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Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att studera hur våld mot kvinnor och våld i hemmet 
definieras och konstrueras i den parlamentariska diskursen i autonoma samhällen. För 
att besvara syftet har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys av utvalda dokument från två 
ärenden som tagits upp i Ålands Lagting, “Godkännande av Europarådets konvention 
om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet” och 
“Skyddshem för personer som drabbats av våld i nära relationer”. Urvalet består av 
transkriberade parlamentsdebatter och ett lagförslag om skyddshem. Uppsatsens 
vetenskapliga förhållningssätt är socialkonstruktionism och Hydéns normvetenskap 
och normmodell samt Hirdmans genussystem används för att tolka materialet. 
Resultaten av studien visar att det finns normativa förväntningar gällande våld mot 
kvinnor och våld i hemmet. Våldet konstrueras som i första hand fysiskt och i andra 
hand psykiskt. Våldsutövaren framställs vara en man och den våldsutsatta framställs 
vara en kvinna eller ett barn. Våldet förväntas ske i en kärnfamilj där barn närvarar och 
bevittnar när pappan utövar våld mot mamman. Mamman och barnet ses som en enhet 
och då den våldsutsatta kvinnan söker skydd förväntas det finnas medföljande barn. 
Heteronormen befästs i materialet då fokus är på kärnfamiljen och den heterosexuella 
relationen. Normer som etableras i den parlamentariska diskursen speglas i samhället. 
Definitionen av vem som är våldsutsatt respektive våldsutövare, och vad som 
definieras som våld, leder till att resurser formas efter de normativa förväntningarna. 
Våldsutsatta och våldsutövare som inte passar in i konstruktionen riskerar att 
osynliggöras och att inte få den hjälp de behöver, eftersom hjälpen inte är utformad 
för dem. 
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1. INLEDNING 
Våld mot kvinnor och våld i hemmet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett socialt 
problem som drabbar människor världen över (Hällen & Sinisalo, 2018:15; Socialstyrelsen, 2016:9). 
Våldet kan ta sig olika uttryck, såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt, vilket 
kan leda till somatiska och psykologiska besvär samt bestående skador (Socialstyrelsen, 2016:17; 
Hällen & Sinisalo, 2018:35–50). Sociala problem identifieras i förhållande till sin omgivning och till 
sociala normer som avgör vad som är det normala och riktiga kontra vad som är avvikande och 
orätt (Sahlin 2013:132). Exempelvis kan våld i hemmet och våld mot kvinnor definieras på olika 
sätt beroende på hur det förstås (Hällen & Sinisalo, 2018:17–18). Vad som ses som våld mot 
kvinnor och våld i hemmet beror på samhällets överenskommelser och hur problemet definierats 
– att inte låta sin partner umgås med vem den vill kan av vissa ses som ett uttryck för ohälsosam 
kontroll och psykiskt våld, medan det av andra kan tolkas som hälsosam svartsjuka eller ett uttryck 
för den svartsjuka partens dåliga självförtroende.  
 
Europarådet antog år 2011 konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor 
och våld i hemmet (även kallad Istanbulkonventionen) som är en del av de internationella 
mänskliga rättigheterna. Den definierar våld mot kvinnor som könsbaserat våld som härstammar 
från de strukturella ojämlikheter som finns mellan män och kvinnor (Burke & Molitorisová, 
2019:189). Istanbulkonventionen uppmuntrar dock parterna, de stater som antar konventionen, att 
tillämpa konventionen på alla oavsett kön som utsätts för våld i hemmet, även om särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt kvinnor som utsätts för könsbaserat våld (Istanbulkonventionen, 
2011, art. 2). I WHO:s rapport från 2013 görs uppskattningen att 35% av världens kvinnor varit 
utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld av en man de haft en nära relation till (WHO, 2013:2). 
Alla, oavsett kön, ålder, religion, könsidentitet, sexuell läggning eller ursprung har rätt att inte 
utsättas för våld i hemmet (Istanbulkonventionen 2011, art. 4). 
 
Autonoma regioner har självstyrande behörighet gällande vissa områden inom en suverän stat. 
Vanligtvis handlar behörigheten om frågor kring kultur, utbildning och sjukvård (Nordiska 
ministerrådet, 2006:13–14). Staten behåller oftast beslutanderätten över utrikespolitik, 
försvarsmakt och rättssystem (ibid.).  I Norden finns tre självstyrande områden: Grönland, 
Färöarna och Åland (Nordiska ministerrådet, 2006:9). Öar har tydliga geografiska gränser som 
skiljer dem från resten av världen, vilket förstärker öbornas sociala gemenskap (Jansson, 2011:126 
& 130). Åland är ett litet samhälle med närdemokrati, där de sociala nätverken är komplexa och 
präglas av att alla känner alla (Jansson, 2011:123–124).   
 
Åland ratificerade Istanbulkonventionen 2015 (Roos, 2017:13) och i samband med ratificeringen 
antogs en landskapslag (2015/117) om skyddshem. I och med ratificeringen av Istanbul-
konventionen och antagandet av skyddshemslagen debatterades ärendena av politiker i Ålands 
lagting. Makthavares definition av våld mot kvinnor och våld i hemmet kan i förlängningen inverka 
på hur resurser för att hantera problemet formas och vilka som anses ansvariga att lösa 
problemet (Murray & Powell, 2009:548). Detta kan jämföras med det så kallade Thomasteoremet, 
som innebär att det som definieras som verkligt blir verkligt till sina konsekvenser (Sahlin, 
2013:137). Våld mot kvinnor och våld i hemmet kan definieras på olika sätt och definitionerna kan 
vara olika snäva eller vida. Hur problemet definieras har verkliga konsekvenser för de som utsätts 
för eller utövar våld. En snäv definition av vem som är våldsutsatt kan leda till att stödjande insatser 
riktas specifikt till vissa grupper medan andra grupper exkluderas. Myndigheters och professionellas 
arbete med våldsutsatta influeras av normativa förväntningar om vem som är våldsutsatt respektive 
våldsutövare, vilket kan göra det svårt att uppmärksamma utsatthet för våld som inte ingår i 
normen. Forskning om hur våld mot kvinnor och våld i hemmet konstrueras i parlamentsdebatter 
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har bedrivits främst på en statlig eller överstatlig nivå, medan begränsad forskning har gjorts i 
autonoma samhällen. I denna studie undersöks hur våld mot kvinnor och våld i hemmet 
konstrueras i den parlamentariska debatten i det autonoma landskapet Åland. Genom att studera 
parlamentariska diskurser i ett autonomt samhälle som Åland är vår ambition att bredda 
forskningsfältet och belysa den parlamentariska diskursen på en annan nivå än den statliga och 
överstatliga.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera hur våld mot kvinnor och våld i hemmet definieras och 
konstrueras i den parlamentariska diskursen i det autonoma samhället Åland. 
 

o Vilka normer och värderingar framträder om våld mot kvinnor och våld i hemmet och 
hur manifesteras de? 

o Hur konstrueras våld mot kvinnor och våld i hemmet?  
o Hur konstrueras de som utsätts för våld i hemmet respektive de som utövar våld? 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Begreppet mäns våld mot kvinnor används för att definiera våldet som könsbaserat och något som 
kvinnor utsätts för av män (Hällen & Sinisalo, 2018:17–18). Socialstyrelsen menar att utsattheten 
för våld i nära relationer är ungefär jämnt fördelad mellan könen men att utsattheten skiljer sig åt 
då kvinnorna oftare utsätts för grövre våld (Socialstyrelsen, 2016:14). Våld mot kvinnor är det 
begrepp vi valt att använda i vår uppsats då Istanbulkonventionen använder sig av det begreppet. 
Begreppet är mer omfattande och beskriver det strukturella våldet kvinnor utsätts för vilket 
inkluderar bland annat våld i hemmet, sexuella trakasserier, våldtäkt, tvångsäktenskap, 
könsstympning och hedersrelaterat våld (Istanbulkonventionen, 2011).  

Begreppet våld i nära relationer, liksom begreppet våld i hemmet, är könsneutralt och lämnar 
beskrivningen öppen för vem som är våldsutövare och vem som är våldsutsatt (Hällen & Sinisalo, 
2018:17–18). Definitionen inkluderar alla typer av våld i nära relationer och vem som helst kan vara 
förövare. Våldet kan ske mellan förälder och barn, i samkönade relationer och i olikkönade 
relationer (ibid.). Vi har valt att använda begreppet våld i hemmet i vår analys då det är det begrepp 
som används i Istanbulkonventionen. I begreppet inkluderar vi även alla typer av våld som sker 
mellan partners eller ex-partners, oavsett om de bor ihop eller inte.   

Definitionen av skyddshem är enligt landskapslag (2015:117) om skyddshem en verksamhet inom 
krisarbete dit en person som är utsatt för eller lever under hot om våld i nära relation kan vända 
sig för att få skydd. Verksamheten är avgiftsfri för klienterna och öppen dygnet runt. Klienter kan 
söka sig dit på eget initiativ eller genom anvisning av myndighet eller annan aktör.  

Lagtinget är det folkvalda parlamentet på Åland. I och med självstyrelselagen har Ålands lagting 
möjlighet att stifta lagar inom vissa områden där de har behörighet. Efter ett lagtingsval där 
lagtingsledamöter valts in tillsätter lagtinget Ålands landskapsregering och ministrar. Lagtinget kan 
ses motsvara riksdagen som tillsätter regeringen efter ett val. Vid öppnande av det första lagtinget 
utser lagtinget ett lantråd, vilket kan ses motsvara en regeringschef. Till lagtinget väljs 30 
lagtingsledmöter, varav åtta stycken utses till ministrar. (Ålands lagting, 2022; Ålands 
landskapsregering, 2015) 

1.3 Disposition 
I nästa kapitel presenteras kort bakgrund om Åland och Istanbulkonventionen. Därpå följer ett 
kapitel om tidigare forskning för att få en överblick av forskningsfältet. Detta följs av ett teorikapitel 
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där Hirdmans (1988) genussystem och Hydéns (2002) normvetenskapliga teori och normmodell 
presenteras. Därpå följer ett kapitel om metod och material, vari vår vetenskapsteoretiska ansats, 
socialkonstruktionism, samt metod- och materialval presenteras. I kapitlet förs också en diskussion 
om kvalitetskriterier och etiskt förhållningssätt. Därefter följer ett kapitel med analys och resultat, 
där tre huvudteman presenteras. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel avseende våra 
resultat och hur dessa kan ses i förhållande till tidigare forskning och valda teorier, samt vilka 
implikationer resultaten har för socialt arbete som forskning och praktik. 
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2. BAKGRUND 
Nedan presenteras en kort bakgrund om Åland för att förstå vilken kontext debatten tar plats i, 
samt en beskrivning av Istanbulkonventionen och dess innebörd för arbetet med att förebygga och 
bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. 

2.1 Åland 
Åland är ett autonomt landskap i den finska staten och har i enlighet med Ålands självstyrelselag 
(1991/71) eget beslutsfattande och lagstiftande behörighet på vissa områden (Hepburn, 2014:469). 
Enligt självstyrelselagen ska Åland lämna yttrande innan författningar i internationella 
konventionsbestämmelser som rör Ålands behörighet träder i kraft (Självstyrelselagen 59 § 1 
mom.). Åland är den enda självstyrande regionen i Finland (Hepburn, 2014:468–471). Det officiella 
språket är svenska och kulturen skiljer sig något från fastlandet (ibid.). Innan Åland blev en del av 
Finland har Åland historiskt sett tillhört Sverige och senare det ryska riket. År 1917 blev Finland 
självständigt och Åland försökte då återansluta sig till Sverige av rädsla för att förlora sitt svenska 
språk och sin kultur (Williams, 2007:91–94). Detta skapade spänningar mellan Sverige och Finland 
som växte sig så pass stora att “Ålandsfrågan” fick lösas internationellt i Nationernas förbund år 
1921 (ibid.). Lösningen blev att Finland fick fortsatt suveränitet över Åland men att ålänningar 
garanteras skydd för sin språkliga och kulturella identitet samt blev självstyrande, vilket regleras i 
Finlands grundlag (ibid.). I och med självstyret fick Åland egen lagstiftande behörighet inom 
utbildning, socialvård och hälsa, kultur, industri och polisarbete (Hepburn, 2014:469).  

Åland består av en huvudö omgiven av över 6500 öar och skär, varav 60 av öarna är bebodda året 
om (Hovgaard, Eythórsson & Fellman, 2004:25–26). Den största delen av Ålands yta består av hav 
och drygt en femtedel av Ålands totala yta är landmassa (ibid.). År 2021 bodde cirka 30 000 invånare 
på Åland året runt (ÅSUB, u.å.). Åland har på sin lilla yta 16 kommuner och den administrativa och 
geografiska strukturen kan därför bli diffus (Hovgaard, Eythórsson & Fellman, 2004:25–26). 
Befolkningsantalet i kommunerna är litet och varierar från den minsta kommunen som år 2021 har 
105 invånare till den största kommunen, Mariehamn, som samma år har 11 742 invånare (ÅSUB, 
u.å.). Trots kommunernas litenhet har de historiskt sett haft mycket av ansvaret för service till 
bosatta i kommunen, såsom ansvar över grundskoleutbildning, socialtjänst och sjukvård 
(Hovgaard, Eythórsson & Fellman, 2004:28–30). Sjukvården centraliserades till landskapet 1994 
(ibid.) och ansvaret för socialtjänsten samordnades till en gemensam socialtjänst år 2020 genom 
landskapslag (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst. Observera att lagen inte trätt i 
kraft då debatterna som är materialet i denna studie äger rum. 

2.2 Istanbulkonventionen 
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i 
hemmet (Istanbulkonventionen) är det mest internationellt omfattande och juridiskt bindande 
dokumentet i sitt slag (Berthet, 2022:2). Istanbulkonventionen introducerade den social-
konstruktionistiska definitionen av kön och förbjöd för första gången explicit diskriminering 
baserat på könsidentitet (Antic & Radacic, 2020:6). Konventionen är sedan den 11 maj 2011 en del 
av de internationella mänskliga rättigheterna (Burke & Molitorisová, 2019:189). Den definierar våld 
mot kvinnor som könsbaserat våld som härstammar från de strukturella ojämlikheter som finns 
mellan män och kvinnor (ibid.).  
 
I ingressen till Istanbulkonventionen (2011) definieras syftet vilket är att fördöma alla former av 
våld mot kvinnor och våld i hemmet samt att uppnå formell och reell jämställdhet mellan kvinnor 
och män för att kunna förebygga våld mot kvinnor. Vidare i ingressen fastslås att våld mot kvinnor 
är ett strukturellt förtryck baserat på kön och en av de främsta orsakerna till att kvinnor fortfarande 
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är underordnade män. Konventionen berör olika former av våld som drabbar kvinnor vilket kan 
vara, men inte är begränsat till, våld i hemmet, våldtäkt, sexuella trakasserier, tvångsäktenskap, 
hedersvåld och könsstympning (Istanbulkonventionen, 2011). Istanbulkonventionens fokus är till 
största del våld som drabbar kvinnor, parterna uppmuntras dock att tillämpa konventionen på alla 
personer som utsätts för våld i hemmet även om särskild vikt ska läggas vid kvinnor som utsätts 
för könsbaserat våld (Istanbulkonventionen, 2011, art. 2). Utöver våld mot kvinnor definieras våld 
i hemmet specifikt att gälla alla makar, partners eller ex-partners oavsett om de bor ihop eller inte 
(Istanbulkonventionen, 2011, art. 3). 
 
För att åtgärda problemet med våld mot kvinnor och våld i hemmet ska parterna utarbeta 
omfattande system, principer och åtgärder för att skydda och hjälpa de som utsätts för våld i nära 
relation. Det innebär bland annat att parterna ska vidta lämplig lagstiftning för att utreda, förebygga 
och straffa våldshandlingar. Parterna ska vidare införa nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att 
skydda våldsutsatta och underlätta deras återhämtning. Parterna ska se till att det finns lämpliga 
och lättillgängliga skyddande boenden i tillräckligt antal dit brottsoffer kan vända sig för att få 
skydd. (Istanbulkonventionen, 2011, art. 5, 18, 20 & 23) 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenterar vi tidigare forskning som studerat våld i hemmet och våld mot 
kvinnor, framförallt i rurala samhällen. I huvudsak fokuserar forskningen på mäns våld mot 
kvinnor. Vi har även valt att inkludera forskning om våld i hemmet som sker i andra konstellationer, 
exempelvis kvinnors våld mot män och våld i HBTQ-relationer. Vi presenterar även forskning om 
politiska debatter och policyer som berör våld i hemmet. Nedan redovisas vår sökprocess, därpå 
följer en tematisering av de viktigaste resultaten i den tidigare forskningen och avslutningsvis 
presenteras våra reflektioner om det nuvarande kunskapsläget.  

3.1 Sökprocess 
Vi har främst använt Uppsala universitetsbiblioteks databas för vår sökning. I sökningen av 
vetenskapliga artiklar har vi avgränsat oss till kollegialt granskade artiklar. Då sökresultaten var få 
har vi inte begränsat oss till ett specifikt tidsspann utan använt de artiklar som har relevans för vår 
forskningsfråga. Vi har däremot valt bort forskning som känns utdaterad då forskningsfältet 
förändrats i så pass stor utsträckning att resultaten av viss forskningen inte känns relevanta för vår 
samtid. En rapport skriven av Roos, forskare vid Ålands statistik- och utbildningsbyrå (ÅSUB, u.å.) 
om förekomsten av våld i nära relationer på Åland är inte kollegialt granskad. Rapporten är en 
sammanställning av ÅSUB:s enkätundersökning om förekomst av våld i nära relationer som 
besvarats av kvinnor och män. Vi har valt att inkludera den då den specifikt undersöker de åländska 
förhållandena. 

