot kvinnor ses som ett socialt konstruerat
problem. Ett socialkonstruktivistiskt forskningsansats anses därför relevant att använda som
utgångspunkt till uppsatsens syfte eftersom syftet är att analysera hur representationen av män
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som utövar partnervåld förändrats över en trettioårig tidsperiod i riktlinjer för socialnämnden
gällande arbetet med våld i nära relationer.

Hirdmans genusteori
Hirdmans (2003) genusteori, vilken hon kallar genussystemet, förklaras som ett föränderligt
system där kontexten är väsentlig för att förstå könsnormers innebörd. Genussystemet menar att
vad som kan ses som manligt inte kan vara kvinnligt och vice versa, det vill säga att
könsnormerna blir varandras motsatspar. Det kontinuerliga isärhållandet av könen kallas
isärhållandets princip. Denna princip, tillsammans med manligheten som norm, menar Hirdman
(2003) är utgångspunkten för samhällets struktur. Manligheten som norm innebär att allt det som
kvinnor är och gör värderas lägre än det som mannen är och gör - det finns en så kallas
könsmaktsordning. Det som ses vara feminint, såsom sårbarhet, känslor, omvårdnad, ömhet,
anses vara omanligt och därför mindre värt och skambelagt. I detta sammanhang menar Hirdman
(2003) att könsnormer om vad som ses som manligt ingiver att det som ses som kvinnligt blir
avvikande där manliga könsnormer är överordnade kvinnliga könsnormer. Vidare menar hon att
det är på så sätt som normer upprätthålls och reproduceras. Könsmaktsordningen är en samlande
term för de strukturer som ligger till grund för mäns samhälleliga dominans över kvinnor
(Hirdman, 2003). Teorin menar att samhällets regler är utformade utifrån denna ordning.
Principerna om manlighet som norm och isärhållandets princip antas också vara sammanvävda
och förstärka varandra. Manlighet som norm kommer till exempel stärka isärhållandets princip
genom att mansdominerade områden kommer ges större värde än kvinnodominerade områden
(Hirdman, 2003).

Könskontrakt
Det som Hirdman kallar för könskontrakt bygger på att det finns en idé om en idealbild av hur en
kvinna och man ska vara (Hirdman, 2003). Könskontraktet utgör en konkretiserad bild av de
outtalade uppfattningar, normer och regler som stereotypa representationer av kön producerar för
att definiera män och kvinnors olika hierarkiska positioner i samhället. Könskontrakt kan bland
annat aktiveras när vardagliga dilemman uppstår, såsom att kombinera ett arbete och familjeliv
där förväntningar på könen kan komma att avgöra hur dilemmat ska hanteras. Exempelvis kan
kvinnan förväntas stanna hemma, ta hand om barn och avstå från att arbeta eftersom
förväntningar på det kvinnliga könet innefattar en aktiv mammaroll där yrkesbildning ses som
mindre viktigt jämfört med mäns förväntning på en lyckad yrkeskarriär (Hirdman, 2003). Sådana
starka normativa föreställningar av könen kallar Hirdman (2003) för könssegregering.

Styrka, räckvidd och hierarki
Hirdmans teori har kritiserats för att vara statisk och ge begränsat utrymme för en förändring av
systemet. Den har också ansetts brista i att den på ett endimensionellt sätt lyfter kön som en
isolerad kategori, utan hänsyn till andra kategorier såsom klass, etnicitet och sexualitet
(Mattsson, 2015, s. 55). För att skapa större dynamik i teorin har begreppen styrka, räckvidd och
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hierarki lagts till som syftar till att fånga fler variationer inom genusteorin (Thurén, 1996).
Denna vidareutveckling av Hirdmans genussystem har även använts i denna uppsats.

Begreppet styrka avser den vikt som läggs vid kön och hur mycket kön betyder för samhället.
Genusordningen genomsyrar hela samhället men i olika styrka och på olika sätt (Thurén, 1996, s.
77). En viss relation eller situation kan ha eller inte ha att göra med genus, det vill säga vara
genussignifikant eller genusneutral. I avsnittet ‘tidigare forskning’ har det kartlagts att genus i
allra högsta grad är signifikant för fenomenet mäns våld mot kvinnor. Styrkan handlar om den
grad av vikt som läggs vid att en man är “manlig” och en kvinna är “kvinnlig”. Dessa grader kan
upplevas som mer eller mindre viktiga för bland annat individens identitet och ordningens
upprätthållande (Thurén, 1996, s. 77).

Begreppet räckvidd syftar till saker som är könskodade, såsom arbetsuppgifter, symboler,
uttryck, kläder och livsstilar (Thurén, 1996, s. 78). Medan vissa saker är könskodade är andra det
inte. Är många områden könskodade i ett samhälle har genussystemet stor räckvidd, är däremot
få områden könskodade är räckvidden mindre. Begreppet hierarki beskrivs som graden av
ojämlikhet mellan könen. Det handlar till exempel om tillgångar till viktiga resurser, möjligheter,
hälsa och prestige. Om en könskategori har större makt eller tillskrivs högre värde än den andra
har genussystemet hög hierarki. Exempelvis kan löneskillnader och politisk representation visa
på könshierarki. Dessa tre begrepp samverkar och kan kombineras på olika sätt (Thurén, 1996, s.
78).

Genusteori i relation till uppsatsens syfte
Genusteori kan användas för att förstå genus roll och påverkan i samhället och på vilket sätt
könsnormer reproduceras och upprätthålls (Mattsson, 2015, s. 53). Uppsatsens syfte är analysera
hur representationen av män som utövar partnervåld förändrats över en trettioårig tidsperiod i
riktlinjer för socialnämnden gällande arbetet med våld i nära relationer. I den tidigare
forskningen har det urskilts att genus är en signifikant faktor gällande mäns våld mot kvinnor
och att våldet är ett sätt att bekräfta maskulinitet. För att analysera männens representation i
riktlinjerna är således ett genusperspektiv viktigt i sammanhanget. Då Hirdman (2003) beskriver
att könsnormer förändras över tid går det även att utifrån ett genusperspektiv utläsa hur
representationen förändrats över tid och på vilket sätt.
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5. FORSKNINGSMETOD
Den här uppsatsen är en dokumentstudie med analysmetoden “What’s the problem represented to
be?” (WPR) som är en form av diskursanalys. Nedan kommer dessa metodval förklaras och
motiveras.

Dokumentstudie
Att använda dokumentstudier innebär att använda material som redan existerar, vilket innebär att
den som använder dokumentet nödvändigtvis inte kan utlova dess objektivitet eller neutralitet.
Dokument är däremot ett material av konkret och påtaglig form, vilket skiljer sig från analyser
om människors upplevelser eller motiv (Justesen & Mik-Myers, 2011, s. 104). Därmed skiljer sig
dokumentstudier från både intervjustudier, fokusgrupper och deltagande observationer.
Silverman (2001, s. 119) definierar ett dokument vara “data som består av ord och/eller bilder
som har tillkommit utan forskarens intervention”.

Dokumentstudier syftar till att analysera olika textdata men till skillnad från litteraturstudier kan
dokumentstudier anta ett bredare grepp kring den data som analyseras (Funck & Karlsson, 2021,
s. 12). Det kan exempelvis handla om policydokument, utredningar och direktiv. Justesen och
Mik-Meyer (2011, s. 103) menar att dokumentstudier är relevanta eftersom dokument spelar en
stor roll i vårt samhälle för våra handlingar och beslut inom organisationer. Genom
dokumentstudier har uppsatsen samlat in data som rör riktlinjer för socialnämnden eftersom
syftet är att analysera hur representationen av män som utövar partnervåld förändrats över en
trettioårig tidsperiod i riktlinjer för socialnämnden gällande arbetet med våld i nära relationer.
Eftersom riktlinjer för socialnämnden består av olika dokument som finns att tillhandagå online
ansågs dokumentstudier vara en relevant metod att använda för att samla in data till uppsatsens
material. I denna uppsatsen kommer därmed en vald mängd olika dokument från olika
tidsperioder att analyseras. Hur dessa valts ut redovisas senare under “material och urval”.

Denna studie har en abduktiv ansats. Ambitionen med en abduktiv ansats är att låta teoretiska
ramverk tolka empiriskt material utifrån utvalda premisser, samtidigt som empirin i sin tur kan
driva det teoretiska arbetet åt oväntade håll (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13). Det kan
beskrivas som en pendling mellan observationer, det vill säga empirin, och teoretiska ramverk.
En abduktiv ansats rekommenderas ofta för tolkningsprocessen inom diskursanalys (Ruiz, 2009)
och passar sig således i denna studie som har en form av diskursanalys som analysmetod. En
nackdel med ansatsen kan vara att forskaren på förhand har en teoretisk utgångspunkt och
således inte låter materialet tala för sig själv. En risk med det är att forskaren missar andra
tolkningar som står utanför det teoretiska ramverket. Fördelen är dock pendlingen mellan teori
och empiri vilket innebär att även empirin kan driva teorin framåt. Forskaren behöver således
hela tiden ha ett kritiskt öga för både teori och empiri. En abduktiv ansats passar sig även med
studiens utformning och syfte då den fyller kriterierna för abduktion. Kriterierna är att empiri har
producerats under en längre tidsperiod, vilket i studien är riktlinjer i olika tidsperioder, samtidigt
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som flera teoretiska perspektiv, i studien socialkonstruktivism och genusteori, har prövats och
studerats på empirin genom analys som utvecklats successivt (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.
14-15).

Sökprocess och datainsamling
Arbetsprocessen i en dokumentstudie innebär att forskaren först gör sökningar för att få en bild
av vilken omfattning som empiriskt material finns att tillgå (Funck & Karlsson, 2021, 12).
Uppsatsens sökprocess inleddes i mars 2022. Sökprocess och datainsamling har tagit plats
genom att använda sig av dokumentstudier vilket innebär att samla in en större mängd material
för att i enlighet med syftet kunna genomföra en jämförande analys av riktlinjerna för
socialnämnden arbetet med våld i nära relationer över tid. De övergripande sökmotorerna som
använts är socialstyrelsen.se, riksdagen.se, regeringen.se samt google.com. Därefter har sökord
som i olika kombinationer innefattat Socialstyrelsen, socialnämnden, socialtjänsten, riktlinjer,
mäns våld mot kvinnor, partnervåld, våld i nära relationer och kvinnomisshandel använts. Efter
detta har den stora mängden data sållats enligt våra inklusion och exklusionskriterier som
återfinns under kapitel ‘Material och urval’. För att tydliggöra sökprocessen bifogas ett
tabellverktyg som beskriver sökprocessen (se Tabell 1. Sökprocess).

Material och urval
Vid en diskursanalys är en central fråga hur urvalet av det empiriska materialet ska göras (Boréus
& Bergström, 2018, s. 257). Vid urvalet är det dels viktigt att tänka på att det med hjälp av
materialet ska kunna besvara forskningsfrågan, dels att det ska kunna bidra till forskningsfältet
(Funck & Karlsson, 2021, s. 17). Syftet med denna uppsats är att analysera hur representationen
av män som utövar partnervåld förändrats över en trettioårig tidsperiod i riktlinjer för
socialnämnden gällande arbetet med våld i nära relationer.

Urval av dokument
Vid urvalet av dokument har ett kriteriestyrt urval använts. Det är en målstyrd urvalsmetod vilket
innebär att empiri väljs ut utifrån fastställda kriterier som forskaren utformat (Bryman, 2018, s.
498). Kriterierna utformas utifrån forskningsfrågan och möjligheten att besvara studiens syfte
och frågeställningar (Bryman, 2018, s. 498). För att göra ett urval från datainsamlingen har
följande kriterier använts. Det första inklusionskriteriet är att dokumentet ska vara producerat av
en instans som styr det sociala arbetet. Detta inkluderar Socialstyrelsen, regeringen och
riksdagen. Riktlinjer från dessa instanser bygger på kunskapsläget som var vid den tidpunkt då
riktlinjerna tagits fram och är således en användbar utgångspunkt för att förstå samhällets syn på
olika samhällsproblem genom olika tidsepoker. Att använda sig av dessa riktlinjer är således
relevant för att få en bild av hur representationen av män som utövar partnervåld förändrats över
en trettioårig tidsperiod gällande socialnämndens arbete med våld i nära relationer, och därmed
besvara studiens syfte och frågeställningar. I och med detta inklusionskriterie exkluderas
dokument som inte producerats av Socialstyrelsen, regeringen eller riksdagen. En risk med denna
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avgränsning är att viktiga dokument om hur till exempel specifika kommuner arbetar eller hur
handläggningen går till exkluderas. Å andra sidan utgör studiens syfte och frågeställning ett
nationellt perspektiv och dessa dokument är således inte nödvändiga för att besvara studiens
syfte. Det andra inklusionskriterier är att dokumentet ska innefatta riktlinjer för socialnämndens
arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer, och därmed även vara relevant för att
besvara uppsatsens syfte. Det empiriska materialet har även en tidsmässig avgränsning där det
tredje inklusionskriteriet är att dokumenten ska vara producerade mellan 1990-2022. Således
exkluderas dokument innan 1990. Varför denna tidsperiod valts ut motiveras utförligare under
‘Urval av tidsnedslag’. Det tidsbegränsade exkluderingskriteriumet kan innebära en risk för att
riktlinjer med relevant material som producerades innan den valda tidsperioden går förlorade.
Dock är den sammantagna bedömningen att den insamlade empirin är tillräckligt omfattande för
att besvara frågeställningarna. Empirin bedöms således uppnå en mättnad, det vill säga att
urvalet fortsätter fram till att inga nya eller relevanta resultat upptäcks i empirin (Bryman, 2018,
s. 501). Nedan tydliggörs urval och avgränsning för varje tidsnedslag.

