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Sammanfattning 

Våld i nära relationer är ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. Sverige är 

folkrättsligt förpliktat att ha en lagstiftning som överensstämmer med ratificerade 

konventioner som har till uppgift att bekämpa detta globala problem. Konventionerna 

och såväl svensk som internationell forskning om våld i nära relationer handlar främst 

om mäns våld mot kvinnor. Det finns visserligen studier som uppmärksammar hbtq-

personers utsatthet för partnervåld. Emellertid finns inga särskilt utformade insatser 

mot våld i nära relationer för hbtq-personer inom ramen för socialt arbete. Syftet med 

detta arbete är att analysera och problematisera hur våld i nära relationer i allmänhet 

och våldsutsatthet i hbtq-relationer i synnerhet konstrueras i offentliga dokument över 

tid. Genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och med utgångspunkt i queerteori 

ämnar arbetet utröna om och hur hbtq-personer konstrueras som målgrupp för 

samhällets stöd. Studien omfattar även hur kön, genus och sexualitet konstrueras och 

förstås i det empiriska materialet. Empirin består av fyra av statens offentliga 

utredningar som sträcker sig från år 1994 till 2021. Med Norman Faircloughs (2010) 

kritiska diskursanalys som analysmetod har 13 diskurser om våld i nära relationer 

identifierats. Av dessa har en diskurs visat sig vara intakt över tid: ”diskursen om den 

utsatta kvinnan”. Undersökningen visar att utredningarnas diskurser främst 

konstruerar kvinnor i heterosexuella relationer som våldsutsatta. Män konstrueras som 

våldsutövare då våldsamt beteende associeras med maskulinitetsnormer. Kön 

konstrueras i enlighet med det binära genussystemet som antar att man antingen är 

man eller kvinna. Genus förstås som en spegling av det biologiska könet. Sexualitet 

konstrueras som en binär uppdelning i antingen heterosexualitet eller homosexualitet. 

Från och med utredningen från 2014 förstås våldet inom hbtq-parkonstellationer som 

våld i ”samkönade relationer”. Homosexuella personer konstrueras sålunda som en 

målgrupp för socialtjänstens arbete men däremot inte bisexuella, queer- eller 

transpersoner. 
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INLEDNING 

Våld i nära relationer är ett samlingsnamn som används av bland annat Socialstyrelsen och 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och innefattar alla typer av våld mellan närstående. 

Kännetecknande för våld i nära relationer är just den nära relationen mellan offer och förövare där 

förövaren kan vara en partner eller en familjemedlem. Fram till slutet av 1900-talet uppfattades 

våld i nära relationer som ett privat problem och troddes bero på individuella avvikelser såsom 

substansmissbruk eller psykisk ohälsa (NCK, 2022a). Idag har fenomenet status som ett globalt 

samhälls- och folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Sverige är 

folkrättsligt förpliktat att ha en lagstiftning som överensstämmer med de konventioner som har 

ratificerats för att bekämpa våld i nära relationer. Exempelvis antog Förenta nationerna (FN) år 

1993 en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor och 2014 trädde Europarådets 

konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (den så 

kallade Istanbulkonventionen) i kraft i Sverige (Socialstyrelsen, 2016, s. 9). 

De ratificerade konventionerna är främst inriktade på att bekämpa ”mäns våld mot kvinnor”. Av 

den anledningen kom prop. 1997/98:55 Kvinnofrid (s. 137-138) att inkludera ett förslag om ändring 

i socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) där socialnämndens ansvar för att stödja kvinnor som är, eller 

har varit, utsatta för systematiskt våld i hemmet förtydligas. Propositionen klargör att 

socialnämnden ska kunna erbjuda insatser av olika slag beroende på kvinnans behov såsom att 

erbjuda rådgivning, ordna en tillfällig bostad eller en kontaktperson under tiden som en eventuell 

rättegång äger rum. Socialnämndens skyldighet att bistå kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld i nära relationer återfinns idag i 5 kap. 11 § 2 st. SoL. Även nutida forskning fastställer att det 

mest förekommande våldet i nära relationer består av en man som utövar våld mot en kvinna som 

han har eller har haft ett förhållande med (NCK, 2022a; Socialstyrelsen, 2016, s. 13). En 

sammanställning av Brottsförebyggande rådet (Brå) (2009, s. 19, 31) visar att av allt rapporterat 

relationsvåld är det 85 procent som riktas från en man mot en kvinna, men mörkertalet är stort.  

Mot bakgrund av att konventionerna centreras kring mäns våld mot kvinnor är socialtjänstens 

arbetsmetoder skapade för heterosexuella kvinnor som målgrupp (NCK, 2009, s. 68), liksom den 

standardiserade FREDA-manualen som används för att kartlägga våld i nära relationer 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 7). Samtidigt pekar Socialstyrelsen (2016, s. 21) och NCK (u.å.) ut hbtq-

personer som ”särskilt utsatta” när det kommer till våld i nära relationer. Den särskilda utsattheten 

kan innebära att de är utsatta för våld i särskilt hög grad, att de har små möjligheter till att förändra 

sin situation och/eller att samhällets stöd inte är anpassat för deras behov (Åhman, 2020, s. 12). 

Då det jämfört med mäns våld mot kvinnor inte bedrivs lika mycket forskning om våld i hbtq-

relationer går det inte att uttala sig om vilken typ av utsatthet som stämmer in på gruppen (NCK, 

2009, s. 67). Få studier behandlar lesbiska parrelationer, än färre studier finns om våldsutsatta 

homosexuella män och kunskapen om bisexuellas och transpersoners utsatthet är än mer begränsad 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 23). Därför råder inte lika stark konsensus om våldets omfattning i hbtq-

relationer. Tidigare forskning om detta har varierande resultat: vissa forskare hävdar att hbtq-

personer är mer våldsutsatta i nära relationer, andra menar att det inte finns någon skillnad och en 

del att de knappt utsätts för våld (Stiles-Shields & Carroll, 2014, s. 2). 
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Det råder med andra ord brist på forskning och kunskap vad gäller våld i hbtq-relationer, varför 

det inte finns en lagstiftning med korresponderande insatser i det sociala arbetet som är utformade 

för hbtq-personer. Av den anledningen bör vi undersöka den lagförändrande och normstyrande 

institutionen i Sverige som genom sina utredningar har makten att påverka hur vi förstår och 

hanterar olika samhällsfenomen: regeringen. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med detta arbete är att analysera och problematisera hur våld i nära relationer i allmänhet 

och våldsutsatthet i hbtq-relationer i synnerhet har konstruerats i offentliga dokument över tid. 

Detta syfte konkretiseras genom tre övergripande frågeställningar. 

o På vilka sätt konstrueras och förstås kön, genus och sexualitet? 

o Vilka diskurser står att finna om våld i nära relationer? 

o På vilka sätt konstrueras hbtq-personer som målgrupp i det sociala arbetet mot våld i nära 

relationer? 

Mot bakgrund av syftet är arbetet avgränsat till partnervåld. Litteraturen i forskningsfältet använder 

sig av diverse begrepp för att benämna våldsutsatta och våldsutövare i hbtq-relationer, varav 

”samkönade relationer” är vanligt förekommande. Förutom vid citat och referat av tidigare 

forskning och det empiriska materialet använder detta arbete termen ”hbtq” i olika konstellationer, 

då tidigare studiers resultat visar att partnervåld förekommer i fler parkonstellationer. 

Hbtq är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner och 

används för att omfatta såväl sexuell läggning som könsidentitet- och uttryck. Queer har fler än en 

innebörd, men används främst för att utmärka sig som någon som bryter mot köns- och/eller 

sexualitetsnormer. Vad gäller transpersoner är den gemensamma faktorn att ens könsidentitet 

och/eller könsuttryck inte överensstämmer med ens juridiska kön. Samlingsnamnet ändras dock 

emellanåt. Till exempel kan också ”hbtqia” användas för att omfatta intersexpersoner och asexuella 

personer (RFSL, 2021). Då jag inte har funnit tidigare studier som nämner sistnämnda grupper 

använder detta arbete samlingsnamnet hbtq för att undvika uttalanden om grupper vars 

våldsutsatthet inte har kartlagts. 

Disposition 
Arbetet inleds med en redogörelse för den svenska och internationella forskningen om våld i nära 

relationer från olika forskningsdiscipliner. Följande avsnitt presenterar de teoretiska begrepp som 

empirin analyseras utifrån. Som grund för det teoretiska ramverket förklaras först 

socialkonstruktionism som övergripande perspektiv, varpå centrala begrepp för den kritiska 

diskursanalysen redovisas samt teorier av Judith Butler och Raewyn Connell. Därefter följer metod-

avsnittet vari mina överväganden vad gäller val av insamlings- och analysmetod, empirins urval och 

avgränsningar, kvalitetskriterier och etiska förhållningssätt framställs. Jag redogör för vad kritisk 

diskursanalys innebär och hur min analysprocess har gått till. Resultat och analys är uppdelad i 

kronologisk ordning utifrån arbetets empiriska material. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av arbetets resultat, varpå jag diskuterar hur resultaten kan förstås i ljuset av den 
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tidigare forskningen och det teoretiska ramverket samt vilka konsekvenser detta kan ha för det 

sociala arbetet. 

TIDIGARE FORSKNING OM VÅLD I NÄRA (HBTQ) 

RELATIONER 

Nedan följer en sammanfattning av den tidigare forskningens resultat avseende våld i nära 

relationer. Avsnittet inleds med en redogörelse för sökprocessen och fortsätter med en beskrivning 

av hur våldets mekanismer ter sig både i heterosexuella relationer och hbtq-relationer, hur 

hjälpsökarbeteendet ser ut samt hur det professionella mötet kan komma att fortskrida när våld i 

nära relationer omgärdas av myter och stereotyper. Avsnittet avslutas med en reflektion över den 

tidigare forskningens resultat. 

Sökprocess 
För att finna artiklar skrivna på engelska om våld i nära relationer har jag använt mig av ”avancerad 

sökning”-funktionen, trunkering (*) och booleska operatorer (AND, OR, NOT), då sökningar på 

samlingsnamn som ”domestic violence” inte gav användbara artiklar. De sökordskombinationer som 

har använts är: (violence OR abuse* OR batter*) AND (partner OR domestic* OR family*) AND 

(same sex OR homosex*) samt (domestic violence OR intimate partner violence) AND (same sex 

OR homosex*) och avgränsat till ”peer reviewed”. Sökorden har använts i tre databaser: Uppsala 

universitetsbiblioteks databas, Sociological Abstracts och Social Services Abstracts. 

Den svenska forskningen om våld i nära relationer är, som jag beskriver i ”Metodval”, inte lika 

utvecklad i jämförelse med den internationella forskningen och därför finns det inte lika många 

studier att tillgå. Först gjorde jag sökningar i ovan angivna databaser med sökordskombinationer 

som: (Våld* OR misshand* OR övergrepp) AND (”nära relation” OR familj*) AND (samkönad* 

OR homosex*). De resulterade inte i artiklar om partnervåld, varför jag i stället använde mig av 

kedjesökning. För detta valde jag ut NCK:s forskningsöversikt Våld i samkönade relationer – en 

kunskaps- och forskningsöversikt från 2009 och VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum 

om våld i nära relationer) forskningsöversikt När män utsätts för våld i en nära relation - hur ser det ut 

då? En genomgång av internationell forskning från 2013. Jag läste igenom respektive dokument och var 

uppmärksam på vilka forskare och studier som återkom samt huruvida de beskrevs som viktiga för 

forskningsfältet (Umeå universitet, u.å.). 

Mitt primära intresse under sökprocessens gång har varit att erhålla information om våldets 

mekanismer, hur hjälpsökarbeteendet ter sig samt hur samhällets stödinstanser bemöter 

våldsutsatta hbtq-personer. Jag har därför valt bort psykologiska studier som fokuserar på 

våldsutövarens psykiska mående och ”förutsägare” till våld. Detsamma gäller medicinska studier 

som undersöker korrelationen mellan partnervåld och substansmissbruk. Dessa studier har inte 

bedömts vara relevanta eftersom jag inte försöker förstå varför någon utsätter sin partner för våld, 

utan hur vi förstår våldet i sig. 
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Våldets mekanismer – likheter och skillnader 
Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt en definition av våld genom en indelning i fyra 

olika våldstyper: fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse. Det är inte skarpa 

gränsdragningar mellan de olika våldstyperna, utan oftast sker en kombination av våldshandlingar 

(WHO, 2002, s. 6-7). Fysiskt våld kan bland annat innefatta knuffar, slag med eller utan tillhygge 

och sparkar. Psykiskt våld handlar om hot, förlöjliganden, kontroll och isolering. Sexuellt våld 

omfattar alla typer av sexuellt påtvingade handlingar, däribland att bruka ett sexuellt kränkande 

språk. Försummelse kan bestå i att den utsatta personen är beroende av hjälp med mathållning, 

hygien eller medicin men förvägras detta av sin förövare. Utöver dessa typer kan förövaren utöva 

ekonomiskt och materiellt våld genom att ta kontrollen över offrets ekonomiska tillgångar, förstöra 

eller ta offrets tillhörigheter (Socialstyrelsen, 2016, s. 17; NCK, 2022b). 

Våld i nära relationer kännetecknas av att våldet pågår under en längre period och intensifieras över 

tid (NCK, 2022a; Ekström, 2016, s. 42). I takt med att våldet blir grövre kan våldsoffer börja 

normalisera våldet, vilket är en överlevnadsstrategi som uppkommer till följd av en psykisk 

nedbrytningsprocess (NCK, 2022b). I Brå:s (2014, s. 66-68) nationella kartläggning av brott i nära 

relationer visar resultaten att var fjärde kvinna i Sverige uppger sig vara eller ha varit systematiskt 

utsatt för någon typ av våld av en partner under sin livstid. Brå:s resultat visar även att utsattheten 

för psykiskt våld är vanligast samt att de som har varit fysiskt och/eller sexuellt våldsutsatta oftast 

har utsatts för någon form av psykiskt våld. 

Brå:s resultat stämmer överens med den konsensus som råder i forskningsfältet: att det främst är 

kvinnor i heterosexuella relationer som är utsatta för partnervåld (NCK, 2022a; Socialstyrelsen, 

2016, s. 13; WHO, 2002, s. 89). Det finns få svenska omfångsundersökningar som undersöker 

mäns utsatthet för våld i nära relationer, vilket medför en begränsad kunskap avseende mäns 

erfarenheter av partnervåld (Stolt, 2010, s. 3-4). Nyare studier som har undersökt partnervåldets 

omfattning visar dock att våldsutsattheten mellan kvinnor och män är relativt jämnt fördelad då 

var sjätte man tros vara utsatt (Socialstyrelsen, 2016, s. 14). Även om våldsutsattheten verkar vara 

jämnt fördelad framhåller Brå (2014, s. 7) att det är vanligare att våldsutsatta kvinnor utsätts för 

grövre våld och därför har de större behov av hjälp- och stödinsatser. Liksom kvinnor kan män 

utsättas för en kombination av olika våldstyper av en partner. Däremot utsätts inte män i 

olikkönade relationer för fysiskt och sexuellt våld i lika stor utsträckning som kvinnor, utan utsätts 

främst för psykiskt våld (Nybergh, 2013 s. 4). Det fysiska och sexuella våldet mot män sker dock i 

samkönade relationer (NCK, 2022c). 

Tidigare studiers resultat tyder på att våldet i hbtq-relationer inte skiljer sig mycket åt från 

heterosexuella relationer (NCK, u.å.; Socialstyrelsen, 2016, s. 23; Nationellt råd för kvinnofrid, 

2003, s. 17). I samtliga parkonstellationer sker en pendling mellan våld och kärleksfullhet som 

försvårar för den våldsutsatta att lämna sin partner (Donovan & Hester, 2010, s. 282; Nationellt 

råd för kvinnofrid, 2003, s. 15-17). Det finns dock studier som visar att våldsutsattheten inom 

”hbtq-gemenskapen” skiljer sig åt. I de fall bisexuella kvinnor är i en olikkönad relation beskrivs de 

som utsatta för allvarligare våld i jämförelse med lesbiska och heterosexuella kvinnor (Messinger, 

2011, s. 2239; NCK, 2018, s. 12). Emellertid beskrivs transkvinnor som mest utsatta för partnervåld 

i jämförelse med transmän, bi- och homosexuella (Langenderfer-Magruder, Whitfield, Walls, 
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Kattari & Ramos, 2016, s. 860). Detta går dock inte att vare sig bekräfta eller dementera på grund 

av kunskapsluckan om våldets omfattning i hbtq-relationer. 