I Uppsala universitetsbiblioteks databas har vi använt följande sökord på engelska: Aland Islands, 
Åland Islands, rural, violence, intimate partner violence, batter*, domestic abuse, small scale 
society, Faroe*, Trinidad, Greenland, shelter, debate, istanbul convention, construct*, politics, law, 
parliament*, political discourse och politic*. Sökorden har i vissa fall trunkerats för att öka träffarna 
inom området. Vi kombinerade våra sökord i olika konstellationer med hjälp av booleska opera-
torer för att avgränsa våra resultat, exempelvis genom kombinationen politic* AND “domestic 
violence”.  Att använda samma sökord översatta till svenska gav endast ett fåtal resultat. I de 
forskningsartiklar vi ansett relevanta har vi sökt upp de artiklar som författarna refererat till 
(kedjesökning), för att på så sätt få en bredare överblick över forskningsfältet.  

3.2 Det strukturella våldet mot kvinnor kontra det 
individuella våldet mot män 
Den tidigare forskningen om upplevelser av våld i nära relationer separerar kvinnors och mäns 
utsatthet och majoriteten av forskningen handlar om kvinnors utsatthet för våld i hemmet. Öhman, 
Burman, Carbin och Edin (2020:2) lyfter att mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och 
även ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Vidare lyfter Öhman et al. (2020:3) att mäns våld 
mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem och att mäns våld mot kvinnor bidrar till att 
bibehålla ojämna maktstrukturer där män är överordnade kvinnor. Globalt sett utövas våld i nära 
relationer av män mot kvinnor, även om våld i nära relationer också kan ske i andra konstellationer 
(Sandberg, 2013:352). Shepherd (2001:488) uppger att den största orsaken till att kvinnor i USA 
fysiskt skadas eller dödas är mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Kvinnor utsätts oftare för 
fysiskt och sexuellt våld upprepade gånger (Öhman et al., 2020:3). Det våld som kvinnor utsätts 
för av män är ofta grövre och leder till mer allvarliga skador än när våld sker i andra konstellationer 
(ibid.). Öhman et al. (2020:9) menar att det är viktigt att se våld i nära relationer som ett könsbaserat 
problem, där män är våldsutövare och kvinnor våldsutsatta, för att betona den strukturella aspekten 
av våld i nära relationer.  
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Forskningen har i huvudsak fokuserat på mäns våld mot kvinnor. Medan kvinnors utsatthet för 
våld beskrivs som ett könsbaserat och strukturellt problem nämns mäns utsatthet för våld i nära 
relationer som ett individuellt problem som drabbar enstaka män (jfr Öhman et al., 2020; Adler, 
1996; Shepherd, 2001; Sandberg, 2013). Studier om mäns utsatthet har dock gjorts i viss 
utsträckning. Joseph-Edward och Wallace (2021) har undersökt kvinnors våld mot män på Trinidad 
och Tobago. De lyfter att idén om män som utsatta för våld i nära relation är kontroversiell då våld 
i nära relation ses som en heteronormativ och könad upplevelse där män är utövare och kvinnor 
är utsatta. Ytterligare en studie som lyfter kvinnors våld mot män i nära relationer är Entilli och 
Cipolletta (2016) som har intervjuat män i Italien om våldsutsatthet från sina kvinnliga partners. 
De menar att varken män eller kvinnor vill erkänna den obekväma sanningen att en man kan bli 
slagen av en kvinna och att aggressiva och våldsamma kvinnor står i kontrast till den stereotypa 
bilden av kvinnlighet (Entilli & Cipoletta, 2016:2330). Bilden av en förövare är synonym med en 
stor, brutal och aggressiv man som utövar våld mot en förtryckt, liten och timid kvinna (Joseph-
Edward & Wallace, 2021:1806–1807 & 1825). Denna skeva bild leder till att män som blir utsatta 
för våld av sina kvinnliga partners sällan söker hjälp eller berättar om våldet (ibid.).  

Entilli och Cipoletta (2016:2330) menar att det i västvärlden finns ett tabu avseende mäns utsatthet 
för våld i hemmet som leder till att utsatta män blir marginaliserade och deras maskulinitet blir 
ifrågasatt. Bilden av mannen som den fysiskt starka och kvinnan som den fysiskt svaga får 
konsekvensen att män som utsätts för våld av sina kvinnliga partners inte förväntas ta någon skada, 
och scenarier där den fysiska styrkan inte spelar någon roll tas sällan i beaktande trots att kvinnor 
kan använda andra typer av våld än fysiskt (Hellgren, Andersson & Burcar, 2015:91; Entilli och 
Cipolletta, 2016:2329–2330). Hellgren, Andersson och Burcar (2015:88) menar att våldsutsatta män 
är noga med att lyfta fram att de inte haft någon roll i att driva på eller initiera våldet. De uttrycker 
att det finns en allmän misstänksamhet mot män som blir misshandlade av sina kvinnliga partners; 
om en kvinna utsätter en man för våld är det troligen för att han gjort något mot henne först 
(Hellgren, Andersson & Burcar, 2015:88). Misstänksamheten kan vara en anledning till att inte söka 
hjälp eller anmäla (Entilli & Cipolletta, 2016:2329). En annan anledning kan vara att våldsutsatta 
män upplever att de blir försummade och marginaliserade och det finns en rädsla att bli avvisade, 
förnedrade och förlöjligade av personalen som ska hjälpa dem (ibid.).  
 
Cannon och Butell (2016:967–970) är i sin amerikanska studie av våld i nära HBTQ-relationer 
kritiska mot heteronormen och att heterosexuella par är priviligierade medan andra par-
konstellationer försummas. Begränsad forskning har bedrivits om våld i HBTQ-relationer men det 
lilla material som finns visar att våld förekommer i samma utsträckning som i heterosexuella 
förhållanden (ibid.). Kvinnor kan utöva makt på samma sätt som män, men eftersom samhället 
fokuserar på män som våldsutövare i heterosexuella relationer förstås maktanvändandet utifrån det 
perspektivet (ibid.). Ideérna kring hur och varför olika grupper använder våld i sina relationer 
behöver utökas för att se att hela vårt samhälle är fullt av ojämlikheter och olika maktdimensioner 
och då kunna behandla utövare och utsatta som hela människor (ibid.).   

3.3 Policyer för att stoppa våld mot kvinnor och våld i 
hemmet 
Ett tema som framkommer inom forskningsfältet är att hur ett problem definieras i policyer 
resulterar i vilka insatser och resurser som möjliggörs. Murray och Powell (2009:533–535) 
konstaterar att policyer rörande våld i hemmet influeras av olika diskurser och sätt att förstå 
problemet. Vidare menar de att officiella policydokument representerar värderingar och 
uppfattningar om våld i hemmet på såväl en symbolisk som praktisk nivå (ibid.). Offentliga policyer 
fungerar som ett ramverk för vilka visioner som finns om framtiden; när det kommer till policyer 
om våld mot kvinnor fyller de en funktion med att förändra attityder i samhället (ibid.). Eftersom 



Häger & Lundberg 

12 (44) 

förändrade attityder kan vara ett mål med en policy kan policyn därför representera värderingar 
och uppfattningar som inte ännu är vedertagna i ett samhälle (ibid.).  
 
Murray och Powell (2009:536) konstaterar att de flesta policyer om våld i hemmet fokuserar på 
säkerhet för utsatta, vilket inkluderar barn. Vidare fokuserar policyerna på att förbättra 
rättssystemets bemötande (”justice responces”) och stödtjänster för kvinnor samt att arbeta 
förebyggande genom utbildning eller kampanjer för att öka medvetenheten om våldet (ibid.). Dessa 
strategier kategoriseras som förebyggande, tillhandahållande och skyddande (ibid.). Hur problemet 
presenteras startar redan vid definitionen av problemet och i vilka termer som används för att 
beskriva det (Hearn & McKie, 2010:138). Våld kan definieras utifrån olika perspektiv – den som 
utsätts, den som utsätter, de som hanterar våldet och de som bevittnar våldet (ibid.). Hur våldet 
presenteras och definieras i policyer påverkar vem som får ta del av de resurser som finns för att 
bekämpa våld och hur de resurserna utformas, vem som anses behöva skydd och vad personer 
behöver skyddas från, samt hur förebyggande arbete utformas och vad målet med förebyggande 
arbete är (Murray & Powell, 2009:548). Öhman, Burman, Carbin och Edin (2020:1) menar att mäns 
våld mot kvinnor har börjat ses som ett folkhälsoproblem i Sverige och att denna nya framställning 
(”framing”) av problemet leder till högre krav på hälso- och sjukvården som förväntas kunna 
uppmärksamma våldet och hantera det både genom förebyggande arbete och interventioner.  
 
Hearn och McKie (2010:137) menar att antaganden om kön och våld sätter ramarna för 
policyprocesser och implementeringsprocesser rörande våld i hemmet. Författarna menar att 
policyer vid en första anblick kan verka könsneutrala (“ungendered”) men snarare är avkönade 
(”agendered”) eftersom de främst fokuserar på kvinnor trots ett delvis könsneutralt språk (ibid.). 
De menar att begreppen våld i hemmet och familjevåld misslyckas med att uppmärksamma att våld 
mot kvinnor är strukturellt och könsbaserat, och att könsneutrala termer förminskar kvinnors 
utsatthet (Hearn & McKie, 2010:138). Å andra sidan menar de att det kan finnas positiva aspekter 
med de könsneutrala termerna då användandet av dessa erkänner att inte bara kvinnor drabbas av 
våldet, de könsneutrala termerna inkluderar exempelvis drabbade barn (ibid.). Öhman et al. 
(2009:9) konstaterar att svenska Socialstyrelsen har gått från att beskriva våld i nära relationer som 
ett könsbaserat problem till att beskriva det som ett könsneutralt problem. Detta beror enligt 
Öhman et al. på att när ett socialt problem ska omvandlas till lagar och juridik är den enda 
accepterade problemkonstruktionen könsneutral (Öhman et al., 2020:9). Att lagen ska vara 
könsneutral menar Öhman et al. står över de anledningar som finns att prata om våld i nära 
relationer som ett könsbaserat problem (ibid.). 

3.4 Komplexa sociala nätverk i småskaliga samhällen 
I förhållandet mellan små samhällen och våld i hemmet framkommer det i den tidigare forskningen 
att de komplexa sociala nätverken där alla känner alla präglar små samhällen och påverkar 
möjligheten samt viljan för våldsutsatta att söka hjälp. Majoriteten av forskningen om våld mot 
kvinnor och våld i hemmet handlar om urbana områden. Åland har fler beröringspunkter med 
rurala än urbana områden, även om Åland inte helt kan klassificeras som ett ruralt område. Typiskt 
för rurala områden är att människor bor långt ifrån varandra, har lägre utbildningsnivå, lägre 
inkomst och högre arbetslöshet (Adler, 1996:463; Logan, Stevenson, Evans & Leukefeld, 2004:39), 
vilket inte stämmer för Åland som är det minsta och ett av de rikaste landskapen i Finland 
(Hepburn, 2014:469; Baldacchino & Pleijel, 2010:91). Däremot finns andra gemensamma 
beröringspunkter; i rurala områden finns ett lågt befolkningsantal, bristande resurser, komplexa 
sociala nätverk där alla på något sätt känner (till) varandra samt värderingar och normer som är 
specifika för icke-urbana områden (Logan et al., 2004:39). Vi valde därför att inkludera forskning 
som fokuserar på våld i hemmet i rurala områden och på öar. 
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I rurala områden är det svårt att vara anonym, ofta finns det någon form av socialt band mellan 
den professionella och den hjälpsökande vilket gör att den som är våldsutsatt kan undvika att 
berätta om våldet för professionella (Shepherd, 2001; Adler, 1996:464–466, Logan et al., 2004:52). 
Häggblom (2008:50) har forskat om sjuksköterskors arbete med våldsutsatta kvinnor på Åland och 
beskriver en återkommande problematik med att sjuksköterskor känner klienten. I Roos (2017:76) 
åländska enkätstudie lyfts att en respondent berättade att rädslan och vetskapen om att en vän eller 
släkting arbetar på myndigheten kan vara en begränsning för att söka hjälp. Logan et al. (2004:48) 
lyfter att avsaknaden av konfidentialitet i rurala samhällen är avgörande för att våldsutsatta i rurala 
områden inte söker hjälp och den utsatta litar sällan på den professionellas tystnadsplikt.  

I rurala samhällen värderas integritet högt och det som sker inom familjer anses vara en privat 
angelägenhet, att berätta öppet om våldsutsatthet anses olämpligt (Adler, 1996:463; Wendt, 
2009:176–181). Logan et al. (2004:52) lyfter att våld mot kvinnor ses som ett brott som begås av 
främlingar, och i ett samhälle där alla känner varandra finns det inga främlingar. Jansson (2011:123–
124) beskriver i förhållande till öar, att öbor världen över har en ö-identitet som bland annat 
innefattar en misstänksamhet gentemot nykomlingar och den lilla storleken på samhället gör att 
identiteten oftast baseras på kulturell homogenitet. Logan et al. (2004:52) lyfter att deras 
informanter tror att våldsutsatta kvinnor skulle få mer hjälp och stöd om de blev utsatta av en 
främling än om de utsätts av en partner eller släkting inom samhället.  Även Shepherd (2001:505) 
som forskat om kvinnors upplevelse av våld i nära relationer bland ursprungsbefolkningen i Alaska 
lyfter att integriteten och att familjen är högt värderad utgör en barriär för att anmäla våldsutövaren 
då den våldsutsatta inte vill skada relationerna till familj, släkt och vänner. 

Människor i rurala samhällen vill gärna se sitt samhälle som idylliskt och tryggt, och därmed fritt 
från de sociala problem som finns i storstäderna, såsom våld och missbruk (Wendt, 2009:181). 
Sandberg (2013:355) menar att en förutsättning för idyll är trygghet och att den starka sociala 
sammanhållningen på landsbygden där alla känner varandra är en del i att skapa bilden av trygghet. 
Jansson (2011:123–124) menar att även politiken påverkas av den starka sociala sammanhållningen 
då politiker i ö-samhällen står närmare sina medborgare än vad politiker i större samhällen gör 
vilket skapar närdemokrati. 

3.5 Myndigheter och åtgärder 
Den tidigare forskningen visar att det är vanligt att våldsutsatta inte söker hjälp hos myndigheter. 
Av de kvinnor och män som utsatts för våld i nära relation på Åland sökte mer än hälften inte hjälp 
överhuvudtaget (Roos, 2017:9). De som söker hjälp vänder sig först till vänner och släktingar, sedan 
till sjukvård (ibid.). I Häggblom och Möllers (2005:235) undersökning om sjuksköterskors attityder 
till och arbete med våldsutsatta kvinnor framkommer att många sjuksköterskor inte visste hur de 
skulle hantera våld i nära relationer även om viljan att hjälpa fanns. Kunskapen var bristfällig och 
vissa våldsutsatta kvinnor vittnade om att de skuldbelagts av sjukvårdspersonal (Häggblom & 
Möller, 2005:240). Roos (2017:9) lyfter att våldsutsatta förutom att vända sig till sjukvården också 
vänder sig till polisen. Var fjärde person som sökt hjälp hos polisen på Åland uppgav att de blivit 
dåligt bemötta, vissa berättar att de blivit avrådda från att göra en polisanmälan och att polisen sagt 
att en anmälan kan förvärra situationen (Roos, 2017:49–56). Av de som sökt hjälp vid sociala 
myndigheter var en dryg tredjedel nöjda med bemötandet de fått, men nästan lika många uppgav 
att de blivit dåligt bemötta (ibid.). Beroende på vem klienten träffade varierade bemötandet. 
Respondenterna upplevde att myndigheterna ibland “valt” förövarens sida och de kände sig 
anklagade för att ha orsakat våldet (ibid.).  

Åtgärder som flera studier lyfter är att det behöver ställas mer krav på förebyggande arbete och 
kvaliteten på hjälp ska inte variera beroende på vem klienten träffar. Arbetet för att upptäcka våld 
behöver ske rutinmässigt och mer kunskap och fortbildning behöver ges till professionella. Arbetet 
behöver vara mer evidensbaserat och uppföljning och dokumentation behöver förbättras. 
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Kampanjer är ett sätt att nå ut till folket för att visa vilket stöd som finns att tillgå och de 
professionella behöver veta vilka riktlinjer och resurser som finns för att kunna göra ett gott arbete. 
(Roos, 2017:67; Häggblom & Möller, 2005:238–241; Logan, et al., 2004:58) 

Cannon och Butell (2016:969) betonar att strategier och behandling ska spegla olikheter som finns 
i samhället för att bättre kunna bemöta olika upplevelser och bakgrunder hos våldsutövare och 
våldsutsatta. De menar att mer kunskap om HBTQ-populationen och mer generell kunskap om 
hur sexism, vithet, homofobi och främlingsfientlighet uttrycks i samhället behövs (ibid.). Denna 
kunskap skulle öka professionellas förståelse för vilken kontext deras klienter befinner sig i och 
hjälpa dem att bättre förstå och kommunicera med klienter från olika bakgrunder (ibid.). 
Utgångspunkten att våldsutövaren är en man och offret är en kvinna behöver konstrueras om för 
att kunna inkludera alla som blir våldsutsatta (Cannon och Butell, 2016:969). Cannon och Butell 
(2016:969) menar att för att uppnå en verklig inkludering behöver de som skapar policyer gå längre 
än att bara erkänna att det finns olika upplevelser av våld i nära relationer vilket Cannon och Butell 
kallar för "illusion of inclusion", en illusion av inkludering. De menar att policyer behöver utformas 
på ett sätt som ger mer resurser och fokus på metoder och program som inkluderar alla människor 
(ibid.). 