Urval av tidsnedslag
Ett tidsnedslag definieras i denna uppsats som en begränsad tidsperiod. Tidsnedslag kan
användas för att göra en jämförande analys mellan olika dokument från olika tidsnedslag.
Tidsnedslagen motiveras och väljs ut utifrån viktiga händelser och milstolpar för arbetet med
mäns våld mot kvinnor genom historien. Den första tidsperioden 1990-1995 speglar en period då
mäns våld mot kvinnor fick ett tydligt samhälleligt uppsving och började uppmärksammas som
ett samhällsproblem (Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 48-49). I och med detta tillkom flera nya
bestämmelser under den här perioden. Exempelvis år 1990 presenterades prop. 1990/91:113 som
bland annat tog upp jämställdhetsfrågor gällande våld mot kvinnor. Under 1993 antog FN
deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor och i samband med detta tillsattes
Kvinnovåldskommissionen i Sverige. 1995 kom SOU 1995:60 som särskilt fokuserar på våld
som män utövar mot närstående kvinnor.

Därefter har tidsnedslaget 2005-2009 valts ut eftersom Socialstyrelsen under denna period (år
2005 och 2006) genomförde bland de första systematiska uppföljningar på det arbetet för mäns
våld mot kvinnor som tagit fart under 90-talet. Under detta tidsnedslag kom även prop.
2006/07:38 för socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor som gäller än idag. Härefter har
tidsnedslaget 2014-2016 valts ut med anledning att SOSFS 2014:4 publicerades år 2014 som
innefattar riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer och som sedan även Socialstyrelsens
Handbok ‘Våld’ (2016) baserats på. Åren 2005-2016 har valts att separeras till två tidsnedslag
eftersom det framförallt kom nya allmänna råd från Socialstyrelsen år 2016, från de tidigare
råden år 2009. Det sista tidsnedslaget 2020-2022 har valts eftersom det 2021 skedde en ändring i
socialtjänstlagen (2001:453) där socialnämndens ansvar för våldsutövare specificeras i lagen
under 5 kap 11a §. Därefter publicerade även Socialstyrelsen år 2021 ett meddelandeblad med ett
förtydligande vad lagändringen ämnar att åtgärda. De årtal som exkluderas motiveras med att det
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inte skedde någon händelse eller producerades någon ny riktlinje som är av signifikant värde för
uppsatsens syfte, samt med anledning av en rimlig avgränsning för uppsatsens storlek och
mängd.

Utifrån dessa inklusions- och exklusionskriterier kunde 12 dokument väljas ut, tre från varje
tidsnedslag. Dessa uppfyllde första kriteriet om att vara producerade av antingen Socialstyrelsen,
regeringen eller riksdagen. De uppfyllde även andra kriteriet, det vill säga att innefatta riktlinjer
för socialnämndens arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer, samt det tredje kriteriet
om att vara publicerade mellan 1990-2022. I nedanstående tabell (Tabell 2. Empiri) redovisas
den utvalda empirin för varje tidsnedslag.

Tabell 2. Empiri

1990-1998 2005-2009 2014-2016 2020-2022

Prop. 1990/91:113
“om en ny
jämställdhetslag
m.m.”

Kunskapsöversikt
(Socialstyrelsen,
2006)

SOSFS 2014:4
“Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd om våld
i nära relationer”

Lagändring 5:11a i
socialtjänstlagen
(2001:453)

SOU 1995:60
“Kvinnofrid”

Prop. 2006/07:38
“Socialtjänstens stöd
till våldsutsatta
kvinnor”

Skr. 2016/17:10
“Makt, mål och
myndighet -
feministisk politik för
en jämställd framtid”

Meddelandebladet
(Socialstyrelsen,
2021b)

Prop. 1997/98:55
“om kvinnofrid”

SOSFS 2009:22
“Socialnämndens
arbete med
våldsutsatta kvinnor
samt barn som
bevittnat våld”

Våldshandboken
(Socialstyrelsen,
2016)

Bedömning av
hedersrelaterat våld
och förtryck samt
våld i nära relationer.
Stöd till socialtjänst
och hälso- och
sjukvård
(Socialstyrelsen,
2021a)

Bearbetning av empiri
Vid en dokumentstudie arbetar forskaren med en stor mängd empiri vilket ställer krav på struktur
vid bearbetningen (Funk & Karlsson, 2021, s. 12). Efter datainsamlingen och urvalet återstod 12
riktlinjer att studera. Utformning och storlek på riktlinjerna varierade, vissa riktlinjer nämnde
våldsutövande män i korta stycken medan andra riktlinjer hade hela kapitel om ämnet. Även
storleken varierade, vissa dokument bestod av några sidor medan andra hade uppåt hundratals
sidor. Innan analysen påbörjades bearbetades alla 12 dokument där de delar som handlade om
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män som utövar partnervåld valdes ut. Då studien har ett abduktivt arbetssätt har materialet talat i
relation till uppsatsens teoretiska ramverk där både teori och materialets innehåll haft betydelse
för tolkningens riktning. Detta innebär att bearbetning av empiri har skett genom linsen för
studiens teorier samtidigt som materialet själv drivit det teoretiska arbetet i olika riktningar.
Utefter detta valdes de delar som ansågs vara relevanta för studiens syfte ut. Detta inkluderade
delar som handlade om våldsutövande män och våldsutövande män i relation till våldsutsatta
kvinnor. Utifrån studiens syfte och frågeställningar exkluderades material rörande insatser för
kvinnor och barn (om de inte nämndes i relation till våldsutövande män) och insatser rörande
specifika grupper såsom funktionshindrade, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld.
När de delar som var relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar valts ut hade
studiens empiri skapats och analysen kunde påbörjas.

Analysmetod
En form av kvalitativ diskursanalys
Materialet har analyserats med hjälp av Carol Bacchis (1999) policyanalys “Whats the problem
represented to be?” (WPR) som är en form av diskursanalys (Boréus & Bergström, 2018, s. 284).
WPR som är influerad av filosofen Michel Foucault kan sägas vara ett redskap för kritiskt
granska föreställningar om sociala och politiska problem samt de maktrelationer som
föreställningarna skapar och upprätthåller (Boréus & Bergström, 2018, s. 271). WPR är en
socialkonstruktivistisk metod och innebär därmed att det inte går att utgå från en helt
värderingsfri verklighet. Ingen politiker, teoretiker eller analytiker står således utanför de
diskursiva konstruktionerna eftersom människor är en del av dem (Bacchi, 1999, s. 49). Olika
och konkurrerande uppfattningar om dessa frågor är snarare att betrakta som ursprung ur skilda
diskurser. Genom WPR kan dessa diskurser blottläggas (Bacchi, 1999, s. 35).

I linje med datainsamlingsmetoden menar Bacchi att insamlingen av ett brett material kan ge en
djup förståelse av meningsskapandet kring en specifik fråga (Boréus & Bergström, 2018, s. 285).
Således motiveras val av diskursanalytisk ansats med att det både går i linje med vald
insamlingsmetod samt uppsatsens empiri, som kan definieras som olika typer av
policydokument.

“What’s the problem represented to be?” (WPR)
Analysmetoden WPR fokuserar på den diskursiva konstruktionen av policyförslag och effekterna
som policyn skapar (Bacchi, 1999, s. 49). Analysmetoden vänder sig till hur problemen
representeras av politiska institutioner och att uppmärksamma sociala förändringar för att
därefter studera det språk och antagande som ligger till grund för diskursen. Olika sätt att
begripliggöra ett problem får nämligen fundamentalt olika effekter och subjektspositioner genom
olika konkurrerande uppfattningar av vad problemet är och hur det bör åtgärdas. Analysmetoden
WPR undersöker på vilket sätt problemet blir identifierat enligt diskurser i policyförslag eller i
en redan befintlig policy (Bacchi, 1999, s. 44-45).
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Diskursiva konstruktioner utgår från att språket konstruerar verkligheten (Winther Jörgensen &
Philips, 2020, s. 15). Språket formar olika representationer av verkligheten och om den fysiska
världen finns, får den endast sin mening genom olika diskurser (Winther Jörgensen & Philips,
2020, s. 15). Språket som används, både i sociala sammanhang men även i text och bild, skapar
verkligheten omkring oss och kan tillskrivas mening utifrån olika diskurser. Diskurserna kan
även tala om vad som kan, bör eller inte bör göras vid ett specifikt sammanhang. Detta innebär
att den verklighet som diskursen konstruerar kan utmynna i sociala konsekvenser av olika slag.
Med detta sagt kan diskursiva konstruktioner som förstås genom språk skapa den sociala värld
som vi lever i vilket även kan resultera i att den sociala världen förändras om diskursen förändras
(Winther Jörgensen & Philips, 2020, s. 16-17). Bacchi (2010, s. 264) menar att granskningar av
språkets innebörd och dess diskurser måste förstås i konkreta kontexter där språket används för
att kunna ge språket sin mening.

Bacchi understryker vidare tre kategorier som identifieras i WPR. Den första kategorin handlar
om hur subjektet är konstituerat i diskursen och den andra kategorin handlar om de konsekvenser
som skapas genom begränsningar på vad som kan sägas. Dessa två kategorier fokuserar på hur
olika grupper blir tilldelade värderingar och positioner genom diskursen (Bacchi, 1999, s. 45).
Analysmetoden menar att regeringar agerar olika inför olika grupper utifrån fördomar och
Bacchi understryker att syftet med WPR är att studera hur grupper är konstruerade i
policydiskurser. Den tredje kategorin syftar till upplevda effekter. Bacchi framför att det är
riktiga personer som påverkas av diskursen och dess konsekvenser. Därför är det nödvändigt att
uppmärksamma de följder som uppstår och hur det påverkar subjekten (Bacchi, 1999, s. 46).
Eftersom uppsatsens syfte är att analysera hur representationen av män som utövar partnervåld
förändrats i riktlinjerna över en trettioårig tidsperiod, vilket kan jämföras med Bacchis
beskrivning om hur ett “problem” representeras i policydokument, anses denna analysmetod vara
av relevans och användbar för att uppnå uppsatsens syfte.

Analysens genomförande
Bacchis (1999) analysmetod utgår från en rad analytiska frågor som vägleder den analytiska
processen. De analytiska frågorna är formulerade för att synliggöra problemrepresentationer och
subjektspositioner. Analysfrågorna består av sex frågor och används för att undersöka hur
problem representeras i policys. Alla frågor behöver dock inte användas utan kan väljas utifrån
relevans för studiens problemformulering.

1. Vilket är ‘problemet’ som representeras i ett specifikt policydokument eller
policyförslag?

2. Vilka förutsättningar eller antaganden underbygger denna representation av ‘problemet’?
3. Hur har denna representation av ‘problemet’ kommit till?
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4. Vad lämnas oproblematiskt i denna problemrepresentation? Var är det som lämnas osagt?
Kan ‘problemet’ föreställas annorlunda?

5. Vilka effekter produceras av denna representation av ‘problemet’?
6. Hur/var har denna representation av ’problemet’ skapats, reproducerats och

upprätthållits? Hur har den, eller kan den vara, ifrågasatt, störd och/eller ersatt?

De frågor som valts ut till analysen är 1-3 samt 5-6 då de passar in i studiens syfte och
frågeställningar. Med grund i relevans samt begränsningar i studiens storlek har fråga 4 valts
bort. Analysen har undersökt på vilket sätt ‘problemet’, det vill säga män som utövar
partnervåld, representeras i materialet och huruvida det ändrats över tid. Analysen har vidare
genomförts genom att finna mönster i materialet som kan avspegla verkligheten (Alvesson &
Sköldberg, 2017, s. 332). De dokument som ingår i materialet har lästs i sin helhet för att
identifiera olika mönster för att således få en förståelse för innebörden av de diskurser som har
urskilts (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 333).

Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet
En viktig faktor att ta hänsyn till är studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Val av material har
en avgörande betydelse eftersom fel val av material kan medföra att tillförlitligheten på studien
sjunker. Därför måste det finnas en tydlig förankring mellan den forskningsfråga som ska
besvaras och det material som samlats in (Funck & Karlsson, 2021, s. 22). Således har riktlinjer
valts som ansetts varit relevanta för att besvara studiens syfte. Det är dock viktigt att fortsätta
förhålla sig kritiskt till materialet under studiens gång för att försäkra sig om att materialet
kommer kunna besvara syftet och frågeställningarna (Funck & Karlsson, 2021, s. 22). Ett annat
sätt att fastställa studiens tillförlitlighet och trovärdighet är genom att titta på dess fruktbarhet.
Fruktbarheten handlar om studiens förklaringskraft, vilket också inkluderar studiens förmåga att
frambringa nya förklaringar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 123). Under sökprocessen
av den tidigare forskningen har de flesta studier som framkommit setts använda en kvantitativ
metod med en urvalsgrupp. Därför har det ansetts fördelaktigt att komplettera dessa kvantitativa
studier med en kvalitativ studie där målet varit att uppnå en djupare förståelse för
forskningsfältet. De tidigare kvalitativa studier som funnits har varit intervjustudier. Intervjuer
kan precis som denna studie bidra till en djupare förståelse. Denna uppsats har dock en
förhoppning om att en dokumentstudie med en diskursanalys har kunnat gett ett större
helhetsperspektiv och identifierat bakomliggande förklaringar till problemet, på ett sätt som
intervjustudier inte kan. Med detta som bakgrund finns det en förhoppning om att metodvalet
kan bidra till studiens fruktbarhet.

För studien har det valts att använda tidigare forskning i form av peer reviewed artiklar och
studier samt offentliga utredningar. Detta innebär att den tidigare forskningen genomgått
granskningar och därmed kan anses legitima. Det gör att grunden för denna studie har en
tillförlitlighet som kunnat styrka våra resultat och tolkningar utifrån den tidigare forskningen,
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vilket förhoppningsvis bidragit till en större trovärdighet och tillförlitlighet till studien. Vad
gäller representativitet kring studiens metodval kan det bli problematiskt att försöka överföra
slutsatser på andra kontexter och sammanhang eftersom denna studie undersökt könsnormer.
Hirdman (2003, s. 10) menar att de egenskaper som tillskrivs könsnormer både är tids- och
platsbundna, vilket gör att det blir svårare att försöka jämföra uppsatsens slutsatser om
exempelvis könsnormer i andra länder. Dock kommer representativiteten vara stor i Sverige
eftersom studien undersöker nationella riktlinjerna och inte riktlinjer för exempelvis en specifik
kommun.

Det är viktigt att lägga fram analys och slutsatser på ett sätt så att läsaren själv kan bedöma
forskarens, det vill säga våra, tolkningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 123). Här är
framför allt transparens viktigt. Studien bör innehålla detaljerade redogörelser för den tolkning
som binder ihop analytiska påståenden och specifika delar av textutdrag. På så sätt får läsaren en
möjlighet att själv bedöma processen och bilda sig en egen uppfattning (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 123). Därför har det lagts stor vikt vid att tydligt beskriva studiens
tillvägagångssätt under metoden samt under analysen. En annan utmaning gällande transparens
handlar om att hålla formuleringar värderingsfria då studien berör våldsutsatta samt våldsutövare
vilket är ord som innefattar tydliga värderingar, såsom ‘god’ och ‘ond’. I och med att studien
belyser bristen på stödinsatser för våldsutövare erkänns det därmed i denna uppsats som ett
komplext problem där det ofta finns bakomliggande faktorer till våldet. Det är därmed inte lika
enkelt som ‘god’ och ‘ond’. Detta kan förhoppningsvis också bidra till ökad transparens i
uppsatsen.

Etiska överväganden
Etiska överväganden kring uppsatsarbetet och valt ämne har skett i etapper. Vid första anblick av
problemformuleringen uppstod funderingar över huruvida forskningsprojektet är etiskt
motiverat. En farhåga var att studien kunde förstärka och reproducera könsnormer gällande våld i
nära relationer och föreställningar om våldsutövande män som grupp. En annan farhåga var att
studien skulle kunna tolkas som att våldsutsatta kvinnors upplevelser och legitimitet, ifrågasätts.
Med dessa etiska överväganden som bakgrund blev det tydligt att respekt för forskningsfältet och
de individer som studeras är väsentligt. Det gav därmed vidare insikt om huruvida vi som
uppsatsförfattare måste vara noggranna med att ständigt reflektera över våra egna förutfattade
meningar samt vår maktposition för att inte influera uppsatsarbetet med ogrundade reflektioner.
Studien har därmed ansetts vara etiskt försvarbar eftersom mäns våld mot kvinnor måste belysas
samt angripas genom att arbeta med våldsutövande män, snarare än att endast erbjuda stöd efter
eller när våldet redan tagit vid (Sinisalo & Moser Hällen, 2012, s. 291). Därmed kan det även
argumenteras för att det vore oetiskt att avstå från forskning eftersom mäns våld mot kvinnor har
flertalet konsekvenser. Således har studiens vetenskapliga värde inom forskningsfältet ansetts
överträffar eventuella risker.
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För att uppsatsen ska vara etiskt motiverad är det viktigt att utföra uppsatsarbetet enligt god
forskningssed som inkluderar fyra principer. All European Academics (ALLEA) (2018, s. 4)
benämner dessa fyra principer vara tillförlitlighet, ärlighet, respekt samt ansvarighet. För att
uppfylla tillförlitlighetsprincipen för studien har det varit väsentligt att säkerställa forskningens
kvalitet som avspeglas i bland annat metod- och analysdelen. Ärlighetprincipen innefattar att
rapportera om tidigare forskning och studiens genomförande på ett transparent sätt. Mer om
studiens tillförlitlighet och ärlighet återfinns under ‘Trovärdighet, tillförlitlighet och
representativitet’. För ansvarighetsprincipen har det därmed varit viktigt att vi som
uppsatsförfattare tagit ansvar för den studie som vi producerat, samt för respektprincipen som
innefattar att visa hänsyn och respekt till bland annat kollegor, tidigare forskning samt de
individer som behandlas inom problemformuleringen. För denna studie har det därmed ansetts av
stor vikt att presentera de individer som studerats i tidigare forskning för forskningsfältet med
respekt, samt att ge en rättvis bild till både våldsutsatta och våldsutövande. Med detta sagt har
studien inte ämnat till att ta bort eller förminska våldsutsattas legitimitet eller rätt till stödinsatser.
Snarare har studien ämnat att framföra att det också krävs stödinsatser och behandling för
våldsutövare för att förebygga och behandla fortsatt våld.

Förförståelse
För att skapa ytterligare transparens för läsaren och för att minimera risken för att vi som
uppsatsförfattare reproducerar normer gällande mäns våld mot kvinnor baserat på vår egen
förförståelse kan det vara relevant för läsaren att få kort information om oss som
uppsatsförfattare. Vi är två kvinnor som är 24 år och födda på 90-talet. Vi studerar
socionomprogrammet vid Uppsala universitet och har ingen tidigare utbildning på
universitetsnivå utöver denna. Vi har under programmet haft praktik på verksamheter där vi
träffat kvinnor som utsätts eller har utsatts för våld i nära relation. Vi har ingen personlig
erfarenhet av att leva i en våldsam relation. Vi tycker båda att våld i nära relation är ett extremt
viktigt ämne som måste väga tyngre i politiska diskussioner, och denna övertygelse har förstärkts
ännu mer efter erfarenheterna från praktikperioden. Det finns en risk att vi, som mött kvinnor
som lever i en våldsam relation, har en förutfattad mening gällande våldsutövande män. Dock
tror vi att vi med hjälp av teori och tidigare forskning kan ge olika perspektiv på ämnet och
därmed hålla uppsatsen nyanserad och värderingsfri.
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6. RESULTAT OCH ANALYS
Analysen har genomförts med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar med hjälp av
Bacchis policyanalys WPR. Teorin har använts för att tolka empirin och genomsyrar hela
analysen. Analysen är uppdelad i tre delar, en del per frågeställning. I dessa delar har även
analysfrågor från WPR som ansetts relevanta för att besvara studiens syfte valts ut.

Identifikationen av våldsutövande män
Den här delen av analysen handlar om hur våldsutövande män blir identifierade och
representerade i riktlinjerna, det vill säga om de nämns i riktlinjerna och i så fall på vilket sätt.
Denna del ämnar svara på uppsatsens första frågeställning: på vilket sätt blir män som utövar
partnervåld identifierade i riktlinjerna över tid? Delen täcker även en av analysfrågorna i Bacchis
policyanalys, det vill säga på vilket sätt “problemet”, i den här uppsatsen våldsutövande män,
beskrivs i riktlinjerna.

1990-1998
I februari 1991 överlämnade regeringen prop. 1990/91:113 “om en ny jämställdhetslag, m. m.”
till riksdagen. Det huvudsakliga innehållet i prop. 1990/91:113 är regeringens förslag till olika
jämställdhetsfrågor. I kapitel 8 “Våld mot kvinnor” beskrivs ett aktivt jämställdhetsarbete som
väsentligt för att motverka våld mot kvinnor (prop. 1990/91:113). Vidare beskrivs det särskilt
viktigt att pojkar och flickor i ung ålder får kunskaper som “ökar förutsättningarna för att senare i
livet kunna utveckla mer jämställda relationer där inte män använder våld i syfte att upprätthålla
traditionella mans- och kvinnoroller” (prop. 1990/91:113, avsnitt 8.6). Citatet kan tolkas beskriva
att kvinnovåldet är ett sätt för män att “upprätthålla traditionella mans- och kvinnoroller”. Våldet
identifieras här som något maskulint och således även som ett sätt att upprätthålla en maskulin
identitet. Maskulinitet är både ett situationellt och relationellt begrepp, en socialt konstruerad
process som samspelar med olika maktstrukturer (Nilsson & Lövkrona 2020, s. 118). Isdal
(2006, s. 18) påvisar i sin forskning att våldet har en givande funktion för våldsutövande män,
där våldet knyts till positiva, manligt kodade egenskaper och på så vis upprätthåller en manlig
identitet. Citatet bekräftar detta påstående genom att beskriva att männens våldsutövande har ett
syfte, och därmed en givande funktion, nämligen att upprätthålla könsroller. Det kan tolkas som
att männen identifieras och konstrueras som känslolösa och agerar på logik snarare än känslor.
Detta då de beskrivs utöva våldet för egen vinning där vinningen är grunden till våldet, istället
för bakomliggande orsaker som exempelvis psykisk ohälsa. Dessa egenskaper som männen
tillskrivs är även motsatsen till de egenskaper som anses vara feminina såsom känslor och
sårbarhet. Det kan förankras till det teoretiska begreppet könskontrakt som bygger på att det
finns en idé om en idealbild av hur en kvinna och man ska vara (Hirdman, 2003). Könskontraktet
utgör en konkretiserad bild av de outtalade uppfattningar, normer och regler som stereotypa
representationer av kön producerar för att definiera män och kvinnors olika hierarkiska
positioner i samhället. Även om citatet beskriver en önskan om att män inte ska använda våld “i
syfte att upprätthålla traditionella mans- och kvinnoroller” (prop. 1990/91:113, avsnitt 8.6)
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erkänner denna formulering samtidigt våldet vara ett sätt för män att upprätthålla könsrollerna
och därmed upprätthålla en maskulin identitet.

Kvinnovåldskommissionen avlämnade i juni 1995, på uppdrag av regeringen, slutbetänkandet
Kvinnofrid (SOU 1995:60). Betänkandet antogs sedan av riksdagen och ledde till prop.
1997/98:55 som handlar om åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella
trakasserier i arbetslivet. Första gången våldsutövande män nämns i SOU 1995:60 är i sista
meningen i sammanfattningen på första sidan: “Vi fokuserar särskilt det våld som män utövar
mot närstående kvinnor” (SOU 1995:60, s. 1). Nästa gång män nämns är i kapitel 5 som handlar
om socialtjänstens arbete med kvinnovåld:

Vi anser också att socialtjänsten i varje kommun bör utarbeta särskilda
åtgärdsprogram, som tar sikte på hur man på bästa sätt skall möta kvinnor som utsätts
för våld och vilka insatser som kan erbjudas kvinnorna, barnen och männen inom
socialtjänstens ram, liksom av andra samhällsinstanser och frivilliga organisationer.