Den tidigare forskningen uppmärksammar dock att det åtminstone finns två aspekter som särskiljer 

hbtq-partnervåld från heterosexuellt. För det första är det inte alltid uppenbart vem som är förövare 

och våldsoffer. Våldsutsatta män i samkönade relationer brukar nämligen våld mot sin partner för 

att försvara sig i större utsträckning än kvinnor (Bartholomew, Regan, White & Oram, 2008, s. 631-

632; Nybergh, 2013 s. 9). För det andra har tidigare studier upptäckt en särskild typ av psykiskt 

våld som förekommer i hbtq-relationer och kallas för ”outing”. Outing innebär att förövaren hotar 

sin partner om att berätta – ”outa” – om personens ”avvikande” sexualitet och/eller könsidentitet 

för omgivningen. Detta är ett effektivt maktmedel i de fall som våldsoffret inte har ”kommit ut” 

än (Nationellt råd för kvinnofrid, 2003, s. 18; RFSL, 2008, s. 15; RFSL, 2018, s. 24). 

Outing är ett exempel på en ”intern stressor” och det finns även ”externa stressorer”. Utöver 

”outness” kan en intern stressor vara ”closetedness”, medan en extern stressor kan vara ett homofobt 

bemötande. Stressorerna hör ihop med begreppet ”minoritetsstress”. Minoritetsstress är en form 

av psykosocial stress som kan uppkomma till följd av att man befinner sig i en minoritetsposition 

som medlem i en marginaliserad och stigmatiserad grupp (Badenes-Ribera, Sánchez-Meca & 

Longobardi, 2017, s. 331-332; NCK, 2009, s. 40; RFSL, 2018, s. 43). Stressorerna som tillsammans 

skapar minoritetsstressen samverkar såtillvida att erfarenheter av både externa och interna 

stressorer förstärker varandra, vilket kan leda till att våldsutsatta hbtq-personer upplever att de inte 

har någonstans att ta vägen för att få hjälp (Nybergh, 2013, s. 9-10). 

Hjälpsökarbeteende och myter 
Anmälningsbenägenheten är låg bland personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer. 

Flera studier visar att man ofta undandrar sig från att polisanmäla om man känner gärningsmannen 

(Brå, 2014, s. 76; Socialstyrelsen, 2016, s. 15). Det ter sig dock som om våldsutsatta män oftare 

undandrar sig från att polisanmäla våldshändelser. En kartläggning av Brå (2014, s. 78) från 2012 

visar att andelen kvinnor som uppgav att de hade polisanmält partnervåld under det gångna året 

var 4,9 procent medan motsvarande andel bland männen var 2,9 procent. Andelen som uppgav att 

de hade varit utsatta för partnervåld men som inte hade polisanmält var 92 procent. Det vanligaste 

skälet som uppgavs av 67 procent av männen och 41 procent av kvinnorna var att händelsen 

betraktades som en ”småsak”. 

Den låga anmälningsbenägenheten kan även komma sig av att det informella stödet från vänner 

och familj upplevs som lättare att vända sig till för att få hjälp (Ekström, 2016, s. 47). Catherine 

Donovan och Rebecca Barnes (2020, s.566-567) studie visar att homosexuella, bisexuella och 

transpersoner i högre grad än heterosexuella kvinnor utvecklar strategier för något som närmast 

kan översättas till ”självvård”. Forskarna menar att det är till följd av att partnervåld i hbtq-

relationer sällan uppmärksammas som hbtq-personer kan ha svårare att se sig själva som 

våldsutsatta. Detta kan förklara varför kontakt med samhällets hjälpande institutioner sällan tas, 

vilket kan leda till att institutionerna inte tror att hbtq-personer är våldsutsatta i lika stor 

utsträckning som heterosexuella kvinnor. 

Vad gäller våldsutsatta män i samkönade relationer och deras anledningar till att inte söka 

professionell hjälp, så finns det studier som skildrar att de kan uppleva svårigheter att se sig själva 
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som målgrupp inom ramen för hjälpande myndigheters arbete. Detta kan bero på den stereotypa 

bilden om partnervåld där endast heterosexuella kvinnor konstrueras som offer. Denna stereotyp 

kan leda till att våldsutsatta män förnekar sin våldsutsatthet i större utsträckning och således ser de 

ingen anledning till att söka hjälp. Skamkänslor och stigmatisering är en annan anledning, då 

rådande maskulinitetsnormer får oss att tro att män ska kunna försvara sig själva. En ytterligare 

anledning är en rädsla inför att söka hjälp. Rädslan kommer sig av en tro på att professionella skulle 

ifrågasätta deras våldsofferidentitet, vilket i förlängningen skulle innebära ett ifrågasättande av deras 

maskulinitet (Tsui, Cheung & Leung, 2010, s. 772- 774). 

Samtliga anledningar tyder på att våldet som utövas av en man mot en annan man är omgärdat av 

myter. Ett exempel på en sådan myt kallar Patrick Letellier och David Island (1991, s. 16-17; se 

även Nationellt råd för kvinnofrid, 2003, s. 18-19) för ”boxningsringsmyten” (eng. the ”Boxing Ring” 

myth). Myten baserar sig på tanken att partnermisshandel inom homosexuella mäns relationer är 

som en boxningsmatch: parterna är jämnstarka, överens om våldets regler och lika villiga att slåss. 

Omgivningen trivialiserar våldet genom att konstruera båda parter som bidragande och ger på så 

vis ger inte utrymme till att någon kan vara ett offer. Myten utesluter dessutom alla andra typer av 

våld utöver det fysiska. 

För kvinnor i samkönade relationer kan det vara minst lika svårt som för homosexuella män att 

skapa en våldsofferidentitet. Myten som omgärdar lesbiska relationer handlar om att relationen 

uppfattas som en ”lesbisk utopi” vari kvinnor tros leva en total jämlik tillvaro tillsammans, befriade 

från förtryck och våld. Detta beror på att allmänhetens förståelse av partnervåld och vem som är 

förövare bara rymmer män, då det manliga våldet har blivit samhällets våldsnorm (Åhman, 2020, 

s. 15, 81). Med andra ord förknippas inte kvinnor med våld på samma sätt som män. Dena 

Hassouneh och Nancy Glass (2008, s. 323) menar att västvärlden domineras av 

könsrollsstereotyper som kategoriserar människor som Man eller Kvinna. Kategorierna medför 

olika ”rolltaganden”, det vill säga sätt att vara som kodas som ”manligt” respektive ”kvinnligt”. I 

våldssituationer konstrueras Mannen som förövare medan offerrollen tilldelas Kvinnan. Således 

utesluter denna uppfattning att kvinnor kan vara våldsamma. Denna myt benämns som vad som 

närmast kan översättas till ”kattslagsmålsmyten” (eng. the ”cat fight” myth). Myten medför en 

trivialisering av våldets allvarlighetsgrad från omgivningen sida när våldet utövas av en kvinna mot 

en annan kvinna, vilket kan utgöra ett hinder till att söka formell hjälp. 

Den sista utvägen: det professionella mötet 
Våld i samkönade relationer tenderar inte bara att uppfattas som mindre allvarligt jämfört med våld 

i heterosexuella relationer. De som är våldsutsatta uppfattas dessutom inte befinna sig i lika stor 

fara för våld, vilket kan få negativa konsekvenser för den professionella hanteringen av sådana 

ärenden (Brown & Groscup, 2009, s. 91; Poorman, Seelau & Seelau, 2003, s. 664-665). Tidigare 

forskning visar att socialarbetare kan bära på en omedveten ”heterosexuell bias” som påverkar 

deras hantering av ärenden med hbtq-personer. Heterosexuell bias är en subtilare form av 

homofobi och innebär att man har en tro på att allt icke-heterosexuellt är en avvikelse (Berkman 

& Zinberg, 1997, s. 320). En heterosexuell bias i kombination med en stereotyp förståelse av 

partnervåld kan få förödande effekter för våldsutsatta i samkönade relationer, då våldet som de 

utsätts för riskerar att trivialiseras (Brown, 2008, s. 459-460). Majoriteten av våldsutsatta hbtq-

personer som till slut har sökt professionellt stöd av socialtjänsten vittnar om professionellas 
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trivialiseringar. Många våldsutsatta homosexuella kvinnor uppger att de därför ser samhällets 

hjälpande institutioner som sin sista utväg (Alhusen, Lucea & Glass, 2010, s. 452-454). 

Ristock (refererad i NCK, 2009, s. 35) har intervjuat socialarbetare som vittnar om en osäkerhet 

kring hur de ska arbeta med homosexuella kvinnor som antingen är våldsutsatta eller har utsatt sin 

flickvän för våld. Osäkerheten kan komma sig av bristen på konkreta ”verktyg” – insatser – för att 

hantera deras behov. I SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer anges det i 7 kap. 1 § att socialnämnden 

ska kunna erbjuda en våldsutsatt individ information och råd, stödsamtal, hjälp att ordna 

stadigvarande boende, stöd i föräldraskap, förmedling av kontakt med frivilligorganisationer samt 

hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter. Trots att dessa insatser finns 

är ett grundläggande problem för våldsutsatta hbtq-personer att det finns färre ställen att söka hjälp 

från (RFSL, 2018, s. 56). Ett exempel återfinns i Socialstyrelsens (2020, s. 22, 26) kartläggning av 

skyddade boenden i Sverige som klargör att av de 282 boendena som är spridda över landet så tar 

90 procent emot hbtq-personer. Av dessa tar 81 boenden emot män men inte för att de är utsatta 

för våld i nära relationer, utan för att de är utsatta för hedersrelaterat våld på grund av sin sexuella 

läggning (ibid., s. 27). Av denna anledning kan homosexuella våldsutsatta personer uppleva att 

myndigheter och organisationer inte är ”rustade” för att hantera deras situation (Carvalho, Lewis, 

Derlega, Winstead & Viggiano, 2011, s. 501-502; Calton, Cattaneo & Gebhard, 2015, s. 587). 

Reflektioner över kunskapsläget 
Ovanstående redogörelse för den tidigare forskningen fastställer att partnervåld varken är ett 

individuellt eller heterosexuellt fenomen samt att våldstyperna i heterosexuella relationer och hbtq-

relationer verkar vara desamma. Däremot kan våldsutsatta i hbtq-relationer utsättas för en särskild 

typ av psykiskt våld som kallas för ”outing”. Hbtq-personer som utsätts för partnervåld visar sig 

utveckla egna strategier för ”självvård” i större utsträckning samtidigt som de upplever konkreta 

hinder till att söka formellt stöd. Dels finns det inte mycket anpassat stöd att få, dels kan de uppleva 

svårigheter med att forma en våldsofferidentitet. Detta förefaller bero på att 

partnervåldsstereotypen där en man utsätter en kvinnlig partner utgör normen. Dessutom tenderar 

omgivningen att trivialisera våld i hbtq-relationer via myter, vilka kan påverka hur det professionella 

mötet fortskrider när formellt stöd har sökts och kan ta sig uttryck i en heterosexuell bias. 

Såväl den svenska som den internationella forskningen om våld i hbtq-relationer präglas av en 

kartläggande ansats med syftet att, medelst kvantitativa metoder, mäta våldets omfattning. Forskare 

har i stor utsträckning använt sig av frågeformulär och andra typer av enkäter som 

insamlingsmetod. Med tanke på den kunskapslucka som finns avseende våldets prevalens är detta 

förklarligt. Denna ansats har dock inte sällan ett urvalsproblem. Urvalet i de tidigare studierna har 

nämligen oftast bestått av ett ”bekvämlighetsurval” då forskarna har skickat ut sitt frågeformulär 

till selektivt utvalda organisationer i närområdet som agerar ”gatekeepers”. Eftersom dessa områden 

skiljer sig åt så har resultaten blivit olika, varför resultaten inte kan sägas vara representativa. 

De studier som jag har funnit med en förståelseansats har främst skrivits för psykologiska 

tidskrifter. Dessa forskare har via kvalitativa metoder, oftast intervjuer, försökt förstå hur 

hjälpsökandet ser ut bland våldsutsatta individer. Många psykologiskt orienterade studier har 

handlat om varför en person brukar våld mot sin partner. Jag anser att forskarna till följd har 

konstruerat våld som något unikt för just den relation de har för handen, vilket kan leda till en 
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blindhet inför beteendemönster i våldsamma relationer i stort. För att kunna analysera bredare 

diskursiva mönster utifrån ett holistiskt perspektiv kommer jag därför att använda mig av teoretiska 

ramverk från sociologin. 

Sammanfattningsvis domineras forskningsfältet av studier om mäns våld mot kvinnor, varför det 

har varit en krävande uppgift att finna tidigare forskning om våld i hbtq-relationer. Särskilt då 

forskningen om våld i hbtq-relationer har olika målgrupper: somliga studier diskuterar enbart 

homosexuella parkonstellationer medan andra forskare inkorporerar flera könsidentiteter och 

sexualiteter. I de fall fler identiteter och sexualiteter införlivas presenteras de däremot i homogena 

termer: ingen studie som jag har läst nämner exempelvis att transpersoner också kan vara bi- eller 

homosexuella. Av den anledningen kan även detta arbete uppfattas som homogen i sin beskrivning 

av målgruppen i fråga, vilket diskuteras vidare i ”Etiskt förhållningssätt”.  Att det finns så pass få 

och motsägande studier om ämnet säger oss dock någonting om rådande samhälleliga 

omständigheter: institutioner med makten att påverka vilken typ av kunskap som produceras om 

ämnet tycks inte prioritera partnervåld i hbtq-relationer. Hur kommer det sig? 

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av arbetets vetenskapsfilosofiska utgångspunkt: 

socialkonstruktionism, vilket beror på att vald analysmetod har en sådan ansats. Analysmetoden i 

sig bär dessutom på teoretiska begrepp vilka redogörs för därefter. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse för teorier som används för att förstå relationen mellan våld och kön: Butlers teorier 

om performativitet och den heterosexuella matrisen samt Connells maskulinitetsteori. 

Socialkonstruktionism 
Som detta arbetes underrubrik avslöjar är vald analysmetod Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys (CDA hädanefter). CDA grundar sig på en kritisk realistisk ontologi som innebär att 

världen tros existera oberoende av vår kunskap om den, samtidigt som denna värld också är socialt 

och diskursivt konstruerad då bara det som går att tala om kan finnas (Fairclough, 2010, s. 163). 

Fairclough (ibid., s. 5) kallar CDA för en ”mild” socialkonstruktionism, eftersom en objektivt 

existerande värld förutsätts finnas samtidigt som vi i mötet med andra också är medskapare i 

konstruktionen av vår omvärld genom vårt språkbruk. Av den anledningen har även detta arbete 

en socialkonstruktionistisk ansats. CDA har dessutom en historiematerialistisk historiesyn då dess 

mål är att åskådliggöra hur samhällets produktionsförhållanden reproducerar maktasymmetrier 

mellan olika sociala grupper (ibid., s. 11). Sålunda är också detta arbete kapitalism-kritiskt. 

För att förklara vad socialkonstruktionism innebär uppräknar Vivien Burr (1995, s. 2; se även 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12) fyra socialkonstruktionistiska premisser. För det 

första en kritisk hållning gentemot ”självklar” kunskap där vi utmanas till att omvärdera vårt sätt 

att förstå världen och oss själva. Burr beskriver hur vi begripliggör vår omvärld med hjälp av 

kategorier som vi tar för sanna skildringar och exemplifierar genom att diskutera hur vi delar upp 

människor i två könskategorier för att våra observationer av vår omvärld säger oss att det bara kan 

finnas två kön. Dessa kategoriseringar kallas för ”dikotomier” eller ”binära oppositioner” och 



Sandra Nyander 

14 (46) 

definieras som uppdelningar i motsatspar: de upprätthåller varandra genom att vara det den andra 

inte är (Burr, 1995, s. 73). 

Den andra premissen är att vårt sätt att förstå världen är historiskt och kulturellt betingat. Huruvida 

man ser världen i en uppdelning av män och kvinnor beror på ifall denna världssyn är hegemonisk 

(ett begrepp som förklaras nedan) i det samhälle och under den tid som man lever, varför det är 

föränderligt. För det tredje hör kunskap och sociala processer ihop såtillvida att det är genom 

interaktion med andra som vår kunskap och världsbild cementeras eller förändras. Den fjärde och 

sista premissen är att kunskap och social handling är sammanlänkade då ett visst sätt att förstå 

världen ger upphov till en viss handling. Burr exemplifierar genom att beskriva att alkoholister förr 

ansågs vara ansvariga för sitt missbruk, varför de fängslades. Idag konstrueras alkoholism som en 

sjukdom och därför är behandling vår tids bemötande av problemet (Burr, 1995, s. 3). 