3.6 Reaktioner på Istanbulkonventionen 
I forskningsfältet framkommer att Istanbulkonventionen har mötts med olika reaktioner från 
parlamentariker och många gånger bemötts med anti-jämställdhetsretorik. Berthet (2022) har 
analyserat debatten mellan parlamentariker i Europaparlamentet i och med att Istanbul-
konventionen skulle ratificeras av EU. Berthet (2022:2) menar att det finns ett befäst motstånd mot 
jämställdhet som blivit allt större på senare år i Europa. Även Antic och Radacic (2020:6) som 
studerat internationell lag menar att det funnits ett motstånd mot genusdebatten längre tillbaka i 
tiden men att det var under 2010-talet som de konservativa krafterna blossade upp ordentligt. 
Istanbulkonventionen har utsatts för hård anti-jämställdhetsretorik som ser konventionen som ett 
hot mot traditionella normer och värderingar (Berthet, 2022:2). Detta menar Berthet (2022:2) är 
ett direkt hot mot jämlikhetsprocessen. Berthet (2022:4) har en syn på normer och kön som 
konstruerade – de produceras och reproduceras ständigt i dynamik med diskursen. Det har visat 
sig att normer som rör frågor om jämställdhet är utsatta för kontinuerligt motstånd istället för vid 
ett specifikt tillfälle (Berthet, 2022:4). I likhet med att Berthet nämner normer som konstruerade 
tar Havelková (2020), som studerat svårigheter med jämställdhet i Central- och Östeuropa, upp 
vikten av socialkonstruktionism när det kommer till lagar. Ett exempel är den bulgariska 
författningsdomstolen som fann Istanbulkonventionen oförenlig med Bulgariens grundlag 
(Havelková, 2020:434–435). Havelková (2020:434–435) argumenterar att svårigheterna med jäm-
ställdhet i östeuropeiska länder kan bero på att de inte har en konstruktionistisk förståelse av genus. 
 
Bland EU-parlamentarikerna kunde Berthet hitta parlamentariker som var för en ratificering och 
parlamentariker som var emot, åsikterna uttrycktes både direkt och indirekt (Berthet, 2022:3–4). 
De som var direkt för ratificering hade främst två argument. Det första var att EU skulle vara en 
förebild inom området och det andra att konventionen är ett viktigt steg för jämställdheten 
(Berthet, 2022:11). De som var indirekt för ratificering talade istället om juridik, kriminalitet och 
rättvisa och behövde på så vis inte tala om könsstrukturer som orsak till könsbaserat våld. På detta 
sätt kunde parlamentarikerna stå bakom ratificering av konventionen utan att behöva delge sina 
åsikter om könsstrukturer (Berthet, 2022:13). De parlamentariker som var direkt emot 
konventionen var direkt emot jämställdhet och förnekade att våldet är könsbaserat, vilket Berthet 
(2022:16–18) menar grundade sig i en rädsla för att förstöra kärnfamiljen och de traditionella kristna 
värderingarna. 
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3.7 Reflektioner över kunskapsläget 
Den tidigare forskningen visar att våld mot kvinnor och våld i hemmet kan förstås från flera olika 
perspektiv. Forskningsfältet består till stor del av kvalitativ forskning där våldsutsatta personer har 
intervjuats eller där policyer har analyserats diskursivt. En stor del av forskningen har en 
socialkonstruktionistisk ansats, såväl i intervjustudier som i policyanalyser.  

Vi har identifierat flera riktningar inom forskningen, där vissa vill lyfta det strukturella våldet mot 
kvinnor och anser att könsneutrala benämningar och undersökningar om våld underminerar 
kvinnors utsatthet (jfr Adler, 1996; Murray & Powell, 2009; Öhman et. al, 2020). Andra forskare 
menar att mäns utsatthet för våld i nära relationer är utbredd och att män inte söker hjälp då varken 
männen själva eller professionella kan identifiera män som offer när det blir för mycket fokus på 
mäns våld mot kvinnor (jfr Entilli & Cipoletta, 2016; Hellgren, Andersson & Burcar, 2015; Joseph-
Edward & Wallace, 2001). Kvinnors utövande av fysiskt våld mot män tonas ned då det inte anses 
göra lika stor skada som när rollerna är ombytta (ibid.). När kvinnor utsätts för våld i nära relationer 
är de fysiska skadorna allvarligare och våldet kan ha dödlig utgång (Öhman et al., 2020; Shepherd, 
2001). Få studier lyfter fram våld i hemmet som ett könsneutralt problem, det är antingen det ena 
eller det andra könsperspektivet som presenteras. Majoriteten av forskningen har studerat 
heterosexuella relationer och våld i samkönade relationer är ett begränsat forskningsområde. Den 
forskning som finns tar dock upp att våld i samkönade relationer kan ske i lika stor utsträckning 
som i olikkönade relationer (Cannon & Butell, 2016). I policyer kan våld i hemmet benämnas i 
könsneutrala termer, men trots att termerna är könsneutrala kan det vara underförstått att 
policyerna handlar om mäns våld mot kvinnor (Hearn & McKie, 2010).  

Både kvinnor och män som upplevt våld i hemmet uppger att tröskeln för att söka hjälp hos 
myndigheter är hög (Logan et al., 2004; Shepherd, 2001). Våldet ses som en privatsak eller 
familjeangelägenhet där normen är att den som utsätts för våld inte bör berätta om det för någon, 
allra minst för offentliga instanser såsom sociala myndigheter eller polis (Adler, 1996; Wendt, 2009). 
I mindre samhällen finns komplexa sociala nätverk som leder till att den utsatta inte vågar söka 
hjälp (Logan et al., 2004). Detta på grund av rädsla för att våldsutsattheten ska bli allmänt känd då 
det finns en återkommande problematik med att den våldsutsatta och den professionella känner 
varandra privat den våldsutsatta litar inte på att den professionella ska hålla sin tystnadsplikt 
(Häggblom, 2008; Roos, 2017; Logan et al., 2004). 

I denna uppsats studeras lagförslag och debatter som ligger till grund för hur arbetet med 
implementeringen av Istanbulkonventionen ska skötas och hur skyddshem bör utformas i det 
autonoma landskapet Åland. Så vitt vi vet har ingen liknande studie gjorts. Genom att belysa den 
parlamentariska diskursen i ett autonomt samhälle hoppas vi bredda forskningsfältet som till största 
del fokuserat på suveräna stater och internationella samarbeten. 
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV  
Under detta avsnitt presenteras Hydéns (2002) normvetenskapliga teori och normmodell samt 
Hirdmans (1988) genussystem. Normvetenskap är relevant för vårt syfte och frågeställningar då vi 
ämnar undersöka hur våld konstrueras i den parlamentariska diskursen för att analysera vilka 
normer och värderingar som manifesteras i materialet. Berthet (2022) har studerat jämställdhet 
genom normteori för att analysera den politiska debatten i Europaparlamentet, vilket ledde till en 
intressant analys som inspirerade oss. Vid en första genomläsning av materialet noterade vi en 
skillnad gällande hur män och kvinnor framställs och för att analysera detta valde vi Hirdmans 
(1988) teori om genussystem.   

4.1 Normvetenskap 
Normer kan förstås på olika sätt. Sociala normer kan förstås som uttryck för det normala och 
accepterade beteendet (Hydén, 2002:16). Det finns även rättsnormer, vilket innebär regler och 
anvisningar för hur människor bör handla (ibid.). Hydén (2002:15–16) menar att normer är knutna 
till sin samhälleliga kontext och till tid och rum, och kan förstås som utgångspunkten för 
människors handlande. I vår studie är den samhälleliga kontexten ett autonomt ö-samhälle år 2015. 
Normer kan vara styrda av positiva och negativa sanktioner, belöningar och straff, vilket lär 
människor hur de ska handla i situationer (Hydén, 2002:98). Sanktioner kan vara informella, 
exempelvis genom avvisande ögonkast, eller formella, såsom böter eller avgifter (ibid.). Normer 
har att göra med vad som anses vara normalt – att handla enligt normer är att handla normalt 
(Hydén, 2002:110). Att bryta mot normen kan leda till förlust av socialt anseende eller social respekt 
(Hydén, 2002:109). Olika sociala grupper i samma samhälle kan ha olika normer i sina respektive 
grupper. Normer kan skapa en gränsdragning mellan de som är med i gruppen och de som inte är 
det (Hydén, 2002:99). Samtidigt finns normer i samhället som gäller för samtliga samhälls-
medborgare, oavsett vilken social grupp individen tillhör. 

I sociologiska sammanhang är normer bundna till den kulturella kontexten som skapar regler i 
förhållande till straff och belöning (Hydén, 2002:99). Normer blir ett sätt att reglera beteenden och 
skapar ett socialt sammanhang (ibid.). Att förhålla sig till normer innebär en större chans att få delta 
i den sociala gemenskapen. De som inte förhåller sig till normer i det specifika sociala 
sammanhanget riskerar att uteslutas ur gemenskapen (ibid.). Hydén (2002:99) menar att normer 
många gånger är dolda eller grundade på dolda premisser som sedan uttrycks som klara påståenden 
och förväntas följas av en viss handling. Normen kan vara så införlivad i vårt tankesätt att den tas 
för given (ibid.). Det innebär att människor kan förhålla sig till vedertagna “sanningar” som 
används utan att reflektera över bakgrunden till dem.  

Hydén (2002:108) menar att sociala normer i form av förbud och moraliska standarder leder till 
restriktioner för individens egenintresse. Hydén använder exemplet äktenskapsbrott, som i vissa 
länder är straffbart medan det i andra länder inte är rättsligt reglerat (ibid.). Oavsett rättslig reglering 
kan det uppfattas som fel att vara otrogen eftersom det kan påverka familjesammanhållningen hos 
de inblandade (ibid.). Otrohet kan leda till känslomässiga reaktioner i form av skuld och skam 
(ibid.). Normen har dubbla funktioner i form av en intern standard för individen, vilket leder till 
skuld, och en förväntad extern reaktion från omgivningen, som leder till skam (ibid.). 

Normer anger det förväntade sättet att handla på. Olika system har olika grader av normativa 
förväntningar (Hydén, 2002:18). Inom det politiska systemet kan det finnas en viss normativ 
förväntning utifrån politikernas partitillhörighet (ibid.). Socialdemokrater förväntas handla på ett 
sätt och liberaler på ett annat, då partimedlemmar förväntas handla enligt respektive ideologier. 
Det sociala systemets normativa förväntningar kan innebära att det finns sociala sammanhang där 
det är klart för de inblandade vilka beteenden som är accepterade (ibid.). Finns det inga tydliga 
förväntningar är ofta tradition och vanan det vanliga att förhålla sig till (ibid.). Hydén (2002:16) 
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menar att syftet med det politiska systemet är att representera det kollektiva allmänintresset. Det 
politiska systemet tar ställning i värdemässiga och normativa frågor som är av betydelse för de 
människor som omfattas av systemet (Hydén 2002:16). 

4.1.1 Normmodellen 
Hydén (2002) etablerar en normmodell inom normvetenskapen. Normen grundar sig i tre 
förutsättningar vilka är vilja, kunskap samt system och möjligheter (Hydén, 2002:280–286). Viljan 
handlar om vilka värden och inre drivkrafter som individen har och är motiven för människans 
handlande (ibid.). Den andra komponenten, kunskap, handlar om hur individen uppfattar världen 
(ibid.). Uppfattningen skiljer sig åt beroende på faktorer som genus, makt, etnicitet, kultur, klass 
och utbildning (ibid.). Kunskap är knuten till vilja och värderingar hos subjektet och en 
förutsättning för motivbildningen hos individen (ibid.). Den tredje komponenten, system och 
möjligheter, är bestämd av de olika system som finns i samhället (ibid.). Hydén (2002:280–286) 
menar att normer har sin bakgrund i andra system som det ekonomiska, politiska eller de 
naturvetenskapliga systemen. De samhälleliga och naturvetenskapliga systemen ställer upp möjliga 
förutsättningar för normprocessen (ibid.). Detta är relevant för vår studie i förhållande till vad 
ledamöterna har för vilja att förändra rådande normer och kunskap om ämnet våld mot kvinnor 
och våld i hemmet, samt om systemet de befinner sig i möjliggör förändring. Det sker en ömsesidig 
påverkan av alla tre förutsättningar i processen för att skapa normen (Hydén, 2002:287). Vissa 
normer tillåts att växa fram medan andra inte får något fäste för att utveckla sig (ibid.). För att en 
norm ska kunna få fäste behöver viljan överensstämma med de system och möjligheter som finns 
i samhället (ibid.). Normbildningsprocessen illustrerar Hydén genom bilden nedan. 

(Hydén 2002:287) 
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Enligt Hydén (2002:91) finns det strukturella normer som är övergripande för systemet och ligger 
inbäddade i det, vilket visar sig genom de värderingar som råder i ett samhälle. Exempelvis kan en 
strukturell norm i det sociala systemet hävdas vara patriarkatet. Patriarkatet är således den 
grundläggande normen vilken kan sägas ha stöd från religion, kultur och ekonomisk struktur 
(Hydén, 2002:92). Hydén (2002:93) menar att lagar till skydd för livet och den kroppsliga 
integriteten, exempelvis kvinnofridslagstiftning, är viktiga för de sociala normbildningsprocesserna 
gällande kvinnans frigörelse och hennes ökade makt, eftersom sociala normbildningsprocesser är 
särskilt sårbara för maktanspråk i form av fysiskt våld. Reglerna syftar till att under 
normbildningsprocesser, exempelvis kvinnlig frigörelse, skydda kvinnor från att genom fysiskt våld 
hindras från att ombilda de normer som har med kvinnlighet att göra. 

4.2 Genussystem 
Hirdman (1988:49) talar om ett genussystem vars två viktigaste utgångspunkter är isärhållandet av 
könen och mannen som norm. Genus syftar till socialt kön eller könsroll (Hirdman, 1988:50). 
Användandet av genus är ett sätt att skilja det biologiska, kön, från det kulturella, genus (ibid.). 
Genus skapas utifrån skillnader som tillskrivs könen och formar individuella och kollektiva 
identiteter (ibid.). Genussystem är ett sätt att göra struktur av kön. Denna indelning av människor 
i genus påverkar i sin tur de politiska, ekonomiska och sociala ordningarna (Hirdman, 1988:51).  

Hirdman (1988:51) menar att det finns en isärhållandets logik som gäller både psykisk och fysisk 
ordning. Dikotomin och hierarkin är centrala för isärhållandet – manligt och kvinnligt bör inte 
blandas och mannen är normen för det normala och allmängiltiga medan kvinnan är olik normen 
(Hirdman, 1988:56; 2001:65; Mattsson, 2018:23). Människor förväntas uppleva världen genom 
dikotomier; motsatspar som man–kvinna, vit–svart, natur–kultur med flera (Mattsson, 2018:43). 
Dessa upprätthålls genom att det skapas tabun i att röra sig utanför eller mellan dessa dikotomier 
(ibid.). Hirdman (2001:65) menar att i isärhållandet finns en tydlig skillnad mellan att kvinnor görs 
och män gör. Isärhållandets logik finns på alla nivåer och strukturerar egenskaper, sysslor och 
platser (Hirdman, 1988:52). Kvinnans naturliga “plats” är hemma, underordnad, under-
representerad och underbetald (Hirdman, 2001:81). Kvinnan har genom historien osynliggjorts och 
beskrivits som “den andre” (Mattsson, 2018:23; Hirdman, 1988:57). Hirdman (1988:57) menar att 
kvinnor har varit och fortfarande är kollektivt förträngda då de i det publika ofta fått inta en tyst 
roll.  

Hirdman (2001:38) lyfter kvinnans roll som moder. Kvinnan har genom historien setts som 
modersfigur och det är hennes förmåga att föda barn som ska styra hennes liv (Hirdman, 2001:38 
& 40). Hirdman citerar den franska historikern och författaren Jules Michelets bok Qvinnan från 
1960: “Mellan henne och barnet, mellan barnet och henne går en elektrisk stråle, en bländade gnista, 
som gör dem till ett med varandra. Modern, barnet, de äro ett och samma i denna levande ljusblixt, 
som återställer deras ursprungliga, deras naturliga enhet” (Michelet citerad i Hirdman, 2001:39). 
Hirdman menar att modern och barnet har tolkats som en enhet genom historien, till skillnad från 
mannen som är egen. I och med urskiljandet och avskiljandet av könen skapas förutsättningar för 
makt som bygger på dikotomiseringen där det manliga är något positivt och det kvinnliga något 
negativt (Hirdman, 1988:52). Kvinnor och män föds inte in i dessa roller utan rollerna är inlärda 
(ibid.). Genom att manligt och kvinnligt isärhålls legitimeras den manliga normen och den kvinnliga 
underordningen vidmakthålls (Hirdman, 1988:51–52).  

Vidare menar Hirdman (1988:54) att det i varje samhälle, i varje tid, finns någon typ av “kontrakt” 
mellan könen; mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på ett socialt 
plan och på ett allmänt plan. Genuskontrakten är genussystemets praktik och innebär 
föreställningar om hur relationen man–kvinna bör vara, hur män och kvinnor bör interagera och 
hur arbete bör fördelas mellan könen (Hirdman, 1988:54 & 57). Beteendet hos män respektive 
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kvinnor förväntas vara dikotomt där mannen förväntas vara stark och kvinnan svag, mannen är 
den görande och kvinnan den varande, och så vidare. Genom att tala om genuskontrakt sätts 
relationen mellan maskulinum och femininum i centrum för förståelsen och ger en möjlighet att 
fördjupa förståelsen för mannen som överordnad norm genom historien (Hirdman, 1988:54). 
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5. METOD OCH MATERIAL 
Ovan har syfte, frågeställningar, tidigare forskning och vårt val av teori presenterats. Nedan 
presenteras vår vetenskapsteoretiska ansats som genomsyrar vårt arbete och vårt val att göra en 
kvalitativ studie. Vidare beskriver vi vårt material och val av analysmetoden kvalitativ innehålls-
analys och processen för att bearbeta materialet genom kodning. Avslutningsvis diskuterar vi 
kvalitetskriterier, hur vi arbetat med vårt etiska förhållningssätt och våra överväganden avseende 
metodvalet.  