SOU 1995:60, s. 2

I det här citatet beskrivs det att åtgärdsprogram bör utarbetas inom varje socialtjänst. Inom dessa
åtgärder nämns att insatser ska kunna erbjudas till “kvinnorna, barnen och männen”. Det
definieras inte vilka män som syftas till och meningen skulle därmed kunna innefatta våldsutsatta
män såväl som våldsutövande män. Eftersom det tydliggörs i början av denna SOU att den
fokuserar på våld som män utövar mot närstående kvinnor kan det dock tolkas som att “männen”
i detta fall syftar till våldsutövande män. I kapitel 5 nämns alltså för första gången i SOU
1995:60 att våldsutövande män kan vara i behov insatser från socialtjänsten. Männen nämns
tillsammans med kvinnorna och barnen och erkänns vara i behov av, och ha rätt till, insatser
precis som kvinnorna och barnen. Citatet ovan kan tolkas på två sätt där språket har en
avgörande roll. I enlighet med diskursanalysen är språket både konstruerat och konstruerande
och har olika funktioner och konsekvenser (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 332). I det här citatet
kan det tolkas som att männen konstrueras som ett “problem” som behöver lösas och att de
därför behöver insatser. Det kan dock också tolkas som att de, precis som kvinnorna och barnen,
är i behov av hjälp och stöd och att de därför ska ha rätt till insatser. I prop. 1997/98:55 beskrivs
det att man ska “ge männen möjlighet till hjälp med att sluta använda våld”. I det här citatet
används ordet “hjälp” istället för “insatser” eller “åtgärder”. Ordvalet kan tolkas som att männen
också är “offer” i och med att de behöver “hjälp”, precis som kvinnorna och barnen.
Formuleringen “hjälp med att sluta använda våld” kan tolkas som att männen inte själva kan rå
för att de använder våld, att det inte är “deras fel”, och att de därför måste ha hjälp för att kunna
sluta. Detta kan förankras till den tidigare forskningen som menar att mäns våld mot kvinnor
under 1990-talet förklarades med mäns oförmåga att uttrycka känslor. Förklaringsmodellen
menade att kvinnor ständigt får utlopp för sina känslor genom sin verbala förmåga medan
männen behärskar sig tills känslorna exploderar i form av våld (Kullberg, 2012, s. 22). Citatet
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kan således förankras till denna förklaring där männen inte kan rå för att de använder våld då det,
enligt synsättet, handlar om en oförmåga att uttrycka känslor.

I prop. 1990/91:113 beskrivs kort i kapitel 8 att när det kommer till mäns våld mot kvinnor är
åtgärder riktade till män också viktiga, utöver insatser till kvinnorna. Vad dessa åtgärder bör vara
nämns dock inte närmare. I kapitel 7 i SOU 1995:60, som handlar om frivilliga organisationer,
nämns också vikten av behandling gällande män med våldsproblematik:

Inom mansjourerna har det börjat växa fram verksamheter som ger behandling för
män med våldsproblematik. Insatser av nu nämnt slag är enligt vår mening av stort
värde. Vi föreslår ett statligt stöd på två miljoner kronor per år till brottsofferjourer
för arbete med våldsutsatta kvinnor och till organisationer som erbjuder behandling
för män med våldsproblematik.

SOU 1995:60, s. 4

Citatet anger att det (år 1995 då betänkandet publicerades) har börjat växa fram
behandlingsmöjligheter för våldsutövande män och att Kvinnovåldskommissionen som avlämnat
betänkandet menar att dessa behandlingar är “av stort värde”. Så pass stort att de föreslår ett
statligt stöd på två miljoner kronor till dessa organisationer som erbjuder behandling för
våldsutövande män. Här kan det tolkas som att det blir tydligare, jämfört med tidigare citat, att
männen konstrueras och blir identifierade som “problemet” eftersom behandling för
våldsutövande män framställs som “lösningen”. Bacchi (1999, s. 45) menar att olika grupper blir
tilldelade värderingar och positioner i policydokument genom diskursiva konstruktioner. Således
kan det här citatet tolkas tilldela män negativa värderingar, men indirekt tilldelas de också en
maktposition. Detta då män identifieras som “problemet” och “orsaken” till kvinnovåldet och
därmed har makten att upprätthålla och reproducera kvinnovåldet.

I prop. 1997/98:55 identifieras våldsutövande män som en mer heterogen grupp jämfört med i
tidigare dokument. Till exempel beskrivs det att “de män som misshandlar eller begår sexuella
övergrepp mot kvinnor kommer från skiftande sociala miljöer” (prop. 1997/98:55, avsnitt 9.2).
Detta citat kan således tyckas fastställa att våldsutövande män inte är en homogen grupp utan att
männen har olika bakgrunder, det vill säga “kommer från skiftande sociala miljöer”. Senare, i ett
avsnitt om behandlingsmetoder, beskrivs det även att “olika män kan behöva olika behandling”
(prop. 1997/98:55, avsnitt 9.3), vilket också kan tolkas som ett erkännande om att alla män är
olika och därmed kan behöva olika sorters behandling. Det kan också tolkas som att citatet
menar att det finns flera olika orsaker till våldet, till skillnad från till exempel prop. 1990/91:113
avsnitt 8.6 som menade att våldet enbart grundar sig i att män vill “upprätthålla traditionella
mans- och kvinnoroller”. Detta kan förankras till senare forskning, såsom Derys studie från
2021, som visar att mäns våld mot kvinnor kan grunda sig i bland annat mannens
uppväxtförhållande. Således kan våldsutövande män som grupp tyckas identifieras på ett mer
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komplext sätt i prop. 1997/98:55 än tidigare dokument, även om de fortfarande identifieras som
“problemet” och orsaken till kvinnovåldet.

2005-2009
Representationen av problemet från tidsnedslaget 2005-2009 kan till en början ses handla om att
det inte finns tillräckliga stödinsatser i relation till det våld kvinnor och barn utsätts för i nära
relationer. År 2006 tog regeringen fram en proposition gällande socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor. I prop. 2006/07:38 under rubriken ‘huvudsakliga innehåll’ skrivs det:

Regeringen anser att det är angeläget att betona socialnämndens ansvar för att
brottsoffer, och då framför allt kvinnor som utsätts, eller har utsatts, för våld eller
andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den
hjälp de behöver.

prop. 2006/07:38, s. 1

Ur detta citat från prop. 2006/07:38 kan det ses av intresse att undersöka det som inte nämns.
Winther Jörgensen och Philips (2020, s. 15) resonerar likt Bacchi (1999, s. 49) att det går att
utläsa diskurser dels från det som uttrycks, men även från det som inte uttrycks. I det
ovannämnda citatet presenteras problemet vara att kvinnor utsätts för våld och att barn blir
vittnen för våld där de är i behov av stöd och hjälp. Som tidigare resonerat kan ordet “hjälp”
konstruera en bild av att kvinnor och barn är “hjälplösa” (Nilsson & Lövkrona 2020, s. 106) där
män indirekt tilldelas en maktposition av inte behöva hjälp eller stöd. Winther Jörgensen och
Philips (2020, s. 15) beskriver den effekt där diskursiva konstruktioner kan få sociala effekter
och konsekvenser. Detta innebär att formuleringar av att tala om kvinnor och barn som hjälplösa
kan efterlikna sådana effekter för verkliga individer. Detta kan också inom ramen för
konstruktionen presentera en bild av det som inte nämns, det vill säga vem det är som utövar
våldet. Detta går att förstå i enlighet med Nilsson och Lövkrona (2020, s. 118) som menar att
våld i relation till maskulinitet både har en kulturell och historisk kontext där det underförstått
finns en gemensam bild av att det är män som utövar våld. Senare i prop. 2006/07:38 (s. 7)
beskrivs det att det är mäns våld mot kvinnor som måste upphöra genom att bedriva ett
långsiktigt arbete med adekvata insatser, och således kan en därmed dra slutsatsen att
våldsutövande män presenteras som orsaken till problemet.

Liknande representation av problemet beskriver Socialstyrelsen tillsammans med institutet för
utveckling av metoder för socialt arbete (IMS) som år 2006 utgav en systematisk översikt (en
kunskapsöversikt) över samlade erfarenheter kring kvinnor som utsätts för våld i nära relationer:

En grundläggande brist på jämställdhet mellan könen är ett strukturellt problem som
främst måste angripas med ett brett politiskt program som syftar till att öka
jämställdheten. En man som lever i ett samhälle med jämställdhet som norm och
trots detta utövar våld mot sin partner kommer med största sannolikhet att
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uppfattas som avvikande.

Socialstyrelsen, 2006, s. 12

Ur detta citat presenteras en mer nyanserad bild där brist på jämställdhet kan ses vara orsaken till
att strukturella maktförhållande mellan könen fortfarande (år 2006) är närvarande. För att vidare
förstå detta exemplifierar Socialstyrelsen (2006, s. 12) ett idealsamhälle med jämställdhet som
norm där våldsutövning ses som avvikande. Detta citat kan ur en diskursiv synpunkt tolkas på
flera sätt. Mattsson (2015, s. 53) menar att genusteori kan användas för att förstå genus roll i
relation till samhället. Detta kan i enlighet med citatet leda till slutsatsen att föreställningar om
genus, och därmed könsroller, formar den verklighet vi lever i. Eftersom citatet sedan presenterar
en idealbild av ett samhälle med jämställdhet som norm där våldsutövning anses avvikande kan
en diskursiv tolkning vara att jämställdhet inte är en norm i dagens samhälle och att
våldsutövning idag inte ses som avvikande. Citatet bekräftar således bristen på jämställdhet som
råder i samhället mellan könen, och således även en könsmaktsordning (Kullberg, 2012, s. 24).
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där lingvistiska processer formar det som ses som
verkligt (Payne, 2015, s. 320) kan liknande formuleringar konstruera en verklighet att män som
utövar våld är avvikande vilket inger en negativ betoning. Sådana diskursiva formuleringar kan
därmed som tidigare nämnt få konsekvenser för verkliga individer där män som utövar våld
exempelvis skulle kunna exkluderas som grupp från samhället.

År 2009 tog Socialstyrelsen fram nya allmänna råd och föreskrifter gällande socialnämndens
arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. SOSFS 2009:22 inkluderar mer
diffusa formuleringar av våld mot kvinnor. I dokumentet benämns det problematiska att kvinnor
och barn utsätts och bevittnar våld. Men vem som står för våldet är av mer otydlig karaktär.
Under ‘Kompetens’ på sida 4 skrivs det:

All personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden enligt
socialtjänstlagen bör ha teoretiska kunskaper inom området våld eller andra
övergrepp av eller mot närstående samt förmågan att praktiskt tillämpa dessa
kunskaper.

SOSFS 2009:22, s. 4

Här presenteras problemet vara att all personal som arbetar med våld bör ha teoretiska kunskaper
inom området. Inom detta citat blir det därmed enligt lingvistiska processer där diskurser kan
utläsas att personal innan möjligtvis inte haft tillräckliga teoretiska kunskaper vilket i den
bemärkelsen kan tolkas som ett kompetensproblem. Detta påvisar Sinisalo och Moser Hällen
(2012, s. 144) som menar att socialtjänsten tidigare haft en tendens av att inte bemöta vare sig
våldsutsatta eller våldsutövande på ett adekvat sätt, vilket kan ses handla om att de inte haft
tillräcklig kunskap och/eller resurser. Boréus och Bergström (2018, s. 273) menar att hur
problemet som presenteras i bland annat dokument, ska förstås måste ske genom att synliggöra
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vilket typ av problem det är. Detta görs genom att se på den bakgrundskunskap som tas för
given. I dessa tre dokument från tidsnedslaget 2005-2009 kan vad som anses vara problemet ses
på olika sätt. I kunskapsöversikten (2006), prop. 2006/07:38 och SOSFS 2009:22 kan problemet
dels ses handla om att det måste finnas tydligare och mer adekvata stödinsatser till kvinnor och
barn som upplevt våld i en nära relation samt krav på utvecklad kompetens. Dels kan problemet
till viss del ses handla om att män måste sluta använda våldsamma beteenden som upprätthåller
könsnormer och de maktförhållanden som är i anslutning till ett ojämställt samhälle (Thurén,
1996, s. 78). Vidare presentation av män som utövar våld återfinns i kunskapsöversikten:

En man kan vara mycket våldsbenägen och gripa till våld i en mängd situationer
och relationer, en annan man kan ha brukat våld vid ett enstaka tillfälle i en mycket
speciell situation. I ytterligare ett fall kan paret ha utvecklat ett
kommunikationsmönster som framkallar våld. I det första exemplet är det
mannens personliga egenskaper som väger tyngst, i det andra situationen, i det tredje
relationen.