Socialkonstruktionismen och dess anhängare har kritiserats för att de uppfattas förneka att det finns 

en objektiv verklighet. Kritiker menar att socialkonstruktionister riskerar att reducera 

samhällsproblem till artificiella konstruktioner genom att framställa verkligheten som subjektiv. 

Många socialkonstruktionister använder sig dock inte av denna strikta uppdelning i objektivt-

subjektivt, utan menar att det är vår förståelse av verkligheten som konstrueras och inte 

verkligheten i sig (Mattsson, 2015, s. 33). 

Kritisk diskursanalys som teori 
Ovanstående premisser säger oss att språkbruk i mellanmänsklig interaktion intar en central roll 

för socialkonstruktionister. Detsamma gäller för CDA som uppehåller sig vid ”diskursiva” och 

”icke-diskursiva” element (Fairclough, 2010, s. 3-4). Fairclough (ibid., s. 174, 92) definierar diskurs 

som ett sätt att representera och ge mening till saker och världen genom talat eller skrivet språk, 

men även via så kallade ”semiotiska element” som avser olika former av icke-verbal 

kommunikation såsom kroppsspråk, fotografi och video. Icke-diskursiva element definieras som 

alla övriga sociala element. Diskurser skapas inom ramen för sociala relationer, närmare bestämt 

inom maktrelationer (ibid., s. 5). 

Faircloughs maktförståelse har sina rötter i Michel Foucaults maktdefinition. Foucault (2017, s. 

246) menar att makt är produktiv: makt förtrycker inte bara utan producerar ”en verklighet”. 

Makten är ständigt närvarande, enligt Foucault (2002, s. 103) ”inte därför att den omsluter allt, utan 

för att den kommer överallt ifrån”. Makt är alltså ingenting man antingen har eller inte har, utan är 

en del av varje relation. Även om makten är utspridd i hela samhället så syns den som tydligast i 

institutioner som producerar kunskap som får status som objektiv ”sanning” (ibid., s. 104-105). 

Via begreppet ”sanningsregim” förenas makt, sanning och kunskap. Enligt Foucualt (2008, s. 177-

178) har varje samhälle och epok sin ”sanningsregim”, med andra ord vissa godtagbara diskurser 

som uppfattas som objektiva och institutioner som (re)producerar dem. 

Faircloughs förståelse av diskurs och maktrelationer baseras vidare på en föreställning om 

”ideologi” och ”hegemoni” såsom begreppen definieras av Louis Althusser respektive Antonio 

Gramsci. Althusser (1976, s. 135) formulerar teser för att förklara ideologi. Den första tesen såsom 

Fairclough (2010, s. 34) tolkar den är att ideologin representerar olika aspekter av världen, både 

den objektiva och den konstruerade världen. Ideologi är ett system av idéer, värden och 

övertygelser som rättfärdigar samhällsordningar och maktrelationer (ibid., s. 257). Den andra tesen 
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är att ideologin har en materiell existens eftersom den alltid manifesterar sig i praktiker som språk. 

Den tredje tesen är att ideologin ”interpellerar” – anropar – individer som subjekt. Ideologier 

verkar genom ett så kallat ”dubbelt konstituerande”: de verkar genom konstituerade subjekt 

eftersom vi (re)producerar ideologier via vårt språk, samtidigt som ideologin har som uppgift att 

konstituera subjekt genom att vara den som ideologin når ut till (Althusser, 1976, s. 135-145). 

Människor ”blir” alltså subjekt genom ideologin, men de förstår inte att de är ideologiskt skapade 

eftersom ideologi fungerar genom att förklä sig och ”naturaliseras” (Fairclough, 2010, s. 67). 

Alla diskurser är inte ideologiska men de är det när de grundar sig på naturaliserade ideologier, 

vilket gör diskurser till effektiva mekanismer för att reproducera asymmetriska maktrelationer, med 

andra ord upprätthålla ”hegemonin”. För Gramsci (1971, s. 12) är hegemonin det politiska, 

moraliska och intellektuella ledarskap som samhällets dominerande grupp utövar över majoriteten 

av befolkningen genom att befolkningen själv ”intuitivt” samtycker till gruppens politiska projekt. 

I diskurser framträder hegemonin antingen som en reproduktion, förändring eller utmaning av den 

existerande ”diskursordningen” (begreppet definieras i nästföljande avsnitt) och det råder en 

ständig ”hegemonisk kamp” mellan grupper som söker erövra den hegemoniska dominansen och 

följaktligen den diskursiva makten (Fairclough, 2010, s. 61-62). Detta föranleder en kritisk 

anmärkning gentemot Foucault och dennes begrepp ”sanningsregim”. Om vi ansluter oss till 

Faircloughs förståelse av hegemonin som ett slagfält där olika grupper strider om den ledande 

ställningen i samhället, så är det svårt att samtidigt ställa sig bakom Foucaults påstående att det i 

varje epok har funnits en enda ”sanningsregim”. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av 

hegemonin bör det snarare vara flera sanningsregimer som har kämpat och som fortsätter att kämpa 

mot varandra, varför Foucaults teori modifieras i enlighet med detta i studien. 

Kön(sroller), genus och sexualitet 
Mot bakgrund av tidigare studiers resultat går det att dra en slutsats att män och maskulinitet 

associeras med våldsamt beteende i större utsträckning än kvinnor och femininitet. Detta påkallar 

ett behov av en tolkningsram som förklarar hur vi förstår kön och könade rolltaganden i sig och i 

relation till våld. För att analysera den stereotypa bilden av våld som finns bör även sexualitet 

inrymmas i det ramverket, då stereotypen präglas av en förståelse av våldet som ett heterosexuellt 

fenomen. Butlers teorier om performativitet och den heterosexuella matrisen samt Connells 

maskulinitetsteori har valts ut för att utgöra denna tolkningsram, då de svarar mot samtliga 

aspekter. 

Butler (2007, s. 3) menar att sätten som människor subjektiveras – konstrueras som subjekt – både 

är en diskursiv process och ett maktuttryck. Diskursen som är hegemonisk i vår tid kallar Butler 

(ibid., s. 8-9) för ”biologi-är-ödet”. Diskursen skapar en distinktion mellan kön och genus. Kön tar 

fasta på kroppens biologiska uppbyggnad och uppfattas som binär – uppdelad i två – medan genus 

omfattar kulturella och sociala konstruktioner av kön som därför kan ta sig många uttryck. Den 

hegemoniska diskursen upprätthåller ett binärt genussystem och får oss att tro att genus alltid 

speglar kön. Dessutom leder diskursen till att kön konstrueras som en substans, som något vi kan 

”vara” (ibid., s. 25). Trots sina skillnader förväxlas genus med kön till följd av genus underordnade 

position, varför vi även tror oss ”vara” vårt genus (ibid., s. 30). 
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Enligt Butler (2007, s. 10) är genus snarare ett diskursivt medel genom vilken en ”könad natur” 

eller ett ”naturligt kön” produceras. Enligt denna definition är inte genus något vi kan ”vara”, utan 

är ”performativt konstruerad” (ibid., s. 34). Att genus är performativt innebär att var och en likt 

skådespelare ständigt upprepar naturaliserade icke-verbala och verbala gester som upprätthåller den 

hegemoniska könsbinära distinktionen (Butler, 2003, s. 97). Vissa sätt att agera tolkas som ett 

uttryck för en viss könsidentitet: antingen lever handlingen eller beteendet upp till den förväntade 

identiteten till följd av individens förmodade kön, eller så bryter handlingen mot förväntningarna 

(ibid., s. 106). Genus kan därför förstås som ett utmärkande av en på förhand sexuellt differentierad 

kropp som endast existerar i relation till sin motsats (Butler, 2007, s. 13). I ett samhälle med ett 

binärt genussystem konstrueras således kön och genus som binära motsatspar: maskulinitet och 

manlighet förstås endast i relation till femininitet och kvinnlighet och vice versa då de är varandras 

motsatser (ibid., s. 59). 

Likt Butler förstår Connell (2005, s. 35) kön i termer av genus. Däremot uppehåller sig Connell 

inte vid kvinnans situation överhuvudtaget, utan diskuterar maskulinitetsnormer uteslutande. 

Enligt Connell finns det en hegemonisk maskulinitet. Connell definierar hegemonisk maskulinitet 

som en genuspraktik vari mäns överordnade position i relation till kvinnor förkroppsligas av män 

i deras beteende (ibid., s. 77). Idén om att det finns en hegemonisk maskulinitet kommer sig av 

genusforskningens uppmärksammande av att det finns olika typer av maskuliniteter med 

maktrelationer mellan de olika typerna som bildar maktasymmetrier. Dessa upprätthålls genom 

inkluderande och exkluderande praktiker (ibid., s. 37). 

Ett exempel på en sådan praktik är homofobi. Homofobi beskrivs som en ideologi som blir ett sätt 

för män att dra sociala gränser mellan sig själva och andra män för att definiera ”äkta maskulinitet” 

i relation till det som inte är maskulint. I en homofobisk ideologi blir samtidigt gränsen mellan 

hetero- och homosexualitet suddig, då homosexuella män förknippas med femininitet och lesbiska 

kvinnor med maskulinitet (Connell, 2005, s. 40). Således positioneras homosexuella män på botten 

av den manliga könshierarkin (ibid., s. 78, 143). En annan praktik är våld. För att utöva sin 

dominans riktar vissa män sitt våld mot kvinnor, medan andra riktar våldet mot andra män – främst 

homosexuella – för att dra gränser mellan ”sann och falsk maskulinitet” (ibid., s. 83). Vad dessa 

praktiker har gemensamt är att de styrs av en överordnad praktik som upprätthåller den 

hegemoniska maskuliniteten: heterosexualitetens praktik (ibid., s. 103). 

För att förklara hur det kommer sig att heterosexualitet får en central roll återgår vi till Butler och 

dennas teori om ”den heterosexuella matrisen”. Butler (2007, s. 23) skiljer på ”begripliga genus” 

och ”diskontinuerliga genus”. Begripliga genus upprätthåller rådande könsnormer genom att 

bevara den socialt och institutionellt producerade kausaliteten mellan kön, genus och begär. Med 

andra ord antas ett visst kön reflektera ett visst genus som i sin tur förutsätts uttrycka ett specifikt 

begär (ibid., s. 31). I sin avhandling kallar Sara Edenheim (2005, s. 46) denna kausalitet för ”en 

automatisk treenighet”. Butler (2007, s. 30-31) menar att begäret alltid förväntas vara heterosexuellt 

till följd av en institutionaliserad obligatorisk heterosexualitet. Den diskursiva ”sanning” som 

institutioner producerar är att det är genom de motsatta könens enande som respektive motsats 

förverkligas, eftersom det är till följd av differenserna dem emellan som vardera kön kan sägas 

existera. Det är dessa grundläggande faktorer som utgör ”den heterosexuella matrisen”. 

Diskontinuerliga genus bryter mot den heterosexuella matrisens automatiska treenighet då det 

omfattar identiteter som inte anpassar sig till rådande könsnormer (ibid., s. 24). 
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Butlers teorier har kritiserats av andra forskare för att på ett oreflekterat sätt bruka ett 

deterministiskt perspektiv genom att lämna marginellt utrymme för enskilda att stå emot sociala 

strukturer som subjektiverar dem (Boucher, 2006, s. 137). Även om detta gäller Butlers teorier så 

menar jag att samma kritik kan riktas mot Connell. I beskrivningen av begripliga och 

diskontinuerliga genus samt sann och falsk maskulinitet lämnas litet utrymme för individer att 

befinna sig i en ”gråzon” mellan kategorierna. Exempelvis skulle en homosexuell man kunna 

uppfattas leva upp till rådande könsnormer- och förväntningar i en viss kontext, medan detsamma 

inte kan sägas lika säkert i ett annat sammanhang. Denna situations- och kontextbundenhet är en 

faktor som jag tar med mig i analysarbetet. 

METOD 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis dokumentstudien som vald insamlingsmetod, vilka 

dokument som utgör arbetets urval och vilka avgränsningar som har gjorts för att komma fram till 

val av material. Därpå presenteras CDA och den tredimensionella modellen som analysmetod med 

tillhörande ”analysverktyg” samt en redogörelse för hur jag har gått till väga i analysprocessen. Jag 

diskuterar sedan arbetets tillförlitlighet och äkthet samt dess etiska förhållningssätt. Avsnittet 

avslutas med en diskussion om vilka metodologiska överväganden jag har gjort samt vilka styrkor 

och svagheter jag har uppmärksammat under arbetets gång. 

Metodval 
Forskningen om våld i hbtq-relationer har sitt ursprung i USA på 1980-talet och i Sverige hade den 

sin början först under 2000-talet (NCK, 2009, s. 7, 67), medan våld i heterosexuella relationer har 

studerats under en längre tid. Att den inhemska forskningen är så pass ny kan ha medverkat till att 

många studier syftar till att mäta våldets omfattning. Detta arbete ämnar inte undersöka hur många 

som är våldsutsatta i hbtq-relationer och givet kandidatuppsatsens begränsade utrymme hade det 

inte varit möjligt. Arbetets frågeställningar klargör att det är diskurser och språkliga konstruktioner 

över tid som är av intresse, vilket följaktligen innebär att arbetet är kvalitativt. 

Att analysera förändringar över tid beskrivs som dokumentstudiens främsta styrka. Detta beror på 

att forskaren inte behöver förlita sig på människors minne, utan nedtecknade och oföränderliga 

resultat. Att genomföra en dokumentstudie innebär att man analyserar omfattande textmängder 

som mediala artiklar, policydokument eller utredningar (Funck & Karlsson, 2021, s. 12). Till följd 

av dokumentstudiens möjliggörande av analyser som handlar om hur fenomen har tagit form över 

tid i texter med vägledande och/eller styrande funktion anser jag att dokumentstudien är en 

passande insamlingsmetod för detta arbete. Särskilt med tanke på att syftet inte är att undersöka 

våldsutsatta hbtq-personers upplevelser av våldet och/eller diskurserna. Tidsaspekten medför att 

arbetet är longitudinellt (Bryman, 2016, s. 56), mer specifikt är den longitudinellt retrospektiv 

eftersom det som ska analyseras inte bara är nutida dokument (ibid., s. 396). 

Urval, material och avgränsningar 
Materialet som utgör empirin i denna dokumentstudie består av Statens offentliga utredningar 

(SOU) om våld i nära relationer och angränsande ämnen. Jag har valt att avgränsa mig till att enbart 

analysera SOU:er dels till följd av deras status som statliga utredningar tillsatta av regeringen vilket, 
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i Faircloughs mening, gör dem till effektiva medel för samhällets dominerande grupp att förmedla 

diskurser och/eller ideologier. Dels kom sig denna avgränsning av SOU:ers materiella 

konsekvenser. SOU:er ligger till grund för regeringens lagförslag i specifika frågor. Antas förslagen 

ingår de i gällande rätt, samtidigt som SOU:er har rättskällestatus i svensk rätt. SOU:er kan således 

få direkta konsekvenser vad gäller hur vi förstår och hanterar olika fenomen. Det sociala arbetet är 

inget undantag då praktiken utformas inom lagstiftningens ramar. Dessutom publicerar 

Socialstyrelsen handböcker för socialarbetare efter eventuella lagförändringar för att tydliggöra eller 

införa nya ansvarsområden och arbetsuppgifter. Detta arbete uppehåller sig dock inte vid hur 

socialarbetare arbetar praktiskt med våldsutsatta och därför har jag valt att inte använda mig av 

dessa handböcker som material. 

För att välja SOU:er har jag använt mig av ett ”målstyrt urval”. Det är ett så kallat icke-

sannolikhetsurval: i stället för att låta slumpen producera ett urval är det studiens syfte och 

frågeställningar som avgör vad man ska välja (Bryman, 2016, s. 410). Jag använde mig av den 

juridiska databasen JUNO och gjorde min sökning 2022-01-03 med sökorden ”våld i nära relation” 

och avgränsade därefter sökningen till ”statens offentliga utredningar”. Mitt sökresultat visade att 

det finns omkring 12 SOU:er från tidigt 1990-tal till och med januari år 2022 som handlar om våld 

i nära relationer. Dock finns det ett flertal SOU:er – uppemot 50 enligt mitt sökresultat – som 

utreder ett flertal samhällsfenomen inom en och samma utredning. Jag har valt ut SOU:er som 

åtminstone har ägnat ett helt kapitel till våld i nära relationer. Vad gäller exkluderingskriterierna så 

finns det ett flertal SOU:er som fokuserar på hur våldet påverkar barn, vilket jag menar faller 

utanför arbetets ramar. Jag har även valt bort SOU:er som fokuserar på arbetet med våldsutövande 

män, då majoriteten av dessa är skrivna utifrån ett behandlingsperspektiv. SOU:er om 

hedersrelaterat våld är inte heller valda då de tenderar att uppehålla sig vid våld mellan 

familjemedlemmar. 