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vår vetenskapsteoretiska ansats är socialkonstruktionism då vi ämnar undersöka hur våld mot 
kvinnor och våld i hemmet konstrueras. Den tidigare forskningen använder sig till stor del av en 
socialkonstruktionistisk ansats, både i intervjustudier och policyanalyser, och vi ansåg den därför 
relevant som ansats för våra frågeställningar och syfte. Berger och Luckmann (1991:13) beskriver 
de grundläggande förutsättningarna för socialkonstruktionism: Verkligheten är socialt konstruerad 
och kunskapssociologi måste analysera processen i vilken denna konstruktion sker. Burr (2003:3) 
menar att det inte finns någon exakt definition av socialkonstruktionism, men en sak olika 
definitioner har gemensamt är ett kritiskt förhållningssätt gentemot förgivettaganden om hur 
världen bör förstås. Socialkonstruktionismen förnekar att kunskapen om världen skulle vara en 
direkt reflektion av verkligheten (Burr, 2003:6). Samhället konstruerar sin version av verklighet och 
objektiva sanningar existerar inte (ibid.). I förhållande till sociala problem har social-
konstruktionismen använts för att ifrågasätta stereotyper av människor, då stereotyper är 
konstruerade utifrån individens avvikelser (Sahlin, 2019:142–143). Vi utgår från social-
konstruktionism för att ha ett kritiskt förhållningssätt till hur våldsutövare och våldsutsatt 
konstrueras i materialet. Burr (2003:8) menar att språket är en central del i att konstruera 
verkligheten och att människors meningsutbyten inte bara handlar om att uttrycka sig, utan också 
om att konstruera världen. Språket fungerar inte bara som ett verktyg för att konstruera människors 
uppfattning av världen utan har verkliga konsekvenser (Burr, 2003:46). Vår studie handlar om hur 
våld mot kvinnor och våld i hemmet definieras och konstrueras i den parlamentariska diskursen i 
Ålands lagting. Ledamöternas sätt att tala om våldet leder till verkliga konsekvenser då 
konstruktionen av våldet inverkar på vilka åtgärder som anses vara lämpliga för att bekämpa våldet. 

5.2 Metodval  
I detta avsnitt presenteras vår valda metod och våra inklusions- och exklusionskriterier för 
materialet, avslutningsvis beskrivs vårt material. Vi valde att göra en kvalitativ studie för att på bästa 
sätt besvara vårt syfte och frågeställningar. Kvalitativa studier kännetecknas av ett förståelse-
perspektiv som går på djupet och ser till helheten och kontexten för det som studeras (Padgett, 
2017:2). Kvantitativa studier syftar till att förklara snarare än förstå och tenderar att studera 
fenomen på “bredden” genom att mäta och räkna värden på variabler (Padgett, 2017:2). För att 
studera vårt syfte är kvalitativa metoder mer lämpade än kvantitativa, eftersom vi vill förstå de 
fenomen vi studerar på djupet.  

Vår studie är en dokumentstudie där materialet är transkriberade lagtingsdebatter och ett lagförslag. 
Denscombe (2016:338–339) menar att fördelar med dokumentstudier är den stora mängden 
information som finns i redan producerade dokument. Dokument är dessutom mer tillgängliga och 
en stabil informationskälla som är lätt för andra att kontrollera (ibid.). Nackdelar är å andra sidan 
att behöva utvärdera dokumentets trovärdighet, vilket kan vara problematiskt vid exempelvis 
internetkällor (Denscombe, 2016:338–339). Lagtingsdebatterna är offentliga att besöka, de sänds 
live och transkriberas för att finnas tillgängligt för allmänheten via lagtingets hemsida. Eftersom 
vår insamlade data är dokument som är offentliga och tillgängliga för allmänheten, samt att alla 
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dokument är representativa för sin typ, anser vi att de är trovärdiga. Detta bidrar även till studiens 
transparens då läsare kan ta del av vår data och själva kontrollera trovärdigheten. I de fall 
dokumenten är transkriptioner av debatter utgår vi från att skribenten inte har lagt in sina egna 
tolkningar utan att det som sagts är nedtecknat ord för ord. För att säkerställa detta har vi gjort 
stickprov där vi lyssnat på inspelningar av debatterna och jämfört med transkripten och konstaterat 
att de stämmer överens.  

5.2.1 Urval 
Vi valde Åland som vårt fall att studera, då Åland är ett autonomt landskap och har svenska som 
officiellt språk vilket underlättar studien då vi inte behövde översätta materialet. Till en början 
planerade vi en intervjustudie med anställda på kommunernas socialtjänst, KST. Vi planerade att 
intervjua socialarbetare om deras upplevelse av att arbeta med våld i nära relationer på Åland. KST 
är den enda socialtjänsten på Åland sedan 2020 då de olika kommunernas socialtjänster 
sammanslogs till en enhetlig socialtjänst för landskapet. Vi kontaktade KST men fick svaret att de 
inte kunde delta på grund av att de är i ett utvecklingsskede rörande våld i nära relationer och att 
de arbetar med att sammanställa en plan för hur de arbetar med våld i nära relationer. Vi tog då del 
av dokument från Ålands landskapsregering om strategier för att förebygga och bekämpa våld i 
nära relationer för att se landskapets planer. Dokumenten gjorde oss intresserade av diskussionerna 
bakom dessa dokument och vi valde därför att studera den parlamentariska diskursen i Ålands 
lagting genom en dokumentstudie. 

På Ålands lagtings hemsida finns alla de ärenden som behandlats i lagtinget. För att hålla oss till 
vårt syfte och frågeställningar var kriterierna att ärendena behövde handla om våld mot kvinnor 
eller våld i hemmet. Ärendena behövde innehålla tillräckligt substantiellt material för att vara 
analyserbara. Vi sökte i de digitala arkiven och fann två ärenden om våld mot kvinnor och våld i 
hemmet som innehöll tillräckligt mycket material för att de skulle vara meningsfulla att studera. 
Dessa ärenden var “Godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning 
av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de 
bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1 kap. 11 
§ i strafflagen och lag om ändring av 54 § i utlänningslagen” (hädanefter refererat till som 
“Istanbulkonventionen”) och ärendet “Skyddshem för personer som drabbats av våld i nära 
relationer” (hädanefter refererat till som “Skyddshem”). Vi valde dessa ärenden till vårt material då 
de stämde överens med våra inklusionskriterier och hänger samman. Ärendet om skyddshem blev 
ett resultat från diskussionen om Istanbulkonventionen som debatterades år 2015 och där 
skyddshemstjänster tas upp som en viktig åtgärd. Ärenden som exkluderades från vårt material var 
budgetförslag där debatten till viss del rörde våld i nära relationer, en budgetmotion och några 
åtgärdsmotioner. Dessa innehöll inte tillräckligt analyserbart material för att inkluderas i materialet.  

De valda ärendena innehåller dokument i form av yttranden från republikens president, lagförslag, 
utskottsbetänkanden, remissdebatter samt första och andra behandling av respektive ärende. Till 
en början ämnade vi inkludera alla dokument som ingår i respektive ärende. Efter att ha gjort oss 
förtrogna med materialet valde vi dock att avgränsa oss till att analysera lagförslaget om skyddshem 
samt remissdebatter och första behandling i lagtingsplenum avseende båda ärenden. Detta då vi 
ansåg att dessa hade det mest meningsbärande innehållet för uppsatsens syfte då de var mest 
fokuserade på våld mot kvinnor och våld i hemmet medan de dokument vi exkluderat främst berör 
politiska förfaranden. Istanbulkonventionen som i sin helhet ligger till grund för det ena ärendet 
har valts bort från materialet, då det är en internationell konventionen skriven av Europarådet. 
Konventionstexten reflekterar inte i sig normer och värderingar i Ålands lagting utan det är 
ledamöternas debatt kring innehållet i konventionen som är av relevans för vår analys. 
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5.2.2 Material 
I ärendet om godkännande av Istanbulkonventionen har vi inkluderat en första remissdebatt, en 
remissdebatt efter bordläggning och första behandling. Ärendet aktualiseras eftersom en 
proposition från republikens president har skickats till Ålands lagting om att de ska behandla 
ärendet då vissa delar av Istanbulkonventionen hör till Ålands lagtstiftningsbehörighet. Ärendet tas 
upp första gången i en remissdebatt 2015-01-14, remissdebatten bordläggs och tas sedan upp igen 
2015-01-19. Utskottet tar därefter fram ett betänkande vilket presenteras vid en första behandling 
2015-03-30.  

Lagförslaget nr 28/2014-2015 ‘Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer’ 
är skrivet av tjänstemän på Ålands landskapsregering. När lagförslaget är färdigställt av 
tjänstemännen godkänns och undertecknas det av föredragande minister och lantråd (regerings-
chef) innan det diskuteras i lagtingsplenum. Texten i lagförslaget är skriven av tjänstemän och är 
därför bearbetat på ett sätt som inte debatten är. Lagförslaget tar upp bakgrundsinformation om 
våld i nära relationer, nationell och internationell lagstiftning och statistik om förekomst av 
våldsbrott, för att underbygga lagtexten som lagförslaget avslutas med. Av debatterna avseende 
lagförslaget har vi inkluderat remissdebatten, då första behandling endast var några meningar lång. 
Förfarandet för remissdebatten är likadant som i ärendet om godkännande av Istanbul-
konventionen. För att få ett grepp om materialets omfång räknade vi sidor och antal ord. 
Lagförslaget om skyddshem är 29 sidor och 13 409 ord långt. Debatten om skyddshem är 21 sidor 
och 9548 ord. De tre debatterna om Istanbulkonventionen är 63 sidor och 26 485 ord. Samman-
taget består materialet av 113 sidor och 49 439 ord. Innehållsmässigt anser vi att vi uppnått mättnad 
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Remissdebatter inleds med att ansvarig minister presenterar sakfrågan som ska diskuteras i 
lagtinget. Ordet kan sedan begäras av lagtingsledamöterna (hädanefter kallade ledamöter), samt av 
närvarande ministrar och ordet fördelas av talmannen. Vid anföranden tar ledamoten plats i 
talarstolen. Andra ledamöter har möjlighet att svara på anförandena genom repliker utan att gå upp 
i talarstolen. Efter remissdebatten skrivs ett betänkande av ansvarigt utskott, i det här fallet social- 
och miljöutskottet. Nästa steg i processen är en första behandling där betänkandet presenteras av 
någon av de ledamöter som sitter i utskottet. Förfarandet i debatten för första behandling är 
detsamma som vid remissdebatter. 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Som analysmetod valde vi kvalitativ innehållsanalys, med vissa inslag av kvantitativ innehållsanalys, 
för att analysera materialet på ett systematiskt sätt. Innehållsanalys har sin tradition främst inom 
kvantitativ forskning men har börjat användas mer inom kvalitativ forskning (David & Sutton, 
2016:271). Det som utmärker kvalitativa data är möjligheten att hämta mening ur innehållet. David 
och Sutton (2016:260) beskriver den dataanalytiska processen som ett försök att finna meningsfulla 
teman och gemensamma och/eller avvikande idéer, föreställningar och praktiker. Kvalitativ 
innehållsanalys kan studera omfattningen av ett tema i texter och hur något värderas eller framställs 
(Boréus & Kohl, 2018:53). I analysprocessen används kodning och kategorisering för att hitta 
mönster och teman i materialet (Graneheim & Lundman, 2004:106; Padgett, 2017:153). Kodning 
är en process där forskaren genom att uppmärksamma nyckelord, teman eller uttryck kan belysa 
likheter och olikheter inom och mellan texter (David & Sutton, 2016:271). Att koda materialet gav 
oss en möjlighet att reducera materialet och framhäva särskilt intressanta textstycken där centrala 
teman förekommer. I vår analys använde vi teoretiska koder för att försöka hitta bakomliggande 
gemensamma drag (David & Sutton, 2016:274). Vi använde även latenta koder, teman som 
identifieras av forskaren och som finns under textens yta, och manifesta koder, termer som 
uttryckligen beskrivs i materialet (David & Sutton, 2016:274). Vi använde den kvantitativa aspekten 
av innehållsanalys för att räkna förekomst av begrepp, då vi ansåg att de kvantitativa inslagen gav 
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ett helhetsperspektiv på vårt material. Hur ofta något nämns indikerar vad som framhålls som 
viktigt i hur problemet presenteras och definieras.  

5.4 Kodningsprocess   
Vår kodningsprocess har varit abduktiv. Induktion utgår från empiri och deduktion från teori, 
medan abduktion innebär att arbeta utifrån empiriska fakta samtidigt som hänsyn tas till teoretiska 
förföreställningar (Alvesson & Sköldberg, 2008:56). Induktiv kodning innebär att kodningen 
skapas efter att materialet samlats in och när den första tolkningen av materialet gjorts (David & 
Sutton, 2016:274). Deduktiv kodning å andra sidan innebär att redan innan datainsamlingen skapas 
kategorier som materialet sedan kodas genom (ibid.). Det abduktiva arbetssättet innebär att vi har 
alternerat mellan teori och empiri i vår kodningsprocess. Innan vi läste materialet hade vi några 
koder i åtanke som vi tänkte att kunde vara relevanta utifrån våra frågeställningar som exempelvis 
konstruktion av våldsutövare och våldsutsatt. Vi utökade antalet koder och befäste dem helt efter 
en första genomläsning av allt material. Totalt använde vi oss av nio huvudkoder: Konstruktion av 
våldsutsatt, konstruktion av våldsutövare, konstruktion av våldet, vems ansvar, konsekvenser av 
våldet, åtgärder, normer/värderingar, syftet med konventionen/lagen om skyddshem och Åland 
som samhälle. Dessa hade sedan flera underkoder. Vi använde även koden “övrigt” för oväntade 
resultat som vi ansåg kunde vara av relevans.  

Eftersom innehållsanalys som metod möjliggör att räkna förekomsten av begrepp ingick våra 
kvantifierbara begrepp i koden “övrigt” som sedan sammanställdes i en tabell (Denscombe, 
2016:393). Vi räknade förekomsten av hur ofta kvinnor och män åsyftas, hur många gånger 
könsneutrala begrepp och könsneutrala våldsformer åsyftas samt hur många gånger våld mot 
kvinnor nämns. Ordet “barn” räknades också då det var ett begrepp som nämndes frekvent i 
materialet, med fokus på barnens lidande. Utöver detta räknades även HBTQ, hedersrelaterat våld 
och våld i samkönade relationer. En fullständig lista över begreppen och vilka ord som ingick i 
respektive begrepp finns i analyskapitlet där tabellen med resultaten presenteras. 

I kodningsprocessen lyfte vi ut meningsbärande enheter, det vill säga meningar och kortare stycken 
som vi fann intressanta för våra frågeställningar. Enheterna kategoriserade sedan på nytt för att 
göras om till nya teman som blev rubriker för analysen (Graneheim & Lundman, 2004:107). De 
meningsbärande enheterna koncentrerades till det vi ansåg viktigast att lyfta fram i meningen. De 
koncentrerade enheterna abstraherades och märktes sedan med en kod. Meningen analyserades i 
sitt sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004:108). Slutligen omformulerades de underliggande 
meningarna till teman (Graneheim & Lundman, 2004:109). Kodningen gjorde vi var för sig för att 
sedan gå igenom resultaten av kodningen tillsammans. Exempel på kodning: 

Meningsbärande enhet  Koncentrerad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Teman 

Alla dessa barn som måste uppleva detta 
våld mot kvinnor och har en acceptans 
för det. Det viktiga är att man ska 
skydda familjen till vilket pris som helst.  

Våldsutsatta har barn  Konstruktion av 
våldsutsatt 

Familje- och 
barnperspektiv  

Dessutom betyder det här att vi har en 
könsmaktsordning, ett sådant 
genussystem där män är överordnade 
kvinnor och kvinnor diskrimineras 
därför strukturellt, man kan säga 
genomgående i hela vårt samhälle. 

Strukturellt förtryck 
av kvinnor, 
genussystem, 
isärhållandets logik 

Individuellt 
respektive 
strukturellt 

Konstruktion 
av våld 
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5.5. Kvalitetskriterier 
För att resultatet av denna uppsats ska vara tillförlitligt har vi förhållit oss till de kvalitetskriterier 
som finns för kvalitativ forskning. I kvantitativ forskning är det vanligt att använda 
kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om kvalitet och stabilitet i 
undersökningen och att två likadana undersökningar ska kunna komma fram till samma sak, 
validitet mäter å andra sidan om studien lyckats mäta det som är tänkt (Hjerm, Lindgren och 
Nilsson, 2018:82). Kvalitativa undersökningar bygger dock inte på upprepade och säkra mätningar 
och det finns inte några tillräckligt standardiserade metoder inom kvalitativ forskning för att mäta 
detta. (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2018:82 & 94) En del forskare anser att helt andra kriterier 
ska användas för att bedöma och värdera kvalitativa studier, såsom tillförlitlighet och äkthet 
(Bryman, 2008:351–353). Då detta är en kvalitativ studie förhåller vi oss främst till de alternativa 
kriterierna tillförlitlighet och äkthet. Gällande de kvantitativa inslagen i studien förhåller vi oss till 
validitet och reliabilitet, detta eftersom en annan person ska kunna räkna om och komma fram till 
samma resultat.  