Socialstyrelsen, 2006, s. 14

Ur detta citat kan en utläsa flera diskursiva mönster. Dels beskrivs inte nu mannen som endast
våldsam, utan förståelse ges även för att våldet kan ske på olika sätt i en mängd olika situationer
och relationer. I första delen av ovanstående citat (Socialstyrelsen, 2006, s. 14) ses mannens
egenskaper ligga till grund för att han använder våld i olika situationer och relationer. Thurén
(1996, s. 77) beskriver att situationer och relationer kan ha genussignifikans där mannens
upprätthållande av identitet och ordning genomsyras av att han anammar “manliga egenskaper”.
“Manliga egenskaper” kan enligt Hirdman (2003) förstås som det motsatta till det som förstås
som “kvinnligt” i enlighet med isärhållandets princip som ingiver en könsmaktsordning och
hierarki mellan könen. Att bland annat visa känslor och ömhet menar Hirdman (2003) är något
som kan ses som omanligt och därför ingiva skam. Detta styrker Anderson och Umberson (2001,
s. 375) som menar att egenskaper som förknippas med våldsamma beteenden upprätthålls för att
bibehålla den “manliga” identiteten. Socialstyrelsen (2006, s. 21) menar att ett par kan ha
utvecklat ett kommunikationsmönster som framkallar våld. Vad för typ av våld det är beskrivs
inte, inte heller förklaras vem det är som står för det våldet. Det som dock kan utläsas ur detta
citat är att paret, det vill säga att båda parter utvecklat ett sådant kommunikationsmönster. Ur ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv kan detta tolkas som att ansvaret för våldet, enligt denna
formulering, kan hamna på båda parter trots att mannens egenskaper väger tyngst. Detta
resonerar Langhinrichsen-Rohling (2010) om som menar att båda parter i en relation står lika
ansvariga för vissa underkategorier inom partnervåld. Det vill säga en teori om könssymmetri
inför våldet. Detta har däremot ifrågasatts av bland annat Johnson (2010) som menar att en
kvinnas tillfälliga våldsutövande inte kan mätas med en mans kontinuerliga våldsutövande som
ger större och mer långvariga fysiska och psykiska konsekvenser för kvinnan.

Män presenteras därmed generellt i detta tidsnedslag som ansvariga och orsaken till det allvarliga

35



Grethes & Nilsson

samhällsproblemet där kvinnor utsätts för våld i nära relationer. Männen tillskrivs i denna
process egenskapen ‘våldsam’ som enligt WPR (Boréus & Bergström, 2018, s. 273), om
underliggande logik och/eller rationalitet (en form av förförståelse), kan tillskriva egenskaper
som ‘ond’, ‘dålig’ eller ‘känslolös’ i relation till att vara våldsam. Männen beskrivs även ha
dåliga attityder gentemot kvinnor i den bemärkelse att de måste ändra sina attityder gentemot
kvinnor för att problemet ska lösas. I kunskapsöversikten (2006), prop. 2006/07:38 samt SOSFS
2009:22 identifieras således mannen som problemet, där orsaken har sin grund i ett ojämställt
samhälle som tillåter mannen att fortsätta upprätthålla sitt våldsamma beteende trots normer om
jämställdhet och våldsutövande som avvikande.

2014-2016
År 2014 kom nya föreskrifter och allmänna råd rörande arbetet med våld i nära relationer. De
nya föreskrifterna och allmänna råden ersätter Socialstyrelsens allmänna råd (2009:22) om
socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I SOSFS 2014:4
presenteras följande representation av problemet:

Insatser till våldsutövare enligt 4 kap. 1 § SoL
Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser dels
till våldsutövande föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans
med barn. Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad
förståelse för hur våld påverkar barn. De bör genomföras med beaktande av barnets
behov av trygghet och säkerhet.
Nämnden bör vidare, utöver vad som anges i första stycket, kunna erbjuda
våldsutövare insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med
att utöva våld. Insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och
säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

SOSFS 2014:4, s. 10

Inom ramen för dessa föreskrifter och allmänna råd presenterar Socialstyrelsen problemet vara
att föräldrar eller andra vuxna i barns närhet använder våld vilket innebär att socialnämndens
insatser bör utformas med utgångspunkt i barnets behov. Därmed kan formuleringen tolkas på ett
sätt där vuxna som använder våld har rätt till stödinsatser om de har en nära relation till ett barn
enligt 4 kap. 1 § SoL om ekonomiskt bistånd. I relation till att insatserna ska ha sin utgångspunkt
i barnets behov kan det även tolkas som att de som utövar våld är en homogen grupp av
föräldrar. Boréus och Bergström (2018, s. 273) beskriver att det som tas för givet kan presentera
en uppfattning om problempresentationens underliggande logik och/eller rationalitet. En
bakgrundskunskap som en därmed kan utläsas tas för given är att det inte är nödvändigt att
erbjuda liknande insatser till personer som utövar våld men som inte är föräldrar. En annan
underliggande logik eller rationalitet (Bacchi, 1999, s. 42) kan således även tolkas som att det
inte är nödvändigt att benämna vem som står för våldet eftersom det i viss bemärkelse kan ses
som självklart.
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År 2016 publicerade Socialstyrelsen handboken “Våld” som innehåller riktlinjer för
socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Detta i samband med
att de nya föreskrifterna och allmänna råden SOSFS 2014:4 om våld i nära relationer, trädde i
kraft (Socialstyrelsen, 2016). Där presenteras följande syfte och problemformulering:

Syftet med den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn
och vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra
med våldet.

Socialstyrelsen, 2016, Förord

I våldshandboken (2016) konstateras därmed syftet vara att dels höja kvalitén på stödet för
våldsutsatta, dels stöd till den våldsutövande för att upphöra med våldet. Detta kan tolkas som att
den våldsutsatta som brottsoffer har rätt till stöd samt att stöd till den som utövar våldet är av lika
vikt. Formuleringen kan däremot väcka funderingar kring att stöd ska erbjudas för att upphöra
med våldet, vilket kan tolkas som att den som utövar våldet helt “okomplicerat” är våldsam. Det
inkluderas därmed inte en heterogen bild av att våldsutövandet kan ha sin grund i olika orsaker.
Diskursiva tolkningar utifrån detta citat kan ses handla om föreställningar att den som utövar
våld gör det utan större ansträngning. Gottzén (2019, s. 10) menar nämligen att en syn på
personer som utövar våld är att det sker utan större emotionell påverkan. Därmed kan
könsnormer som Hirdman (2003) menar vara av manlig karaktär innefatta idéer om att
våldsutövande män bland annat är “känslokalla” vilket Gottzén (2019) senare i sin studie påvisat
det inte vara, men att det utifrån kan verka så. Detta kan innebära att reproduktionen av sådana
könsnormer stärks när formuleringar av den våldsutövande personen framställs alltför homogent
och med brist på kontext.

Under år 2016 publicerade Regeringen även Skr 2016/17:10 om nationella direktiv med en
feministisk politik för en jämställd framtid. Där presenteras problemformuleringen på följande
sätt:

Under många år har både ideell och offentlig verksamhet mot mäns våld mot kvinnor
vuxit fram. Trots detta är våldet ännu omfattande och kostsamt, framför allt för
den enskilda kvinnan och flickan, men också för samhället [...] vars ansträngningar
hittills har tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker.

Skr 2016/17:10, s. 109

Från detta citat kan en utläsa att representationen av problemet innefattar att våldet fortfarande är
närvarande trots år av både ideell och offentlig verksamhet. Problemet kan även förstås som att
det får konsekvenser, både för den utsatta kvinnan och flickan men även för samhället. Vidare
beskrivs det att orsaken till att våldet fortfarande är närvarande kan handla om att det tidigare har
fokuserats på att behandla våldets konsekvenser snarare än att fokusera på att utforma insatser till
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dess orsaker. Med hjälp av Bacchis (1999) analysmetod samt det socialkonstruktivistiska
perspektivet kan problemet förstås dels handla om att mäns våld mot kvinnor idag kvarstår
eftersom det lagts fokus vid en av två delar av problemet. Nämligen att erbjuda stöd till
våldsutsatta kvinnor snarare än att även arbeta för att förhindra våldet. Socialkonstruktivismen
kan konstateras se på detta som att samspel mellan individer skapat en gemensam verklighet där
det inte setts av vikt att behandla orsakerna till problemet, det vill säga arbeta för att våldet ska
upphöra (Payne, 2015, s. 320). Detta kan vidare förstås med hjälp av genusperspektivet där
könsmaktsordningen (Hirdman, 2003) mellan kvinnor och män resulterar i att manliga
egenskaper fortsätter vara strukturellt hierarkiska och därmed även dominera på en samhällelig
nivå.

2020-2022
Hur problemet representeras i dokumenten från tidsnedslagen 2020-2022 har formulerats på
olika sätt. Om en börjar att titta på det lagrum som idag reglerar socialnämndens ansvar gällande
människor som använder våld mot närstående gäller följande formulering:

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätter eller har utsatt
närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den
som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående.

Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 a §

Här benämns ansvaret vara socialnämndens för att verka att den våldsutövande individen ska
ändra sitt beteende, samt att beakta de som utsatts för våldet eller andra övergrepp i den nära
relationen. Liknande formulering använder Socialstyrelsen:

För socialnämndens del införs ett uttalat krav på att verka för att personer som
utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt
beteende.

Socialstyrelsen 2021b, s. 1

Först och främst kan en notera att citaten formulerats på ett könsneutralt sätt där den som utövar
våld kan vara vem som helst som lever i en nära relation. Här läggs främst vikt vid att individer
som använder våld i nära relationer ska ändra sitt beteende. Formuleringen av lagen kan ses gå i
linje med det som Sinisalo och Moser Hällen (2012, s. 144) beskriver som viktigt för verksamma
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården att ha kunskap om, nämligen
normaliseringsprocessen som även sker för den som utövar våld. Vilken kan orsaka att det blir
komplicerat för våldsutövaren själv att ändra sitt beteende när det blivit normaliserat. Gottzén
(2019, s. 10-11) beskriver våld som en känslosam affär där den våldsutövande mannens beteende
påverkas av västerländska könsnormer om att män ska vara emotionellt otillgängliga för att

38



Grethes & Nilsson

bibehålla sin identitet av att vara “manlig”. Således kan en ana svårigheter av att mannen
kommer vara motiverad till att ändra sitt beteende, dels i linje med att mannens beteende likasom
den han utövat våldet mot normaliserats inom relationen, dels att han kommer gå emot de
könsnormer som präglar hans omgivning. Likt Gottzens (2019) resonemang om att
våldsutövande män inte är känslolösa beskriver Socialstyrelsen (2021a, s. 36-37) att våldsutövare
i nära relationer kan besitta olika personlighetsdrag som bland annat involverar emotionell
instabilitet, vilket inte är en formulering av emotionell otillgänglighet som Gottzén (2019, s. 10)
tidigare beskrivit att män kan förväntas efterleva.

Riskfaktorer för våldsutövande generellt, som exempelvis yngre ålder,
socioekonomisk utsatthet och tidigare våldsutövande, utgör även riskfaktorer för
våldsutövande i nära relationer. Många riskfaktorer kan också vara relaterade till
antisociala personlighetsdrag, vilket i sin tur ofta associeras med högre risk för
våldsutövande. Forskning om våldsutövare relaterar antisociala drag till en högre
risk för återfall samt risk för mer allvarligt och kontrollerande våld. Våldsutövare
som är våldsamma även utanför familjekontexten har ofta en högre risk för återfall.
Antisociala drag relateras vidare till en lägre benägenhet att känna ånger eller
skuld för det egna våldsutövandet, egenskaper som i sin tur är relaterade till högre
återfall i våldsbrott.

Socialstyrelsen 2021a, s. 37

Med hjälp av detta citat kan en under tidsnedslaget för 2020-2022 se en nyanserad bild av hur
den våldsutövande personer representeras. Dokumenten inkluderar en detaljerade beskrivningar
av att en person som utövar våld kan vara på olika sätt. Den våldsutövande personen konstateras
dessutom i Socialstyrelsens dokument (2021b, s. 2) vara en heterogen grupp där riskfaktorer kan
vara relaterade till bland annat antisociala personlighetsdrag. Den som utövar våld beskrivs inte
här som ‘ond’ eller som att han ‘helt okomplicerat är våldsam’. Ur dessa dokument presenteras
nu en bild där anledningen till att personer använder våld sällan har en enkel förklaring och att
mer fokus bör läggas på att förebygga och arbeta med andra problemområden som kan öka
risken för återfall i våld. Sådana problemområden beskriver Socialstyrelsen (2021b, s. 2) som:
“tidigare utövande av fysiskt våld, missbruk, separation, relationella problem eller en instabil
situation på arbetsmarknaden”. Denna nyanserade bild av att personer som utövar våld inte
presenteras som en homogen grupp skulle kunna indikera på att styrkan, räckvidden och den
inverkan som kön har för samhället (Thurén, 1996, s. 77), verkar minska.

Genus roll i riktlinjerna
Den här delen av analysen visar på vilka diskurser som kan utläsas i riktlinjerna utifrån ett
genusperspektiv. Det handlar om vilka diskursiva konstruktioner som tilldelas män respektive
kvinnor i riktlinjerna, vilka grundläggande antaganden som görs baserat på könen och vilka
könsnormer som kan utläsas. Den här delen av analysen ämnar att angripa uppsatsens andra
frågeställning: vilka diskurser kring män som utövar partnervåld kan utläsas ur riktlinjerna? Det
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kommer även svara på två av Bacchis analysfrågor: vilka förutsättningar eller antaganden
underbygger denna representation av ‘problemet’? Och: hur har denna representation av
‘problemet’ kommit till?