Arbetets urval består av fyra SOU:er som möjliggör en analys av diskursiva förändringar under en 

tidsperiod om 27 år. Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats (SOU 1994:56) är enligt mitt 

sökresultat den första offentliga utredningen som utreder våld i nära relationer och av den 

anledningen utgör den mitt första nedslag. Det andra nedslaget utgörs av Nationell handlingsplan mot 

våld i nära relationer (SOU 2002:71). Jag velade mellan att välja denna SOU och Sexualbrotten – ett ökat 

skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) då det mig veterligen är i den 

sistnämnda utredningen som våld i homosexuella relationer nämns för första gången. Denna valdes 

dock bort eftersom våld i nära relationer endast nämns i förbigående. Det tredje nedslaget är Våld 

i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete (SOU 2014:49) och i denna använder 

utredarna samlingsnamnet ”hbtq” för första gången. Arbetets fjärde och sista nedslag är Vägar till 

ett tryggare samhälle. Samtida och framtida kriminalpolitiska utmaningar (SOU 2021:85). Detta är dock inte 

den senaste SOU:n där våld i nära relationer avhandlas. Det är Sverige under pandemin (SOU 2022:10) 

som skrevs senast men jag anser inte att den är analyserbar inom arbetets ramar då avsnittet om 

partnervåld är en utvärdering av hur statliga myndigheter, kommuner och regioner arbetade med 

frågan under pandemin. Det är sålunda tre SOU:er som är helt dedikerade till våld i nära relationer. 

Kapitlen som är föremål för analys i dessa SOU:er är de som avhandlar partnervåld som fenomen 

samt socialtjänstens arbete. Den fjärde SOU:n avhandlar dock andra ämnen, varför analysen avser 

de fyra kapitlen som finns om partnervåld. Jag har således inte analyserat författningsförslag eller 

lagstiftningsåtgärder och inte heller beskrivningar av andra huvudmäns arbete. 
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Kritisk diskursanalys som metod 
För att analysera det empiriska materialet använder jag mig som redan nämnts av CDA, vilket är 

en typ av diskursanalys. Alan Bryman (2016, s. 531) klargör att till skillnad från 

konversationsanalysen så kan diskursanalysen tillämpas på andra kommunikationsformer än det 

talade språket. Mot bakgrund av att arbetets material består av texter med styrande funktion, anser 

jag att diskursanalysen därför lämpar sig bäst. 

Det finns olika diskursanalytiska angreppssätt varav de vanligast förekommande utöver CDA är 

diskursteori och diskurspsykologi. Samtliga angreppssätt har sin bakgrund i strukturalismen och 

poststrukturalismen som utgår från att det finns en fysisk värld men att den endast får sitt värde 

och bara kan förstås genom diskurser (Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 15). Det som skiljer 

angreppssätten åt är deras analytiska fokus. Diskurspsykologin fokuserar på människors språkbruk 

i vardagssituationer, då det är i vardagens sociala praktik som diskurser skapas (ibid., s. 27). Den av 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (refererade i ibid.) formulerade diskursteorin befinner sig å sin 

sida på en analytisk makronivå. Detta beror på att analysen handlar om övergripande hegemoniska 

diskurser som innehar sin dominans vid en viss tidpunkt i ett visst samhälle. CDA kan sägas vara 

ett ”mellanting” då det är en kombination av en övergripande samhällsanalys och konkret 

språkbruk mellan människor (ibid., s. 68). 

Jag har valt CDA som analysmetod främst på grund av dess möjliggörande av analyser av diskursiva 

förändringar över tid (Fairclough, 2010, s. 73). Varken diskursteorin eller diskurspsykologin är 

förändringsorienterade. Diskurspsykologin uppehåller sig främst vid hur människor framställer sig 

själva och andra vid social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). 

Diskurspsykologin och CDA har dock gemensamt att de antar att ingen är en passiv bärare av 

diskurser, utan att alla människor spelar en aktiv roll som diskursförändrare och diskursskapare. 

Diskursteorin betraktar å sin sida individer som determinerade av diskurs(re)producerande 

strukturer (ibid., s. 24). Determinismen innebär att människor inte konstrueras som agerande 

aktörer, vilket skulle frånta möjligheten att analysera vilka aktiva diskursiva val som utredarna har 

fattat över tid vad gäller exempelvis konstruktionen av målgrupper. Med CDA förstås inte 

utredarna som ”förmedlare” av diskurser, utan aktörer med makt att påverka dem via språkliga 

ställningstaganden. 

Den tredimensionella modellen 
Faircloughs (2010, s. 60) version av CDA har en generell metod som kallas för ”den 

tredimensionella modellen”. Modellens namn kommer sig av att analysen är uppdelad i tre delar: 

diskursiv praktik, text och social praktik. CDA förutsätter en analys av varje del för sig och hur de 

hör ihop, vilket figuren (ibid., s. 133) nedan visualiserar. Samtliga dimensioner och respektive 

analysverktyg behöver dock inte ingå i en diskursanalys, utan diskursanalytikern får själv avgöra vad 

som är lämpligt (ibid., s. 234). Nedan redogör jag därför för vilka analysverktyg som inte används. 
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fig. 1. Den tredimensionella modellen 

 

Analysen börjar vanligtvis med den diskursiva praktiken som orienterar sig kring framtagningen av 

texten, närmare bestämt ”intertextualitet” och ”interdiskursivitet”. Intertextualitet uppehåller sig 

vid vilka texter som materialet för handen grundas på och hänvisar till (Fairclough, 2010, s. 175). 

Interdiskursivitet är en typ av intertextualitet, men det handlar om att utröna vilka diskurser, genrer, 

och stilar som texten består av (ibid., s. 234). Medan stil är hur personlighet och/eller social identitet 

förmedlas av en viss vokabulär relaterar genre till en associerad social praktik (ibid, s. 96). I detta 

sammanhang aktualiseras förändringsaspekten, då diskursiva förändringar efterlämnar motsägelser 

och/eller nya konstellationer av diskurser, genrer och stilar (ibid., s. 64). Interdiskursiviteten i en 

text kan vara hög eller låg. Är interdiskursiviteten hög innebär det att det råder en hegemonisk 

kamp, varför materialet innehåller en blandning av olika diskurser, genrer och stilar. Är 

interdiskursiviteten låg är det inte lika många diskurser som inryms i en och samma text, vilket tyder 

på befintligheten av en stabil hegemonisk diskurs (ibid., s. 95). Mot bakgrund av arbetets 

frågeställningar anser jag inte att intertextualitet är ett analysverktyg av betydelse. Jag anser även att 

det inte vore analytiskt givande att analysera vare sig genre eller stil, då empirin består av samma 

typ av dokument. SOU:er är myndighetstexter av typen utredning/rapport. Vad gäller SOU:ernas 

stil är de skrivna i vad som kan kallas för myndighetsstil som karakteriseras av ett formellt språkbruk 

med termer som är specifika för det forskningsfält som utredningsfrågan rör. 

Analysen fortsätter med textdimensionen som innebär en lingvistisk analys av materialets vokabulär 

och grammatik. Vad gäller grammatiken så är det särskilt två element som analytikern bör 

undersöka: ”transitivitet” och ”modalitet” (Fairclough, 2010, s. 94). Transitivitet handlar om 

huruvida händelser förbinds med ett subjekt eller objekt. Fairclough (ibid., s. 107) beskriver hur 

aktörskap kan osynliggöras genom ”passiveringar” där ”talaren” – den som har producerat 

materialet – eller den som agerar inte är en uttalad aktör och ”nominaliseringar” vari ett substantiv 

ersätter en aktörs handling. Följande utdrag från en jobbansökan exemplifierar detta: ”Applications 

are invited for a Lectureship”. På grund av passiveringen vet läsaren inte vem som bjuder in till 

lektoratet och till följd av nominaliseringen ”applications” finns det ingen aktör som skickar in sin 

ansökan. Således är det på textnivån som människor subjektiveras, vilket Fairclough (ibid., s. 30) 

menar är en ideologisk konstruktion. Emellertid är det inte bara de tilltänkta subjekten som 

subjektiveras, utan även ”outsiders” vilka konstrueras som subjektens motsats (ibid., s. 53). Modalitet 

handlar om sättet som talaren framför det som ska sägas och dennas grad av instämmande, eller 
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”affinitet”. Exempelvis uttrycker modalverbet ”ska” hög affinitet och är en ”förpliktande 

modalitet” (eng. oblitatory modality) som fordrar någon att göra någonting. Verbet ”borde” uttrycker 

också hög affinitet, men den förpliktande modaliteten är latent då det är en subtilare form av 

uppmaning (Fairclough, 2010, s. 106-107). Modaliteter med låg affinitet uttrycks med ord som 

”kanske” och ”jag tror” samt via användningen av det som på engelska kallas för ”hedge”. Detta 

innebär att man modererar sitt påstående för att säkra sitt anseende ifall informationen visas vara 

felaktig (ibid., s. 216). 

Analysen avslutas med den sociala praktiken som fokuserar på det större sociala sammanhang – de 

icke-diskursiva sociala relationerna och strukturerna – som ”den diskursiva händelsen” ingår i, 

vilket aktualiserar frågor om makt och hegemoni (Fairclough, 2010, s. 95). En diskursiv händelse 

definieras som en särskild form av språkbruk (ibid., s. 92), med andra ord är det texten man 

analyserar som utgör den diskursiva händelsen. Det är som tidigare nämnts i den diskursiva 

händelsen som hegemonin återfinns i form av en reproduktion, förändring eller utmaning av den 

så kallade ”diskursordningen”. Diskursordning är ett begrepp som används för att systematisera 

olika diskurser genom att se på varje enhetlig diskurs kombination av diskurser, genrer och stilar 

(ibid., s. 232). Om analysen av diskursiv praktik åskådliggör vilka diskurser, genrer och stilar som 

återfinns inom en och samma text, så är det i denna dimension som dessa positioneras hierarkiskt 

i relation till varandra (ibid., s. 96). 

Analysprocess 
Min analys har genomgående börjat med textdimensionen, då jag upplevde att jag fick en bättre 

förståelse för innehållet på så vis. Jag började med att läsa igenom varje SOU:s innehållsförteckning 

för att finna avsnitt av relevans. Därefter har jag läst mening för mening i utvalda avsnitt för att 

sålla ut vad som är värdefullt och vad som faller utanför arbetets ramar. Meningar med viktigt 

innehåll har jag skrivit ner ordagrant på ett papper så att jag kan markera grammatiska element, 

vilket jag förklarar med hjälp av bilden nedan. Bilden är tagen på en sida i mitt anteckningsblock 

under analysen av SOU 2002:71 och föreställer en analys av två meningar. 

 

Subjektiveringar har genomgående varit av särskilt intresse. Socialtjänsten har jag tagit ut som 

subjekt i båda meningarna då förpliktande modaliteter är direkt bundna till aktören. I första 

meningen uttrycks förpliktandet manifest i termer av ansvar och i den andra meningen är det latent 
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via ordet ”bör”. ”Kvinnor” är det andra subjektet i den andra meningen och det finns ett tredje 

subjekt – en outsider – som osynliggörs genom passiveringen ”utsatta för”. När jag har analyserat 

har jag även antecknat mina tankar om meningarnas innehåll, vilket har markerats med ett 

utropstecken. 

För att analysera den diskursiva praktiken har jag som nämnts fokuserat på vilka diskurser texten 

innehåller för att ta reda på om interdiskursiviteten är hög eller låg. Efter textanalysen har jag läst 

igenom mina anteckningar för att bilda mig en uppfattning om vad som upprepas för att kunna 

namnge initiala diskurser. För att namnge dem har jag tagit ut upprepade nyckelord såsom ”den 

utsatta kvinnan” och markerat dem med vågiga understrykningar som bilden ovan visar. De initiala 

diskurserna har jag sedan prövat gentemot andra nedtecknade meningar för att se huruvida de har 

samma innebörd eller inte. Diskurser med liknande innebörd som tillsammans bygger upp en 

enhetlig diskurs, men som likväl utgör en egen diskurs i sig, kallar jag för ”underdiskurser”. Vad 

gäller den sociala praktiken har jag tack vare de vågiga understrykningarna kunnat anteckna hur 

många gånger en diskurs återkommer och på så vis har jag fått en förståelse för de hierarkiska 

positioneringarna diskurserna emellan. 

Min analysprocess har haft en abduktiv ansats (Padgett, 2017, s. 13) då den varken har varit teori- 

eller hypotesdriven som den deduktiva ansatsen, eller fullt empiridriven med avsaknad av teoretisk 

förståelse som den induktiva ansatsen. Jag har låtit det empiriska materialet tala för sig, men 

samtidigt har jag använt mig av teoretiska begrepp och resultat från den tidigare forskningen för 

att skapa en ny förståelse av empirin i ljuset av redan förvärvad kunskap. 

Tillförlitlighet och äkthet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som utgör viktiga kriterier i bedömningen av kvantitativa 

studiers kvalitet. Det råder en levande debatt om huruvida även kvalitativa forskare kan använda 

sig av begreppen (Bryman, 2016, s. 383). Emedan detta arbete har en kvalitativ ansats diskuteras 

dess kvalitet med hjälp av begreppen ”tillförlitlighet” och ”äkthet” på det sätt som Bryman (ibid., 

s. 384-386) definierar och använder dem, då begreppen är anpassade för kvalitativa studier. 

Tillförlitlighet består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka/konfirmera. Trovärdighet kan beskrivas som trovärdigheten i studiens resultat och 

slutsatser, vilket är nära förenat med huruvida forskningen har bedrivits i enlighet med de principer 

som finns om god forskningssed och därför hänvisar jag till ”Etiskt förhållningssätt” som 

avhandlar detta. Vidare handlar överförbarhet om huruvida studiens resultat kan överföras till 

andra kontexter – ett annat samhälle, land etc. – och ändå vara applicerbara. Kvalitativa studier 

tenderar att vara svåröverförbara på grund av sitt fokus på djup i stället för mängd, men via ”fylliga 

beskrivningar” sägs överförbarheten öka (Bryman, 2016, s. 384). För detta arbete kan 

överförbarheten försvåras i och med sin avgränsning till den svenska statens diskursiva 

konstruktioner. Dock är mina beskrivningar och tolkningar inte alltid specifika för Sverige: våld 

och våldsutsatthet är inte ett svenskt fenomen och likaså finns inte hbtq-personer bara i Sverige. 

Arbetet är sålunda skrivet utifrån en unik kontext, men resonemangen och resultaten kan ändå vara 

överförbara i och med sättet de framställs på. 

Ulla Hällgren Graneheim och Berit Lundman (2004, s. 109-110) framhåller dessutom att en 

detaljerad beskrivning av den kultur och kontext som studien producerats i samt tillvägagångsätt 
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vid urval och analys kan bidra till överföringsmöjligheten, skillnader kontexter emellan till trots. Av 

den anledningen förser jag läsaren med detaljerade redogörelser avseende de val som jag har fattat 

under processens gång och hur jag har gått till väga. Detta stärker arbetets pålitlighet som är det 

tredje kriteriet och handlar om att forskaren ska vara transparent avseende hur processen har sett 

ut (Bryman, 2016, s. 384). Att arbetets empiriska material utgörs av SOU:er borde också stärka 

pålitligheten. I och med att materialet utgörs av allmänna handlingar har alla tillgång till dem, vilket 

gör att läsaren har möjlighet att granska huruvida informationen i SOU:erna har förvrängts av mina 

personliga värderingar eller ej och läsaren kan dessutom pröva de tolkningar som görs. Det sista 

kriteriet är möjlighet att styrka/konfirmera som innebär att det ska stå klart att forskaren inte har 

låtit sina personliga värderingar styra forskningen (ibid., s. 386). Av den anledningen resonerar jag 

i ”Metoddiskussion” om vilken förförståelse jag har för att inte riskera att den oreflekterat 

genomsyrar arbetets resultat.  

Utöver ovanstående kriterier diskuterar Bryman (2016, s. 386) äkthet. Ett äkthetskriterium kallas 

för ”ontologisk äkthet” och uppehåller sig vid om studien kan sägas hjälpa målgruppen. Givet en 

kandidatuppsats begränsade genomslagskraft har jag svårt att se hur arbetet skulle kunna bidra till 

direkt förändrade livsvillkor för målgruppen. Min förhoppning är emellertid att mitt arbete kan 

verka som inspiration till vidare forskning om ämnet, då detta skulle kunna få praktiska följder. 

Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2017, s. 16) framhåller att god vetenskaplig kvalitet och god forskningsetik hör 

ihop på så vis att man, något förenklat, kan säga att de förutsätter varandra: är studien etiskt korrekt 

utförd är den ofta även av god kvalitet och vice versa. En studies etik kan ifrågasättas ifall den har 

vetenskapliga brister såsom att fel metod används baserat på studiens syfte, eller om det är rätt 

metod som används på fel sätt. För pålitlighetens skull argumenterar jag för varför jag anser att 

dokumentstudien är den lämpligaste insamlingsmetoden. Jag har även beskrivit hur det kommer 

sig att urvalet ser ut som det gör. Jag har dessutom lagt till delavsnittet ”Analysprocess” för att 

läsaren själv ska kunna bedöma huruvida jag har använt mig av CDA på ett ändamålsenligt sätt. 

En annan aspekt som faller inom ramen för ett etiskt förhållningssätt är hur forskaren förhåller sig 

till studiens målgrupp. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) presenterar fyra forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som handlar om just detta. Då principerna är 

utformade för kvalitativa intervjustudier, eftersom forskarens ansvar är gentemot ”informanter”, 

så kan de inte tillämpas i detta arbete. Även om jag inte kommer i direkt kontakt med våldsutsatta, 

så har jag ändock ett ansvar gentemot målgruppen. Det etiska förhållningssättet innebär i detta fall 

att ämnet hanteras med respekt. Med detta i åtanke har jag eftersträvat så få generaliseringar som 

empirin och den tidigare forskningen har tillåtit, då jag inte vill ge sken av att studera en homogen 

grupp. Jag har å andra sidan inte inkluderat fler intersektionella skärpunkter, eftersom jag inte har 

funnit forskning om heterogeniteten inom hbtq-gemenskapen. 

Jag har dock gjort ändringar vad gäller begreppsanvändningen i relation till målgruppen. Till en 

början använde jag mig av samlingsnamnet ”samkönade relationer”, då de forskningsartiklar som 

jag hade läst vid det tillfället handlade om våld i homosexuella relationer. I takt med att jag 

inhämtade fler artiklar som breddade inkluderade såväl bisexuella som transpersoner var inte längre 

”samkönat” en rättvisande benämning. Därför har jag genomgående använt mig av 
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samlingsnamnet ”hbtq”, även om jag är medveten om att majoriteten av de studier som jag 

använder mig av handlar om just samkönade relationer vilket beror på att det finns mer forskning 

att tillgå om den parkonstellationen. 

Metoddiskussion 
Diskursanalytikern arbetar som känt med talat och/eller skrivet språk för att undersöka diskursiva 

mönster och konsekvenser av dessa (Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 28). För detta arbete 

är undersökningen av mönster essentiellt på grund av dess longitudinella retrospektiva karaktär. 

Sålunda är det möjligt att analysera vilka mönster som har förändrats eller bestått över tid. Däremot 

kräver detta desto mer bearbetning av materialet eftersom empirin utgörs av omfattande 

textmängder. 

För att kunna analysera texter behöver diskursanalytikern välja ut texter av relevans för studien. 

Diskursanalytikern intar således en viss position i förhållande till studieobjektet som avgör vad man 

kan och inte kan se, vilket utesluter andra perspektivintaganden (Winther Jørgensen, & Phillips, 

2000, s. 29). Denna subjektivitet har kvalitativ forskning kritiserats för (Bryman, 2016, s. 398). 

Arbetets resultat kan därför inte sägas ge en objektiv verklighetsskildring av fenomenet i fråga då 

det är mina tolkningar av dokumentens innehåll, baserat på min förförståelse, som påverkar vad 

jag analyserar. Jag kom i kontakt med ämnet under min praktiktermin då jag under ett studiebesök 

diskuterade våld i nära relationer med socialsekreterare. Vi diskuterade partnervåld i relation till 

intersektionella grupper och det framkom att de inte hade haft hbtq-personer som våldsärenden 

och de uppmärksammade mig på att inga insatser fanns för målgruppen. Jag har därför 

uppfattningen att målgruppen är osynliggjord i institutionella sammanhang. För att reducera risken 

för att min förförståelse ska påverka arbetets resultat har jag under analysprocessen aktivt uppsökt 

formuleringar som motsäger min inställning. 

Vad gäller CDA som analysmetod så bär den på både styrkor och svagheter. Inom den kritisk-

diskursanalytiska inriktningen skildras Faircloughs CDA som den mest utvecklade metoden 

(Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 66). Detta beror sannolikt på Faircloughs tydliga 

framställning av den tredimensionella modellen. Emellertid har somliga begreppsdefinitioner givit 

upphov till analytiska svårigheter för mig. Jag instämmer i Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips (ibid., 93) kritiska anmärkning vad gäller otydligheten av skiljelinjen mellan det diskursiva 

och det icke-diskursiva. Det diskursiva är alla typer av språkbruk, medan det icke-diskursiva är ”allt 

övrigt”. Jag tolkar det icke-diskursiva som icke-levande men materiella saker. Myndigheter är ett 

exempel på det icke-diskursiva, som ändock har möjlighet att producera det diskursiva. Definition 

av ideologin är otydligare definierad enligt mig. Fairclough menar att det finns diskurser som bär 

på ideologi och de som inte gör det, men vad är det som avgör hur en diskurs ska kategoriseras 

och hur kan man göra en sådan åtskillnad? Dessa frågor besvaras inte av Fairclough (ibid., s. 29). 

  



Sandra Nyander 

25 (46) 

RESULTAT OCH ANALYS 

Detta avsnitt utgör analysen av empirin. Avsnittet är upplagt på så vis att det varje SOU avhandlas 

var för sig i kronologisk ordning. Utredningarna har tematiserats utifrån deras framträdande 

diskurser. Varje analys avslutas med en kortare sammanfattning av de övergripande resultaten från 

den specifika utredningen. Följaktligen inleds avsnittet med SOU 1994:56 och avslutas med 

2021:85. 

SOU 1994:56 
SOU 1994:56 (s. 3) är ett delbetänkande av Kvinnovåldskommissionen som fick i uppdrag av 

Socialdepartementet, efter ett bemyndigande från regeringen, att analysera frågor som handlar om 

våld mot kvinnor samt föreslå förebyggande åtgärder utifrån ett kvinnoperspektiv. 

Diskursen om den utsatta kvinnan 
Tidigt i SOU 1994:56 (s. 13-14) definierar utredarna viktiga begrepp. Våldtäkt är det första 

begreppet och det definieras i enlighet med brottsbalkens (BrB) dåvarande formulering som att 

någon tvingar någon annan till samlag eller jämförligt sexuellt umgänge. Utredarna gör emellertid 

en distinktion mellan ”överfallsvåldtäkt” och ”relationsvåldtäkt” för att kategorisera våldtäkt 

utifrån relationen mellan gärningsman och offer: de är obekanta för varandra respektive har eller 

har haft en nära relation till varandra. Därefter definieras ”kvinnomisshandel” för att beteckna 

våldet som utövas av en man mot en kvinna, vilka har eller har haft ett förhållande till varandra. 

Det är i samband med att definitionerna redogörs för som utredningens positionering i relation till 

dem tydliggörs: 

Utan att för närvarande ta ställning till vad som bör avses med begreppet kommer 
Kvinnovåldskommissionen i förevarande rapport att huvudsakligen använda termen 
”kvinnomisshandel” men även ”våldtäkt och misshandel” för att beteckna våld som riktas mot 
kvinnor. (SOU 1994:56, s. 14-15) 

Utredarna återkommer till de olika typerna av våld som utredningen avser behandla och meddelar 

att de är medvetna om att våld mot kvinnor förekommer i många andra former utöver dessa (SOU 

1994:56, s. 16).  

De våldstyper som utredningen redogör för är en bråkdel av de våldshandlingar som ingår i WHO:s 

(2002, s. 6-7) våldsdefinition, då utredarna bortser från de materiella och psykiska våldsformerna. 

Å ena sidan uppger utredarna att de är medvetna om att deras våldsbeskrivning inte är heltäckande, 

å andra sidan kan detta tolkas som en hedge då läsaren inte får veta hur det kommer sig att de ändå 

valde ut just dessa våldstyper. Med tanke på att Brås (2014, s. 66-68) kartläggning visar att det 

psykiska våldet är vanligast förekommande inom ramen för partnervåld är det således en stor grupp 

våldsutsatta kvinnor som inte representeras i utredningen. Vidare beskrivs våldet i passiverande 

termer som något som ”riktas” mot kvinnor, vilket gör att aktören som utövar våldet konstrueras 

som en outsider (Fairclough, 2010, s. 53). Via definitionen av kvinnomisshandel förstår vi dock att 

det är män som utgör outsidern. Könen man och kvinna intar således olika roller som förövare 

respektive våldsutsatt, vilket är en stereotyp rollfördelning enligt tidigare studiers resultat 

(Hassouneh & Glass, 2008, s. 323). Man och kvinna är så kallade begripliga genus. Mot bakgrund 
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av de roller som de tilldelas i utredningen så upprätthåller subjektiveringen av dem en kausalitet 

mellan kön, genus och begär (Butler, 2007, s. 23). 

Därefter presenterar utredarna en statistisk redogörelse för hur våldsutsattheten skiljer sig mellan 

män och kvinnor på basis av anmälda brott och det konstateras att gärningsmannen nästan alltid 

är en man. Mot denna bakgrund drar utredarna slutsatsen att det är så gott som uteslutande kvinnor 

och flickor som faller offer för de så kallade ”heterosexuella brotten”, medan män och pojkar är 

offer för de ”homosexuella brotten” (SOU 1994:56, s. 16). För att förklara hur detta kommer sig 

ansluter sig utredarna till en förklaringsmodell med ett strukturellt samhällsperspektiv som talar om 

manlig dominans och kvinnlig underordning för att förklara kvinnovåldets omfattning, vilket leder 

till denna våldsförståelse: 

Våldet ses som en normaliseringsprocess där våldet normaliseras såväl av mannen som av 
kvinnan – fast på olika sätt. För mannen ses processen som en målinriktad strategi för kontroll 
över kvinnan och möjlighet att konstituera maskulinitet. För kvinnan utgör den en strategi för 
anpassning och underordning. (SOU 1994:56, s. 15) 

Mäns våld mot kvinnor i parrelationer blir inte alltid upptäckt och därför benämner utredarna 

våldet som ”det dolda våldet” (SOU 1994:56, s.7, 35). För att kunna upptäcka det åligger det 

samhället att arbeta med att medvetandegöra allmänheten om mäns våld mot kvinnor (ibid., s. 37). 

Att anmärka på i citatet är att utredarna själva uttrycker att våld är ett sätt för män att konstituera 

maskulinitet. För att tala med Connell (2005, s. 37) är det troligtvis den hegemoniska maskuliniteten 

som utredarna talar om, då det finns olika typer av maskuliniteter. Våld mot kvinnor är en praktik 

som upprätthåller denna hegemoniska maskulinitet då det drar en gräns mellan vad som är 

maskulint och vad som utgör dess motsats (ibid., s. 83). Emellertid gäller det enligt utredarna endast 

vid det som kallas för heterosexuella brott. När utredarna gör sin distinktion och nämner de 

homosexuella brotten står ingen maskulinitetskonstruktion att finna, trots att våld mot andra män 

också kan vara ett sätt för en man att identifiera sig med den hegemoniska maskuliniteten genom 

gränsen som dras mellan ”sann och falsk maskulinitet” (ibid.). I och med denna brottsdistinktion 

ger utredarna utrymme för möjligheten att även män kan vara våldsutsatta, men bara inom ramen 

för homosexuella relationer. Detta överensstämmer med den myt som finns vari kvinnor inte lika 

lätt uppfattas som kapabla till våld, samtidigt som våld är en vanlig komponent i konstruktionen av 

män (Hassouneh & Glass, 2008, s. 323) då det manliga våldet är samhällets våldsnorm (Åhman, 

2020, s. 81). Mot denna bakgrund döper jag denna diskurs till ”diskursen om det dolda manliga 

våldet”. 

Som tidigare nämnts är kvinnor de huvudsakliga våldsoffren i utredningen och de beskrivs 

genomgående som utsatta. Utsattheten är dubbel: kvinnan är utsatt dels till följd av våldsutsattheten 

i sig, dels på grund av att hennes behov av stödinsatser är svåra för samhället att tillgodose: 

Flera åtgärder har vidtagits under senare år för att motverka våld mot kvinnor och för att stödja 
kvinnor som utsatts för våld. Trots detta föreligger alltjämt ett stort behov av insatser på många 
olika områden. /…/ Berörda områden är hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt 
rättsväsendet. (SOU 1994:56, s. 7) 

Socialtjänsten beskrivs ha ett särskilt ansvar vad gäller att hjälpa våldsutsatta kvinnor (SOU 1994:56, 

s. 40). Ett behov som kvinnorna har som nämnts flertalet gånger är att få samhällets stöd för att 

fatta ett ”självständigt och medvetet beslut” att ta sig ur förhållandet (ibid., s. 8, 22). Utredarna 
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menar att det ska vara en självklarhet att utsatta kvinnor får det stöd som de kan behöva (SOU 

1994:56, s. 33). Utredarna påtalar att kvinnojourernas framväxt kan ses som ett uttryck för 

samhällets bristande förmåga att tillgodose deras behov (ibid., s. 12). Ett annat behov som 

utredarna framhåller är utsatta kvinnors behov av medicinsk vård, då såväl våldtäkt som misshandel 

medför en risk för bestående fysiska men (ibid., s. 33). Våldsutsatta kvinnor skildras åtskilliga 

gånger som en stor patientgrupp som ofta uppvisar skador. De är därför i behov av medicinsk 

undersökning och behandling för olika fysiska åkommor (ibid., s. 7-8). Följaktligen är även hälso- 

och sjukvården en viktig hjälpande instans (ibid., s. 34). 

Med hög affinitet konstrueras socialtjänsten och hälso- och sjukvården som ansvariga 

samhällsaktörer när det kommer till tillgodoseendet av våldsutsatta kvinnors behov, vilket markeras 

via förpliktande modaliteter som ”ska” och i termer av ”ansvar”. När socialtjänstens insatser 

behandlas kan målgruppen upplevas bli uppdelad i två målgrupper till följd av orden ”självständigt” 

och ”medvetet”. Det manifesta subjektet har ett uttalat behov av att ta sig ur relationen och 

konstrueras därför som självständig, men en följd är att hennes motsats – outsidern (Fairclough, 

2010, s. 53) – konstrueras som ett osjälvständigt och latent subjekt. En liknande kategorisering görs 

inte när hälso- och sjukvårdens insatser behandlas. Däremot går det att argumentera för att 

beskrivningen av våldsutsatta kvinnor som ”patienter” ger upphov till ett individorienterat språk 

som nästintill fråntar våldet sin sociala dimension. Det är nämligen skadorna som är av relevans – 

inte vilka mekanismer som kan ha orsakat dem. Sålunda utkristalliserar sig två olika diskurser som 

jag väljer att döpa till ”diskursen om kvinnan i behov av hjälp” och ”diskursen om den utsatta 

patienten”. 

Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis innehåller SOU 1994:56 en tydlig rollfördelning då kvinnor subjektiveras som 

utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld av en nuvarande eller före detta manlig partner. 

Utredningen presenterar en förståelse av våld i nära relationer i enlighet med den heterosexuella 

matrisen, då våldet förmodas ske mellan könsmässigt olika individer som antas begära varandra. 

Vidare är det endast den utsatta kvinnan som konstrueras vara i behov av samhällets stöd i form 

av hälso- och sjukvård samt socialtjänstens insatser. Dessa subjektiveringar kan vara ett uttryck för 

en ”heterosexuell ideologi” då de förmedlar en samhällsordning vari kvinnor är underordnade män 

där underordningen manifesteras via våldet. 

fig. 2. Diskurser i SOU 1994:56 

 



Sandra Nyander 

28 (46) 

Figuren visar hur interdiskursiviteten ser ut i utredningen. ”Diskursen om det dolda manliga 

våldet”, ”diskursen om kvinnan i behov av hjälp” och ”diskursen om den utsatta patienten” är 

underdiskurser som bygger upp den hegemoniska diskursen som har döpts till ”diskursen om den 

utsatta kvinnan”. Detta genom att diskurserna på olika sätt konstruerar kvinnan som det enda 

tänkbara våldsoffret: hon utsätts för våld av en man, hon är av denna anledning i behov av 

samhällets stöd för att ta sig ur relationen och hon behöver även vårdas för sina skador. 