För att studien ska vara tillförlitlig behöver den vara trovärdig, överförbar, pålitlig och det ska 
finnas en möjlighet att styrka och konfirmera resultatet. Eftersom det i kvalitativa undersökningar 
finns olika tolkningar av en social verklighet är det viktigt att resultaten ändå är trovärdiga (Bryman, 
2008:354–357). För studiens pålitlighet har vi i detta avsnitt beskrivit vårt tillvägagångssätt på ett 
tydligt och kritiskt sätt för att andra ska kunna bedöma kvaliteten. Att kunna styrka studien innebär 
att forskaren visar att denna har agerat i god tro (ibid.), vi har därför haft ett kritiskt förhållningssätt 
till våra personliga värderingar när vi analyserat materialet för att dessa inte ska påverka utförandet 
eller resultaten av forskningen. Vi har reflekterat över vår förförståelse för att inte påverka våra 
resultat. Sohlberg och Sohlberg (2019:276) tar upp vikten av att vara vaksam på att forskaren kan 
bli selektiv i förhållande till sin agenda och endast framhålla resultat som styrker forskarens position 
och välja bort de resultat som talar emot. Vi har motverkat detta genom att lyfta fram olika 
perspektiv som framkommer i materialet. Äkthet handlar bland annat om att ge en rättvis bild av 
det som framkommer i resultaten (Bryman, 2008:354–357). Genom att citera materialet ger vi en 
rättvis bild där vi inte endast framför våra egna tolkningar av materialet. Det finns även möjlighet 
för tredje part att kontrollera materialet då det finns tillgängligt för allmänheten. 

5.6 Etiskt förhållningssätt 
Åland är ett småskaligt samhälle och eftersom vi som författare till denna studie kommer från 
Åland har vi reflekterat över och haft ett kritiskt förhållningssätt till vår egen partiskhet. Alla 
forskare bör enligt Vetenskapsrådet (2017:69) eftersträva opartiskhet och oberoende. Då vi har 
tidigare kännedom om några politiker som deltagit i debatterna är det av särskild vikt att vi har ett 
kritiskt förhållningssätt till vår egen partiskhet och inte låter vår analys eller våra resultat påverkas 
av denna. Den förförståelse vi har av den åländska politiken och lagtingsledamöterna ska inte 
påverka våra resultat. Vi har strävat mot detta genom att fokusera endast på det material som ingår 
i vår studie.  Vi hade ingen tidigare kännedom om de ärenden vi valt att studera, vilket möjliggjorde 
att gå in i materialet med ett öppet förhållningssätt.  

Vid studier av offentliga dokument och debattprotokoll har varken dokumentförfattarna eller 
personerna som citeras i debatterna gett sitt samtycke till att delta i studien. En av de forsknings-
etiska huvudprinciperna är att deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke, 
undantag kan dock göras från detta om datainsamlingens form inte innebär personliga risker för 
informanterna och/eller det inte är realistiskt möjligt att erhålla ett informerat samtycke 
(Denscombe 2016:430–431; Vetenskapsrådet, 2017:15). Denscombe (2016:443) lyfter frågor som 
rör studier av dokument på internet. Dokumenten har inte producerats med avsikten att användas 
som data i forskning och Denscombe menar att beslutet om huruvida samtycke behöver inhämtas 
för att använda dokumenten i forskning bör fattas utifrån hur offentlig eller privat 
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kommunikationen är (ibid.). Debatterna där politikerna deltar är offentliga och öppna för 
allmänheten besöka. Debatterna sänds live, de spelas in och transkriberas för att publiceras på 
Ålands lagtings, en offentlig myndighets, hemsida.  De politiker som deltagit i lagtingsdebatterna 
har från början varit medvetna om att deras anföranden är offentliga, dock inte att anförandena 
kunnat komma att användas i det sammanhang som uppsatsen är. Det finns dock inte några 
integritetskänsliga uppgifter i materialet som skulle innebära några personliga men för politikerna. 
Med utgångspunkt i ovanstående anser vi att ett informerat samtycke inte har behövt inhämtas.  

En annan forskningsetisk huvudprincip är att deltagarnas intressen ska skyddas och att 
medverkande ska skyddas från skada eller kränkning (Denscombe, 2016:428; Vetenskapsrådet, 
2017:13). Vi har studerat dokument, vilket innebär att vi inte har haft någon direkt kontakt med 
deltagare, däremot är det verkliga personer som deltagit i de debatter vi analyserar. De ärenden vi 
analyserat är offentliga och tillgängliga för alla, vi nämner dock inte de deltagande politikerna vid 
namn i vår presentation av data. Vem som sagt vad är inte av intresse för studien, utan det som 
studeras är debatten som helhet. Det ska inte finnas någon risk att någon lider personlig skada av 
forskningen och det är av vikt att arbeta med respekt för forskningsobjektens integritet 
(Denscombe, 2016:428–430; Vetenskapsrådet, 2017:41). Vi har i vår analys arbetat med respekt för 
de deltagande politikerna och lagt vikt vid att de olika politikernas uttalanden ska behandlas 
likvärdigt oavsett partitillhörighet eller andra personliga aspekter. För att göra det möjligt för läsaren 
att följa om det är en och samma politiker som uttrycker sig många gånger eller om åsikterna delas 
av fler politiker, har vi givit varje deltagande politiker ett värdeneutralt nummer som vi använder 
för att hänvisa till respektive politiker i analysen. Även ministrar och lantråd deltar i debatten, vi 
omnämner dem med dessa titlar eftersom det vore vilseledande att kalla dem för ledamöter även 
om det hade ökat anonymiteten. 

5.7 Metodöverväganden 
Nedan presenteras metodövervägande vi gjort under studiens gång. Till en början planerade vi en 
intervjustudie om kommunernas socialtjänst på Åland (KST), då detta inte kunde genomföras valde 
vi att omarbeta studien till en dokumentstudie där vi analyserar materialet genom kvalitativ 
innehållsanalys. 

Innehållsanalys beskrivs ofta som ett sätt att kvantifiera kvalitativa data (Boréus & Kohl, 2018:50; 
David & Sutton, 2016:269; Padgett, 2017;152; Denscombe, 2016:393). David och Sutton 
(2016:271) menar att det finns en tradition av kvalitativ innehållsanalys som försöker överbrygga 
klyftan mellan deduktiv kvantitativ innehållsanalys och mer induktiv och småskalig diskursanalytisk 
forskning. Vi anser därför att kvalitativ innehållsanalys inte nödvändigtvis behöver fokusera endast 
på räknandet av enheter utan det centrala är kodningen och kategoriseringen av teman. Metoden 
att räkna hur ofta ett begrepp eller ett uttryck förekommer har vi använt som stöd för att se vilka 
perspektiv som oftast lyfts fram i debatten, och därmed också framhålls som viktiga.  

I valet av analysmetod övervägde vi diskursanalys istället för en innehållsanalys. Diskursanalys hade 
varit en passande metod för denna uppsats då den fokuserar på att hitta dolda budskap, 
underförstådda meningar och söker förståelse för kulturen och politiken i ett samhälle 
(Denscombe, 2016: 398–399). Diskursanalysen har dock ingen självklar process i sin tillämpning, 
och vi var intresserade av att använda tematisk kodning i vårt material för att hitta teman. Vidare 
ville vi ha möjlighet att tillämpa den kvantitativa aspekten av innehållsanalys för att kunna avgöra 
exempelvis hur ofta kvinnor, män och barn benämndes i materialet. Vi landade i att kvalitativ 
innehållsanalys var den metod som mest skulle gynna vårt arbete med materialet, då vi även med 
innehållsanalys kan studera diskursiva mönster, om än på ett ytligare plan än om vi hade använt 
diskursanalys. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultat och analys i förhållande till våra valda teorier. I 
arbetet med materialet identifierade vi tre huvudteman: Konstruktion av våld, familje- och 
barnperspektiv samt värderingar knutna till den åländska kontexten. I dessa ingår undertemana 
konstruktionen av den våldsutsatta, konstruktionen av våldsutövaren, heteronormen och 
inställning till arbetet med våld mot kvinnor och våld i hemmet. Innan vi går över till analysen 
presenteras en tabell av förekomsten av olika begrepp i materialet.  

Begrepp som rör kvinnor är mest frekvent förekommande, vilket kan ses som en naturlig följd av 
att det ena ärendet vi studerat, Istanbulkonventionen, uttalat handlar om våld mot kvinnor och 
våld i hemmet. Istanbulkonventionen uppmanar dock parterna att applicera Istanbulkonventionen 
på alla, oavsett kön, som utsätts för våld i hemmet (Istanbulkonventionen, 2011, art. 2). Det andra 
ärendet vi studerat handlar om tillgång till skyddshem, vilket också gäller alla oavsett kön som blir 
utsatta för våld i hemmet. 

Antal gånger begrepp nämns 

 
 
Nedan följer en fullständig förteckning av vad som ingår i begreppen som räknats och presenteras 
i tabellen: 

Könsneutral inklusive våldsutövare, våldsutsatt, brottsoffer, förövare, patient, klient, partner, person, 
medborgare, individ, människa, ålänning. 

Kvinnor inklusive fru, hustru, flicka, dotter, flickvän, mamma.  

Män inklusive pojke, son, pojkvän, pappa. 

Barn inklusive ungdomar, barnbarn, unga, barnkonvention, barnskydd, barnomsorg. 

Våld mot kvinnor inklusive kvinnovåld, kvinnomisshandel, kvinnor som utsätts för våld, skydd för 
kvinnor som utsätts för våld.  

Våld i hemmet inklusive familjevåld, våld i nära relationer. 
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Begreppen våld i samkönade relationer, HBTQ och hedersrelaterat våld har endast nämnts med 
dessa ord och räknats i sin enkelhet. 

Kvinnor benämns flest gånger vilket kan tolkas som att det är våld mot kvinnor som är i fokus, då 
kvinnor omnämns 245 gånger medan män omnämns 134 gånger. Materialet har dock till viss del 
ett könsneutralt perspektiv då könsneutrala benämningar av såväl våldsutsatt som våldsutövare 
förekommer 164 gånger. Könsneutrala benämningar av våld, såsom våld i hemmet, benämns 127 
gånger, vilket är mer frekvent än omnämnandet av våld mot kvinnor, 107 gånger.  Barn omnämns 
näst mest frekvent, 169 gånger, vilket tyder på att barn framhålls som viktiga i materialet. 
Hedersrelaterat våld nämns fem gånger och våld i samkönade relationer och HBTQ-personer 
nämns en respektive två gånger, vilket tyder på att dessa typer av våld inte diskuteras på något 
djupare plan i materialet. 

6.1 Konstruktion av våld  
I följande avsnitt presenteras hur våld mot kvinnor och våld i hemmet konstrueras i materialet. 
Vidare presenteras framställningen av den våldsutsatta och framställningen av våldsutövaren.  
 
Det finns många aspekter av hur våld mot kvinnor och våld i hemmet konstrueras i materialet, det 
som är gemensamt är att det definieras som ett omfattande samhällsproblem som måste åtgärdas. 
Lantrådet inleder remissdebatten om skyddshem med att säga: “Mäns våld mot kvinnor är de facto 
ett enormt samhällsproblem” (Skyddshem, remissdebatt), i en annan debatt uttrycker sig ledamot 
13 på liknande sätt och säger att “[m]äns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som 
berör såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar” (Istanbulkonventionen, första behandling). 
Då ledamöterna talar om våld konstruerar de kunskap om vad våld är och hur det ska 
förstås.  Kunskapen om världen är inte en objektiv reflektion av världen, utan kunskap om världen 
konstrueras genom språket (Burr, 2003:6–8). När ledamöterna uttrycker att våld mot kvinnor och 
våld i hemmet är ett angeläget samhällsproblem befäster de en norm om hur våldet ska betraktas.  
 
Vad som ingår i definitionen av våld kan se olika ut beroende på kontext. Hur vid eller snäv 
definitionen är har konsekvenser för vem som erbjuds hjälp. I lagförslaget om skyddshem 
definieras våld till en början snävt som fysiskt våld; ”varje fysisk kraftutveckling som är riktad mot 
en person […]. [Våld] kan beskrivas som en överföring av rörelseenergi som är så påtaglig att 
personen förflyttas, hindras i förflyttning eller skadas” (Skyddshem, lagförslag). Definitionen 
breddas sedan och landar avslutningsvis i att ”[n]är ordet våld används i detta lagförslag, avses alltid 
ett oönskat, otillåtet beteende” (Skyddshem, lagförslag). I lagförslaget poängteras att en vid 
definition av våld “kan möjliggöra ett ingripande i ett tidigt skede, innan normaliseringsprocessen 
har gått för långt och innan allt för stora skador har åsamkats.” (Skyddshem, lagförslag). Regler till 
skydd för livet och den kroppsliga integriteten är av stor vikt i sociala normbildningsprocesser, då 
normbildningsprocesserna är sårbara för maktanspråk (Hydén, 2002:93). I lagförslaget värnas inte 
bara den utsattas fysiska integritet utan det konstateras att våld kan vara ett beteende som är otillåtet 
och oönskat, även om det inte är fysiskt. Genom att inkludera flera typer av våld än det fysiska 
skapas en normbildningsprocess där allt oönskat och otillåtet beteende ska ses som en kränkning 
av individens integritet; våldet ska stoppas innan det fysiska våldet utövats genom att agera redan 
vid de första tecknen på våld. 

Våld mot kvinnor och våld i hemmet beskrivs i värderande termer, såväl lagförslaget som 
ledamöterna i debatterna tar avstånd från våld i hemmet och våldsutövare.  I lagförslaget om 
skyddshem skrivs: “Det är alltid förkastligt att misshandla någon, oavsett om det rör sig om en man 
eller en kvinna” (Skyddshem, lagförslag). Ledamot 22 kallar våldet mot kvinnor för “denna 
förfärliga företeelse” (Istanbulkonventionen, remissdebatt) och säger vidare att ”[d]et är sjukt, 
tragiskt och oerhört sorgligt” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). I detta påstående tar 
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ledamoten ställning mot våldet genom att framställa det i värderande, negativa ordalag. Det 
politiska systemet har enligt Hydén (2002:16) i uppgift att ta ställning i värdemässiga och normativa 
frågor som är av betydelse för de som omfattas av systemet. I materialet tar ledamöterna ställning 
mot våldet och de signalerar att våldet är oacceptabelt. Lagtingsledamot 23 tar inte bara avstånd 
från våldet utan även från våldsutövaren och säger “[…] det är fel på dem som beter sig på detta 
sätt. Det är inte ett normalt mänskligt beteende som tolereras i vårt samhälle” (Istanbul-
konventionen, remissdebatt). Hydén (2002:99) menar att normer kan skapa en gränsdragning 
mellan vilka som är med i gruppen och vilka som står utanför. Ledamoten skapar genom sitt 
uttalande en gränsdragning för vad som tolereras i samhället, och därmed vilka personer som 
tolereras i samhället och vilka som inte gör det – att utöva våld i hemmet är att bryta samhällets 
normer och därmed att diskvalificera sig från gruppen. Genom att våld mot kvinnor och våld i 
hemmet framställs som ett angeläget samhällsproblem och som något negativt, tragiskt och sorgligt 
framträder ett diskursivt mönster där det finns en norm avseende hur våld ska betraktas. De normer 
som framträder i materialet är en strävan mot att minimera, och helst bekämpa, våld mot kvinnor 
och våld i hemmet. Att ta avstånd från både våldet och våldsutövaren framstår som den förväntade 
handlingen, och påståenden om att våld mot kvinnor och våld i hemmet är ett problem som måste 
bekämpas möts av medhåll.  
 
Flera olika typer av våld lyfts i materialet, såsom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det är 
framförallt det fysiska våldet som framhålls när ledamöterna talar om våld och ordet “slår” används 
flertalet gånger för att exemplifiera. Ledamot 15 uttrycker att “[v]åld är ett manligt problem i första 
hand. Män slår män, män slår kvinnor” (Istanbulkonventionen, första behandling), och i lag-
förslaget om skyddshem skrivs att våld är “lika fel oberoende av om det är en man som slår en 
kvinna, en kvinna som slår en man, en man som slår en man eller en kvinna som slår en kvinna” 
(Skyddshem, lagförslag). Genom att ledamöterna pratar om fysiskt våld som den egentliga 
våldshandlingen osynliggörs övriga former av våldsutövning och våldet konstrueras som en fysisk 
handling. Trots att våldet till största del konstrueras som fysiskt framhålls emellanåt psykiskt våld 
som en betydande del av problematiken med våld mot kvinnor och våld i hemmet. Stor tonvikt 
läggs vid hur nedbrytande det psykiska våldet är för den som utsätts, en ledamot beskriver psykiskt 
våld på följande sätt:  
 

Psykisk misshandel lämnar inga blåmärken och benbrott, men det knäcker ditt 
inre. Många kvinnor som utsatts för både psykisk misshandel och fysisk har sagt 
att de upplevde den psykiska misshandeln som mycket värre än slagen och 
sparkarna. Misshandeln brukar i regel trappas upp och det är inte ovanligt att den 
som misshandlar psykiskt även tar till även fysiskt våld efter ett tag. 
(Istanbulkonventionen, första behandling) 

 
Huruvida det psykiska våldet ses som våld är dock inte samstämmigt i materialet. Ledamot 17 
uttrycker att det är viktigt att förebygga våld i hemmet ”innan våldet brutit ut […]. När våldet har 
inträtt har kvinnan ofta så gott som förlorat sin egen vilja och handlingskraft att anmäla till polisen” 
(Istanbulkonventionen, första behandling). Genom detta uttalande utesluter ledamoten att den 
process där kvinnans vilja och handlingskraft tas ifrån henne är en del av våldet. Att kvinnan 
förlorat sin egen vilja och handlingskraft kan tolkas som att hon utsatts för psykiskt våld, ledamoten 
säger dock att våldet inträder när den processen redan gått långt. Ledamot 23 uttalar sig om psykiskt 
våld, men definierar på liknande sätt som ledamot 17 det fysiska våldet som den egentliga 
våldshandlingen, ledamot 23 säger: ”Man pratar väldigt mycket om fysiskt våld, men vad jag har 
förstått på kvinnorna är det psykiska våldet man är utsatt för vara [sic] minst lika brutalt och minst 
lika destruktivt som direkta slag och våld” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Detta uttalande, 
att uttrycka att det psykiska våldet kan vara lika brutalt som våld, insinuerar att det fysiska våldet 
inte ens behöver benämnas som fysiskt; att prata om våld är att prata om fysiskt våld, annars sätts 
ett prefix som psykiskt, materiellt eller sexuellt framför. Hydén (2002:99) menar att normer kan 
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vara dolda eller grundade på dolda premisser, vilket exemplifieras och då ledamöterna säger “våld” 
när de syftar på fysiskt våld medan andra typer av våld benämns som psykiskt, sexuellt, ekonomiskt 
våld och så vidare. Premissen är att våld är fysiskt – i annat fall, exempelvis vid psykiskt våld, 
behöver det definieras vilken typ av våld som menas. 