“Starka män och svaga kvinnor”
I kapitel 12 i SOU 1995:60 som handlar om straffmätning pratas det om vikten av behandling, i
detta fall psykoterapeutisk behandling för män som är skyldiga till sexualbrott eller andra
våldsbrott mot kvinnor:

Vi anser det angeläget att psykoterapeutisk behandling kan ges åt män som gör
sig skyldiga till sexualbrott eller andra våldsbrott riktade mot kvinnor, t.ex. upprepad
misshandel mot en närstående. Kriminalvårdsstyrelsen har nyligen presenterat ett
handlingsprogram för utbyggnad av behandlingsresurserna för sexualbrottsdömda.
Programmet tar dock inte sikte på män som döms för andra typer av våldsbrott
riktade mot kvinnor. [...] Vi har inte haft praktiska möjligheter att kartlägga vilka
behov som finns när det gäller behandling för dessa män och föreslår därför att
regeringen uppdrar åt Kriminalvårdsstyrelsen att göra en sådan kartläggning.

SOU 1995:60, s. 10

Av citatet framgår dock också att det inte finns behandlingsprogram för män som dömts för
andra typer av våldsbrott mot kvinnor och att det inte funnits “praktiska möjligheter att kartlägga
vilka behov som finns när det gäller behandling för dessa män” (SOU 1995:60, s. 10). Det
efterfrågas även att Kriminalvårdsstyrelsen därför ska göra en sådan kartläggning. Det kan
således sägas att det genomgående i SOU 1995:60 konstruerar och identifierar våldsutövande
män som en huvudsaklig orsak till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I flertalet kapitel i
SOU 1995:60 understryks vikten av behandling för dessa män. Dock finns det ändå inga
utpräglade behandlingsmetoder och insatser för männen men det finns flertalet insatser för
kvinnorna. Även i avsnitt 9.3 i prop. 1997/98:55 beskrivs vikten av behandlingsmetoder för
våldsutövande män men det konstateras samtidigt att “det både saknas överblick över vilka
behandlingsprogram som finns för män som begår våldsbrott mot kvinnor och vetenskapliga
utvärderingar av programmens effekter”.

I Kunskapsöversikten från 2006 menar författarna att de har valt att begränsa sig till metoder och
arbetssätt som haft till syfte att förhindra våld mot kvinnor samt att kvinnan ska kunna stärkas
och få ett bättre liv (Socialstyrelsen, 2006, s. 3). Vidare beskrivs det i kunskapsöversikten att en
del av att stoppa våldet innebär att behandla våldsutövande män samt att den individuella
våldsprocessen är avgörande angående att föreslå insatser för att stoppa våldet (Socialstyrelsen,
2006, s. 14). Därmed menar författarna i kunskapsöversikten att ett arbete för att förhindra våldet
är väsentligt för att kvinnan ska kunna stärkas och få ett bättre liv. Däremot skriver författarna
vidare:
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I denna översikt har vi avgränsat målgruppen till kvinnor som blivit utsatta för våld i
nära relationer. Studier av åtgärder som riktas enbart till män som förövare eller
överhuvudtaget män som offer för våld i nära relationer ingår inte i översikten.

Socialstyrelsen, 2006, s. 17

Här beskrivs det att åtgärder som riktar sig enbart till män inte ingår i översikten. Enligt ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv där individer tillsammans skapar sin verklighet genom sociala
samspel, som exempelvis kommer till uttryck i texter (Payne, 2015, s. 320) kan detta citat tolkas
som att det inte funnits utrymme för, eller att det ansetts av vikt att inkludera arbetsmetoder för
männens våld. Detta trots att de tidigare i kunskapsöversikten från 2006 påpekat det som en
väsentlig del för att förhindra våldet och hjälpa den utsatta kvinnan.

Även i våldshandboken beskrivs det att behandling till våldsutövare är en viktig del i att
förebygga våldet (Socialstyrelsen, 2016, s. 124). Insatserna inom socialnämnden som tas upp i
våldshandboken är olika former av samtalsterapi såsom kognitiv beteendeterapi och ATV
(Alternativ till våld) (Socialstyrelsen, 2016, s. 125-126) men effektutvärderingar visar ingen eller
liten effekt av dessa behandlingsmetoder (SBU, 2018). Således finns det fortfarande inga
evidensbaserade metoder för våldsutövare. Detta trots att det genomgående temat av dessa
dokument är att våldsutövare är en grundläggande orsak till våld i nära relationer. Hur kan detta
förstås?

Det kan tolkas som att det inte finns tillräckligt med resurser, såsom det nämns i citatet från SOU
1995:60 s. 10 (“inte haft praktiska möjligheter”), men hur resurserna prioriteras kan också säga
något om sociala konstruktioner. Socialkonstruktivismen menar att vardagliga föreställningar och
kunskaper institutionaliseras och internaliseras i människan (Payne, 2015, s. 320). Enligt
Hirdmans genusteori används manligheten som norm och är utgångspunkten för samhällets
struktur (Hirdman, 2003). Det som anses vara feminint, såsom sårbarhet och känslor, anses vara
omanligt. Även den tidigare forskningen visar att en central föreställning i en kulturell och
historisk kontext är att kvinnor är “svaga” och därmed i behov av stöd medan mannen är
“beskyddaren” och därför inte i behov av stöd (Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 106). Således kan
bristen på insatser för våldsutövande män tolkas som en spegling av den sociala konstruktionen
att män inte är i behov av skydd och stöd utan ska vara “den som beskyddar”. Insatserna för
männen anses därmed inte behövas i lika stor utsträckning som kvinnornas och därför
bortprioriteras de. Samtidigt finns det flertalet insatser och åtgärder i dessa riktlinjer som riktar
sig mot kvinnorna vilket kan tyckas spegla föreställningen om kvinnor som “svaga” och i behov
av stöd.

Genussignifikans
Våldshandboken från 2016 börjar med att i det inledande kapitlet beskriva att våld i nära
relationer kan drabba både kvinnor och män men att våldsutsattheten ser olika ut, samt att våld
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även förekommer i samkönade relationer (Socialstyrelsen, 2016, s. 14). När begreppet
“våldsutövare” används i handboken kan det således syfta till både kvinnor och män. Dock
fastställer handboken även att:

Det vanligaste är att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas
av en manlig partner eller före detta partner. Att författningen inkluderar alla som
utsatts för våld i nära relationer står inte i motsatsförhållande till det fjärde
jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Socialstyrelsen, 2016, s. 14

Här beskrivs det att det är vanligast att våldsutövaren är en manlig partner och att kvinnor utsätts
för våldet. Citatet förklarar även att handbokens definition av våldsutövare, det vill säga en
person oberoende av kön, inte står i “motsatsförhållande” till det fjärde jämställdhetsmålet, det
vill säga att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Citatet kan tolkas som att Socialstyrelsen måste
förklara varför handboken inkluderar andra kön utöver män i begreppet “våldsutövare” och
dessutom understryka att detta inte innebär att mäns våld mot kvinnor inte ska upphöra. Thurén
(1996, s. 77) diskuterar det teoretiska begreppet styrka i genussystemet som syftar till den vikt
som läggs vid kön och hur mycket kön har att göra med en viss relation eller situation. I det här
citatet tillskrivs män en betydande roll gällande våldet och således läggs stor vikt vid kön i våld i
nära relation. Det här citatet visar således enligt genusteorin på stor styrka och hög
genussignifikans gällande våld i nära relation. Även i prop. 1990/91: 113 beskrivs våld mot
kvinnor grunda sig i mekanismer som är “könsspecifika”. I SOU 1995:60 beskrivs sexuella
trakasserier vara “en form av könsrelaterat våld” (SOU 1995:60, s. 11) och senare föreslås det
även att våldsbrott bör utredas utifrån ett “könsperspektiv” (SOU 1995:60, s. 10). I prop.
1997/98:55, avsnitt 9.3, beskrivs det också att Socialstyrelsen i sitt arbete med mäns våld mot
kvinnor ska “anlägga ett genderperspektiv”. Dessa dokument tillskriver således också hög
genussignifikans och styrka gällande våld i nära relation.

I SOU 1995:60 finns det ett avsnitt som beskriver det då nya brottet kvinnofridsbrott. I detta
avsnitt tydliggörs den vikt som läggs vid kön när det kommer till våld i nära relationer:

Brottet tar således i första hand sikte på att skydda kvinnor från övergrepp av män.
Det kan finnas fall där en man gör sig skyldig till detta brott mot en annan man. I
vissa fall kan även en kvinna tänkas vara förövare. Det råder dock inte någon
tvekan om att gärningsmannen i regel kommer att vara en man och offret en
kvinna. Detta förhållande bör tydliggöras, och paragrafen bör därför delas upp i två
olika stycken.

SOU 1995:60, s. 9
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Citatet beskriver att i våld i nära relationer är förövaren i regel en man och offret är en kvinna. I
undantagsfall kan kvinnan vara förövaren och det kan även finnas fall av detta brott i samkönade
relationer. Således läggs i enlighet med Thuréns teoretiska begrepp styrka stor vikt på kön
gällande våld i nära relationer. I citatet läggs även vikt vid manligt och kvinnligt och
isärhållandets princip. Isärhållandet innebär att män och kvinnor, och det som är manligt och
kvinnligt, hålls isär och ses som varandras motsatser (Hirdman, 2003). I citatet beskrivs det att
kvinnofridsbrottet tar sikte på att “skydda kvinnor från övergrepp av män”. Här beskrivs
könsnormerna tydligt, den svaga kvinnan och den starka mannen, och isärhållandet av dessa
egenskaper - mannen kan inte vara stark om inte kvinnan är svag.

Könsmaktsordningen som förklaringsmodell
Könsmaktsperspektivet, och könsmaktsordningen, används i flera av dokumenten för att förklara
orsakerna till mäns våldsutövande mot kvinnor. Könsmaktsordningen är ett begrepp i Hirdmans
genusteori som syftar till de strukturer som ligger till grund för mäns samhälleliga dominans över
kvinnor (Hirdman, 2003). I prop. 1990/91:113 förklaras mäns våld mot kvinnor i nära relationer
som följande:

Frågor om makt och inflytande som konfliktorsak mellan kvinnor och män i ett
samhälleligt perspektiv spelar, enligt detta synsätt, en betydande roll när det gäller att
förklara orsakerna till detta våld. [...] Kvinnors och mäns roller och inflytande i
samhället torde därför ha stor betydelse i detta sammanhang.

prop. 1990/91:113, avsnitt 8.7.

I citatet beskrivs att maktförhållandet mellan kvinnor och män samt könsrollerna i samhället har
stor betydelse för att förklara orsakerna till våldet. Även om könsmaktsordningen inte nämns
som begrepp i citatet beskrivs innebörden och det går således att tolka som att
könsmaktsordningen används som ett sätt att förstå våldet. Senare i avsnittet nämns det även att
kvinnor och män har olika roller i samhället, arbetslivet och familjen (prop. 1990/91:113, avsnitt
8.7). Hur dessa roller skiljer sig beskrivs inte. Detta går att förankra till begreppet könskontrakt.
Könskontraktet innebär en konkretiserad bild av de outtalade normer, regler och uppfattningar
som stereotypa representationer av kön producerar för att definiera män och kvinnors olika
hierarkiska positioner i samhället (Hirdman, 2003). Genom att beskriva att män och kvinnor har
olika roller i samhället erkänner propositionen att det finns ett könskontrakt där könen har olika
förväntningar på sig i samhället, arbetslivet och familjen. Det kan även tolkas som att
dokumentet beskriver en stor räckvidd i genussystemet, det vill säga att flera områden i
samhället är könskodade (Thurén, 1996, s. 78), såsom arbetslivet och familjen vilket är exempel
dokumentet tar upp. Könen konstrueras således på olika sätt i prop. 1990/91:113 och det kan
även tolkas som att det finns en underförstådd förståelse för hur denna sociala verklighet ser ut
då könsrollerna inte förklaras närmare. Även i SOU 1995:60 och prop. 1997/98:55 beskrivs
könsmaktsordningen som den huvudsakliga förklaringen till mäns våld mot kvinnor.
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I kunskapsöversikten (Socialstyrelsen, 2006) beskrivs också könsmaktsordningen. I dokumentet
står det att mäns våld mot kvinnor är ett tydligt exempel på “mäns dominans och kvinnors
underordning i samhället” (Socialstyrelsen, 2006, s. 13). Denna beskrivning visar att det finns,
vad Thurén (1996, s. 78) kallar, stark hierarki i genussystemet. Det innebär att en könskategori
tillskrivs större makt än andra i samhället. Genom formuleringen “mäns dominans och kvinnors
underordning” erkänner kunskapsöversikten att det finns en stark hierarki i genussystemet.
Dokumentet tar även upp begreppet genuskontrakt, det vill säga könskontrakt, för att vidare
förklara den samhälleliga hierarkin mellan könen (Socialstyrelsen, 2006, s. 13).