SOU 2002:71 
SOU 2002:71 är ett delbetänkande som har antagit namnet Personsäkerhetsutredningen. Efter ett 

bemyndigande från regeringen fick Justitiedepartementet i uppdrag att samla sakkunniga utredare 

från olika yrkesfält för att utreda frågor om skydd av hotade bevispersoner, däribland personer som 

är utsatta för våld i nära relationer. 

Diskursen om familjevåldet 
Under utredningens gång presenterar utredarna en handlingsplan som de har tagit fram där det 

framgår hur samhället kan skydda hotade bevispersoner. Handlingsplanen för våld i nära relationer 

är framtagen för att skydda våldsutsatta kvinnor (SOU 2002:71, s. 14). Våldet som kvinnor utsätts 

för kan se ut på många olika sätt men kan delas in i fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Utredarna 

tillägger att det även kan handla om ekonomiskt förtryck, men att de har valt att fokusera på de tre 

förstnämnda våldstyperna (ibid., s. 41). Utredarna inkluderar en kortare förklaringsmodell till 

partnervåld då de framhåller att våld i nära relationer är ett extremt uttryck för den samhälleliga 

maktobalansen mellan män och kvinnor. Våldet sker oftast i hemmet, vilket ska vara en trygg plats 

att vistas på. Sålunda intar våld i nära relationer en särställning i jämförelse med annat våld (ibid., 

s. 87). En av de instanser som utpekas som ytterst ansvarig för att hantera detta är socialtjänsten: 

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta personer regleras i SoL. I denna lag understryks numera 
uttryckligen socialtjänstens ansvar för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. /…/ 
Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
(SOU 2002:71, s. 51) 

Socialnämnden ska kunna erbjuda hjälpinsatser i ett tidigt stadium, vilka ska anpassas utifrån 

kvinnans behov. Det kan bland annat röra sig om att ordna ett skyddat boende, en stödperson eller 

erbjuda rådgivning (SOU 2002:71, s. 52). 

Denna utredning har en bredare våldsdefinition jämfört med föregående i och med tillägget av 

både fysiskt och materiellt våld. Även om försummelse inte nämns är det mer i linje med WHO:s 

(2002, s. 6-7) definition. Likt den förra SOU:n inkluderar utredarna en kortare maktanalys som 

förklaring till varför män brukar våld mot en kvinnlig partner. Connell (2005, s. 83) skulle nog vara 

villig att hålla med om utredarnas förklaringsmodell, men med tillägget att våldets primära funktion 

inte nödvändigtvis är att upprätthålla maktobalansen könen emellan. Det är snarare att konstruera 

den maskulina identiteten. Kvinnan får sålunda funktionen som medel för mannens mål. Det 

överensstämmer med vad Butler (2007, s. 59) säger om samhällen med ett binärt genussystem: varje 

persons identitet konstrueras genom att man speglar sig mot sin könsbaserade motsats. 

Socialnämnden är en viktig aktör i utredningen. I ovanstående citat ser vi flera exempel på 

förpliktande modaliteter i direkt anslutning till konstruktionen av socialtjänsten som ansvarig 
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myndighet. Den förpliktande modaliteten markeras först i termer av ”ansvar”, antar därefter en 

subtilare form genom ordet ”bör” och slutligen manifest via ”ska”. Sammantaget återser vi 

”diskursen om den utsatta kvinnan” och ”diskursen om kvinnan i behov av hjälp”. 

Det är dock inte bara kvinnan som konstrueras som ”behövande”: 

Under många år har insatser av olika slag varit inriktade mot att skydda de våldsutsatta 
kvinnorna. Nu efterfrågas alltmer arbetsmetoder som tar sikte på männen. För att på lång sikt 
komma till rätta med våld inom familjen krävs också att förebyggande insatser riktas till 
männen i syfte att minska risken för återfall i brott. (SOU 2002:71, s. 97) 

Upprepade gånger påtalar utredarna att initierandet av fler arbetsmetoder som är specifikt inriktade 

på våldsutövande män är en viktig metodfråga. Utredarna nämner att det redan finns manscenter 

runtom i landet, men att dessa inte möter målgruppens behov till fullo (SOU 2002:71, s. 82). 

I och med att insatser och män avhandlas tillsammans subjektiveras de som hjälpbehövande 

personer av utredarna. Samma subjektivering utesluter dock att en man skulle behöva stödinsatser 

i egenskap av våldsutsatt, då stödet handlar om att hantera mäns våldsamma beteende mot en 

kvinnlig partner. Våldsamt agerande förknippas med män och kan förmodas förstås som ett uttryck 

för en maskulin könsidentitet (Butler, 2003, s. 97). Jämfört med när kvinnor subjektiveras som 

behövande är det ingen samhällsaktör som konstrueras som ansvarig för arbetet med målgruppen. 

Nödvändigheten av fler insatser understryks med den förpliktande modaliteten ”krävs”, utan att 

peka ut en aktör att bära detta ansvar. Därför har jag döpt diskursen till ”diskursen om mannen i 

behov av hjälp”. 

Som citatet ovan visar kallas partnervåldet för ”våld inom familjen”. Detta är inte unikt för citatet, 

utan genomgående i utredningen används beteckningen synonymt med ”våld i nära relationer”: 

Socialtjänsten har under senare år på olika sätt utvecklat sitt arbete mot våld i nära relationer. 
/…/ Det återstår dock mer att göra också inom socialtjänsten. Socialstyrelsen bör därför få i 
uppdrag att i samråd med Kommunförbundet leda ett fortsatt utvecklingsarbete inom 
socialtjänsten rörande våld inom familjen. (SOU 2002:71, s. 98) 

Våld i en nära relation är ett socialt problem som ju omfattar även mannen och barnen i 
familjen. (SOU 2002:71, s. 52) 

Ärendena benämns som ”familjevåldsärenden”. De skildras som svåra ärenden att hantera och 

förutsätter specifika handläggningsrutiner. En särskild svårighet med familjevåldsärendena är att 

myndighetspersonen ibland måste hantera gemensamma barn som också är brottsoffer, men som 

samtidigt har behov av både sin mamma och pappa (SOU 2002:71, s. 79-80). 

Den synonyma användningen av ”våld i nära relationer” och ”våld inom familjen” tyder på att 

subjektiveringen av den utsatta kvinnan inkorporerar en konstruktion av henne som mamma och 

subjektiveringen av den våldsutövande mannen konstruerar honom som pappa. För att tala med 

Butler (2007, s. 30-31) är detta ett exempel på hur institutioner institutionaliserar en obligatorisk 

heterosexualitet genom att producera en diskursiv sanning som handlar om att könen uppfyller sin 

ödesbestämda funktion medelst de motsatta könens enande. Detta är den hegemoniska ”biologi-

är-ödet”-diskursen (ibid., s. 8-9). Utifrån detta resonemang kan förekomsten av barn tolkas som 

det tydligaste enandet av könen, varpå barnet blir till en slags materiell manifestation av de motsatta 

könens förening. Denna diskurs kallar jag följaktligen för ”diskursen om familjevåldet”. 
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Diskursen om den särskilt utsatta kvinnan 
Våldsofferkonstruktionen utökas en aning av utredarna genom utpekandet av en särskild målgrupp: 

Ytterligare en fråga för socialtjänsten gäller de grupper av kvinnor som i dag har svårt att få 
stöd och skydd trots att de har ett mycket stort skyddsbehov. Det gäller missbrukare, psykiskt 
störda och prostituerade. (SOU 2002:71, s. 99) 

När särskilt utsatta kvinnor kommer på tal uppmärksammar utredarna att berörda myndigheter 

måste införa rutiner som möjliggör ett tidigt upptäckande av ärenden som kräver särskilda 

skyddsinsatser, då dessa kvinnor har ett särskilt stort behov av stöd (SOU 2002:71, s. 80). 

Vokabulären som utredarna brukar för att konstruera vissa kvinnor som särskilt utsatta kan 

upplevas som stötande av läsaren, då det är en i vår tid förlegad vokabulär. Icke desto mindre 

uppmärksammar utredarna att det finns marginaliserade grupper i samhället som kan uppleva 

större svårigheter att få samhällets stöd när de även utsätts för partnervåld. Detta våldsoffer 

konstrueras inte som mamma till skillnad från familjevåldsdiskursen. Faktum är att ord som barn, 

familj eller hem aldrig nämns i samband med detta våldsoffer. Den särskilt utsatta kvinnan kan 

därför tolkas som en utmaning till konstruktionen av det utsatta våldsoffret som mamma, då detta 

våldsoffer konstrueras som ”mer” utsatt på grund av yttre faktorer som inte har med familjen att 

göra. Därför har jag döpt diskursen till ”diskursen om den särskilt utsatta kvinnan”. 

Diskursen om det övriga våldet 
Det är inte bara föregående diskurs våldsofferkonstruktion som utgör en slags invändning mot 

diskursen om familjevåldet. Utredarna nämner två ytterligare våldsutsatthetsformer som står i 

kontrast med modern som våldsutsatt: 

Ofta är det en man som utsätter en kvinna för våld men det förekommer också, om än i liten 
utsträckning, att kvinnor misshandlar sina män. /…/ Våld förekommer vidare i homosexuella 
förhållanden. (SOU 2002:71, s. 41) 

Detta våld väljer emellertid utredarna att inte behandla. De menar att det är naturligt att de 

avgränsar sig till våld i familjen, då det är den vanligaste formen av våld (SOU 2002:71, s. 41). 

I citatet uttalar sig utredarna med hög affinitet om hur vanligt förekommande familjevåldet är i 

relation till kvinnors våld mot män och partnervåld i homosexuella parkonstellationer. 

Formuleringarna ”det förekommer också” och ”förekommer vidare” förskjuter övriga våldsformer 

till periferin, då också och vidare används för att markera tillägg. Vad gäller den förstnämnda 

våldsformen så ger utredarna utrymme för förekomsten av kvinnliga våldsutövare och manliga 

våldsoffer, vilket bryter mot naturaliserade könsidentitetsbaserade förväntningar på stereotypt 

”kvinnligt” och ”manligt” beteende (Butler, 2003, s. 106). Utredarna uttalar sig å andra sidan med 

hög affinitet om att kvinnors våld mot män sker i jämförelsevis liten utsträckning. Genom ordet 

”misshandel” reducerar utredarna dessutom våldets uttryck till att endast gälla fysiskt våld, fastän 

tidigare forskning konstaterar att män i olikkönade relationer främst utsätts för psykiskt våld 

(Nybergh, 2013, s. 4). Den andra våldsformen möjliggör i sin tur att parterna kan vara annat än 

heterosexuella. Man och kvinna konstrueras alltså inte som varandras föremål för begär. Således 

handlar denna våldsförståelse om diskontinuerliga genus som bryter mot den automatiska 

treenigheten (Butler, 2007, s. 24). Jag har därför döpt diskursen till ”diskursen om det övriga 

våldet”. 
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Sammanfattande analys 
Sammantaget innehåller SOU 2002:71 en delvis tydlig rollfördelning. Kvinnor konstrueras som 

utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av en manlig partner, vilka även subjektiveras som 

hjälpbehövande och mamma respektive pappa. Sålunda upprätthåller utredningen ett binärt 

genussystem och den heterosexuella matrisen, då parets gemensamma barn blir som en symbol för 

de motsatta könens enande. Läsaren återser ”diskursen om den utsatta kvinnan” och ”diskursen 

om kvinnan i behov av hjälp” men med tillägget ”diskursen om mannen i behov av hjälp” som 

tillsammans konstruerar ”diskursen om familjevåldet”. 

Fig. 3. Diskurser i SOU 2002:71 

 

 

Som figuren visar innehåller utredningen också motdiskurser som utmanar familjevåldsdiskursen. 

SOU:n har därför en hög interdiskursivitet, vilket speglar den hegemonisk kampen om 

partnervåldets sanning. ”Diskursen om den särskilt utsatta kvinnan” utmanar genom att skildra hur 

utsatthet inte bara har med det kvinnliga könet i sig att göra, utan andra yttre faktorer. ”Diskursen 

om det övriga våldet” utmanar genom att ifrågasätta rollerna våldsoffer och förövare i termer av 

kvinna och man, då även kvinnan kan vara våldsutövare. Diskursen ifrågasätter även parternas 

förmodade heterosexualitet och därav den heterosexuella matrisen. 

Som framgår är det ”diskursen om familjevåldet” som utgör den hegemoniska diskursen, då den 

reproducerar föregående utrednings subjektivering av kvinnan som det mest sannolika våldsoffret 

samtidigt som detta sker med en ny underdiskurs som markerar en diskursiv förändring. Vad gäller 

diskursordningen förekommer ”diskursen om den särskilt utsatta kvinnan” något oftare än 

”diskursen om det övriga våldet” som intar en perifer position. Ideologiskt sett kan utredningen 

sägas ge uttryck för både den ”heterosexuella ideologin” och vad som kan kallas för en 

”demokratisk ideologi” i och med uppmärksammandet av tidigare okända grupper. 

SOU 2014:49 
SOU 2014:49 (s. 4) är ett betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer som 

fått i uppdrag av Justitiedepartementet, efter bemyndigande från regeringen, att utreda hur 

samhället kan arbeta bättre med partnervåldsärenden och motverka våld i nära relationer. 
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Diskursen om insatsernas betydelse 
I utredningens inledning diskuterar utredarna våld i nära relationer som en folkhälsofråga. Detta 

beror på att fysisk och psykisk ohälsa förekommer oftare bland personer som har utsatts för 

partnervåld i jämförelse med den övriga befolkningen (SOU 2014:49, s. 13). Utöver fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld så kan den våldsutsatta även utsättas för att dennas ekonomi och/eller 

tillhörigheter förstörs av våldsutövaren (ibid., s. 54). Utredarna hänvisar till kartläggningar utförda 

av Brå och NCK som visar att våldet är vanligare än vad man kan tro då drygt var femte person i 

Sverige har varit utsatt för våld i en nära relation någon gång i sitt liv. Detta anmäls sällan av 

brottsoffren och det är en liten andel som söker samhällets hjälp (ibid., s. 52). Samhället är ytterst 

ansvarig för att möta varje våldsutsatts behov och utredarna påpekar att tillgängliga insatser måste 

anpassas till individen för att få avsedd effekt (ibid., s. 13). Först och främst är våldsutsatta i behov 

av skydd och det är socialtjänsten som ska tillgodose detta genom att göra en riskbedömning som 

kan leda till att skyddat boende beviljas (ibid., s. 81). Socialnämnden har även ett lagstadgat ansvar 

för att erbjuda stöd och insatser till våldsutövare. Detta stöd ska vara inriktat på att bryta det 

våldsamma beteendet (ibid., s. 269). 

Våldsdefinitionen som utredningen brukar är nästan identisk med WHO:s (2002, s. 6-7) med 

undantaget att försummelse inte nämns. Socialtjänsten är en uttalad aktör i sammanhanget, då 

utredarna beskriver myndighetens ansvar för olika målgrupper genom direkta förpliktande 

modaliteter som "ska" och ”måste”. De som subjektiveras som socialtjänstens målgrupp och 

mottagare av dessa insatser definieras som ”våldsutsatta” och ”våldsutövare” eller ”gärningsmän” 

utan att utredarna förenar ett specifikt kön till en särskild roll. Med hjälp av socialtjänstens insatser 

förmedlar utredarna att våldsutsatta kommer att få skydd och våldsutövare kommer att få hjälp 

med att bli mindre våldsamma. Det informella stödet som många upplever är lättare att vända sig 

till för att få hjälp (Ekström, 2016, s. 47) nämns inte överhuvudtaget till förmån för samhällets 

officiella stöd. Därför kallar jag denna diskurs för ”diskursen om insatsernas betydelse”. 

Utredarna förenar emellanåt ett kön till en roll i våldsdynamiken genom att beskriva kvinnor som 

särskilt utsatta för våld i nära relationer (SOU 2014:49, s. 52). Sett över hela livet är våldet mot 

kvinnor mer upprepat jämfört med våldet mot män och dessutom är det grövre. Det är fler kvinnor 

som behöver uppsöka läkarvård för sina skador och de drabbas av dödligt våld i större utsträckning. 

Statistik visar att det är ungefär 17 kvinnor och fyra män som dör varje år till följd av partnervåld 

(ibid., s. 56-57). Utredarna förklarar detta genom att tillämpa ett feministiskt perspektiv: 

Utgångspunkten i detta perspektiv är att det råder en ojämlik maktbalans mellan könen. 
Samhällets patriarkala strukturer innebär att män kontrollerar kvinnors levnadsvillkor och att 
vissa män befäster denna kontroll med våld. (SOU 2014:49, s. 46) 

På grund av den ojämlika maktbalansen mellan könen har Sveriges kommuner utvecklat sitt arbete 

mot våld i nära relationer genom att fokusera på behandling för män som utsätter kvinnor för våld. 