6.1.1 Konstruktionen av den våldsutsatta 

Det material som berör Istanbulkonventionen handlar om våld mot kvinnor och våld i hemmet, 
och som tidigare nämnt ska konventionen appliceras på alla oavsett kön som utsätts för våld i 
hemmet. Materialet som berör skyddshem handlar om personer utsatta för våld i nära relationer 
oavsett kön. Det vanliga är att framställa den våldsutsatta som kvinna. I lagförslaget om skyddshem 
skrivs följande avseende vem lagstiftningen ska omfatta:  

Eftersom mäns våld mot kvinnor är i särklass vanligast, är det främst den typen 
av våld som beskrivs i lagförslagets motiveringar, men lagstiftningsåtgärderna 
som föreslås är tänkta att omfatta allt våld i nära relationer och inkluderar med 
andra ord även HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och 
queerpersoner) som utsätts för våld av sina partners. Även så kallat 
hedersrelaterat våld och förtryck inkluderas i den utsträckning som det sker i nära 
relationer. (Skyddshem, lagförslag) 

I lagförslaget motiveras anledningen till att främst tala om kvinnors våldsutsatthet genom att 
hänvisa till normen; det vanligaste är att män utövar våld mot kvinnor. Att mäns våld mot kvinnor 
är vanligast i förhållande till kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, våld av och mot 
HBTQ-personer och hedersrelaterat våld och förtryck påstås utan källhänvisning. Påståendet blir 
till en vedertagen sanning som inte behöver bevisas med hjälp av statistik eller studier. Hydén 
(2022:99) menar att normer kan uttryckas som klara påståenden som sedan förväntas följas av en 
viss handling. I och med att normen som uttrycks är att mäns våld mot kvinnor är det vanligaste 
förklaras efterföljande handling – att främst fokusera på mäns våld mot kvinnor. Citatet ovan 
återfinns redan i lagförslagets andra stycke, därmed sätts tidigt en premiss för vad lagförslaget ska 
handla om. På samma etableras premissen tidigt i lagförslagets efterföljande remissdebatt, i det 
inledande anförandet i debatten om skyddshem uttrycker lantrådet att våld mot kvinnor i allra 
högsta grad är en jämställdhetsfråga. Vidare säger lantrådet: “Nu talar jag om våld mot kvinnor 
eftersom det till 90–95% av fallen handlar om dem, det finns säkert också enskilda män som 
drabbas av samma sak men den absoluta majoriteten handlar om kvinnor” (Skyddshem, 
remissdebatt). Genom att kvinnor i materialet framhålls som den absolut största gruppen 
våldsutsatta rättfärdigas handlingen att främst tala om gruppen våldsutsatta kvinnor. Detta kan 
jämföras med Hydéns (2002:99) resonemang om att normer skapar ett socialt sammanhang och de 
som inte förhåller sig till normerna utesluts ur sammanhanget. Det finns en norm om vilka som 
förväntas ingå i gruppen våldsutsatta och vilka som inte förväntas ingå. Kvinnors våldsutsatthet är 
i fokus och män som utsätts för våld utesluts från resonemanget. 

I materialet rättfärdigas fokus på kvinnors våldsutsatthet eftersom det är vanligast att kvinnor är 
utsatta, samtidigt som mäns våldsutsatthet benämns som att det “säkert också [finns] enskilda män 
som drabbas”, befästs de normativa förväntningarna om att den våldsutsatta ska vara en kvinna. 
På liknande sätt poängterar ledamot 17 att skyddshemsplatserna är till för “kvinnor och barn, 
eventuellt också någon man” (Skyddshem, remissdebatt). Vidare säger ledamot 15 att “det händer 
att kvinnor slår män, men de senaste studierna visar att oftast är de skadorna lindrigare och de 
resulterar sällan i dödsfall” (Istanbulkonventionen, första behandling). Mäns utsatthet för våld ingår 
inte i det förväntade, vilket befästs genom att det språkligt konstrueras som ett undantag då mäns 
utsatthet beskrivs med ord som “eventuellt”, “det händer att” och “säkert också enskilda män”. 
Att män inte ses som möjliga våldsutsatta, medan kvinnor gör det, är ett exempel på isärhållandets 



Häger & Lundberg 

30 (44) 

logik (Hirdman, 1988:52). Hirdman menar att isärhållandet bygger på en dikotomisering av det 
manliga och det kvinnliga (ibid.). Kvinnan är den som förväntas vara våldsutsatt – det ingår i själva 
begreppet våld mot kvinnor – vilket gör att den våldsutsatte mannen framställs som ett undantag.  

De våldsutsatta omnämns flertalet gånger bara som “kvinnan” eller “kvinnorna”, utan att nämna 
att det är våldsutsatta kvinnor som åsyftas, exempelvis då ledamot 11 uttrycker “vissa kommuner 
har inte skickat kvinnorna till [skyddshemmet]” (Skyddshem, remissdebatt) eller då 
medlingsverksamhet vid våldsbrott i nära relationer diskuteras och ledamot 22 uttrycker “[f]ör min 
egen del har jag svårt att se att just den medlingsverksamheten som man har i den här typen av 
våldsbrott är till kvinnans fördel” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Att kvinnan är lika med 
den våldsutsatta anses vara underförstått. Ledamot 1 uttalar sig om vad som får ta plats i samhället 
och inte, han uttrycker att våld mot kvinnor och våld i hemmet “[…] inte borde finnas i ett 
civiliserat samhälle. Vi borde vara jämlika och vi borde absolut inte behöva uppleva våld mot sådana 
som är svagare, våld mot kvinnor och barn” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Hirdman menar 
att det finns en isärhållandets logik där manligt och kvinnligt förväntas vara dikotomier, och 
mannen är den överordnade och starka medan kvinnan är den underordnade och svaga (Hirdman, 
1988:51). Dikotomierna upprätthålls genom tabun kring att röra sig utanför eller mellan dessa 
dikotomier (Mattsson, 2018:43). En man förväntas vara den överordnade och starka och därmed 
förväntas han inte vara den som utsätts för våld – snarare förväntas han vara den som utövar 
våldet.  

Våldsutsatta kvinnor framställs sakna agens och handlingskraft. Ledamot 17 uttrycker: “[…] 
långvarigt våld i nära relationer fråntar ju våldsoffrets egen vilja och förmåga att agera självständigt 
för sitt eget bästa. […] Det är kanske också någonting som vi som medmänniskor ska lära oss så 
att man kan ta någon i hand och visa vägen till skyddshemmet. Det är i många fall omöjligt för 
offret att klara det” (Skyddshem, remissdebatt). Här beskrivs att offret inte längre vet vad sitt eget 
bästa och att offret behöver hjälp för att lämna situationen. Liknande resonemang förs i lagförslaget 
om skyddshem, då i förhållande till normaliseringsprocessen. I lagförslaget står: “Den svagare 
partens självbestämmande minskar gradvis och när våldet pågått en tid, kan den misshandlade 
personen uppfatta det som normalt att bli misshandlad” (Skyddshem, lagförslag). Den våldsutsatta 
beskrivs här som en svagare part som ser våldet som normalt, och detta förklaras i lagförslaget med 
att “[m]annen har total makt medan kvinnan har förlorat sitt självförtroende och sin drivkraft” 
(Skyddshem, lagförslag). Att den utsatta saknar agens och drivkraft förklaras i lagförslaget som ett 
resultat av det våld hon utsätts för. Den våldsutsatta beskrivs också som för “kuvad” och “skrämd” 
för att söka hjälp (Istanbulkonventionen, första behandling). Som åtgärd för att bekämpa våldet 
diskuteras huruvida sjukvårdspersonal skulle ges möjlighet att vid misstanke utsatthet för allvarligt 
våldsbrott ha rätt att anmäla detta till polisen utan patientens samtycke (Istanbulkonventionen, 
första behandling). Det är förväntat att den utsatta kvinnan inte själv ska agera för att söka hjälp, 
och denna förväntning stärks genom att ledamöterna genom språket konstruerar den våldsutsatta 
kvinnan som passiv, och andra runt omkring henne ska agera utifrån hennes passivitet genom att 
exempelvis anmäla våldet till polisen utan hennes samtycke.  

6.1.1 Konstruktionen av våldsutövaren 
I avsnittet ovan har vi konstaterat att normen är att se kvinnan som våldsutsatt, medan vi i det här 
avsnittet går in på vem som förväntas vara våldsutövare. Våldsutövare framställs i materialet på 
flera sätt, det som är gemensamt är att våldsutövaren förväntas vara en man. Exempelvis sägs det 
“pappa slår mamma” (Skyddshem, lagförslag), “männen som misshandlar sina kvinnor” 
(Istanbulkonventionen, remissdebatt), “männen som utövar [våld]” (Istanbulkonventionen, 
remissdebatt), “[kvinnan har] försvarat sig från att bli misshandlad av mannen” (Istanbul-
konventionen, första behandling), “de våldsamma männen” (Skyddshem, lagförslag) och dylikt. Att 
våldsutövaren förväntas vara en man är, precis som att den våldsutsatta förväntas vara en kvinna, 
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ett exempel på dikotomiseringen manligt–kvinnligt som beskrivits i avsnittet ovan. I avsnittet ovan 
har vi lyft att mäns utsatthet för våld i hemmet ses som ett undantag, normen är att den utsatta är 
en kvinna. På samma sätt ses kvinnors våldsutövning som ett undantag från regeln att mannen är 
den våldsutövande. Ledamot 15 uttrycker:  

Och för att tysta kritikerna från början, ja, det händer att kvinnor slår män, men 
de senaste studierna visar att oftast är de skadorna lindrigare och de resulterar 
sällan i dödsfall. De gånger en kvinna har dödat en man i förhållanden är det 
vanligaste att det är [sic] skett i en självförsvarssituation när hon försvarat sig från 
att bli misshandlad av mannen. (Istanbulkonventionen, första behandling)  

De gånger kvinnor lyfts som möjliga våldsutövare handlar det snarare om självförsvar eller enskilda 
individer, till skillnad från mäns våld mot kvinnor som beskrivs som ett större, strukturellt problem. 
Påståenden om att kvinnor kan begå våldshandlingar följs genast av ett konstaterande om att mäns 
våld mot kvinnor är vanligare, exempelvis i lagförslaget om skyddshem: “Både män och kvinnor 
kan begå våldshandlingar. Både män och kvinnor kan bli utsatta för våld. Statistiskt sett handlar 
våld i nära relationer dock oftast om mäns våld mot kvinnor” (Skyddshem, lagförslag). Hydén 
(2002:91) menar att det finns strukturella normer som är inbäddade i de samhälleliga, sociala 
systemen, och att patriarkatet är en sådan norm. Mäns överordning, och därmed kvinnors 
underordning, är centralt i samhälleliga normer och beskrivs också av Hirdman som använder 
begreppet genussystem för att beskriva hierarkierna (Hirdman, 1988:51). Att lyfta att män generellt 
sätt är våldsutövare och kvinnor generellt sett våldsutsatta synliggör de patriarkala strukturerna. 
Däremot får detta också effekten att de individer som utsätts för eller utövar våld som inte passar 
in i de patriarkala normerna glöms bort i diskussionen.  

De män som utövar våld beskrivs av vissa ledamöter som helt normala familjemän som inte kan 
urskiljas ur mängden, exempelvis då ledamot 23 säger: “Man upplever att det är normala män som 
sysslar med detta. Det [sic] som jag har träffat har inte ett horn i pannan, de ser inte överhuvudtaget 
speciella ut med tre ögon som man skulle kunna tycka, utan utåt sett är det normala skötsamma 
familjemän” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Att ledamoten lyfter hur våldsutövare inte är, 
att de inte har ett horn i pannan eller tre ögon, kan ses som ett resonemang om vilka förväntningar 
som finns på våldsutövaren; att avvikelsen förväntas vara synlig. Ledamotens uttalande handlar 
också om hur våldsutövare är – de är normala, skötsamma familjemän. Att ledamoten sedan lyfter 
vad de inte är framstår som ett gensvar på vad som förväntas. Att våldsutövarna skulle vara 
“normala skötsamma familjemän” är det dock inte alla som håller med om, våldsutövarna framställs 
av andra som sjuka och onormala, ledamot 23 säger “[j]ag vill gå ytterligare ett steg vidare och 
påtala vikten av buggen, det som är fel i deras huvud, något som inte stämmer med det [sic] normalt 
humant beteende” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Hydén menar att normer är kopplade till 
det som anses normalt (Hydén, 2002:110). Att bryta mot normer är därmed att agera onormalt. Att 
bruka våld mot sin partner är att bryta mot samhälleliga och sociala normer, och den som utövar 
våld anses därmed inte vara normal. 

6.2 Familje- och barnperspektiv 
I följande avsnitt tas familje- och barnperspektivet upp och hur det kommer till uttryck i materialet. 
Det som tas upp nedan är att utgångspunkten i materialet är att barn är närvarande då en kvinna 
blir utsatt för våld samt att barn och kvinna tillsammans framställs som en enhet. Det stora fokuset 
på barn gör så att kvinnan i vissa sammanhang osynliggörs och det är kärnfamiljen som är grunden 
för diskussionen. Underrubriken till avsnittet handlar om heteronormen och utvecklar tankarna 
om kärnfamiljen och HBTQ i materialet. 

Genomgående i materialet finns ett familje- och barnperspektiv. Ordet barn nämndes näst flest 
gånger, 169 gånger, jämfört med kvinnor som nämndes mest frekvent, 245 gånger. Detta tyder på 
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att materialet har ett betydande barnfokus. Exempelvis uttrycker ledamot 18; “[a]lla dessa barn som 
måste uppleva detta våld mot kvinnor och har en acceptans för det” (Istanbulkonventionen, 
remissdebatt). När den manliga ledamoten uttrycker sig om våldet barn behöver uppleva framställs 
det som att barn alltid är närvarande då våld i hemmet förekommer. Det kan ses som en norm som 
tas för given (Hydén, 2002:99). Ledamot 18 för ett liknande resonemang och uttrycker: “Att man 
som barn ska känna att jag har rätt att berätta min oro när jag ser att det är våld i hemmet…” 
(Istanbulkonventionen, remissdebatt). I ett senare anförande lyfter samma ledamot att “[v]i 
behöver se på barnen men jag ser också kvinnorna” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). 
Ledamoten går sedan vidare till att uteslutande prata om barn och ungdomars situation. Ledamot 
9 säger i ett anförande att ”[…] även om [Istanbulkonventionen] gäller mer än halva av jordens 
befolkning, halva av befolkning [sic] i de länder som är part i konventionen, ser jag kopplingar 
också till barnkonventionen” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Barnfokuset kan förstås 
genom Hirdmans (2001:38) genussystem där kvinnans roll genom historien kopplas till hennes 
förmåga att föda barn och därav att vara moder. I materialet konstrueras den våldsutsatta kvinnan 
som en moder, och barnet och modern ses som en enhet och barnet antas vara närvarande vid våld 
i hemmet och när kvinnan söker skydd. Detta till skillnad från mannen som är sin egen (Hirdman, 
2001:39) och inte i något scenario framställs ha ansvar över barn, utan är den som barnen behöver 
skyddas ifrån. 

Ett exempel på hur kvinnor osynliggörs i debatten är i förhållande till vem som har ansvar över 
våldet. Diskussionen över ansvaret skiftar mellan att handla om kommunerna, landskapet och 
individerna. I ett anförande från ledamot 23 läggs vikt vid att män ska ta sitt fulla ansvar, även om 
kvinnorna inte ska utestängas från arbetet. Ledamot 23 säger: 

Vi män ska vara delaktiga och ta vårt fulla ansvar och det är vi helt överens om. 
Jag anser inte att vi ska stänga ute kvinnorna, mödrarna, mormödrarna och andra 
i det här arbetet. Man ska se till att deras döttrar aldrig överhuvudtaget ska 
utsättas för varken fysiskt eller psykiskt våld utan att kraftigt reagera emot det 
och samtidigt uppfostra sina söner i detta. (Istanbulkonventionen, remissdebatt)  

Ledamoten synliggör kvinnorna samtidigt som de blir osynliggjorda. Han benämner döttrarna som 
mödrarnas och mormödrarnas – “deras”. Det framställs som att det är endast döttrarna som 
behöver skydd och inte mödrarna, samt att döttrarna ska skyddas mot våld i egenskap av att de är 
någons anhöriga och inte för att de i sig själva är skyddsvärda. Sönerna benämns utifrån att det är 
männen som ska ta ansvar genom att skydda och uppfostra “sina” söner. Detta kan ses som 
ytterligare ett exempel på Hirdmans (1988) genussystem och isärhållandets logik, mödrar och 
döttrar i en kategori och män och söner i en annan.  