I senare dokument, såsom Våldshandboken (Socialstyrelsen, 2016), tas istället flera möjliga
orsaker till våldet upp, utöver könsmaktsordningen. I handboken beskrivs könsmaktsordningen
som ett strukturellt perspektiv med fokus på ojämlikhet och maktobalans mellan könen. Dock
nämns också andra perspektiv såsom socioekonomiska, individuella och psykosociala
förhållanden (Socialstyrelsen, 2016, s. 16). Även begreppet intersektionalitet tas upp och
dokumentet beskriver att våldet bör förstås utifrån hur olika hierarkier och maktordningar
interagerar med varandra (Socialstyrelsen, 2016, s. 16). I “Bedömning av hedersrelaterat våld
och förtryck samt våld i nära relationer” (Socialstyrelsen, 2021a) nämns inte
könsmaktsordningen på något sätt överhuvudtaget. Där beskrivs endast att våld i nära relationer
kan drabba vem som helst, oavsett exempelvis kön, sexualitet eller etnicitet (Socialstyrelsen,
2021a, s. 10).

Likheter och skillnader över tid
Den här delen av analysen handlar om vilka likheter och skillnader som kan identifieras vid en
jämförelse av dokumenten. Den här delen ämnar svara på uppsatsens tredje frågeställning: har
representationen förändrats över tid och i så fall på vilket sätt? Den kommer även besvara två av
Bacchis analysfrågor. Dels vilka effekter som producerats av denna representation av
“problemet”, det vill säga att undersöka ifall de äldre riktlinjerna har givit effekter på de nyare
riktlinjerna och vad som har förändrats. Dels hur representationen av “problemet” har skapats,
reproducerats och upprätthållits, det vill säga vilka gamla diskursiva konstruktioner som följt
med i de nyare riktlinjerna och vilka som har ersatts.

Synen på våldsutövare
Det går att utläsa en förändring gällande synen på våldsutövare och förklaringar till våldet i
dokumentet. Den tidigare forskningen menar att under 1990-talet präglades synen på våld i nära
relationer av ett könsmaktsperspektiv som dominerade politiken fram till mitten av 2000-talet
(Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 53). Könsmaktsperspektivet, som diskuterat ovan, tycks
genomsyra de tidigare dokumenten från 1990-talet. Till exempel beskrivs våldsutövare i dessa
dokument nästan alltid som en man och våldet förklaras genom ett maktförhållande mellan
kvinnor och män (prop. 1990/91:113, avsnitt 8.7). Dokumenten beskriver även att män använder
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våld för att upprätthålla “traditionella mans- och kvinnoroller” i samhället (prop. 1990/91:113,
avsnitt 8.6). I dessa dokument är således våldet alltid en fråga om kön. Könsmaktsperspektivet
förutsätter också att offret är en kvinna och våldsutövaren är en man, annars kan inte perspektivet
appliceras som förklaringsmodell. Således kan den diskursiva konstruktionen av våldsutövare i
dessa dokument beskrivas vara en homogen bild av heterosexuella män som använder våld för
att upprätthålla sin överordning över kvinnor i samhället. Våldet förklaras genom könsroller och
andra faktorer såsom psykosocial eller socioekonomisk situation tas inte upp.

Den här synen kan även utläsas i dokumenten från 2000-talet, såsom kunskapsöversikten från
2006. Där förklaras våldet som ett resultat av “mäns dominans och kvinnors underordning i
samhället” (Socialstyrelsen, 2006, s. 13) och i   prop. 2006/07:38 (s. 10) beskrivs våldet som ett
“jämställdhetsproblem”. I propositionen nämns att våld även kan förekomma i samkönade
relationer men att våld som kvinnor eller män utövar mot en närstående man inte är ett lika stort
samhällsproblem (prop. 2006/07:38, s. 9-10). Således kan det tolkas som att synen på
våldsutövare utvidgats något genom att inkludera samkönade relationer och kvinnor. Dock
beskrivs fortfarande våldsutövaren i regel som en heterosexuell man där våldet grundar sig i en
könsmaktsordning.

Tidigare forskning visar att könsmaktsperspektivet fick ett bakslag i slutet på 2000-talet (Nilsson
& Lövkrona, 2020, s. 56) och denna förändring kan ses i de senare dokumenten. I exempelvis
våldshandboken (Socialstyrelsen, 2016, s. 16) tas begreppet intersektionalitet upp och menar att
både våldsutsatta och våldsutövare måste förstås på ett nyanserat sätt där olika maktordningar
samspelar och interagerar med varandra. Strukturer i samhället beskrivs också som orsaker till
våldet. Handboken tar upp att vem som helst kan utöva våld i nära relationer men understryker
samtidigt att det är vanligast att den våldsutsatta är en kvinna och våldsutövaren är en närstående
man (Socialstyrelsen, 2016, s. 14). Således beskriver dokumentet våldsutövare som en mer
heterogen grupp än tidigare dokument men den diskursiva konstruktionen om att våldsutövaren i
regel är en heterosexuell man kvarstår fortfarande. I meddelandebladet från 2021 kan det utläsas
en mer oprecis och könsneutral bild av våldsutövaren. Riskfaktorer som tas upp för
våldsutövande är socioekonomisk utsatthet, missbruk och antisociala drag (Socialstyrelsen
2021a, s. 37). Män som våldsutövare nämns inte överhuvudtaget i dokumenten från 2021 och
ingen större vikt läggs således på kön. Denna könsneutrala förklaringsmodell har dock också
kritiserats för att, till skillnad från könsmaktsperspektivet, vara oprecis. Kritikerna menar att
våldsutövare döljs i formuleringar som “strukturella orsaker” eller “sociokulturella faktorer”.
Våldsutsatta beskrivs som “utsatta” och “exponerade” för våld, men av vem framgår inte
(Nilsson & Lövkrona, 2020, s. 56). Således flyttas ansvaret för våldet från de individuella
våldsutövande (männen) till “strukturella orsaker”, genom dessa formuleringar.

Således kan en förändring gällande den diskursiva konstruktionen av våldsutövare utläsas i
dokumenten. I de tidigare dokumenten beskrivs våldsutövaren som en heterosexuell man som
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utövar våld med grund i könsmaktsordningen. I de senare dokumenten förändras synen till att
våldsutövare är en könsneutral, heterogen grupp där våldet kan grunda sig i olika riskfaktorer.
Det går således att se att denna förändring tyder på att styrkan, hierarkin och räckvidden i
genussystemet, det vill säga vikten som läggs vid kön och könsroller (Thurén, 1996, s. 77), har
minskat.

Insatser och åtgärder
Vid en generell överblick kan det konstateras att förändringar skett kring de insatser och åtgärder
som våldsutövande personer idag år 2022 erbjuds, till skillnad från början av 1990-talet. Vid en
närmare anblick går det dock att urskilja flertalet skillnader men även likheter kring hur arbetet
sett ut under dessa tidsnedslag. I dokument från tidsnedslaget 1990-1998 kan insatserna ses
precisera allmänna förbättringar kring de lagar som berör ämnet, förebyggande åtgärder,
straffskärpning samt ett utvecklat och mer adekvat stöd till de som utsätts för våld. Ansvaret för
dessa insatser menas här ligga på myndigheterna inom rättsväsendet, såsom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. Arbetet ska även ske i linje med att synliggöra kvinnor som utsätts samt
öka kunskaperna om könsspecifika mekanismer för verksamma inom området för att kunna
stärka kvinnorna (prop. 1990/91:113). Liknande detta påpekar SOU 1995:60 att metoder för
kvinnor som utsätts måste utvecklas så att de kan få stöd och hjälp att förändra sin situation. Vad
gällande insatser till våldsutövande män kan en under detta tidsnedslag se ett tema av att det
ansetts viktigt att erbjuda insatser till män eftersom de ses stå som orsaken till problemet. Prop.
1997/98:55 menar att förebyggande insatser till våldsbenägna män är vitala för att motverka
mäns våld mot kvinnor. Däremot specificeras inte insatserna till våldsbenägna män som
socialnämndens ansvar, utan något som frivilliga organisationer bör erbjuda (SOU 1995:60, s 4).
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan detta förstås som att behandling för män inte är lika
viktigt som behandling och insatser till kvinnor. Således läggs fokus på att efterbehandla snarare
än att förebygga problemet.

Jämfört med tidsnedslaget 2005-2009 kan insatserna ses grundas i en förståelse av bristande
jämställdhet mellan könen (Socialstyrelsen, 2006, s. 13). Här diskuteras få insatser specificerade
till männen som redan är våldsbenägna och lägger istället ett större fokus på förebyggande
insatser i ung ålder (prop. 2006/07:38, s. 9). Parterapi anges i dessa dokument som en relevant
insats till paret trots att mannen är våldsam (Socialstyrelsen, 2006, s. 13). Ansvaret för insatserna
specificeras i SoL 3 kap. 1 § där socialnämnden ska svara för omsorg, stöd och vård samt annat
bistånd (enligt SoL 4 kap. 1 §) till familjer och enskilda individer som behöver det (SOSFS
2009:22). En utveckling som här kan urskiljas är att ansvaret för insatserna nu specificeras. Ett
förebyggande arbete förespråkas i tidsnedslaget 2005-2009, likt i 1990-1998. Däremot kan
specifika insatser till våldsbenägna män fortfarande inte erbjudas utan då får den våldsutövande
mannen själv söka insatser enligt 4 kap. 1 § SoL om bistånd. Däremot menar Socialstyrelsen
(2020) att våldsutövaren sällan frivilligt söker behandling. Ur denna förändring kan en diskurs
utläsas i linje med den tidigare forskningen (Lundgren, 2001, s. 11), där männens ansvar för sitt
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våldsutövande snarare sågs som ett individproblem, än ett samhällsproblem. Detta trots att
socialnämnden nu enligt lag ska ta ett helhetsgrepp kring mäns våld mot kvinnor (SOSFS
2009:22).

Vidare utvecklas insatserna under tidsnedslaget 2014-2016 i en riktning där barnets bästa börjar
influera samhället. Insatserna under detta tidsnedslag har därmed sin utgångspunkt kring att ta
hänsyn till barnets behov av trygghet och säkerhet (SOSFS 2014:4, s. 10). Detta ingiver som
tidigare nämnt en homogen bild av våldsutövare som föräldrar vilket exkluderar våldsbenägna
män som inte har barn. I våldshandboken (Socialstyrelsen, 2016, s. 124) diskuteras det att
socialnämnden bör ha ett helhetsgrepp över våld i nära relationer. En formulering som kan
konstateras följa med i utvecklingen av insatserna över tid. Vad som menas med “helhetsgrepp”
diskuteras nu innefatta både stöd till kvinnan och mannen i form av de ska erbjudas “det stöd och
den hjälp som de kan behöva” (Socialstyrelsen, 2016, s. 124). I Skr 2016/17:10 benämns den
våldsutövande personen fortfarande som mannen och ansvar från samhället läggs således på
honom. Där menas det även att insatser till den som utövar våldet är centralt för att våldet ska
komma att upphöra.

Vid det sista tidsnedslaget 2020-2022 har flertalet ändringar vad gällande insatser till män som
utövar våld mot kvinnor, skett. Framför allt kan en nu se en tendens till att riktlinjerna förflyttar
ansvaret från den våldsutövande mannen och nu diskuterar våldsutövande personer. Här menas
det att vem som helst kan utöva våld i nära relationer och att dess orsaker kan vara många och av
olika karaktär. Socialstyrelsen (2021a, s. 49) menar att personer som utövar våld är en heterogen
grupp och således bör insatserna utformas individuellt efter specifika behov. Visserligen kan en
genomgående könsneutral formulering noteras i Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter,
samt den lagtext som hänvisas till. Däremot så kan den flytande texten i dokumentet där det
urskiljs vem våldsutövaren är, förändrats över tid. I de tidigare dokumenten står våldsutövande
män som tydlig orsak för våld i nära relationer medan de nyare dokumenten påvisar en mer
nyanserad bild av att vem som helst kan utöva våld och att orsakerna till varför individen
använder våld kan vara många och av olik karaktär. Det går även att konstatera att samhällets
ansvar för insatser till våldsbenägna personer växt över tid (Socialstyrelsen, 2021b, s. 2). Det
som tidigare sågs vara ett individproblem enligt tidigare forskning (Nilsson, 2009, s. 192) anses
nu ligga på samhället (Sinisalo och Moser Hällen, 2018).

Däremot kan en fortfarande se likheter kring hur insatser och stöd erbjuds våldsbenägna män,
som därmed poängterar att vissa diskurser följt med över tid. Förebyggande arbete och stöd till
våldsutsatta kvinnor är en formulering som ständigt poängterats genom dokumenten över tid. Det
som däremot blivit tydligt är att det efterbehandlade arbetet haft större vikt än det förebyggande
arbetet. Detta kan med hjälp av analysmetoden WPR (Bacchi, 1999) samt det
socialkonstruktivistiska perspektivet förstås som att fokus och därmed insatsernas prioritering
legat på att förebygga våldet snarare än att efterbehandla det. En konstant poängtering genom
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dokumenten är således att det förebyggande arbetet ses som en ideell bild som inte uppnåtts och
således har fokus landat i att efterbehandla kvinnors trauma snarare än att stoppa männens våld.
Därmed i enlighet med Hirdmans (2003) teori om genus kan diskursen kring om män som starka
och kvinnor som svaga ses varit bestående. Det har däremot skett förändringar kring denna
diskurs där kvinnors självständighet idag förespråkas i dokumenten på ett tydligare sätt än det
gjort i de tidigare tidsnedslagen.