Detta är även ett led i kommunernas jämställdhetsarbete (SOU 2014:49, s. 269). 

Det är med hög affinitet som utredarna förmedlar kvinnors särskilda utsatthet. Detta bekräftas av 

nutida forskning som också framhåller att kvinnor är mer våldsutsatta än män, då var fjärde kvinna 

och var sjätte man tros vara utsatt (Socialstyrelsen, 2016, s. 14). Citatet inbegriper en kort 

maktanalys av samhällets patriarkala struktur. Det går att än en gång fråga sig huruvida mannens 

kontroll över kvinnan är ett mål i sig, eller om det är ett medel för mannen att konstruera sin 
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maskulina identitet (Connell, 2005, s. 83) genom att vara det hon inte är: i kontroll snarare än 

kontrollerad. Således återser läsaren ”diskursen om den utsatta kvinnan”. 

När utredarna behandlar samhällets stödinsatser mot våld i nära relationer, så diskuterar de vid 

upprepade tillfällen partnervåldets andra samhälleliga följder: 

Utöver stort mänskligt lidande leder våld i nära relationer till avsevärda kostnader för 
samhället. (SOU 2014:49, s. 13) 

Med andra ord handlar detta om partnervåldets samhällsekonomiska följder. De senare 15 åren har 

samhället satsat fler resurser för att förebygga våld i nära relationer, men ingen undersökning har 

gjorts för att ta reda på vilken effekt satsningarna har haft (SOU 2014:49, s. 19). Utredarna beräknar 

att Sverige spenderar fyra miljarder kronor årligen på arbetsmetoder mot våld i nära relationer och 

därför efterfrågar de nya arbetssätt som ökar den samhällsekonomiska effektiviteten (ibid., s. 343). 

En tolkning av utredarnas samhällsekonomiska inriktning är att det kan vara ett uttryck för ett 

effektiviseringskrav som förmodligen har sitt ursprung i den då förhärskande nyliberala politiska 

diskursen. Värt att diskutera är vad ett sådant krav kan ha för effekter på det praktiska arbetet. Ett 

uppenbart sätt att arbeta effektivt är att ansvariga myndigheter inte tar sig an ”svåra ärenden”, med 

andra ord ärenden som faller utanför den generella partnervåldsförståelsen. Det sociala arbetet är 

inriktat på mäns våld mot kvinnor: det som inte kan kategoriseras som detta kan med andra ord 

förstås som svåra ärenden. Det kan sålunda finnas en överhängande risk att ett effektiviseringskrav 

inte uppmärksammar ärenden som hamnar utanför den stereotypa förståelsen av partnervåld (Tsui, 

Cheung & Leung, 2010, s. 772-774), vilket i sig kan tyda på förekomsten av en heterosexuell bias 

(Berkman & Zinberg, 1997, s. 320). Dessutom framställer denna ekonomiska diskurs de 

våldsutsatta som en samhällsekonomisk belastning. Detta riskerar att reducera människor till rena 

siffror och utgifter, vilket inte ger en god grund för ett empatinära socialt arbete. Mot bakgrund av 

detta har jag döpt diskursen till ”diskursen om våldets kostnader”. 

Diskursen om särskild sårbarhet 
Fastän utredarna beskriver kvinnors våldsutsatthet som ett stort problem som kräver åtgärder på 

samhällsnivå så påtalar utredarna att det finns andra grupper som kan vara än mer utsatta. 

Utredarna beskriver så kallade ”särskilt sårbara grupper”. Det är en grupp som kan löpa större risk 

att utsättas för våld utan att få hjälp till följd av begränsade sociala eller politiska resurser (SOU 

2014:49, s. 117-118). Utredarna konstaterar att: 

Vissa är mer utsatta än andra. De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, 
familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. (SOU 2014:49, s. 53) 

Utredarna redogör för hur både våldsutsatta och våldsutövare kan tillhöra denna målgrupp till följd 

av ”psykosocial problematik” (SOU 2014:49, s. 47). Personer som får missbruksbehandling eller 

har psykiska problem, och därför redan är ärenden inom socialtjänsten, beskrivs som särskilt utsatta 

för partnervåld (ibid., s. 15). Våldsutövarna framställs leva en ”marginaliserad tillvaro” då många 

är arbetslösa, har knappa tillgångar, en kriminell bakgrund och/eller lider av psykisk ohälsa (ibid., 

s. 58). Det är ofta en kombination av sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som kan utgöra 

en förklaring till våldet (ibid., s. 44). 



Sandra Nyander 

34 (46) 

Subjektiveringen av målgruppen sker genom könsneutrala kategoriseringar: ”våldsoffer” och 

”våldsutövare”. Såtillvida frångår utredarna den binära uppdelningen av de ”naturliga” könen 

(Butler, 2007, s. 59). Således kan vem som helst uppfattas som offer eller förövare. Däremot går 

det att argumentera för att subjektiveringen av både offer och förövare som ”psykiskt sjuka” eller 

”missbrukare” kan leda till att våld i nära relationer inte konstrueras som något som vem som helst 

skulle kunna vara med om, utan som något som endast förekommer inom redan marginaliserade 

grupper. På så vis konstrueras våldet nästintill som ”våld i avlägsna nära relationer”. Detta skulle 

kunna hindra enskilda från att söka hjälp, då det förutsätter att man utöver en våldsofferidentitet 

skapar sig en ytterligare identitet – en missbruksidentitet exempelvis – som utsatt. Mot bakgrund 

av att utredarna inkorporerar sociala aspekter i sin individualpsykologiska förklaringsmodell kallar 

jag denna diskurs för ”diskursen om psykosocial problematik”. 

Det är inte bara psykiskt sjuka eller personer med beroendeproblematik som är särskilt sårbara: 

Värt att påminna om är att hbtq-personer givetvis utsätts för våld i nära relationer. Våld i 
samkönade förhållanden tenderar ibland att glömmas bort. (SOU 2014:49, s. 77) 

Utredarna framhåller att samhället måste tillgodose hbtq-personers behov av stöd, men de 

problematiserar att det inte finns mycket forskning om målgruppens våldsutsatthet vilket kan 

försvåra arbetet. På grund av bristen på kartläggningar om våld i samkönade relationer, riskerar 

våldsutsatta hbtq-personer att inte uppmärksammas. Emellertid menar de att detta även kan bero 

på att målgruppen inte söker hjälp i samma utsträckning (SOU 2014:49, s. 126). 

Ovanstående citat åskådliggör att ”hbtq” och ”samkönat” används synonymt med varandra, med 

andra ord subjektiveras hbtq-personer som homosexuella. Homosexualitet bryter mot den 

heterosexuella matrisens automatiska treenighet, då individerna inte begär sin förmodade 

könsbaserade motsats (Butler, 2007, s. 24). Detta är även en diskursiv process som bryter mot den 

hegemoniska ”biologi-är-ödet”-diskursen (ibid., s. 8-9). Det går att tolka citatet som utredarnas 

försök att begripliggöra det obegripliga – bisexualitet samt trans- och queerpersoner – genom att 

förstå hbtq-begreppet på ett könsbinärt sätt. En konsekvens är att övriga könsidentiteter och 

sexualiteter subjektiveras som outsiders (Fairclough, 2010, s. 53): de konstrueras inte som en 

målgrupp för samhällets stödinsatser på samma sätt som homosexuella, då den förpliktande 

modaliteten ”måste” förknippas till socialtjänstens ansvar för homosexuellas skyddsbehov. Detta 

åskådliggör sambandet mellan kunskap och handling, vilket är den fjärde socialkonstruktionistiska 

premissen, då målgruppsdefinitioner konstrueras som en förutsättning för insatser (Burr, 1995, s. 

3). Jag har mot denna bakgrund döpt diskursen till ”diskursen om det homosexuella våldet”. 

Sammanfattande analys 
Sammantaget innehåller SOU 2014:49 könsneutrala subjektiveringar. De som konstrueras som 

målgrupp för socialtjänstens insatser till följd av fysiskt, psykiskt, sexuellt eller materiellt våld 

benämns som ”våldsutsatta” och ”våldsutövare”. Det är i undantagsfall som utredarna 

kategoriserar rollerna i könande ordalag. Detta sker främst i den återkommande ”diskursen om den 

utsatta kvinnan” vari utredarna kategoriserar kvinnor som våldsutsatta och män som våldsutövare, 

vilket vidmakthåller den heterosexuella matrisens automatiska treenighet. Som figuren nedan visar 

är denna diskurs en underdiskurs med ”diskursen om våldets kostnader” som tillsammans 

konstruerar ”diskursen om insatsernas betydelse”. 
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fig. 4. Diskurser i SOU 2014:49 

 

Figuren visar även att interdiskursiviteten är hög till följd av motdiskursen ”diskursen om särskild 

sårbarhet” och dess underdiskurser som på olika sätt intar en motsatt position gentemot insats-

diskursen. ”Diskursen om psykosocial problematik” subjektiverar inte bara kvinnor som särskilt 

utsatta, utan grupper som är marginaliserade på olika sätt. ”Diskursen om det homosexuella våldet” 

bryter med den heterosexuella matrisens treenighet genom att utmana den stereotypa förståelsen 

av partnervåld som ett heterosexuellt fenomen, även om detta görs genom ett upprätthållande av 

det könsbinära genussystemet. 

De olika diskurserna speglar en hegemonisk kamp. Mot bakgrund av att ”diskursen om insatsernas 

betydelse” reproducerar tidigare diskursordning i och med subjektiveringen av ”den utsatta 

kvinnan”, om än ur ett nytt organisatoriskt och samhällsekonomiskt perspektiv, så utgör denna den 

hegemoniska diskursen. Följaktligen befinner sig ”diskursen om särskild sårbarhet” i en 

underordnad position i diskursordningen. Vad gäller ideologin kan de övervägande könsneutrala 

subjektiveringarna tyda på att den ”demokratiska ideologin” har tilltagit i styrka i denna SOU. Dock 

återfinns även den ”heterosexuella ideologin” till följd av den hegemoniska diskursen. 

SOU 2021:85 
SOU 2021:85 (s. 3) är ett delbetänkande av Trygghetsberedningen som, efter ett bemyndigande av 

regeringen, tillsattes av Justitiedepartementet för att bistå regeringen med underlag till en 

kunskapsbaserad kriminalpolitik med syftet att minska brottsligheten och öka människors trygghet. 

Diskursen om den utsatta kvinnan 
I det första avsnittet om våld i nära relationer klargör utredarna att de avgränsar sig till alla yttringar 

av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Utredarna definierar sedan mäns våld mot kvinnor som 

en ”kriminalpolitisk utmaning”, då det leder till allvarliga hälsoeffekter för de drabbade. 

Anledningen till att utredningen avser diskutera kvinnor som våldsutsatta är för att det är vanligare 

att kvinnor utsätts och våldet som riktas mot dem är oftast grövre. Exempelvis utsätts kvinnor 

oftare för dödligt partnervåld jämfört med män (SOU 2021:85, s. 23). Av den anledningen är mäns 

våld mot kvinnor en prioriterad fråga och för att bekämpa detta samhällsproblem så behövs fler 

återfallsförebyggande insatser för män (ibid., s. 55). Socialnämnden har ett ”särskilt ansvar” för 

kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och ska kunna erbjuda ändamålsenliga stödinsatser 

(ibid., s. 247). Utredarna framhåller att det också förekommer män som utsätts för våld i nära 

relationer och att män nästan är lika utsatta som kvinnor, men att allvarligheten i våldet skiljer sig 

åt (ibid., s. 58). Utifrån ett feministiskt perspektiv kan detta tolkas som ett uttryck för mannens 

överordnade position i samhället och utredarna noterar att: 
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Våldet är enligt detta synsätt ett uttryck för den övergripande ojämlikheten mellan könen, en 
ojämlikhet som våldet i sin tur reproducerar via destruktiva maskulinitetsnormer. (SOU 
2021:85, s. 116) 

Utredarna beskriver att varje människa genomgår en socialiseringsprocess av specifika könsroller 

tidigt i livet. Maskulinitetsnormerna som utredarna nämner i citatet beskrivs som destruktiva 

jämfört med femininitetsnormerna (SOU 2021:85, s. 116). 

Våldsdefinitionen som utredarna använder är lik den i SOU 2002:71 i och med att det materiella 

våldet inte inkluderas, varför den skiljer sig något från WHO:s (2002, s. 6-7) definition av 

våldstyperna. Utredarna avgränsar sig till mäns våld mot kvinnor som specifikt samhällsproblem. I 

enlighet med den heterosexuella matrisen konstrueras våld som ett fenomen som sker mellan två 

könade individer som har eller har haft en romantisk relation med varandra (Butler, 2007, s. 31). 

Man och kvinna konstrueras därav som varandras motsats (ibid., s. 59) i och med att de förmodas 

begära varandra, men även då de kategoriseras som våldsutövare respektive våldsutsatt. Med hög 

affinitet förklarar utredarna att kvinnors våldsutsatthet är vanligare och grövre än mäns, vilket 

överensstämmer med tidigare kartläggningar (Brå, 2014, s. 7) som påtalar att kvinnor därför har 

stora behov av samhällets stödinsatser. Därför återser läsaren ”diskursen om den utsatta kvinnan”. 

Även om utredarna avgränsar sig till mäns våld mot kvinnor, så påtalar de att män och kvinnor är 

utsatta för partnervåld i nästan lika hög grad. Subjektiveringen av män är kringgärdad av en 

ambivalens avseende vilken typ av insats som de kvalificerar sig till: stöd- och skyddsinsatser eller 

enbart återfallsförebyggande insatser. Inom ramen för denna specifika diskurs konstrueras män 

med högre affinitet som våldsutövare och därför i behov av återfallsförebyggande insatser. Den 

feministiska förklaringsmodellen för partnervåld tydliggör detta, då partnervåld skildras som ett 

uttryck för en maskulinitetsnorm som drabbar kvinnor. 

Diskursen om särskild sårbarhet 
Även om utredarna definierar kvinnor som mest utsatta för våld i nära relationer, så identifierar de 

förekomsten av grupper som är ”särskilt sårbara”. Med detta avses grupper och individer som har 

svårare än andra att tillvarata sina rättigheter när de utsätts för våld (SOU 2021:85, s. 232). 

Utredarna exemplifierar genom att nämna att kvinnor med missbruksproblematik som utsätts för 

våld av en partner har svårare att få sina intressen tillgodosedda. Män utgör en annan särskilt sårbar 

grupp då de inte erbjuds samhällets stöd i samma utsträckning som kvinnor till följd av att de inte 

lika lätt betraktas som brottsoffer av andra. De avstår oftare från att uppsöka samhällets hjälp och 

utredarna menar att det kan bero på att de har svårare än kvinnor att identifiera sig med 

brottsofferrollen (ibid., s. 234). Ändå uppmärksammar utredarna att: 

Även om mycket pekar på att en stor del av det våld (särskilt det grova) som begås i nära 
relationer är riktat mot kvinnor och begås av män, vet vi att det också förekommer att kvinnor 
utsätter sin manliga partner för våld och att det förekommer våld också inom samkönade 
parrelationer och i andra nära relationer än parrelationer. (SOU 2021:85, s. 59) 

Då mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga är socialtjänstens arbete inriktat på att bemöta 

våldsutsatta kvinnors behov, men Socialstyrelsen har understrukit vikten av att kartlägga vilka andra 

grupper som kan vara i behov av socialtjänstens stöd (SOU 2021:85, s. 248). Det saknas nämligen 

kunskap om vilka våldsutsatta grupper som kommer i kontakt med socialtjänsten, vilka insatser 

som ges och hur ofta. Av den anledningen går det inte att uttala sig om huruvida kommunerna 
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uppfyller sitt lagstadgade ansvar att verka för att brottsutsatta får det stöd de behöver (SOU 

2021:85, s. 319). Särskilt inte med tanke på att kommunernas brottsofferstödjande arbete ser olika 

ut i landet (ibid., s. 244). Som exempel erbjuder samtliga skyddade boenden i Sverige skydd till 

våldsutsatta kvinnor, medan omkring 38 procent även erbjuder män skydd (ibid., s. 273). För att 

kunna uppfylla sitt ansvar och utveckla arbetet med fler målgrupper menar utredarna att 

Socialstyrelsen behöver avsätta resurser om två miljoner kronor för kartläggningens genomförande. 

Utredarna betonar att det är en marginell summa och upprepar att kartläggningen är nödvändig för 

att ovan angivna sårbara grupper ska få hjälp (ibid., s. 331). 