Barnperspektivet är i fokus också i lagförslaget om skyddshem. I materialet framställs det som att 
det oftast finns ett barn med som bevittnar våldet; “[m]ycket av det våld som sker privat så sker ju 
i hemmet och riktas mot kvinnor och barn och barn blir vittnen till våld som utförs mot deras 
mammor” (Ledamot 17, Skyddshem, remissdebatt). Ledamot 11 berömmer lagförslaget genom att 
säga att “[d]et är också väldigt välskrivet ur ett barnperspektiv. Man kan säga att man med den här 
framställningen verkligen har gjort en barnkonsekvensanalys […]” (Skyddshem, remissdebatt). 
Ledamot 11 lyfter med detta upp vikten av att ha ett barnperspektiv vid tal om våld i hemmet. Det 
är dock inte alla våldsutsatta som har barn, men att kvinnor och barn hör ihop uttrycks emellanåt 
som en vedertagen sanning. I detta fall är normen grundad på dolda premisser och vanans makt 
(Hydén, 2002:99). Hirdman (2001:38) beskriver att kvinnor och barn genom historien har tolkats 
som en enhet och kvinnans förmåga att föda barn är det som styr hennes liv. Ledamöterna ser 
kvinnan som en moder med ett eller fler tillhörande barn som hon har ansvar för, för att det oftast 
varit så samhället sett ut. I lagförslaget används en fras som inte antar att barn och kvinnor 
automatiskt är en enhet som hör ihop. Lagförslaget citerar FN:s deklaration om avskaffande av 
våld mot kvinnor och använder vid ett tillfälle frasen “och i tillämpliga fall deras barn” när utsatta 



Häger & Lundberg 

33 (44) 

kvinnor som ska få stöd åsyftas (Skyddshem, lagförslag). Liknande formuleringar används inte fler 
gånger i materialet utan normen är att när kvinnor utsätts för våld bevittnas det av barn. 

I och med att det är ett stort barnfokus i materialet är det även ett familjeperspektiv med 
kärnfamiljen i fokus. Ett exempel är formuleringen; “[e]tt barn som utsätts för att pappan slår 
mamman kan drabbas psykiskt på ett sätt som har konsekvenser livet igenom” (Skyddshem, 
lagförslag). Texten innan är könsneutral, även om det är familjen som är utgångspunkt. Texten 
innan förklarar inte vem som är utsatt och förövare, då texten innehåller könsneutrala begrepp som 
“någon som blir utsatt för våld” eller “familjer där våld förekommer” (Skyddshem, lagförslag). När 
ett konkret exempel på våld ska ges i debatten eller lagförslaget speglar det etablerade normer – 
den till en början könsneutrala texten könas. Hydén (2002:18) menar att normer anger det 
förväntade sättet att handla på och i vissa sociala sammanhang kan det stå klart vilka beteenden 
som är accepterade. Formuleringen visar att det förväntade sättet att handla på är att “pappan slår 
mamman”. Hirdman (2001:65) menar att genom isärhållandets logik är mannen den aktiva och 
kvinnan den passiva. Det normala handlandet i en våldsam relation blir då att mannen, den aktiva, 
slår kvinnan, den passiva. Genom att formulera sig enligt de etablerade normerna, och utesluta 
kvinnan som förövare, framställs det som att det inte är förväntat eller accepterat att mamman slår 
pappan. 

6.2.1 Heteronormen  
Heteronormen genomsyrar hela materialet vilket bland annat visats ovan genom att andra former 
av relationer inte diskuteras och barn är alltid med som en utsatt grupp när “pappan slår mamman” 
(Skyddshem, lagförslag). Det finns ingen aktiv reflektion i materialet kring att barn kan bevittna 
våld i en samkönad relation. Normen är kärnfamiljen och det är en man och en kvinna som ingår 
en kärleksrelation och skaffar barn som också blir utsatta för våldet i hemmet. Andra 
konstellationer än man och kvinna med tillhörande barn, nämns ytterst få gånger. I materialet 
nämns våld i samkönade relationer en gång, HBTQ två gånger och hedersrelaterat våld nämns fem 
gånger. Detta till skillnad från våld mot kvinnor som nämns 107 gånger och könsneutralt våld som 
nämns 127 gånger. Det går att läsa in våld i samkönade relationer i andra formuleringar som “en 
man som slår en man eller en kvinna som slår en kvinna” (Skyddshem, lagförslag), men dessa 
formuleringar är få.  

I den könsneutrala benämningar såsom “våld i hemmet” är det inte uttalat vem som är våldsutsatt 
och vem som är våldsutövare. När könsneutrala ord och begrepp används i materialet är det dock 
genomgående män som förövare och kvinnor som utsatta som är i åtanke. Detta manifesteras 
genom att språket är neutralt till en början med ord som partnern eller personen, och sedan när 
exempel ska ges blir orden könsspecifika, där kvinnan alltid är den utsatta: “Eftersom det kan vara 
svårt för den som blivit utsatt för våld att återvända till sin bostad, åker personalen dit och hämtar 
hennes saker till henne” (Skyddshem, lagförslag). Här finns en underliggande norm, vilket enligt 
Hydén (2002:18) också kan vara vanans makt att det är så det brukar vara. Den vedertagna 
sanningen är att män och kvinnor är de som bildar en kärleksrelation och kvinnan är den utsatta; 
heterosexuella relationer och kärnfamiljen är normen.  

HBTQ och våld i samkönade relationer nämns men diskuteras inte mer. “Våld i samkönade 
relationer” (Ledamot 13, Istanbulkonventionen, första behandling) nämns en gång i materialet om 
Istanbulkonventionen i öppningsanförandet i första behandlingen för att sedan inte benämnas mer. 
Likaså nämns möjligheten att alla kan bli utsatta för våld och att det inkluderar även HBTQ en 
gång på första sidan i lagförslaget om skyddshem och diskuteras sedan inte mer: 

Både män och kvinnor kan begå våldshandlingar. Både män och kvinnor kan bli 
utsatta för våld. Statistiskt sett handlar våld i nära relationer dock oftast om mäns 
våld mot kvinnor […] Eftersom mäns våld mot kvinnor är i särklass vanligast, är 
det främst den typen av våld som beskrivs i lagförslagets motiveringar, men 
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lagstiftningsåtgärderna som föreslås är tänkta att omfatta allt våld i nära relationer 
och inkluderar med andra ord även HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, 
trans- och queerpersoner) som utsätts för våld av sina partners. (Skyddshem, 
lagförslag) 

HBTQ nämns en gång till i materialet om skyddshem av ledamot 11 som menar “[d]et är också 
mycket bra att vi ofta har pratat om heterosexuella relationer och man ska inte glömma vare sig 
HBTQ-personer eller hedersrelaterat våld” (Skyddshem, remissdebatt). Ledamoten utvecklar inte 
resonemanget utan fortsätter sedan att prata om skyddshemmets uppgifter, myndigheters 
samverkan och barnperspektiv (Skyddshem, remissdebatt). Normativa förväntningar finns både i 
det politiska och det sociala systemet, och normativa förväntningar i det politiska systemet kan till 
exempel vara åsikter som förväntas från det parti politikerna tillhör (Hydén, 2002:18). Det kan 
tolkas som att våld i samkönade relationer och HBTQ nämns för att det förväntas från vissa 
politiska partiers ideologier att det ska nämnas, samt att det finns en förväntning i det sociala 
sammanhanget att det ska uppmärksammas. Sedan när det är nämnt, diskuteras det inte mer då 
förklaringen givits att det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor och det är det som kommer 
att vara i fokus.  

På den politiska nivån etableras normer och attityder för hur resten av samhället ser på 
samhällsfrågor. Att inte diskutera HBTQ i förhållande till våld i nära relationer mer än att det nämns 
exkluderar HBTQ-personer från diskussionen om våld i nära relationer och begränsar 
möjligheterna att se dem som utsatta. Hydén beskriver att det är viktigt för normbildnings-
processerna i samhället att det stiftas lagar som sätter grunden för sociala normer (Hydén 2002:93). 
Ibland behöver rättsliga normer komma först för att kunna ändra de sociala normerna. Ledamot 
18 poängterar detta i diskussion om det förebyggande arbetet genom följande uttryck: “[v]i kan inte 
debattera för lite [sic] om detta för det behövs information och ett attitydarbete, här sätter vi med 
lagar och normer en attityd hur vi ser på det” (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Med tanke på 
att ledamoten är för en debatt tolkar vi att han med uttrycket menar att de inte kan debattera för 
mycket om ämnet. Ledamoten betonar att politikerna är ansvariga för att bestämma lagar och 
normer som sedan leder till attityden till problemet. Att då inte diskutera våld i samkönade 
relationer eller HBTQ-personer leder till att de osynliggörs. Om lagen, politikerna och 
tjänstemännen som skriver lagarna endast diskuterar heteroperspektivet är sannolikheten stor att 
heteronormen kommer speglas i resten av samhället och en ny inkluderande normbildningsprocess 
skapas inte. Det blir svårt för framförallt myndigheter och professionella som ska hjälpa utsatta att 
kunna uppmärksamma och erkänna andra typer av utsatthet för våld i hemmet än den som 
bekräftar heteronormen. 

6.3 Värderingar knutna till den åländska kontexten 
Under detta avsnitt presenteras normer och värderingar om våld mot kvinnor och våld i hemmet 
som är specifikt knutna till den åländska kontexten. I materialet framställs det som att Åland skiljer 
sig från resten av världen då vissa företeelser enligt ledamöterna inte förekommer i landskapet. I 
debatten lyfts exempel på våldshandlingar från konventionen. Vissa av dessa som könsstympning, 
tvångsabortering, tvångsgifte benämns av minister 2 som “främmande företeelser” för det åländska 
samhället (Istanbulkonventionen, remissdebatt). Ministern fortsätter vidare med att konventionen 
handlar om att “[…] höja den lägsta nivån för jämställdhetsarbetet ute i världen […]” (Minister 2, 
Istanbulkonventionen, remissdebatt). Ministern slår i och med dessa uttalanden fast att i det 
åländska samhället finns inte sådana problem som tvångsabort och tvångsgifte, utan det sker 
någonstans “ute i världen”. Ledamot 12 menar att i Norden råder en annan kultur än ute i världen 
och att många av insatserna i konventionen har betydelser för många andra länder, men inte för 
Åland (Istanbulkonventionen, remissdebatt). I och med uttalandena betonas hur annorlunda Åland 
och Norden är jämfört med resten av världen och att Åland ligger över lägsta nivån för 
jämställdhetsarbetet i världen. Debatten handlar om Europarådets konvention som de europeiska 
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länderna ska ansluta sig till. Då ministern och ledamoten talar om jämställdhetsarbetet i världen 
frångås syftet med debatten som handlar om Europa.  

Det som framkommer i materialet är att Åland är ett tryggt samhälle där “främmande företeelser” 
som tvångsgifte och könsstympning inte existerar samt att samhället skulle vara kulturellt 
homogent, det vill säga att alla har samma traditioner och värderingar (Istanbulkonventionen, 
remissdebatt). Ledamot 16 uttrycker sin bestörtning i och med att det tagits fram statistik över hur 
många kvinnor som blivit utsatta för våld, misshandel och sexuella övergrepp på Åland:  

Att läsa den här statistiken, som också nämndes tidigare här i ett anförande, är ju 
alldeles beklämmande. […]  När man inte har varit med om något sådant här så 
blir man riktigt illa till mods, att sådant här sker på vårt lilla Åland (Skyddshem, 
remissdebatt) 

Normer är bundna till den kulturella kontexten och det finns normer som gäller hela samhället och 
samtliga medborgare och normer som endast gäller vissa sociala grupper i ett samhälle (Hydén, 
2002:99). Ledamoten framstår som förvånad över statistiken, förvånad över att något “sådant här” 
sker på “vårt lilla Åland”. Åland beskrivs som “vårt” vilket kan antyda på något man känner väl 
och att normen i fråga gäller hela samhället Åland. Åland beskrivs också som litet till skillnad mot 
den stora världen och är därför tryggt. Normen är att våld mot kvinnor inte förekommer i det lilla 
samhället eller i den trygga gemenskap som finns. Ledamöterna tar inte upp frågor som rör 
mångfald bland traditioner och kulturer, och det saknas en reflektion om att de våldshandlingar 
som anses främmande skulle kunna ske på Åland fast det inte kommit till politikernas kännedom. 

En dold premiss som framkommer i materialet är att alla känner alla på Åland. Ledamot 11 
uttrycker att samarbetet och samsynen behöver bli bättre mellan myndigheterna och att “[v]i har 
direktkontakter och man känner nästan alla personer som jobbar inom vissa myndigheter osv” 
(Skyddshem, remissdebatt). Liknande resonemang framkommer under materialet varav en ledamot 
poängterar svårigheten med att ha tillräckliga resurser i små kommuner och svårigheten med att 
anmäla i en liten kommun fastän det finns kännedom om vem som blir misshandlad:  

Det är också omöjligt att tänka sig att någon i en liten kommun aktivt skulle gå 
in och anmäla frågan även om de är under allmänt åtal, fast man kanske t.o.m. 
vet när man sitter i socialnämnden att det förekommer misshandel i vissa hem. 
På något sätt ingår det i den privata sfären. (Ledamot 17, Istanbulkonventionen, 
första behandling). 

Hydén (2002:110) menar att sociala normer anger vad som är ett normalt handlade. Sociala normer 
är bundna till den kulturella kontexten och skapar regler i förhållande till straff och belöning 
(Hydén, 2002:99). Hydén (2002:108) att otrohet kan påverka familjesammanhållningen hos de 
inblandade då den som varit otrogen skuldbelägger sig själv samt tillförs skam av omgivningen. 
Det som framkommer i ledamotens citat är att våld i hemmet är något privat och inte något som 
andra ska lägga sig i fast det finns en vetskap om att våld förekommer. Det kan tolkas som att våld 
i nära relation påverkar familjesammanhållningen, i likhet med otrohet, och bidrar med skuld och 
skam om det kommer ut bland allmänheten vad som försiggår i det privata. Skuld och skam drabbar 
den som är våldsutsatt men hindrar också andra utomstående från att agera.  

I materialet förs ingen diskussion om att anonymiteten i ett litet samhälle kan vara ett hinder för 
våldsutsatta att söka hjälp. Enligt lagförslaget om skyddshem ska klienten kunna söka sig till 
skyddshemmet anonymt och inte behöva lämna personuppgifter. Flera ledamöter lyfter att det är 
positivt att kunna söka hjälp anonymt: “[m]ed den här nya lagstiftningen kan vi också garantera en 
anonymitet för klienterna. Det tycker jag att är jättebra” (Ledamot 16, Skyddshem, första 
behandling). Någon vidare diskussion om hur anonymitet fungerar i praktiken i ett litet samhälle, 
förutom att inte behöva lämna personuppgifter, förs inte. I enlighet med tidigare nämnda 
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resonemang om att “man känner nästan alla personer som jobbar inom vissa myndigheter” 
(Skyddshem, remissdebatt), och att de i socialnämnden ibland har kännedom om att någon blir 
utsatt för våld i hemmet (Istanbulkonventionen, första behandling) är det möjligt att den utsatta 
också känner exempelvis den professionella inom hälso-och sjukvård, socialtjänst eller inom 
polisen. Det finns även en möjlighet att den professionella känner våldsutövaren som anmäls. Att 
söka hjälp för sin våldsutsatthet innebär att sätta familjeförhållanden på spel, agera utanför det som 
anses vara det normala och riskera att tillföras skam och skuld. I värsta fall finns det risk för att 
exkluderas från den sociala gemenskapen.  

6.3.1 Inställning till arbetet med våld mot kvinnor och våld i hemmet  
I materialet är det främst kvinnors utsatthet för våld i hemmet som uppmärksammas, men 
emellanåt osynliggörs kvinnor och våldet de utsätts för. I det inledande anförandet för 
remissdebatten om godkännandet av Istanbulkonventionen beskriver minister 2 kort syftet med 
konventionen och vad som är Ålands ansvarsområde. I detta öppningsanförande nämns varken 
våld mot kvinnor eller våld i hemmet. Ordet kvinna nämns inte heller, varken som subjekt eller 
objekt. Däremot nämns fenomenet kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap, men inte i 
relation till hur det drabbar kvinnor, utan i relation till strafflagen (Istanbulkonventionen, 
remissdebatt). Ministern som håller anförandet är dock positiv till konventionen och beskriver den 
som “häftig”, “intressant” och att den har beskrivits som “julafton för jämställdhetskämpar” 
(Istanbulkonventionen, remissdebatt). Störst fokus i anförandet är dock på vilka lagar som berörs 
av ratificeringen av konventionen. På liknande sätt uttalar sig ledamot 30 i debatten, men inte om 
ämnet våld i hemmet utan om finansiering och ansvarsfördelning på landskaps- och kommunalnivå 
(Ledamot 30, Skyddshem, remissdebatt). Hirdman menar att kvinnor i det publika är “kollektivt 
förträngda” då kvinnans sociala roll har ett lägre värde än mannens (Hirdman, 1988:57). I detta 
inledande anförande om Istanbulkonventionen, en konvention som handlar om att se det 
strukturella förtrycket av kvinnor och det könsbaserade våldet, blir kvinnorna osynliggjorda då de 
inte ens nämns och därmed blir kollektivt förträngda. Även våldet osynliggörs då inte heller det 
nämns, de brottsliga handlingar som tas upp benämns inte heller som våldshandlingar.  