Sammanfattningsvis kan det urskiljas förändringar av insatserna över tid. Samtidigt som mäns
maktposition fortfarande är närvarande och genomsyrar samhället, kan en ändå se skillnader
kring att samhället tagit alltmer ansvar för att förhindra mäns våld. Förtydligande av insatser och
ett lagstadgat ansvar har nu tagit vid, samtidigt som dessa formuleringar tämligen är könsneutrala
vilket skulle kunna resultera i att mäns ansvar att upphöra med sitt våldsutövande blir allt mer
otydligt. Samtidigt ger de senare dokumenten en mer nyanserad bild av att våldsutövaren kan
vara vem som helst och att dess orsaker är av mer heterogen karaktär snarare än den homogena
diskursen av våldsutövande män som de tidigare dokumenten presenterat.
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION

Summering
Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur representationen av män som utövar
partnervåld förändrats över en trettioårig tidsperiod i riktlinjer gällande socialnämndens arbete
med våld i nära relationer. En slutsats som kunnat dras är att våldsutövande män i enlighet med
det socialkonstruktivistiska perspektivet (Payne, 2015, s. 320) ofta blir identifierade som
“problemet” och orsaken till våldet i riktlinjerna. Insatser till våldsutövande män konstrueras
således som en “lösning” på “problemet”. Genom att identifieras som orsaken till våldet tilldelas
männen också en maktposition där de har makten att upprätthålla våldet. Männen beskrivs utöva
våldet i syfte att uttrycka en manlig identitet, något som även studier i den tidigare forskningen
visat, till exempel Anderson & Umberson (2001).

En andra slutsats gällande diskurser kring män som utövar partnervåld har kunnat utläsas ur
riktlinjerna. Bland annat har analysen presenterat mönster om “starka män och svaga kvinnor”
som bland annat stärkts genom hur insatser utformas och vem som anses ha rätt till stöd. Även
bristen på evidensbaserade insatser kan tolkas som att män inte “behöver” stöd eftersom det inte
går i linje med typiskt manligt kodade egenskaper och könsroller. Detta förklarar Hirdman
(2003) som isärhållandets praktik där samhället kontinuerligt isärhåller könen i enlighet med
könsmaktsordningen. Genus har därmed spelat en stor roll kring att förklara grunden till de
diskurser gällande män som utövar partnervåld, som kunnat utläsas ur riktlinjerna.

En tredje slutsats som kunnat dras rör hur representationen av våldsutövande män förändrats
över tid. I de tidigare dokumenten från 1990-talet används könsmaktsperspektivet som
huvudsaklig förklaring till våldet och våldsutövande män beskrivs som en homogen grupp, vilket
går hand i hand med den tidigare forskningens beskrivning av tidsepoken (Nilsson, 2009, s. 179).
Denna förklaringsmodell kan även ses i dokumenten från 2000-talet, men sedan börjar en
förändring att ske. I de senare dokumenten, från 2010- och 2020-talet, läggs mer fokus på
psykosociala och strukturella förklaringar till våldet. Den största skillnaden är också att
våldsutövaren beskrivs oberoende av kön, medan våldsutövaren i de tidigare dokumenten nästan
alltid konstaterats vara en man. Representationen har således gått från att vara en homogen
genussignifikant grupp till en heterogen könlös grupp.

Studien i ljuset av tidigare forskning
Denna studie har i relation till tidigare forskning belyst vikten av att erbjuda stöd och insatser till
våldsutövare, samt att arbeta förebyggande snarare än att endast efterbehandla våld. Detta är
något som nämns vitalt i både den tidigare forskningen och i riktlinjerna, som påvisar att det inte
finns tillräckliga behandlingsmetoder som är evidensbaserade (SBU, 2018). Däremot har det
med hänsyn till tidsbegränsning och uppsatsens omfattning inte ansetts möjligt att vidare
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diskutera detta. Även med hänsyn till att behandlingsmetoder sällan diskuteras i valda dokument.
Därmed vill vi med denna uppsats belysa att forskning nu måste ta vid kring att forska vidare
eller skapa nya behandlingsinsatser som socialnämnden samt hälso- och sjukvård kan använda
sig av. Således har denna studie ämnat att lägga fokus på själva problemet som kan konstateras
vara våldsutövande män snarare än den våldsutsatta kvinnan. Studien kan även konstateras
uppfylla en kunskapslucka eftersom vi inte hittat tidigare forskning gällande hur män som utövar
partnervåld framställts i riktlinjer över tid.

Vi har även med denna uppsats likt tidigare forskning belyst att könsroller har en inverkan på hur
dokument utformas vilket även kan ge en insyn kring hur samhället ser på våldsutövande män
(Nilsson & Lövkrona 2020, s. 118). Som även konstateras i analysen, har de senare riktlinjerna
blivit alltmer komplexa och könsneutrala för att på ett mer vitt sätt inkludera flera våldsutövare
och våldsutsatta än just kvinnor och män i sina typiska könsroller. Detta tänker vi på sätt och vis
är fördelaktigt eftersom det inte endast är män som är våldsamma och kvinnor som är
våldsutsatta. Däremot tänker vi att det kan bli problematiska i den bemärkning att orsaken till
problemet tappas bort eftersom mäns våld utgör den största delen av problemet (Brå, 2022b).

Teoridiskussion i relation till analysen
Uppsatsens vetenskapsteoretiska grund i socialkonstruktivism samt genusteori har hjälpt oss som
författare att hålla analysen inom ett teoretiskt ramverk och ontologiskt antagande. Detta har
minskat risken för att analysen blir influerad av eventuella egna värderingar och förutfattade
meningar. Att använda genusteori har varit fördelaktigt då den tidigare forskningen kring mäns
våld mot kvinnor är präglad av ett genusperspektiv. I den tidigare forskningen har vi sett att det
nästan alltid nämns något om genus, till exempel könsroller, maskulinitetsnormer och
maktförhållandet mellan könen, som ett sätt att förstå och förklara mäns våld mot kvinnor i nära
relationer. Att inte inkludera genusteori i denna studie skulle således resultera i att en vital faktor
för att förstå problemet fattades. En nackdel med att använda genusteori skulle kunna vara att
andra orsaker faller bort och det kan därmed anses riskfyllt att kunna dra slutsatser utifrån endast
två teoretiska utgångspunkter. Exempelvis har vi uteslutit andra sociala kön utöver man och
kvinna, samt andra intersektionella aspekter. Om vi istället haft kritisk diskursanalys som
teoretisk utgångspunkt kanske andra diskurser, utöver genus, framkommit i resultatet. Eftersom
mäns våld mot kvinnor är ett så stort och beforskat samhällsproblem ansåg vi dock att det var
rimligt att välja en inriktning då det skulle vara nästintill omöjligt att göra en mer heltäckande
undersökning av ämnet i förhållande till studiens storlek.

Socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk grund har varit fördelaktig och nödvändig, då
genusteori har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Den tidigare forskning har övervägande
en socialkonstruktivistisk ansats för att förstå grunden till mäns våld mot kvinnor, det vill säga
att det är ett socialt konstruerat problem. Det finns dock den del av vetenskapssamhället som
menar att mäns våld mot kvinnor har en biologisk förklaringsmodell (Nilsson & Lövkrona, 2020,
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s. 106). Dock hade en biologisk aspekt inte passat med studiens analysmetod som har en
diskursiv ansats. Socialkonstruktivism som vetenskapsteori har också fördelen att den används
för att inte bara förstå det som uttrycks men också det som lämnas osagt, det vill säga det som
anses självklart. Detta, tillsammans med genusteori, har varit användbart för att förstå på vilket
sätt våldsutövande män representeras och för att kunna utläsa de diskursiva konstruktionerna i
riktlinjerna, i enlighet med analysmetoden.

Metoddiskussion
Valet av dokumentstudier samt analysmetoden WPR har haft både fördelar och nackdelar.
Fördelar med dokumentstudier har framför allt handlat om tidseffektivitet samt tillgänglighet.
Eftersom dokumentstudier medför att forskaren inte behöver skapa sitt eget material, till skillnad
från exempelvis intervjustudier, har det varit ett tidseffektivt metodval. Tillgängligheten har
medfört att vi har haft mycket material att tillhandagå, vilket kunde gett oss möjlighet att uppnå
en empirisk mättnad. Tillgången till en stor mängd material kan dock också vara en nackdel då
det kan bli för mycket material och därmed svårt att göra ett urval. En stor mängd material kan
också bli tidskrävande då det kräver en genomarbetad sökning- och bearbetningsprocess för att
välja ut och välja bort material. Den tidigare forskningen har presenterat intervjustudier med
våldsutövande män, av bland annat Hearn (1998), Lundgren (2012) samt Gottzén (2019), som
ingivit en subjektiv insikt i männens upplevelser. Genom dokumentstudier har den här uppsatsen
kunnat tillföra en bild av våldsutövande män ur ett samhälleligt perspektiv istället för på
individnivå. En rädsla som funnits kring dokumentstudier har varit dokumentstudiers typiskt
stora omfattning i och med uppsatsens tid- och ordbegränsning. Dock har vi med hjälp av
kunniga lektorer inom ämnet, samt litteratur, insett att dokumentstudier snarare handlar om att
uppfylla mättnad än att fokusera på antal dokument. Inom ramen av studiens syfte samt
omfattning anser vi att vi uppfyllt en sådan mättnad i och med att vi kunnat svara på uppsatsens
frågeställningar. Med detta som bakgrund har det konstaterats att dokumentstudier som
insamlingsmetod varit relevant i enlighet med studiens syfte eftersom det varit att analysera hur
representationen av män som utövar partnervåld förändrats över en trettioårig tidsperiod i
riktlinjer gällande socialnämndens arbete med våld i nära relationer.

Uppsatsens analysmetod WPR har varit fördelaktig kring de analysfrågor som används. WPR
kan anses vara för omfattande i den bemärkelse att den har flera steg i form av sex olika frågor.
Dock menar WPR att alla analysfrågor inte måste användas eftersom de fortfarande ska vara
relevanta för studiens syfte. I och med detta gjordes ett urval av analysfrågor som därmed blev
behjälpliga att på ett strukturerat sätt genomföra analysen. Val av WPR samt det teoretiska
perspektivet socialkonstruktivism har även blivit en god match eftersom WPR har
socialkonstruktivism som ontologisk utgångspunkt. Detta skulle kunna ses som en nackdel då
den antar att det finns diskurser i alla policydokument som är influerade av värderingar, vilket
utesluter andra typer av slutsatser som skulle kunnat dras. Däremot har WPR ansetts vara en
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passande analysmetod eftersom den specifikt ämnar att analysera vilka diskurser som kan utläsas
ur policydokument, vilket har gått i linje med uppsatsens empiri och syfte.

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik
Vi hoppas att vi med denna studie belyst på vilket sätt statliga institutioner kan påverka synen på
samhällsproblem, i den här studien mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Förhoppningsvis har
studiens resultat påvisat vilka diskursiva konstruktioner som följt med i riktlinjerna och vilka
som ersatts, och på vilket sätt de olika synsätten kan vara problematiska. Det känns viktigt att
belysa hur grupperna framställs då flera av dessa dokument används idag i det sociala arbetets
praktik. Resultaten kanske kan leda till att socialarbetare får en mer nyanserad bild av både
våldsutövare och våldsutsatta. Det skulle också kunna leda till att socialarbetare medvetandegör
sig om sina egna uppfattningar och förutfattade meningar och därmed kan undvika att ta med sig
det i sitt bemötande av grupperna. Vi hoppas också att studien belyst bristen på insatser till
våldsutövare och att dessa hela tiden bortprioriteras, trots att de efterfrågats redan i dokumenten
från 1990-talet. Vi förväntar oss inte att socionomer i hela Sverige kommer läsa vår studie men
kanske läser våra medstudenter, och snart nyexaminerade socionomer, detta och får upp ögonen
för problematiken. Förhoppningsvis kan det resultera i att de kommer ut i det sociala arbetets
praktik med engagemang och vilja att utveckla frågan. Kanske kan då behovet av insatser till
våldsutövande män uppmärksammas ordentligt och inte än en gång bortprioriteras på grund av
gamla könsnormer.
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(Socialstyrelsen, 2006).

Socialstyrelsen.se Våld i nära relationer Bedömning av hedersrelaterat
våld och förtryck samt våld i
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2021a)
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