Vad gäller utredarnas utpekande av män som särskilt sårbar grupp delvis till följd av deras 

hjälpsökarbeteende så överensstämmer det med tidigare forskning som har studerat mäns 

anmälningsbenägenhet (Brå, 2014, s. 78). Detsamma gäller studier om våldsutsatta mäns 

våldsofferidentitetsskapande som visar på att stereotypen om partnervåld, i vilken offret 

konstrueras som en heterosexuell kvinna och förövaren som heterosexuell man, kan utgöra ett 

hinder för män att förstå att de är utsatta. Samma stereotyp kan även påverka omgivningens 

förståelse för och bemötande av partnervåld som inte lever upp till stereotypen (Tsui, Cheung & 

Leung, 2010, s. 772-774). Ett annat hinder skulle kunna vara att den våldsutsatta mannen vill leva 

upp till rådande maskulinitetsnormer, men på grund av att han utsätts av sin kvinnliga partner så 

lever ingen av dem upp till samhällets könsnormer. Sålunda avstår mannen från formellt stöd för 

att inte få sin maskulinitet ifrågasatt (Connell, 2005, s. 77). 

Fastän utredarna identifierar män som en potentiell målgrupp för brottsofferstödjande insatser, är 

det med låg affinitet som de diskuterar kvinnors våld mot män och samkönat partnervåld i citatet 

ovan i och med ordet ”förekommer”. Ordet markerar en osäkerhet avseende hur många som 

omfattas. Våldsutsatthetsformerna konstrueras dessutom som tillägg, då båda grupperna 

introduceras med ordet ”också”. Ordet indikerar att läsaren först måste förstå mäns våld mot 

kvinnor som fenomen för att kunna begripa övriga våldsutsattheter. Detta kan tyda på 

befintligheten av en heterosexuell bias (Berkman & Zinberg, 1997, s. 320), där våld inom ramarna 

för en heterosexuell relation är begriplig och övrigt våld konstrueras som avvikelser eller tillägg. 

Utredarna utmålar Socialstyrelsen som ansvarig aktör via den subtilt förpliktande modaliteten 

”behöver” och uppmanar myndigheten att genomföra en kartläggning av socialtjänstens arbete för 

att fler ska kunna få hjälp. Detta kan tolkas som ett led i det effektiviseringskrav som förekom i 

föregående SOU, med skillnaden att utredarna nu uppmanar socialtjänsten att ta sig an ”svåra 

ärenden” som särskilt sårbara grupper utgör. Detta är dock inte möjligt utan att kartlägga deras 

behov. Utan sådana kartläggningar är det svårt för socialtjänsten att veta om nya arbetsmetoder 

och insatser kommer att utnyttjas: om inte vore det ett slöseri med värdefulla samhällsresurser. Än 

en gång finns det ett ekonomiskt motiv i utredningen. För att summera återser läsaren ”diskursen 

om särskild sårbarhet”. 

Sammanfattande analys 
Sammantaget innehåller SOU 2021:85 en tydlig rollfördelning då kvinnor subjektiveras som särskilt 

utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld av en nuvarande eller före detta manlig partner. 

I det avseendet är utredningens förståelse av våld i nära relationer i linje med den heterosexuella 

matrisen, då våldet förmodas ske mellan könsmässigt olika individer som antas begära varandra. 

Litet utrymme ges för att män kan vara våldsutsatta i ”diskursen om den utsatta kvinnan”. Män 
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subjektiveras som målgrupp i det sociala arbetet när det handlar om återfallsförebyggande insatser, 

medan kvinnan behöver skyddsinsatser. 

fig. 5. Diskurser i SOU 2021:85 

 

Som figuren visar sker å andra sidan en hegemonisk kamp i utredningen i och med ”diskursen om 

särskild sårbarhet”, vilket medför att interdiskursiviteten är hög. Män subjektiveras inte längre som 

behövande personer enkom på grund av sitt eget våldsamma beteende, utan för att de är 

våldsutsatta av en kvinnlig partner. Diskursen bryter dessutom med den heterosexuella matrisen 

genom att skildra partnervåldets förekomst i andra parkonstellationer. Med tanke på att diskursen 

endast avhandlar olikkönat och samkönat partnervåld reproducerar samtidigt diskursen det 

könsbinära genussystemet. 

”Diskursen om den utsatta kvinnan” reproducerar tidigare diskursordning genom att subjektivera 

kvinnan som det ideala och mest tänkbara våldsoffret inom ramen för våld i nära relationer, även 

om diskursen har förändrats en aning genom att även konstruera män som potentiell målgrupp för 

samhällets insatser. Av denna anledning är denna diskurs den hegemoniska diskursen i utredningen. 

Motdiskursen ”diskursen om särskild sårbarhet” konstrueras som ett tillägg i relation till den 

hegemoniska sanningen och befinner sig således i en underordnad position i diskursordningen. 

Subjektiveringarna som kommer sig av den hegemoniska diskursen tyder på att den ”heterosexuella 

ideologin” har störst inflytande i utredningen, medan den ”demokratiska ideologin” ger sig 

tillkänna i undantagsfall. 

DISKUSSION 

Det avslutande avsnittet inleds med en sammanfattning av arbetets resultat och analys. Därefter 

avhandlas resultaten i ljuset av den tidigare forskningen för att komma underfund med hur 

resultaten, om än i blygsam mån, kan bidra till forskningsfältet. Därpå diskuteras det teoretiska 

ramverket avseende vilka hinder och möjligheter det har medfört för arbetets resultat. 

Avslutningsvis följer ett resonemang om vilka konsekvenser resultaten kan bringa det sociala 

arbetet som forskningsdisciplin och praktik. 

Sammanfattning av arbetets resultat 
Under de 27 år som har passerat mellan det första och fjärde betänkandet som har varit föremål 

för analys har flertalet diskursiva förändringar ägt rum. Nedanstående figur visualiserar hur 

respektive utrednings subjektiveringar ser ut. 
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fig. 6. Subjektiveringar över tid 

 

I SOU 1994:56 använder utredarna benämningen våldsutsatt synonymt med kvinna och detsamma 

gäller för rollen som våldsutövare och man. Såtillvida står denna utredning för de mest 

endimensionella subjektiveringarna. I resterande tre utredningar används inte dessa 

kategoriseringar synonymt med varandra, men som figuren tydliggör kvarstår man och kvinna som 

binära oppositioner i förståelsen av partnervåld, oavsett vilken sexualitet de förmodas ha. 

Detsamma sker i SOU 2014:49 fastän utredarna brukar hbtq-begreppet. Utredarna nämner aldrig 

vare sig trans- eller queerpersoner: två grupper vars existens ifrågasätter rådande binära 

genussystem. Därför verkar genus förstås som en förlängning av kön i utredningarna. Detta märks 

särskilt när utredarna i den första SOU:n och utredarna i den fjärde SOU:n redogör för sina 

förklaringsmodeller om partnervåldets orsaker. I båda fallen diskuterar de maskulinitetsnormer och 

associerar dem till manliga våldsutövare. Detsamma sker inte när väl kvinnor konstrueras som 

våldsutövare, fastän våld och maskulinitet associeras med varandra. Sålunda borde även den 

våldsutövande kvinnan kunna subjektiveras som maskulin, men eftersom utredarna drar 

likhetstecken mellan kön och genus är det endast män som tilldelas maskulinitet. Vad gäller 

förståelsen av våldsutsatta och våldsutövares sexualitet så omnämns aldrig bisexualitet i någon 

utredning, varför även sexualitet förstås utifrån en binär uppdelning. 

Eftersom det inte i någon utredning råder tvivel om att kvinnor utsätts för våld i nära relationer i 

störst omfattning så subjektiveras de alltigenom som en självklar målgrupp för samhällets insatser. 

Socialtjänsten konstrueras som en myndighet med särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor och av 

den anledningen är insatserna mot våld i nära relationer utformade med dem i åtanke. Figuren ovan 

synliggör att både utsatta och förövare konstrueras som målgrupper för socialtjänsten från och med 

SOU 2002:71. Vad gäller män som specifik målgrupp konstrueras de som i behov av 

återfallsförebyggande insatser i SOU 2002:71 och SOU 2014:49, medan utredarna i SOU 2021:85 

beskriver att män är i behov av socialtjänstens stöd både som våldsutsatta och våldsutövare. Vad 

gäller homosexuella personer så nämns de i förbigående i SOU 2002:71 och konstrueras inte som 

en målgrupp då ingen myndighet konstrueras som ansvarig för deras behov. Det är först från och 

med SOU 2014:49 som homosexuella konstrueras som en målgrupp inom ramen för det sociala 



Sandra Nyander 

40 (46) 

arbetet. I såväl SOU 2014:49 som SOU 2021:85 påtalar utredarna att det inte finns tillräckligt 

mycket forskning om våldets omfattning i samkönade relationer för att anpassade insatser ska 

kunna initieras. Utifrån detta drar jag slutsatsen att bisexuella, trans- och queerpersoner inte 

konstrueras som målgrupp. 

Ovanstående förändringar över tid avseende subjektiveringen av våldsutsatta och våldsutövare 

samt beskrivningen av målgrupper visar på förekomsten av olika diskurser om partnervåld. 

fig. 7. Samtliga diskurser 

 

Figuren visar att jag har urskilt och namngivit 13 diskurser, varav flertalet återkommer över tid men 

i nya konstellationer. I SOU 1994:56 och SOU 2002:71, som är de två översta illustrationerna, 

orienterar sig diskurserna till övervägande del runt kvinnor som subjektiveras som det primära 

våldsoffret. SOU 2002:71 innehåller dock motdiskurser som ifrågasätter den ”sanning” som den 

hegemoniska diskursen producerar genom att subjektivera fler grupper som målgrupp. Från och 

med SOU 2014:49 sker något större diskursiva förändringar i och med skiftet från en mikro- eller 

individnivå till makronivå då organisatoriska och samhällsekonomiska aspekter inkluderas i nya 

diskurser. Detta skulle kunna vara en effekt av dåvarande politiska effektiviseringskrav på statliga 

myndigheter och utredarna kan ha fått i uppdrag att särskilt beakta samhällets resurser under 

utredningsarbetet. 

Figuren visar även att interdiskursiviteten har förändrats över tid. De tre tidigare utredningarna 

karakteriseras av hög interdiskursivitet med många underdiskurser som bär på olika 

subjektiveringar. I SOU 2021:85 har de tidigare utredningarnas spridda subjektiveringar funnit sig 

till rätta i två enhetliga diskurser. På så vis tolkar jag de tre tidigare SOU:erna som samhällets försök 

att komma underfund med vilka grupper som drabbas av partnervåld för att definiera sitt eget 

ansvarsområde. Det kan tänkas ligga i samhällets intresse att det finns så tydligt definierade 

målgrupper som möjligt, då det har visat sig vara en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna 

bistå med stöd. Detta förutsätter så enhetliga diskurser som möjligt. Den allra enhetligaste och mest 

förekommande diskursen över tid är ”diskursen om den utsatta kvinnan”. Därför kan diskursen 

förstås som den beständigaste av vår epoks sanningsregimer. 
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Arbetets resultat i relation till tidigare forskning om våld i nära relationer 
Arbetets resultat och analys visar att partnervåld varken är ett individuellt eller heterosexuellt 

fenomen. SOU 2014:49 nämner att var fjärde kvinna och var sjätte man kan tänkas vara utsatt för 

våld i nära relationer, vilket tyder på att det är ett systematiskt och inte individuellt problem. Mot 

bakgrund av att förekomsten av partnervåld i andra parkonstellationer än heterosexuella diskuteras 

från och med SOU 2002:71 går det även att dra slutsatsen att våld i nära relationer inte är unikt för 

heterosexuella par. Vidare tydliggör resultaten från SOU 2014:49 och SOU 2021:85 att det inte 

finns lika mycket hjälp att få som våldsutsatt hbtq-person, då samtliga insatser är skapade med 

mäns våld mot kvinnor i åtanke. 

Jag har å andra sidan varken kunnat bekräfta eller dementera aspekter om våldsutsattheten som 

befinner sig på individnivå såsom vilka egna strategier hbtq-personer utvecklar i avsaknad av 

anpassade insatser. I jämförelse med tidigare kvalitativa studier har det inte legat inom ramen för 

mitt arbete att förstå hur utsattheten ter sig utifrån de våldsutsatta själva. Det har i stället varit att, 

medelst ett diskursanalytiskt angreppssätt, undersöka vilken eller vilka sanning/-ar som skapas och 

sprids om partnervåld från en vägledande och styrande institution. Mig veterligen har detta inte 

gjorts innan. Arbetets resultat bidrar därför med ett nytt sätt att närma sig våld i nära relationer i 

jämförelse med tidigare forskning. Resultaten visar vilka diskursiva förändringar som har skett över 

tid vad gäller målgruppsdefinitioner och subjektiveringar samt vilka praktiska konsekvenser dessa 

får i termer av tillgängliga insatser i det sociala arbetet. De synliggör även olika kunskapsluckor, 

vilka beskrivs i ”Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik”. 

Teoridiskussion 
Arbetets teoretiska ramverk består av övergripande perspektiv och avgränsade teorier vilka har 

möjliggjort en pendling mellan mikro- och makronivå i analysprocessen. Utan CDA:s 

historiematerialistiska prägel hade förmodligen inte samhällsekonomins betydande roll i de två 

senaste empiriska nedslagen uppmärksammats, vilket har möjliggjort en analys av samhällets 

ekonomiska motiv i relation till hanteringen av partnervåld. Butlers teorier om performativitet och 

den heterosexuella matrisen har utgjort en kunskapsbas för den typ av intersektionella analys som 

arbetets syfte påkallar. Med hjälp av performativitetsbegreppet har kön, könsnormer och genus 

utgjort analysverktyg i analysprocessen och med Connells maskulinitetsteori som komplement har 

våld som fenomen kunnat förstås mot bakgrund av Butlers definitioner. Butlers heterosexuella 

matris har slutligen utgjort en nödvändig förklaringsmodell för hur det kommer sig att partnervåld 

nästintill framställs som ett heterosexuellt fenomen både i tidigare studier och emellanåt i empirin. 

Det jag inte har kunnat göra till följd av det teoretiska ramverket är att analysera partnervåld utifrån 

fler intersektionella aspekter än kön. Det har inte heller varit möjligt att diskutera femininitet och 

femininitetsnormer på samma sätt som maskulinitet och maskulinitetsnormer. Jag har inte funnit 

en teori som avhandlar femininitet och våld på ett sådant sätt som Connells maskulinitetsteori och 

vare sig Butler eller Connell uppehåller sig vid kvinnors situation. Connells teori inkorporerar 

endast kvinnor i de fall det är nödvändigt för att beskriva hur maskulinitet upprätthålls genom att 

ha en motsats att jämföra sig med. Detsamma kan sägas om Butlers förklaring av kön och genus. 

Därför har socialkonstruktionismens ”binära oppositioner” tillämpats när empirin har påkallat en 

analys av femininitet i relation till maskulinitet. 
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Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Resultaten åskådliggör den nära relationen mellan forskning och praktik, då de två senare empiriska 

nedslagen påtalar nödvändigheten av kartläggningar för att praktiserande socialarbetare ska kunna 

tillgodose särskilt sårbara gruppers behov. De forskningsbaserade och organisatoriska 

förutsättningar som behövs för att socialarbetare ska kunna stödja hbtq-personer finns inte. Även 

om det är möjligt för socialarbetare att bevilja hbtq-personer befintliga insatser mot partnervåld, så 

visar arbetets resultat att insatserna ska anpassas till den enskildas behov. Eftersom det inte finns 

mycket svensk forskning att tillgå om målgruppens behov kan detta leda till att vissa behov förbises 

av praktiserande socialarbetare. 

Dessa praktiska aspekter förtydligar sålunda behovet av vidare forskning i relation till hbtq-

personer som målgrupp för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Som de senare 

SOU:erna betonar behövs studier som kartlägger vilka våldstyper som är särskilt framträdande i 

hbtq-parkonstellationer. Det är även viktigt att fler hbtq-personer än homosexuella inkluderas som 

målgrupp, vilket påkallar nödvändigheten av att kartlägga fler parkonstellationer än den samkönade. 

Dessutom bör hbtq-personers våldsutsatthet analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv som 

uppehåller sig vid fler aspekter än kön: ålder, etnicitet, funktionalitet och socio-ekonomisk 

klasstillhörighet bland annat. Vidare vore det av intresse att utreda hur målgruppen har hanterat 

partnervåldet utan samhällets stöd och huruvida de har utvecklat egna strategier. 

Framtida studier som dessa skulle kunna bidra till att socialtjänsten kan uppfylla sitt uppdrag att 

stödja våldsutsatta och våldsutövare. Dessutom kan en tidigare ohörd, oomtalad och osedd grupp 

få förändrade levnadsvillkor.  
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