I materialet framställer politikerna det som att alla är överens om att Istanbulkonventionen och 
lagförslaget om skyddshem är bra och nödvändigt för att bekämpa våld i hemmet. Detta 
manifesteras genom att det uttryckligen sägs att alla är överens, även om meningsskiljaktigheter 
uttrycks om hur våld i hemmet ska definieras. Exempelvis säger ledamot 29 “[a]lla i den här salen 
är överens […]” (Skyddshem, remissdebatt), ledamot 4 uttrycker “[j]ag är övertygad om att vi alla 
är överens om att göra ärendet till ett stort och viktigt ärende” (Istanbulkonventionen, första 
behandling), ledamot 30 säger “[…] jag tror att vi är ganska överens […] (Skyddshem, 
remissdebatt). Normer kan vara styrda av positiva och negativa sanktioner och sanktionerna kan 
vara både informella och formella (Hydén, 2002:98). Att alla är överens uttrycks så ofta i debatten 
att det kan tolkas som att det är så ledamöterna bör tycka i denna fråga. De får inte ha åsikter som 
går emot normen – det som “alla” är överens om. Om alla faktiskt är överens går inte att säga då 
alla ledamöter inte uttrycker sig under debatterna. Möjligheten finns att de som tycker annorlunda 
inte uttrycker sig med risk för att bryta mot normen och drabbas av sanktioner eller kanske uteslutas 
ur gemenskapen. 
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7. DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur våld mot kvinnor och våld i hemmet definieras 
och konstrueras i den parlamentariska diskursen i det autonoma samhället Åland.  För att besvara 
vårt syfte och frågeställningar har vi studerat utvalda dokument ur ärendena “Godkännandet av 
Istanbulkonventionen” samt “Skyddshem för personer som drabbats av våld i nära relationer” som 
tagits upp för diskussion i Ålands lagting. Dokumenten har analyserats med kvalitativ innehålls-
analys. För att svara på våra frågeställningar har vi använt Hydéns (2002) normvetenskapliga teori 
och normmodell samt Hirdmans (1988) teori om genussystem. 

Vår första frågeställning handlar om vilka normer och värderingar i förhållandet till våld mot 
kvinnor och våld i hemmet som framträder i materialet och hur de manifesteras. Resultaten av vår 
analys är att det finns en normativ förväntning om mannen som våldsutövare och kvinnan som 
våldsutsatt. Mannen konstrueras som den aktiva medan kvinnan konstrueras som passiv. Även då 
ärendena verkade ha för avsikt att vara neutrala i begreppsanvändningen återkom mannen som 
våldsutövare och kvinnan som våldsutsatt då våldet exemplifieras. Återkommande konstruerades 
våldet som något som sker i en kärnfamilj där pappa slår mamma vilket bevittnas av barnet. Barnet 
och kvinnan konstrueras som en enhet vilket emellanåt osynliggjorde kvinnans roll. Heteronormen 
genomsyrar materialet och en fördjupad diskussion avseende våld i samkönade förhållanden och i 
förhållande till HBTQ-personer saknades. De åländska värderingar som framkommer i materialet 
är att Åland ses som ett tryggt samhälle där företeelser som tvångsäktenskap och könsstympning 
inte förekommer och kulturen framställs skilja sig från den “ute i världen”. 

Vår andra frågeställning handlar om hur våld mot kvinnor och våld i hemmet konstrueras. 
Resultaten av vår analys är att våldet konstrueras som ett omfattande samhällsproblem som måste 
åtgärdas. Våldet konstrueras som fysiskt, men även det psykiska våldet lyfts fram som en betydande 
del av problematiken. Då andra former av våld än det fysiska nämns läggs ett prefix till, exempelvis 
psykiskt våld, medan fysiskt våld bara refereras till som våld. Att ta avstånd från våldet framstår 
som en normativ förväntning. Våldet värderas som något negativt och politikerna tar avstånd från 
våldet och våldsutövare.  
Vår tredje frågeställning handlar om hur de som utsätts för våld i hemmet respektive de som utövar 
våld konstrueras. Den våldsutsatta förväntas vara en kvinna och hon konstrueras som svag och 
passiv. Den våldsutsatta kvinnan saknar agens och det framstår som att hon måste bli hjälpt av 
andra då hon inte kan hjälpa sig själv. Avsaknaden av agens ses som ett resultat av att våldet bryter 
ned kvinnan. Mäns utsatthet för våld nämns i materialet men konstrueras då som ett undantag. 
Den våldsutsatta kvinnan konstrueras som en moder och hennes våldsutsatthet framställs också 
drabba barnen. Barnens lidande framhålls som en betydande konsekvens av våld i hemmet. 
Våldsutövaren förväntas vara en man. Den våldsutövande mannen konstrueras å ena sidan som 
helt normal, å andra sidan som en avvikande och sjuk individ. Kvinnors våldsutövande konstrueras 
som ett undantag och som att hon handlar i självförsvar. 

7.1 Studien i ljuset av tidigare forskning 
I vårt material kunde vi se att mycket av den tidigare forskningens resultat återspeglades i vårt 
material. Joseph-Edward och Wallace (2021) menar att våld i nära relationer ses som en 
heteronormativ och könad upplevelse där män är utövare och kvinnor utsatta. Detta befäst även i 
vår studie. Då stereotyperna av en förövare som en stor, brutal och aggressiv man som utövar våld 
mot en förtryckt, liten kvinna bekräftas leder detta till att män som blir utsatta för våld av sina 
kvinnliga partners sällan söker hjälp för sin utsatthet (Joseph-Edward & Wallace, 2021). Några 
ledamöter tar upp att det är “helt normala män” som kan utöva våld och det finns “någon enskild 
man” som utsätts för våld, men förutom dessa uttalanden bekräftas den stereotypa bilden av 
våldsutövare och våldsutsatt genomgående. Detta kan ses bekräfta Entilli och Cipolettas (2016) 
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konstaterande om att varken män eller kvinnor vill erkänna den obekväma sanningen att en man 
kan bli slagen av en kvinna, då aggressiva och våldsamma kvinnor står i kontrast till den stereotypa 
bilden av kvinnlighet. I materialet manifesteras detta genom att lyfta att kvinnors dödliga våld mot 
män handlar om självförsvar, kvinnan är med andra ord inte offensiv eller aggressiv i sitt handlande. 
Cannon och Butells (2016) fenomen “illusion of inclusion” kan användas här då lagförslaget och 
debatterna tar upp att kvinnor kan utöva våld, men det diskuteras inte djupare. Mäns utsatthet och 
deras möjligheter att söka hjälp diskuteras i begränsad utsträckning. I samma anda nämns HBTQ 
och våld i samkönade relationer sparsamt utan någon djupare diskussion om hur utsattheten kan 
ta sig uttryck vilket också kan ses som en “illusion of inclusion”.  

Debatten och lagförslaget är många gånger könsneutralt i sitt språk men det framgår att 
utgångspunkten är att kvinnan är utsatt och mannen är förövare. Murray & Powell (2009) menar 
att det är viktigt hur våldet presenteras och definieras då det påverkar vem som får ta del av resurser 
för att bekämpa våld och hur resurserna utformas, vem som anses behöva skydd och vad personer 
behöver skyddas från. En ledamot betonar att det är på den politiska nivån normer och regler 
befästs och sedan speglas i samhället. Att inte tala om män och HBTQ-personer som potentiellt 
våldsutsatta gör att resurserna inte utformas för dem och det kan bli svårare att se dem som 
personer som behöver skydd då de inte passar in i normen. Hearn och McKie (2010) menar att 
policyer kan verka könsneutrala vid en första anblick men snarare är avkönade, det vill säga att trots 
könsneutralt språk är fokus på kvinnor som utsatta. Vårt material fokuserar inte på policyer men 
samma avkönade språk används i materialet. 

Öhman, et al. (2020) menar att när mäns våld mot kvinnor börjar ses som ett folkhälsoproblem 
ställs högre krav på hälso- och sjukvård som förväntas kunna uppmärksamma våldet och hantera 
det genom förebyggande arbete och interventioner. I vårt material nämns sjukvården, polisen och 
kommunernas socialtjänst som aktörer som ska bekämpa våldet. Ett förslag i debatten var att 
sjukvårdspersonal vid misstankar om våldsutsatthet ska kunna anmäla direkt till polisen utan 
patientens samtycke. Denna tankegång samt andra resonemang i debatten framställer polisanmälan 
som den viktigaste frågan vid våldsutsatthet. Roos (2017) rapport visar att var fjärde person som 
sökt hjälp för våld i nära relationer hos polisen på Åland har blivit dåligt bemötta och vissa berättar 
att de avråtts från att göra en polisanmälan då polisen förklarat att en anmälan kan förvärra 
situationen. Denna rapport är skriven efter att debatterna ägt rum, men visar likväl att lösningen 
på problemet inte endast är att polisanmäla våldet. 
 
I förhållandet till den åländska kontexten avseende våld mot kvinnor och våld i hemmet påtalar 
ledamöterna vid några tillfällen Ålands småskalighet och tendensen att alla känner alla. Logan et al. 
(2004) menar att våldsutsatta kan dra sig från att söka professionell hjälp i rurala områden på grund 
av avsaknad av konfidentialitet och förtroende för den professionellas tystnadsplikt. På samma sätt 
påtalade Häggblom (2008) problematiken med att sjuksköterskor kände sina klienter på Åland och 
Roos (2017) förmedlar att det finns en rädsla för, ibland också en vetskap om, att det är en vän 
eller en släkting som arbetar på myndigheten den utsatta söker hjälp hos. Det saknades en reflektion 
i Ålands lagting om hur det komplexa sociala nätverket påverkar de våldsutsattas möjlighet och 
viljan att söka hjälp.  
 
Resultaten visade att debatten många gånger baserar sig på kulturell homogenitet vilket Jansson 
(2011) menar att är vanligt inom ö-samhällen då de ofta baserar sin identitet på kulturell 
homogenitet. Exempelvis blev ledamöter chockade över statistiken över förekomst av våld mot 
kvinnor på Åland och våldsformer som könsstympning och tvångsäktenskap sågs som 
“främmande företeelser” som inte finns på Åland. I materialet framstår det som att ledamöterna 
utgår från att alla tycker, tänker och handlar lika i det lilla samhället och ingen diskussion om att 
det kan finnas andra traditioner eller mångfald i samhället framkommer. Detta befäster Wendt 
(2009) och Sandbergs (2013) forskning som visar på att människor i rurala samhället vill se sitt 
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samhälle som idylliskt och tryggt, och att sociala problem som finns ute i storstäderna inte finns i 
det lilla, trygga samhället. Den starka sociala sammanhållningen där alla känner alla bidrar till att 
skapa trygghet (Sandberg, 2013:355) och även politikerna känner sina medborgare väl vilket skapar 
närdemokrati (Jansson, 2011:123–124) vilket manifesteras i materialet genom att ledamöter 
uttrycker att de känner nästan alla på myndigheterna. Adler (1996) och Wendt (2009) menar att i 
rurala samhällen värderas integriteten högt och det som sker inom familjer ses som en privat 
angelägenhet. Det anses olämpligt att berätta om våldsutsatthet öppet. En ledamot uttrycker 
specifikt detta genom att uttrycka att våldet ses som en privat angelägenhet och att det är svårt att 
anmäla trots att vetskap finns om våld i en familj. 
 
Avslutningsvis vill vi nämna förhållningssätten till Istanbulkonventionen. Berthet (2022) menar att 
Istanbulkonventionen möts många gånger av anti-jämställdhetsretorik av dem som ser 
konventionen som ett hot mot traditionella normer och värderingar. Denna anti-
jämställdhetsretorik återfinns inte i debatten i Ålands lagting. Alla ledamöter som uttalar sig i 
debatten är för ratificering av Istanbulkonventionen och lagförslaget om skyddshem även om några 
ledamöter valde att tala om juridik, kriminalitet och rättvisa istället för att prata om könsstrukturer 
och våldet i sig. Berthet (2022) menar att detta förhållningssätt är en positiv inställning till 
konventionen fast den är indirekt. Med ett indirekt förhållningssätt behöver ledamöterna inte delge 
sina egna åsikter om könsstrukturer. Alla ledamöter som uttrycker sig i debatten tycker att våld mot 
kvinnor och våld i hemmet är ett viktigt ämne som behöver diskuteras och våldet behöver 
bekämpas.  
 
Vårt bidrag till forskningsfältet är att ge ett bredare perspektiv på den parlamentariska diskursen 
och hur den kan ta sig olika uttryck i olika samhällen. Detta gjordes genom att undersöka den 
parlamentariska diskursen om våld mot kvinnor och våld i hemmet i det autonoma ö-samhället 
Åland. Den tidigare forskningen om parlamentsdebatter i autonoma samhällen är begränsad. 
Främst har en statlig eller överstatlig nivå studerats. En studie som haft Åland som studieobjekt 
har enligt vår kännedom inte utförts. 

7.2 Teoridiskussion 
I vår studie använde vi teorierna normvetenskap och genussystem. Hydéns (2002) normvetenskap, 
inklusive normmodell, har hjälpt oss förstå materialet utifrån hur normer bildas och upprätthålls. 
Normvetenskapen var ett verktyg i att kunna förstå vilka rådande normer som manifesteras i 
materialet samt hur normbildningsprocessen kan förändra rådande normer. Hirdmans (1988) teori 
om genussystem hjälpte oss att analysera hur förhållandet mellan man och kvinna konstrueras och 
att det enligt teorin om genussystem kan förstås i termer av isärhållandets logik, dikotomier och 
mäns överordning i samhället. Valda teorier har hjälpt oss att besvara vårt syfte och frågeställningar 
på ett, vad vi anser, adekvat sätt.  

Det fanns vissa begränsningar med teorierna. Normvetenskaplig teori har utvecklats utifrån 
rättssociologi för att sedan vidareutvecklas till samhällsvetenskapen. Den används delvis för att 
studera rättsnormer. I materialet var dock sociala normer mer framträdande och en teori som mer 
renodlat behandlar sociala normer hade hjälpt oss att göra en djupare analys av de sociala normerna. 
Exempelvis övervägde vi symbolisk interaktionism som teori. Det hade dock krävt en annan typ 
av studie än en dokumentstudie. Ett stort tema i materialet visade sig vara kärnfamiljen och 
heteronormen, och ingen av teorierna berör de ämnena på ett djupare plan vilket vi kunde känna 
oss begränsade av i vår analys. Hydéns (2002) normvetenskap fokuserar på uppkomsten och upp-
rätthållandet av normer och Hirdmans (1988) genussystem har sin utgångspunkt i genus-
förhållandet mellan man och kvinna. Ingen av dessa teorier tar specifikt upp heteronormen. Butlers 
heterosexuella matris hade kunnat vara intressant för att analysera heteronormen som framkom 
som resultat i materialet, men att analysera heteronormen som sådan hade frångått uppsatsens syfte. 
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7.3 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en dokumentstudie och använda analysmetoden kvalitativ innehållsanalys. 
Kvalitativ innehållsanalys möjliggjorde kodning och tematisering av materialet. Innehållsanalys kan 
även ha kvantitativa inslag genom att räkna förekomst av olika begrepp, vilket andra kvalitativa 
analysmetoder saknar. De begrepp som användes mer frekvent indikerade vad som var fokus i 
materialet. Vid sammanställning av resultat och analys insåg vi att fler begrepp kunde ha varit 
relevanta att räkna, exempelvis hur ofta fysiskt våld respektive psykiskt våld nämndes. Detta insåg 
vi dock när vi redan sammanställt materialet och påbörjat vår analys och vi avgjorde att vi kunde 
studera omnämnanden av fysiskt respektive psykiskt våld på andra sätt. Under studiens gång 
identifierade vi att olika formuleringar hade en inverkan på hur diskussionen fördes och att 
diskursanalys kunde varit en bra analysmetod. Kvalitativ innehållsanalys står inte i direkt 
motsättning till diskursanalys och genom att använda kvalitativ innehållsanalys kunde vi identifiera 
vissa diskursiva mönster men saknade möjligheten att analysera diskursen på ett djupare plan.   

Vi valde att göra en dokumentstudie. De dokument vi studerat är ett lagförslag samt transkriberade 
debatter vid Ålands lagting. Fördelen med att debatterna var transkriberade och i form av 
dokument är att vi kunnat studera det som faktiskt sägs utan att påverkas av hur det sägs.  Det är 
innehållet som är av vikt i vår studie och inte hur det framfördes, men en viss risk finns att något 
misstolkats eller gått oss förbi när vi inte har hört hela debatten. Nackdelen med dokument som 
transkriberats av någon annan är att vi själva inte varit på plats vid debatterna och sett ansiktsuttryck 
och kroppsspråk som kan vara en viktig del av kommunikationen. Inte heller framgår betoningar 
eller pauser i uttalanden i det transkriberade materialet. Några av debatterna går att lyssna på i 
efterhand och vi gjorde därför stickprov av transkriptionen genom att lyssna på formuleringar vi 
var osäkra på om vi förstått rätt. 

7.4 Implikationer för socialt arbete som forskning och 
praktik 
Hur våld mot kvinnor och våld i hemmet konstrueras och definieras påverkar det sociala arbetets 
praktik, i såväl stor som liten skala. Politiker har en betydande roll i att besluta hur samhällets 
resurser ska fördelas och resursfördelningen är ett resultat av vad som definieras som 
samhällsproblem. Hur våld mot kvinnor och våld i hemmet definieras får konsekvenser för vem 
som har ansvar och hur våldet ska hanteras. Normen som etableras i den parlamentariska diskursen 
har konsekvenser för utsattas möjlighet att söka hjälp. Vilka som framställs som våldsutsatta 
respektive våldsutövare påverkar vilken typ av hjälp som finns att tillgå och kan också påverka 
professionellas bemötande. Vi hoppas att vi med denna uppsats belyst att våld mot kvinnor och 
våld i hemmet kan konstrueras på olika sätt och att samhällets resurser är avhängiga hur våldets 
konstrueras. En snäv konstruktion av våld kan leda till att de som behöver hjälp exkluderas och 
definitionen av våld mot kvinnor och våld i hemmet bör spegla att våld kan se ut på många olika 
sätt. För vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att studera om utsatta vågar söka 
hjälp i ett litet samhälle där alla känner alla och om socialarbetare som möter klienterna upplever 
att småskaligheten påverkar det sociala arbetet. Det hade även varit intressant för vidare forskning 
att undersöka om ratificeringen av Istanbulkonventionen har påverkat jämställdhetsarbetet på 
Åland och om de åtgärder ledamöterna ansåg viktiga har etablerats bland myndigheter och 
professionella.   
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